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1.  INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se propõe a analisar os títulos públicos, sua natureza e regime jurídico 

e o mercado no qual tais títulos são negociados. O tema parece-nos de interesse por dois 

motivos em especial. 

 

Em primeiro lugar, não há, no âmbito da literatura jurídica pátria, uma monografia mais 

detalhada e aprofundada sobre o tema. A par de alguns artigos – que ainda assim são 

bastante escassos1 – e de meras referências em obras focadas em outros temas centrais e 

                                                 
1 A maioria dos textos escritos no passado recente e que tinham por objeto os títulos da dívida pública 
versavam sobre a prescrição daqueles emitidos pelo governo federal na época da República Velha. Tais 
escritos, consistentes em artigos e pareceres, vieram à tona em razão de matéria controvertida levada aos 
Tribunais pátrios, com a tentativa de utilização dos papéis em questão para a quitação de tributos federais. 
Como o valor alegado de tais títulos era muito elevado, o interesse em torno da matéria também o foi. Mas, 
por um lado, a questão cingia-se a um aspecto bastante circunscrito da matéria: a prescrição, em especial 
diante da edição de dois Decretos-Lei que estabeleciam um prazo para a apresentação dos títulos para 
pagamento. Por outro lado, é inegável que o objeto de análise nesses textos difere sobremaneira daquele ao 
qual nos dedicaremos com mais afinco neste trabalho: naqueles, cuidava-se de papéis ao portador, emitidos 
em séries para o financiamento de obras específicas e designadas, com circulação realizada sem a 
colaboração ou conhecimento do agente emissor; neste, tratamos de títulos eletrônicos, voltados para a 
negociação em mercados regulamentados específicos, emitidos de modo constante, em geral como forma de 
financiar atividades indistintas do Estado e realizar política econômica, induzindo comportamentos. 
Sobre os títulos da época do Império e da República Velha e a questão atinente à sua prescrição, vide a 
coletânea AMBRÓZIO, Décio; BADIÃO, Habib Tamer (org.). Coletânea de documentos históricos sobre 
a apólice da dívida pública. Vol. 1. 29. ed. [s.l.]: Instituto de História Forense e Econômica do Brasil, 2001, 
e os artigos e pareceres FERREIRA, Uarian. Apólices da dívida pública: a riqueza das famílias. Revista 
Síntese de Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, Síntese, ano II, n.º 11, p. 45-48, maio-jun. 2001; 
MARTINS, Marcelo Guerra. Inexigibilidade de apólices da dívida pública emitidas pelo governo federal no 
início deste século. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, São Paulo, Themis, n.º 40, p. 102-
115, out.-dez. 1999; REALE JÚNIOR, Miguel. Validade de apólices do início do século. Revista dos 
Tribunais , São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 88, vol. 761, p. 111-127, mar. 1999; ROSA, Dione Mara 
Souto da. Aspectos das apólices da dívida pública: cai o véu do tempo descortinando uma dívida há muito 
esquecida. Revista de Direito Processual, Curitiba, Gênesis, n.º 23, p. 8-40, jan.-mar. 2002; SILVA, 
Augusto Vinicius Fonseca e. Da impossibilidade de garantir contrato administrativo por título da dívida 
pública emitido no início do século passado – análise à luz do princípio da supremacia do interesse público. 
Boletim de licitação e contratos, São Paulo, NDJ, ano 17, n.º 5, p. 330-333, maio 2004; e WALD, Arnoldo. 
Direito dos titulares de apólices da dívida pública interna de receber os seus créditos corrigidos por não ter 
ocorrido a prescrição. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, ano 7, n.º 28, p. 163-179, jul.-set. 1999. 
Sobre os títulos públicos em sua feição atual, versam os seguintes artigos: PINSKY, Lior; PACHECO, João 
Marcelo G. Salvaguardas aos credores da dívida pública federal. Revista de Direito Bancário e do Mercado 
de Capitais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 7, n.º 25, p. 49-62, jul.-set. 2004; PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. Crédito contra a Fazenda – Precatório – Dívida Securitizada. Revista 
de Direito Administrativo , Rio de Janeiro, Renovar, vol. 202, p. 372-386, out.-dez. 1995; SADDI, Jairo; 
PINSKY, Lior. As emissões públicas. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo 
Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (org.). Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. 
2. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 404-418; e SOUTO, Marcos Juruena Villela; ROCHA, Henrique Bastos. 
Securitização de recebíveis – viabilidade jurídica em face da Lei de Responsabilidade Fiscal e de Licitações e 
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mais genéricos (como as finanças públicas2 ou os títulos de crédito3), a doutrina brasileira 

não cuidou de estudar com a atenção necessária esse mecanismo de obtenção de 

financiamento pelo Estado. Entretanto, esse pouco interesse doutrinário não se coaduna 

com a importância do instituto em questão: em junho de 2010, mais de 97% da dívida 

pública federal brasileira advinha de recursos captados junto ao mercado por meio da 

emissão de títulos públicos4. Esse volume de recursos representava, ademais, cerca de 

49,9% do produto interno bruto brasileiro de 20095. Assim, a relevância econômica desses 

títulos de dívida demanda uma atenção maior sobre o tema. 

 

Em segundo lugar, os títulos da dívida pública que hoje são emitidos pelo Estado 

brasileiro, e pela maioria dos demais Estados, não mais são aqueles simples títulos de 

crédito de outrora. A realidade negocial mudou de forma muito acentuada e os bonitos e 

bem impressos certificados e bônus da dívida da época do Império ou da República Velha, 

destinados a ser guardados em cofres como uma forma de investimento, não são mais do 

que peças de museu. Os papéis com os quais hoje nos deparamos – que somente podem ser 

chamados de papéis pela força do hábito e pelo vício da repetição6 – são, em sua 

esmagadora maioria, nominativos e escriturais. Sua existência pode ser comprovada apenas 

por registros virtuais em contas de investidores mantidas junto a sistemas eletrônicos e 

agentes escrituradores. Afirmar, pura e simplesmente, que esses valores são títulos de 

crédito, como o fazia com acerto a doutrina até há poucos anos, parece-nos que 

corresponde a ignorar a realidade que se apresenta e afigura-se uma prática inadmissível 

sem que se lance ao menos um olhar mais acurado sobre o instituto. 

                                                                                                                                                    
Contratos. Fórum Administrativo – Direito Público , Belo Horizonte, Fórum, ano 2, n.º 14, p. 441-451, abr. 
2002. 
2 V.g., ATALIBA, Geraldo. Empréstimos Públicos e seu Regime Jurídico. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1973; BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. Rio de Janeiro: Forense, 
1969; e OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010. 
3 V.g., DE LUCCA, Newton. Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria 
Pioneira, 1979; e BULGARELLI, Waldirio. Títulos de crédito. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 
4 Conforme dados do Relatório Mensal da Dívida Pública Federal de junho de 2010, elaborado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, p. 12 (disponível em <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/ 
divida_publica/relatorio_jun10.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2010). 
5 Considerando-se a dívida pública mobiliária no valor de 1.568,94 bilhão de reais (conforme relatório da 
Secretaria do Tesouro Nacional mencionado na nota anterior, p. 12), em junho de 2010, e o produto interno 
bruto relativo ao ano de 2009, no valor de 3.143,015 bilhões de reais, conforme dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE (disponível em <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 9 set. 2010). 
6 Não obstante, neste trabalho, em virtude de o termo ainda ser usual no mercado e por razões de estilo, os 
vocábulos títulos, valores e papéis serão tomados como sinônimos, salvo advertência expressa em sentido 
contrário. De qualquer maneira, fica desde já frisado que a referência a “papéis da dívida pública” no 
presente dá-se apenas por tradição. 
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As conclusões que o estudioso alcança podem ser criticadas e até taxadas de incorretas ou 

delirantes, mas a passividade consistente em simplesmente repetir as lições dos clássicos, 

sem se atentar para os fatos e negócios aos quais tais lições se referiam, impede o 

progresso e o alcance de soluções jurídicas mais adequadas. Não se pode esquecer, como 

leciona Tércio Sampaio Ferraz Junior, que o direito é uma tecnologia7. Ou, seguindo o 

pensamento de Miguel Reale, que ele conjuga fato, valor e norma8. Nesse sentido, o que 

diriam Vivante e Ascarelli se hoje se debruçassem sobre o fenômeno dos títulos públicos9? 

Quais as soluções que eles apresentariam para os problemas atuais? 

 

É com esse pensamento que nos propomos a fazer o presente trabalho. 

 

Ressalte-se, preliminarmente, que o objeto principal deste estudo são os títulos que 

traduzem um débito de um ente estatal, na medida em que estes são a grande maioria dos 

títulos públicos existentes, tanto no aspecto da diversidade quanto do volume emitido10. Da 

mesma forma, a atenção será dedicada aos títulos públicos emitidos e negociados no 

mercado interno, e não àqueles que constituem a denominada dívida externa brasileira. 

 

                                                 
7 Introdução ao Estudo do Direito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 81-88. Segundo Ferraz Junior, “Desse 
modo, podemos dizer que a ciência dogmática cumpre as funções típicas de uma tecnologia. Sendo um 
pensamento conceitual, vinculado ao direito posto, a dogmática pode instrumentalizar-se a serviço da ação 
sobre a sociedade. Nesse sentido, ela ao mesmo tempo funciona como um agente pedagógico – junto a 
estudantes, advogados, juízes etc. – que institucionaliza a tradição jurídica, e como um agente social que cria 
uma ‘realidade’ consensual a respeito do direito, na medida em que os seus corpos doutrinários delimitam um 
campo de solução de problemas considerados relevantes e cortam outros, dos quais ela desvia a atenção” 
(idem, p. 85) (grifo no original). 
Todas as citações e transcrições em língua portuguesa, realizadas neste trabalho, estão com a ortografia 
atualizada, para facilitar a sua compreensão. 
8 Filosofia do Direito. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, pp. 509-510. 
9 Como já alertava Vivante, “Il giurista, che deve adattare le sue costruzioni alle funzione economiche 
dell’istituto, non deve, astraendo dalla realtà, creare una differenza sostanziale che non esiste nella coscienza 
e nella pratica degli uomini di affari” (Trattato di Diritto Commerciale. Vol. 3. 5. ed. Milão: Casa Editrice 
Dottor Francesco Vallardi, 1924, pp. 164-165). 
Ou, no dizer de Ascarelli, “A solução de qualquer problema social tem sempre e necessariamente um aspecto 
jurídico, ou seja, sempre e necessariamente se exprime por meio de normas, sentenças, contratos e assim por 
diante: sempre e necessariamente, por meio do tecnicismo jurídico, nos moldes dos esquemas jurídicos. 
No desenvolvimento histórico do direito há, ademais, um progresso técnico, ou seja, o aperfeiçoamento da 
técnica jurídica necessária para alcançar um determinado fim” (A Ideia de Código no Direito Privado e a 
Tarefa da Interpretação. In: Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Campinas: 
Bookseller, 1999, p. 137). 
10 Cuidaremos apenas de um título público que não representa uma dívida do Estado, o Certificado de 
Potencial Adicional de Construção – CEPAC, tendo em vista os relevantes aspectos doutrinários revelados 
por esse papel. 
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O presente trabalho se inicia com uma análise acerca dos mecanismos pelos quais o Estado 

financia as suas atividades. No Capítulo 2, o foco volta-se para a análise do fenômeno 

financeiro estatal. Se existem dúvidas doutrinárias e ideológicas sobre qual a função do 

Estado e as tarefas que por esse devem ser desenvolvidas perante a sociedade, por outro 

lado é certo que o poder público necessita de recursos para desempenhá-las, quaisquer que 

sejam. Tais recursos podem advir de fontes de receitas definitivas, como a cobrança de 

tributos, ou, quando essas não são suficientes, de fontes de receitas temporárias, rectius, 

entradas ou ingressos temporários, consistentes principalmente na obtenção de 

empréstimos. Tais empréstimos implicam, na conceituação de alguns autores, um gravame 

para as gerações posteriores, o que traz celeuma acerca de sua justeza e utilidade. Mas, na 

prática, verifica-se que a dívida pública tende, em algum grau, a sempre existir. 

 

E aí surge uma questão de sumo interesse: quais os mecanismos jurídicos de que o Estado 

dispõe para operacionalizar esses empréstimos? De uma forma genérica, podemos 

vislumbrar dois: a obtenção de mútuos individualizados e a emissão de títulos públicos. 

Insta, então, indagar quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses dois 

instrumentos, os motivos pelos quais o Estado é levado a optar por cada um deles em 

determinadas circunstâncias. 

 

Se a opção for pelo lançamento de títulos no mercado, há outra pergunta que deve ser 

formulada, e que se procura responder ainda no Capítulo 2. Qual a forma mais adequada 

para se efetivar a emissão? Com o avanço dos recursos de informática e de 

telecomunicações, o lançamento de títulos públicos eletrônicos parece ser a opção mais 

adotada, não só no Brasil, mas também em países com mercados menos desenvolvidos e 

amadurecidos, como Angola ou Moçambique. As vantagens de tal forma de emissão 

merecem uma cuidadosa análise. 

 

Por fim, o Capítulo 2 traz três classificações dos valores emitidos pelo Estado, fazendo 

algumas distinções. Quanto ao regime jurídico a que se submetem, tais títulos podem ser 

públicos ou quase-públicos. Já quanto ao seu objeto, os títulos podem ser de dívida pública 

ou representativos de outros direitos. Por fim, quanto ao local em que são emitidos e 

negociados, os papéis dividem-se entre os da dívida externa e os da interna. 
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Em seguida, o Capítulo 3 é dedicado a um breve escorço histórico sobre os títulos 

públicos. Se a existência de uma dívida pública, mais ou menos volumosa, é uma constante 

na história dos povos, quando surge o mecanismo jurídico dos papéis em tela para 

instrumentalizar esse débito? A análise que se realiza nesse Capítulo não tem a pretensão 

de ser uma história completa e definitiva dos títulos públicos, mas apenas de trazer 

elementos do passado que permitam verificar as condições em que surgiu esse instituto e 

com base nas quais o seu regime jurídico foi paulatinamente se desenvolvendo e 

aperfeiçoando. 

 

Logo adiante, o objeto de estudo passa a ser a natureza jurídica dos atuais títulos públicos. 

E a análise dessa natureza se dá pela conjugação de dois fatores essenciais: a forma e a 

função de tais títulos11. Podemos dizer que esse é o ponto fulcral do estudo. 

 

Com efeito, o Capítulo 4 inicia-se com uma reconstrução da teoria geral dos títulos de 

crédito. Esse esforço busca verificar quais as raízes dessa teoria e em que contexto foi 

formulada a célebre definição de Cesare Vivante. Sem dúvida, o cerne do estudo está no 

Direito italiano, do qual o nosso deriva diretamente, fato que pode ser facilmente 

verificado pela redação do art. 887 do vigente Código Civil brasileiro. Com efeito, tal 

dispositivo consiste em tradução, ainda que imperfeita, da lição de Vivante. Busca-se 

também, nesse item, examinar quais os fundamentos da inclusão dos títulos nominativos 

entre os títulos de crédito, pela simples circunstância de que quase todos os títulos da 

dívida pública federal brasileira atual possuem essa forma. 

 

Em seguida, é feita uma análise da doutrina tradicional acerca da natureza dos títulos 

públicos, para a qual estes são uma espécie de título de crédito qualificada pela natureza 

especial do agente emissor, que é pessoa jurídica de direito público. 

 

                                                 
11 Muito já se discutiu, no âmbito jurídico e, em especial, do Direito Comercial, acerca do peso que se deve 
dar à forma ou estrutura e à função dos institutos. Sobre o tema, por exemplo, já escreveram Bobbio (Dalla 
struttura alla funzione. Milão: Ed. di Comunità, 1977) e Ascarelli (Teoria geral dos títulos de crédito. 
Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, pp. 3-13). Sem optar pela prevalência de um dos 
dois elementos, entendemos que, no caso dos títulos públicos hodiernos, ambos se implica e influenciam 
mutuamente. Com efeito, o caráter altamente desmaterializado desses títulos está intimamente ligado à 
necessidade de sua rápida e segura circulação em um mercado próprio. Considerando, ademais, que toda a 
teoria dos títulos de crédito, como se verá, calca-se em um aspecto formal – a existência de um documento – 
voltado para a consecução de um fim – a segura e ágil transferência da titularidade de direitos –, para o 
desenvolvimento da presente pesquisa ambos os enfoques devem ser tomados em consideração. 
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Com fundamento nos elementos até então colhidos, passa-se a verificar a insuficiência 

dessa doutrina tradicional face ao presente estágio de evolução dos títulos públicos. Em 

decorrência da forma exclusivamente escritural de alguns desses valores, eles não podem 

ser qualificados como títulos de crédito. Isso porque estes pressupõem a existência de um 

documento, ainda que eletrônico, que os represente ou possa eventualmente representar. 

Mas, no caso dos papéis em questão, esse documento é inexistente, havendo tão-somente o 

registro eletrônico da titularidade do valor. Toda a teoria dos títulos de crédito passa, então, 

a colidir com a realidade apresentada. Ademais, sob a perspectiva funcional, não há 

qualquer vantagem em considerar esses títulos públicos como títulos de crédito. Os 

conceitos básicos desta última categoria, como a cartularidade e a literalidade, e institutos 

típicos seus, como o endosso e o aval, são inaplicáveis àqueles12. 

 

Ainda no Capítulo 4, são verificadas as relações entre títulos públicos e valores 

mobiliários, valores securitizados e a própria moeda. E, em nenhum desses casos, ao 

menos no que diz respeito ao ordenamento13 jurídico brasileiro, há uma similitude perfeita, 

motivo pelo qual não podemos reconhecer nos títulos públicos, no Direito pátrio, a 

natureza de valores mobiliários14, valores securitizados ou moeda. É feita, ainda, a menção 

a um título público municipal, não representativo de dívida, que caracteriza um valor 

mobiliário regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, denominado Certificado de 

Potencial Adicional de Construção – CEPAC. 

 

Uma vez verificado o que os títulos públicos não são, passa-se a uma proposta para 

qualificação de sua natureza jurídica: a categoria dos instrumentos financeiros. Em 

primeiro lugar, é feita uma breve análise acerca da posição dos instrumentos financeiros no 

ordenamento jurídico brasileiro vigente, com o recurso a normas contábeis e outras 

                                                 
12 Há outros institutos, como o aceite e o protesto, que são afastados pela própria natureza especial do agente 
emissor dos títulos públicos, que é pessoa jurídica de direito público. 
13 Há fundada discussão filológica acerca da correção do termo ordenamento. Uma parcela dos autores 
considera que a forma mais adequada é ordenação, tanto sob o ponto de vista da exata derivação gramatical 
da palavra ordem, quanto sob aquele da tradição histórica do Direito luso-brasileiro (lembrem-se das 
Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas). Defendem esse uso Napoleão Mendes de Almeida e Newton 
De Lucca (Dicionário de Questões Vernáculas. 4. ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 387; e Aspectos Jurídicos 
da Contratação Informática e Telemática. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 94, respectivamente). No entanto, 
influenciada pela palavra italiana ordinamento, a doutrina brasileira atual, em sua grande maioria, prefere o 
uso da forma ordenamento. Assim, tendo em vista ser o modo mais corrente nos autores jurídicos brasileiros, 
neste trabalho será utilizado o termo ordenamento. 
14 Com relação aos valores mobiliários, a questão é polêmica. Mas, como se verá, não haveria qualquer 
utilidade em reconhecer essa natureza aos títulos públicos, na medida em que o art. 2º, § 1º, I, da Lei n.º 
6.385/1976 expressamente os exclui do âmbito de aplicação do regime legal dos valores mobiliários 
estabelecido nesse diploma. 
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veiculadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Reconhece-se, contudo, que o 

tratamento dado à matéria no Brasil ainda é incipiente. Na sequência, realiza-se uma 

incursão em outros ordenamentos jurídicos, para verificar o conceito de instrumentos 

financeiros e as funções por eles desempenhadas alhures. O primeiro desses ordenamentos 

é o comunitário europeu, no qual a matéria ganhou grande desenvolvimento, em especial a 

partir da edição da Diretiva n.º 2004/39 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

abril de 2004. A partir desse ato normativo, os instrumentos financeiros passaram a ter 

posição central na regulação europeia dos mercados financeiros, inclusive no que concerne 

aos títulos públicos. São, também, analisados os Direitos de alguns países europeus (Itália, 

Portugal, Espanha, Reino Unido e França), que internalizaram as normas comunitárias 

europeias e adotam hoje o conceito de instrumento financeiro. Da mesma forma, é feita 

uma breve incursão sobre a caracterização de tais instrumentos no Direito dos Estados 

Unidos da América e da Argentina15. 

 

Feito isso, no encerramento do Capítulo 4, propomos um conceito de instrumento 

financeiro a ser utilizado no âmbito do Direito pátrio. E incluímos, por certo, os títulos 

públicos no seio de tal categoria. Os instrumentos financeiros pressupõem, ademais, 

mercados próprios para a sua negociação, aspecto que é abordado nesse ponto. São 

discutidas, em especial, as características particulares dos mercados para a negociação 

desses ativos e sua inserção no mercado financeiro lato sensu. 

 

O Capítulo 5 é dedicado ao estudo do mercado regulado de negociação de títulos públicos. 

Num primeiro estágio, discutem-se quais as condições (institucionais, negociais e 

econômicas) devem estar presentes para a criação e efetiva sedimentação de um mercado 

desse jaez. 

 

A seguir, são analisadas as estruturas regulatórias que se aplicam ao mercado em questão. 

Nesse ponto, mister se faz uma discussão acerca das fontes de produção normativa, quer 

sejam elas estatais ou não estatais. Com efeito, o ambiente ao qual se dedica este trabalho 

traz uma intersecção bastante significativa e complexa de fontes normativas. Em primeiro 

plano, há a Constituição da República e as leis que regulam a matéria. A tais normas de 

                                                 
15 Ainda que tanto nos Estados Unidos da América como na Argentina o conceito de instrumento financeiro 
não tenha sido adotado pelo legislador, um breve estudo do Direito desses países demonstra-se útil para 
entender as razões da não adoção do conceito e a eventual conotação que o termo assume em suas respectivas 
doutrinas. 
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origem legislativa soma-se um enorme arcabouço de princípios e regras ditados por órgãos 

do Poder Executivo ou entes da Administração Pública indireta. E, ainda, em algumas 

questões, são acrescidas normas oriundas da atividade de agentes privados, tais como 

entidades administradoras de sistemas de negociação e entidades de classe que agregam 

membros do sistema de distribuição. Tal diversidade de origem de normas merece um 

acurado exame, em especial diante do caráter republicano e democrático do Estado 

brasileiro e do princípio da legalidade que o orienta. Em que medida podem conviver 

harmonicamente todas essas fontes sem prejuízo dos mencionados valores é objeto do 

estudo realizado. 

 

Ainda no Capítulo 5, cuida-se da verificação dos interesses dos investidores que atuam no 

mercado de títulos públicos. Se tais papéis consistem em uma forma de captação da 

poupança popular, dispersa entre diversos agentes econômicos, os interesses destes são 

cruciais para a construção do mercado de negociação dos títulos em tela. E esses 

investidores podem ser divididos em duas categorias principais, cada qual com interesses e 

objetivos que lhe são peculiares: os investidores institucionais e os não institucionais. No 

gênero dos não institucionais, além disso, o sistema jurídico diferencia duas espécies, que 

também são objeto de regulação distinta: os investidores qualificados e os não 

qualificados. 

 

Em continuação, é feito um estudo sobre os principais negócios dos mercados regulados de 

títulos públicos: as emissões e ofertas primárias, as negociações secundárias, o resgate e a 

renegociação e rolagem da dívida. 

 

Após isso, o Capítulo 6 cuida dos órgãos e entes relacionados ao financiamento das 

atividades estatais. O Estado brasileiro é estudado, iniciando-se pela verificação da 

estrutura federativa e orgânica determinada pela Constituição da República de 1988. É 

feita, outrossim, uma breve explanação sobre as funções de alguns órgãos e entes estatais 

ligados à emissão e à negociação dos títulos públicos, como o Conselho Monetário 

Nacional, o Banco Central do Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional e os bancos 

públicos. Por fim, é dedicado um item à atividade dos Estados e Municípios na seara em 

questão, bem como feita menção aos fundos de liquidez criados por alguns Estados. 
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Passa-se, então, ao Capítulo 7, que finaliza o estudo. Nele, são expostas as características 

dos princípios títulos públicos existentes hoje no Brasil, quais sejam: as Letras Financeiras 

do Tesouro – LFTs, as Letras do Tesouro Nacional – LTNs, as Notas do Tesouro Nacional 

– NTNs, os Bônus do Tesouro Nacional/Brazil Investment Bonds – BTN-BIBs, os Títulos 

da Dívida Agrária – TDAs, os Títulos para Alongamento da Dívida Agrícola – ASTNs, os 

Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal – CDPs, os Certificados Financeiros do 

Tesouro – CFTs, os Créditos Securitizados, bem como se faz referência às espécies de 

títulos emitidos pelo Banco Central do Brasil, pelos Estados e pelos Municípios. 

 

Por fim, é apresentada uma breve conclusão de todo o estudo realizado. 

 

Cumpre ainda acrescentar, no que tange à metodologia, que optamos por não incluir no 

presente trabalho um capítulo dedicado exclusivamente ao Direito estrangeiro. Com efeito, 

parece-nos mais adequado fazer alusões aos ordenamentos jurídicos de outros países, ou ao 

ordenamento comunitário europeu, no corpo do texto, quando analisamos cada um dos 

institutos ou aspectos que são objeto da tese. Isso por duas razões principais. Por um lado, 

a mera menção ao Direito de um Estado, com descrição de seus princípios e normas, 

ficaria deslocada e padeceria de superficialidade que a tornaria pouco útil. A análise ganha 

fluência quando a comparação entre os sistemas jurídicos e sua evolução é feita de modo 

geral e abrangente, não compartimentado. De outro lado, a matéria tratada não possui uma 

construção doutrinária no Brasil que permita a formulação de uma teoria sem o recurso 

constante à experiência estrangeira, motivo pelo qual esta deve permear todo o texto. 

Deve-se observar ainda que a doutrina brasileira construiu-se paulatinamente com recurso 

a lições tomadas de outros países16.  

 

Exceção a essa postura metodológica é feita apenas ao conceito e tratamento dos 

instrumentos financeiros em alguns ordenamentos, que mereceram um item próprio, como 

forma de dar suporte e demonstrar a necessidade do desenvolvimento de uma definição e 

de um regramento jurídico dos instrumentos financeiros no Brasil. 

 

                                                 
16 Razão pela qual não nos parece adequado falar, quanto ao objeto deste trabalho, em Direitos alienígenas, 
dada a conotação de estranhamento que tal expressão possui ínsita. 
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Dessa forma, buscou-se, dentro do escopo deste trabalho, realizar um esforço que se 

aproximasse o máximo possível daquilo que possa ser chamado, com honestidade, de 

Direito Comparado17. 

 

Cabe-nos ainda, neste ponto introdutório, tecer algumas considerações sobre o propósito da 

inclusão dos títulos públicos entre os instrumentos financeiros. Poderia um crítico 

argumentar que essa categoria provém do Direito estrangeiro, em nada sendo útil a sua 

utilização para caracterização de um tipo de papel que há séculos é utilizado no Brasil. A 

tal crítica responderíamos, contudo, em primeiro lugar, que não estamos mais diante dos 

títulos de outrora. O cenário que se nos apresenta é inteiramente diverso e sobre ele a 

doutrina brasileira ainda não começou a dar os seus primeiros passos. Por isso faz-se 

necessário o recurso às experiências de outros países. Além disso, quando as categorias e 

classificações jurídicas de que dispomos são insuficientes para fazer frente às questões 

advindas dos fatos da vida, deve o estudioso lançar-se em busca de outros elementos que 

possam bem explicar a realidade presente e lhe permitam lidar com ela. Cabe sair à busca 

de um novo instrumental que possibilite à tecnologia jurídica exercer a sua função de uma 

forma adequada. Não fugimos ao Direito posto, mas propomos uma nova forma de lidar 

com ele e – porque não? – reformá-lo18. É com esse intuito que foi desenvolvido o presente 

trabalho. 

                                                 
17 Sobre o conceito de Direito Comparado e o método a ele referente, vide DANTAS, Ivo. Direito 
Comparado como Ciência. Revista de Informação Legislativa, Brasília, Senado Federal, vol. 34, n.º 134, 
pp. 231-249, abr.-jun. 1997; DAVID, René; BRIERLEY, John E. C. Major Legal Systems in the World 
Today. 3 ed. Londres: Stevens & Sons, 1985, pp. 1-6; DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado – 
Parte Geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 41-46; GLENDON, Mary Ann; GORDON, Michael 
Wallace; OSAKWE, Chistopher. Comparative Legal Traditions. St. Paul: West Publishing Co., 1985, pp. 
1-12; SCHLESINGER, Rudolf B. et al. Comparative Law. 6. ed. Nova Iorque: New York Foundation Press, 
1998, pp. 47-52; e ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ, Hein. Introduction to Comparative Law.  Vol. 1. 2. ed. 
Tradução Tony Weir. Oxford: Clarendon Press, 1987, pp. 2-12. Como salientam Konrad Zweigert e Hein 
Kötz, “Now since the bulk of material makes it impossible simply to cram comparative law into the syllabus, 
it follows that we must integrate comparative law into the teaching of national law” (op. cit., p. 22) (grifo no 
original). E a advertência serve não apenas para o ensino do Direito, mas também para o seu estudo e a sua 
exposição sistemática. 
18 No dizer de Jacob Dolinger, “Também se recorre ao Direito Comparado para reformar a legislação, 
seguindo exemplos de outros sistemas na solução por eles encontrada para determinados problemas sociais, 
reformas estas que resultam no Direito Uniforme espontâneo” (Direito Internacional Privado – Parte 
Geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 42). 
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2.  FORMAS DE FINANCIAMENTO DO ESTADO 

 

2.1 A busca do Estado por recursos 

 

Qualquer indivíduo minimamente letrado, nos dias presentes, sabe intuitivamente o que é o 

Estado. Contudo, uma definição precisa, técnica, do que seja Estado, é bastante difícil de 

ser formulada. Segundo Hans Kelsen, 

Devido à variedade de objetos que o termo comumente denota, definir “Estado” 
torna-se difícil. (...) A situação insatisfatória da teoria política – que, 
essencialmente, é uma teoria do Estado – deve-se, em boa parte, ao fato de 
diferentes autores tratarem de problemas bastante diferentes usando o mesmo 
termo e, até, de um mesmo autor usar inconscientemente a mesma palavra com 
vários significados.19 

 

E isso se dá, em especial, por dois fatores: trata-se de um termo dotado de uma carga 

ideológica muito forte e semanticamente plurívoco20. 

 

Com efeito, um autor liberal21 certamente irá definir o Estado de uma forma bastante 

diferente daquela utilizada por um autor dito mais intervencionista22, ou mesmo socialista 

                                                 
19 Teoria geral do Direito e do Estado. Tradução Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 261. 
20 No dizer de Canotilho, “Basta um breve relance de olhos pela vasta literatura jurídica, política e econômica 
relacionada com o Estado para verificarmos esta intriga: o Estado não está só. Tem sempre o 
acompanhamento de adjetivos. À guisa de curto inventário, apresentamos algumas adjetivações: ‘estado 
subsidiário’, ‘estado sobrecarregado’, ‘estado dispensador de serviços’, ‘estado ativo’, ‘estado econômico’, 
‘estado-arena’, ‘estado desobediente’, ‘estado aberto’, ‘estado protetor’, ‘estado garantidor’, ‘estado 
desfronteirizado’, ‘estado internacional’, ‘estado cosmopolítico’, ‘estado ponderador’, ‘estado cooperativo’, 
‘estado ecológico’, ‘estado argumento’, etc. Pela lista assim esboçada, poderemos ver que nem sequer a 
sobrecarregamos com adjetivos tradicionais, como ‘estado de direito’, ‘estado democrático’, ‘estado 
autoritário’, ‘estado social’, ‘estado liberal’, ‘estado intervencionista’, ‘estado socialista’, ‘estado unitário’, 
‘estado regional’, ‘estado federal’, ‘estado republicano’, ‘estado nação’. 
Quando vemos o Estado cercado de adjetivos, talvez se possa dizer o que Carl Schmitt afirmou acerca da 
Constituição. Mais ou menos isto: um Estado carecedor de adjetivos indicia um claro mal estar do próprio 
Estado. Parece não ter substância.” (O Estado adjetivado e a teoria da Constituição. Interesse público, Belo 
Horizonte, Fórum, n.º 17, 2003, p. 14). 
21 A título de exemplo, trazemos o seguinte trecho de autoria de Roberto Campos e Oscar Lorenzo 
Fernandez: “Na verdade, a noção de ‘Estado’ tornou-se o repositório de uma série de características 
funcionais abstratas, uma cesta na qual se recolhem conceitualmente todas as funções que se supõem 
fundamentais para a operação do sistema social, com seus subsistemas político, econômico, etc. O salto 
ilegítimo, que se dá geralmente camuflado, a hipóstase, consiste em deixar subentendida a existência de um 
ente real correspondente ao abstrato” (Economia, estado, modernidade. Revista da USP - Dossiê 
Liberalismo/ Neoliberalismo, São Paulo, USP, n.º 17, mar.-maio 1993, p. 67). 
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ou comunista23. Mesmo no âmbito da dogmática jurídica, essa carga ideológica irá implicar 

significativas diferenças entre as visões dos estudiosos24. 

 

Por outro lado, ou em parte devido a esse fator ideológico, o termo Estado é plurívoco. E 

tal se explica, por um lado, porque o Estado é o resultado de uma evolução das formas de 

poder e organização pública, ao longo de séculos. Assim, em cada momento, a palavra em 

questão refere-se a uma realidade diversa. Em outro sentido, trata-se também de um 

conceito ideal: grande parte das vezes, os autores discutem não só o que o Estado é, mas 

especialmente o que ele deveria ser. E, obviamente, essa concepção idealística varia 

conforme o estudioso ou o ângulo da análise. 

 

Relacionada a essa pouca precisão do termo Estado está também a controvérsia acerca de 

qual a função desse ente. Aqui, igualmente, o aspecto ideológico será primordial para 

estabelecer, na visão de cada autor, para que serve o Estado. Não se pode ignorar que o 

próprio conceito em tela é essencialmente finalístico. 

 

Não obstante tais divergências que incidem sob a ótica doutrinária, qualquer que seja a 

definição que se lhe dê, o Estado é um ente que realiza diversas funções ou atividades de 

                                                                                                                                                    
22 Assim é que, também de modo ilustrativo, na teoria kenynesiana, ao postular-se a intervenção do Estado na 
economia, com função anticíclica, afeta-se a própria concepção deste ente, em virtude do acréscimo de 
alguns objetivos e mecanismos que não são próprios da visão liberal mais tradicional. 
23 Ainda com intuito unicamente exemplificativo, deve-se verificar que, na teoria marxista, o papel conferido 
ao Estado na dialética da luta de classes assume características bastante peculiares, e seu fim é prenunciado 
quando do triunfo do proletariado. Nesse sentido, Norberto Bobbio assevera que “Para a maioria dos 
filósofos clássicos, o Estado representa um momento positivo na formação do homem civil. O fim do Estado 
é ora a justiça (Platão), ora o bem comum (Aristóteles), a felicidade dos súditos (Leibniz), a liberdade (Kant), 
a máxima expressão do ethos de um povo (Hegel). É considerado geralmente como o ponto de escape da 
barbárie, da guerra de todos contra todos; visto como o domínio da razão sobre as paixões, da reflexão sobre 
o instinto. Grande parte da filosofia política é uma glorificação do Estado. Marx, ao contrário, considera o 
Estado como puro e simples ‘instrumento’ de domínio: tem uma concepção que chamaria de técnica, para 
contrapor a concepção ‘ética’ prevalecente nos escritores que o precederam” (A teoria das formas de 
governo. Tradução Sérgio Bath. 5. ed. Brasília: UnB, 1988, p. 163). 
24 Hans Kelsen, por exemplo, leciona no seguinte sentido: “O Estado é a comunidade criada por uma ordem 
jurídica nacional (em contraposição a uma internacional). O Estado como pessoa jurídica é uma 
personificação dessa comunidade ou a ordem jurídica nacional que constitui essa comunidade. De um ponto 
de vista jurídico, o problema do Estado, portanto, surge como problema da ordem jurídica nacional” (Teoria 
geral do Direito e do Estado. Tradução Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp. 
261-262). 
Já Léon Duguit, em entendimento divergente, assim se manifesta: “O Estado não deve conceber-se como 
coletividade personificada, investida de ordem soberana, mas é comum em uma determinada coletividade 
aflorarem distinções a estabelecer que o grupo dos mais fortes formula o direito, sanciona, organiza e 
fiscaliza os serviços públicos. Nossa doutrina, nesse sentido, é ‘realista’ e ‘positiva’, pois nela o Estado 
apresenta-se como fato. A concepção de Estado-fato deve substituir a concepção de Estado-pessoa, do 
mesmo modo que substituiu Estado-patrimônio” (Fundamentos do Direito. Tradução Márcio Pugliesi. São 
Paulo: Ícone, 2006, pp. 56-57). 
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caráter material25. Obviamente, tais atividades podem ser mais ou menos amplas conforme 

o caráter do Estado que se analise, se liberal, de bem-estar social, intervencionista, 

socialista etc.26 

 

Entretanto, um fato é inegável: todo Estado, em alguma medida, exerce atividades de 

cunho material. E, para tanto, realiza despesas que devem ser pagas com recursos obtidos 

de alguma maneira. 

 

Aliomar Baleeiro lista os mecanismos pelos quais os entes públicos obtêm recursos para 

realizar suas atividades do seguinte modo: 

Para auferir o dinheiro necessário à despesa pública, os governos, pelo tempo 
afora, socorrem-se de uns poucos meios universais: 
a) realizam extorsões sobre outros povos ou deles recebem doações 
voluntárias; 
b) recolhem as rendas produzidas pelos bens e empresas do Estado; 
c) exigem coativamente tributos ou penalidades; 
d) tomam ou forçam empréstimos; 
e) fabricam dinheiro metálico ou de papel.27 

 

Destarte, entre as formas pelas quais os Estados conseguem recursos para desenvolver suas 

atividades, está a obtenção de empréstimos junto a particulares, entes privados, outros 

Estados e organizações ou organismos internacionais. O conjunto desses empréstimos é 

denominado dívida pública28 ou crédito público29, conforme o ângulo pelo qual o 

fenômeno seja visto.30 

                                                 
25 De uma forma genérica, a doutrina publicista se refere a tais funções ou atividades como serviços públicos 
lato sensu. Nesse sentido, Aliomar Baleeiro leciona que “necessidade pública é toda aquela de interesse 
geral, que satisfeita pelo processo do serviço público” (Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1969, p. 18). Sobre o conceito de serviço público e a classificação das atividades 
estatais, vide ainda BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 23. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007, p. 647-649. 
26 Funções essas que, vale repisar, são fortemente influenciadas pela ideologia prevalecente quando da 
decisão acerca do caráter de um dado Estado. E tal decisão, no presente, dá-se em geral quando da elaboração 
da Constituição jurídica desse Estado. 
27 Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, p. 129. 
28 V.g., CONTI, José Maurício. Dívida Pública e Responsabilidade Fiscal no Federalismo Brasileiro. In: 
SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário . Vol. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2003. 
29 V.g., BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, 
pp. 439-440. 
Celso Ribeiro Bastos considera que o termo crédito público é mais amplo que o conjunto dos empréstimos 
tomados pelo Estado, pois engloba também aqueles concedidos pelos entes públicos (Curso de Direito 
Financeiro e de Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 57). 
30 É essa a constatação feita por Geraldo Ataliba, in verbis: “É que a dívida pública se cria pelo fato de 
recorrer o Estado ao seu crédito, fazendo-se devedor. Daí o nome de batismo que se dá ao tema, nos diversos 
autores: ora se fala em débito público, ora em dívida pública, ora em crédito público, indiferentemente. Como 
assinalamos, são designações que variam em função da perspectiva em que se ponha o observador” 
(Empréstimos Públicos e seu Regime Jurídico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, pp. 13-14). 
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Do ponto de vista financeiro, os empréstimos públicos não podem ser classificados como 

receitas, na medida em que originam recursos que não são incorporados definitivamente ao 

patrimônio do ente estatal. 

 

Nesse sentido, transcrevemos a lição de Aliomar Baleeiro acerca da qualificação das 

receitas públicas: 

As quantias recebidas pelos cofres públicos são genericamente designadas como 
‘entradas’ ou ‘ingressos’. Nem todos esses ingressos, porém, constituem receitas 
públicas, pois alguns deles não passam de ‘movimentos de fundo’, sem qualquer 
incremento do patrimônio governamental, desde que estão condicionados à 
restituição posterior ou representam mera recuperação de valores emprestados ou 
cedidos pelo governo.31 

 

Os autores que discorrem sobre as finanças públicas muito já discutiram, ao longo do 

tempo, acerca do caráter benéfico ou maléfico da existência de uma dívida pública. Como 

lembra Paul A. Samuelson, 

Há, entretanto, uma tremenda carga emocional popular com relação à dívida. 
Não devemos desprezar este fato. Como as questões de sexo e religião, a questão 
da dívida pública é assunto que todos nós gostamos de discutir.32 

 

A primeira constatação que surge naturalmente sobre o tema é que os empréstimos são 

necessários todas as vezes que os gastos do Estado superam sua arrecadação ou os recursos 

acumulados que ele detém. 

 

Sobre a questão, por exemplo, já em 1878, Henri Labeyrie discorria acerca das causas que 

podem levar os governos a obterem empréstimos, mencionando que o equilíbrio fiscal 

seria a regra, 

Mas há circunstâncias em que este produto anual é insuficiente para pagar os 
serviços que o Estado tem a tarefa de prestar à nação: uma guerra, obras públicas 
urgentes que envolvem despesas tais que se cada cidadão tivesse de pagar 
imediatamente a parte que lhe incumbe, a maioria seria obrigada a reduzir seu 
capital. Nem todos os membros da comunidade têm capital disponível, 

                                                                                                                                                    
Alguns autores tomam as expressões por sinônimas (v.g., SADDI, Jairo; PINSKY, Lior. As emissões 
públicas. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia 
Walquíria Batista dos (org.). Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. 2. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 405). 
31 Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, p. 130. Especificamente 
quanto aos empréstimos, o autor afirma: “Os empréstimos são simples entradas de caixa ou ingressos, porque 
não criam novos valores positivos para o patrimônio público: a cada soma, que o ativo do Tesouro recebe, a 
título de empréstimo, corresponde um lançamento, no passivo, contrabalançando-o. Não se incluem os 
empréstimos entre as receitas, ou quando muito, são receitas impropriamente ditas” (idem, p. 439). 
32 Introdução à análise econômica. Tradução O. A. Dias Carneiro. Vol. 2. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Agir, 1955, p. 212. 
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facilmente alienável; muitos não têm recursos além do trabalho ou de sua 
indústria; mesmo aqueles que têm títulos facilmente negociáveis, iriam vendê-los 
com perda até o momento no qual o imposto fosse insuficiente para cobrir as 
despesas anuais.33 

 

E, ainda sobre o ideal de equilíbrio fiscal, o mesmo autor acrescentava que 

Infelizmente, nem sempre é assim. O Estado pode ser mal administrado; as 
despesas são frequentemente muito altas porque os serviços demandados ao 
Estado são muito numerosos, ou porque custam demasiado caro. As receitas 
podem ser, do seu lado, muito baixas porque os impostos são muito moderados, 
ou uma crise passageira impede a sua entrada: não há, então, o equilíbrio entre 
receitas e despesas.34 

 

Mas a criação ou aumento da dívida pública não visa exclusivamente a suprir déficits 

momentâneos. Com efeito, entre os objetivos que podem ser almejados no endividamento 

do Estado, Guilherme Binato Villela Pedras lista os seguintes: 

i)  financiar o déficit público; 

ii)  manejar instrumentos para execução de política monetária; 

iii)  criar referencial de longo prazo para financiamento do setor privado; e 

iv)  propiciar a alocação de recursos entre gerações35. 

 

Gerson Lima, a seu turno, aponta três causas principais que levam os Estados a possuírem 

um déficit público que precise ser financiado por meio da obtenção de empréstimos, a 

saber: 

                                                 
33 Théorie et histoire des conversions de rentes. Paris: Guillaumin et Cie., 1878, p. 6. Tradução livre do 
seguinte original: “Mais il se présente des circonstances où ce produit annuel est insuffisant pour acquitter les 
services que l’État a la mission de rendre à la nation: une guerre, des travaux publics urgents exigent des 
dépenses telles que si chaque citoyen devait immédiatement payer la part qui lui incombe, la majorité serait 
dans l’obligation d’entamer son capital. Tous les membres de la communauté n’ont pas un capital disponible, 
facilement aliénable; beaucoup n’ont comme ressources que leur travail ou leur industrie; ceux même qui ont 
des valeurs facilement négociables, les vendraient à perte dans le moment où l’impôt est insuffisant pour 
couvrir les charges annuelles.” 
34 Idem, p. 7. Tradução livre do seguinte original: “Malheureusement, il n’en est pas toujours ainsi. L’État 
peut être mal administré; les dépenses sont souvent trop élevées parce que les services demandés à l’État sont 
trop nombreaux, ou bien parce qu’ils coûtent trop cher. Les recettes peuvent être, de leur côte, trop faibles 
parce que les impôts sont trop modérés, ou qu’une crise passagère s’oppose à leur reentrée: il n’y a pas alors 
equilibre entre les recettes et les dépenses.” 
35 História da dívida pública no Brasil: de 1964 até os dias atuais. In: SILVA, Anderson Caputo; 
CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (org.). Dívida pública: a experiência 
brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Mundial, 2009, p. 58. O autor ainda acrescenta 
que, na historia da administração da dívida pública interna no Brasil, verifica-se a evolução desses objetivos, 
na ordem em que foram apresentados (idem, ibidem). 
Deve-se notar, contudo, que a preocupação com o ônus que o débito contraído no presente causa às gerações 
futuras já existe na literatura da Ciência das Finanças há bastante tempo, como relata Geraldo Ataliba, em 
trecho citado a seguir. 
Mas, como ressalta Guilherme Binato Villela Pedras, “no que se refere ao quarto objetivo, apenas em 2000 
foram dados passos mais efetivos nessa direção, com a emissão de títulos de vinte e trinta anos” (idem, 
ibidem). 
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Esse déficit crônico tem muitas origens históricas, mas as principais podem ser 
agrupadas em três tipos de gastos públicos: 
a) os excessos devidos ao descontrole; 
b) os grandes investimentos diretos do governo; e  
c) os subsídios.36 

 

Discorrendo sobre quando há de se recorrer a esse crédito, Eugênio Gudin entende que 

alguns tipos de investimento devem ser feitos tipicamente mediante a contração de dívida e 

não com recursos obtidos pelo aumento de impostos. Trata-se das despesas 

compensatórias37, necessárias para reavivar a economia em casos de retração generalizada. 

Segundo ele, nessa hipótese, 

Os recursos para sua execução não devem evidentemente provir de impostos 
(que fariam ainda mais declinar o consumo) e sim de empréstimos capazes de 
absorver economias inativas (...).38 

 

Outrossim, não se pode ignorar que a obtenção de empréstimos pelo Estado pode visar não 

apenas a suprir um resultado negativo atual e inevitável nas contas públicas, mas também 

buscar a antecipação de receitas39 para realização mais imediata de suas atividades e 

efetivação de investimentos. 

 

De uma forma geral, é consenso que os empréstimos contraídos pelo Estado impactam os 

seus balanços financeiros vindouros, agravando a situação futura tanto da presente geração 

                                                 
36 Dívida pública: a intervenção permanente do Estado na economia. Cadernos de Direito Tributário e 
Finanças Públicas, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 3, n.º 12, jul.-set. 1995, p. 236. Vale notar que em 
seguida o autor menciona que os gastos perdulários, inseridos no primeiro grupo por ele apresentado, 
possuem menor relevância em volume que os demais. Assim, numericamente, segundo esse autor, “os gastos 
com subsídios e os investimentos diretos que explicam o nível da dívida atual serviram em grande parte a 
causas nobres, seja permitindo um ritmo de investimentos público e privado maiores, seja baixando a 
inflação de curto prazo através dos subsídios nos preços aos consumidores e nos custos de produção” (idem, 
p. 238).  
Por outro lado, historicamente, os empréstimos públicos vinham muitas vezes associados a gastos 
extraordinários em caso de guerras (SAMUELSON, Paul A. Introdução à análise econômica. Tradução O. 
A. Dias Carneiro. Vol. 2. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1955, pp. 203-204 e 210-213; e BALEEIRO, 
Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, pp. 456-458). 
37 Essas despesas são assim descritas pelo autor: “Nas despesas compensatórias, o Estado se substitui, 
parcialmente, ao setor privado da economia, para suprir a deficiência da atividade econômica, até que a 
iniciativa seja reanimada pela centelha psicológica da antecipação do lucro para a realização de 
empreendimentos capazes de sustentar através o multiplicador e o princípio da aceleração, uma atividade 
econômica próxima do pleno emprego. 
As despesas compensatórias consistem geralmente em obras públicas, estranhas ao setor privado, como 
estradas de ferro, portos, canais, regularização dos cursos dos rios, habitações populares, etc. (...)” 
(Princípios de economia monetária. Vol. 2. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1956, p. 257). 
38 Idem, ibidem. 
39 A antecipação de receitas pode servir tanto para suprir desencontros temporais de fluxo de caixa como para 
adiantar obras e serviços públicos, inclusive com vistas a, no caso de investimentos, aumentar o ingresso 
futuro de valores. A própria Constituição da República Federativa do Brasil, ao prever as antecipações (v.g., 
nos arts. 165, § 8º, e 167, IV e X), não traz uma limitação precisa acerca da sua destinação. De qualquer 
forma, o objetivo buscado esbarra sempre na concepção ideológica de qual o papel do Estado na economia. 



 17 

como das que se seguirão40. É nesse sentido que Aliomar Baleeiro menciona o 

entendimento tradicional de que a utilização do crédito público traduz uma repartição do 

custo das atividades estatais no tempo: 

Uma velha concepção, geralmente aceita, a ponto de tornar-se popular, quer que 
os empréstimos públicos sejam a técnica pela qual as gerações futuras partilham 
de despesas da atualidade. Os financistas, que comungam dessa opinião, 
classificam, então, o crédito público como processo de repartição de encargos 
governamentais no tempo, em contraste com a tributação, que divide os mesmos 
gravames apenas entre indivíduos e classes do presente.41 

 

José Martinho Simões rebate ó caráter maléfico que se poderia agregar a tal consequência 

da dívida pública, ressaltando que há um patrimônio comum deixado às gerações futuras, 

que no mais das vezes é aumentado pela utilização de recursos obtidos com os 

empréstimos42.  

 

Com base nessa concepção, visando a harmonizar os encargos deixados às gerações futuras 

com os benefícios que derivam da obtenção de empréstimos pelo Estado, esse mesmo autor 

considera a adequação da obtenção de crédito público segundo o fim a que os recursos 

obtidos por esse meio se destinam, apresentando as seguintes orientações: 

i) não se deve lançar mão dos empréstimos públicos para satisfazer despesas 

ordinárias, como o custeio da máquina pública; 

ii)  sempre podem ser feitos tais empréstimos com o objetivo de fazer frente a 

despesas extraordinárias diretamente produtivas, como a construção de 

portos e ferrovias; 

iii)  no que tange às despesas extraordinárias indiretamente produtivas, tais 

como o aparelhamento da administração e a racionalização dos serviços 

públicos, o recurso ao crédito público deve ser feito com reservas; e 

iv) como regra, deve ser evitada a obtenção de recursos pelo meio em questão, 

se eles corresponderem a gastos em despesas extraordinárias improdutivas. 

                                                 
40 Em sentido contrário, Paul A. Samuelson salienta que, nesse tocante, devem-se diferenciar a dívida externa 
e a interna. Segundo esse autor, a primeira, efetivamente, pode onerar as gerações futuras, mas a segunda 
apenas traz para o presente a prestação de serviços públicos, que também beneficiam as gerações futuras 
(SAMUELSON, Paul A. Introdução à análise econômica. Tradução O. A. Dias Carneiro. Vol. 2. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Livraria Agir, 1955, pp. 204-210). 
41 Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, p. 454. 
42 Nas palavras do autor, “O crédito público permite dividir os encargos das despesas públicas, cuja utilidade 
se prolonga através dos tempos, pelas diversas gerações que elas beneficiam” (Finanças. Coimbra: Livraria 
Neves, 1920, p. 151). 
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No entanto, como ocorre muitas vezes nos casos de guerras, a realização de 

empréstimos públicos é inevitável.43 

 

José Martinho Simões ainda traça as linhas das três principais críticas que historicamente 

se fazem à obtenção de recursos pelo Estado por meio de empréstimos. A primeira delas, 

de ordem jurídica, diz respeito justamente à já mencionada oneração das gerações futuras. 

A segunda, de caráter econômico, advém da alegação de que a dívida pública subtrai 

capitais da indústria privada, contribuindo, em virtude do mecanismo da oferta e da 

procura, para a elevação da taxa de juros e a queda dos lucros. Por fim, sob a ótica 

financeira, a facilidade na obtenção de recursos pelo Estado acarreta a sua prodigalidade44. 

 

Os estudiosos das ciências econômicas travaram discussão, defendendo ou atacando a 

obtenção de empréstimos pelo Estado, baseados nas consequências que esses empréstimos 

trazem tanto no presente como no futuro. Aliomar Baleeiro relata, v.g., a posição crítica ao 

crédito público de David Hume, Adam Smith, Ricardo, Malthus e J. B. Say, e, por outro 

lado, as justificativas da dívida pública encetadas por Voltaire, Isaac Pinto, Macleod, 

Hamilton, James Denham Steuart e Keynes45. 

 

Pode-se dizer que a evolução das doutrinas acerca da dívida pública acarretou a criação de 

escolas ou correntes teóricas que versam sobre o tema. Muitas vezes, o repúdio ao crédito 

público estava ligado ao mau uso que deles faziam os governantes, em um determinado 

local e período46. 

 

Sobre as divergências no âmbito da doutrina econômica e as correntes que trataram da 

matéria, relatório elaborado pela Associação Nacional das Instituições do Mercado 

Financeiro – Andima traz as seguintes observações: 

A teoria econômica tem alimentado um debate sobre se títulos públicos são ou 
não vistos pelo público como uma forma de riqueza. Os proponentes da chamada 
“equivalência ricardiana” argumentam que dívida pública não é riqueza, e que o 
público sabe disto, já que um dia ela terá de ser paga, e para isso será necessário 
extrair mais impostos dos contribuintes. Os críticos desta ideia apontam não 
apenas a sua reduzida sustentação empírica (em outras palavras, a evidência de 

                                                 
43 Idem, pp. 172-174. 
44 Idem, pp. 147-150. Note-se que o autor rebate essas críticas, posicionando-se de modo favorável à 
realização de empréstimos públicos, desde que obedecidos alguns critérios, como, em especial, o já 
mencionado referente ao destino dos recursos. 
45 Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, pp. 450-453. 
46 Idem, p. 443. 
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que o público considera dívida pública uma forma de riqueza), como identificam 
mecanismos pelos quais esta posição pode ser vista como racional, em geral 
referida a possibilidades de redistribuição intergeracional de riqueza e de 
liquidez.47 

 

Enfim, não se há, no escopo restrito deste trabalho, de alcançar uma conclusão definitiva 

acerca do caráter bom ou mau da dívida pública. O que se verifica empiricamente, 

contudo, é que os empréstimos contraídos pelos entes estatais encontram-se historicamente 

presentes e são cada vez mais relevantes, podendo os recursos obtidos por esse meio ser 

gastos com maior ou menor benefício para a população48, conforme as escolhas políticas 

tomadas pelos governantes. 

 

Ou, como lembra Gerson de Lima,  

É oportuno lembrar neste ponto que o financiamento das despesas do governo 
com a emissão de títulos da dívida é prática usual, mas nada recomenda 
extrapolar esta política. O mesmo vale para a dívida externa: se é possível 
utilizar recursos externos para promover o desenvolvimento nacional, não há 
porque não fazê-lo. Ninguém informado exigiria o pagamento integral da dívida 
externa, mas não se pode permitir que esta dívida alcance o nível elevado que foi 
atingido.49 

 

De qualquer modo, vale sempre a lição de José Martinho Simões, no sentido de que “o 

crédito público é útil quando aos capitais que ele proporciona seja dado um emprego 

conveniente”50. 

 

                                                 
47 Dívida pública: propostas para ampliar a liquidez. Rio de Janeiro: Andima, 2003, p. 11, nota 2. 
48 Paul A. Samuelson, nesse tocante, diferencia as políticas fiscais – e, por consequência, os gastos delas 
derivados durante a sua execução – como sendo úteis ou de esbanjamento (Introdução à análise econômica. 
Tradução O. A. Dias Carneiro. Vol. 2. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1955, p. 214-215). 
49 Dívida pública: a intervenção permanente do Estado na economia. Cadernos de Direito Tributário e 
Finanças Públicas, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 3, n.º 12, jul.-set. 1995, p. 240. 
50 Finanças. Coimbra: Livraria Neves, 1920, p. 152. Deve-se notar, contudo, que tal observação pode ser 
estendida a qualquer tipo de receita pública. 
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2.2 As formas de obtenção de empréstimos pelo Estado51 

 

Não existe uma limitação de ordem material acerca das formas pelas quais o Estado pode 

obter empréstimos, ou, mais precisamente, mútuos. Com efeito, todas as formas admitidas 

em direito são aptas para tanto.52 

 

Assim, por exemplo, Geraldo Ataliba menciona algumas das modalidades usadas para a 

instrumentalização dos empréstimos públicos: 

Além dos títulos (papéis) representativos de débito público, o Estado pode 
empregar todo e qualquer tipo de instrumento para realização do seu crédito, tais 
como: contrato de abertura de crédito, confissão de dívida, escritura de 
constituição de débito, aceite de duplicatas, emissão de cambiais etc.53 

 

Mas, apesar de no trecho ora transcrito serem citados vários mecanismos ou institutos 

pelos quais se podem formalizar os empréstimos públicos, tais instrumentos podem ser 

agrupados em dois grandes gêneros: o dos instrumentos unitários (contrato de abertura de 

                                                 
51 Nem todos os títulos públicos originam-se de empréstimos. Há aqueles que sequer fazem parte da dívida 
pública (como os Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs), bem como há outros que, 
constituindo dívida, têm origem diversa (como os Títulos da Dívida Agrária – TDAs emitidos para o 
pagamento de desapropriações para fins de reforma agrária ou entregues em troca da compra de imóveis 
destinados ao mesmo fim). Todavia, a maior parte dos títulos públicos advém de mútuos tomados pelo 
Estado, o que justifica o presente item. 
Outrossim, neste estudo não cuidaremos dos ditos empréstimos compulsórios. Tal fonte de ingressos, na 
forma prevista no art. 148 da Constituição da República de 1988, de empréstimo somente tem o nome e a 
característica de entrada provisória (ou receita impropriamente dita). Contudo, sua natureza, como 
reconhecido pela doutrina (v.g., CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 14. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002, pp. 31-34) e pela jurisprudência pátrias (nesse sentido, v.g., vide os seguintes julgados: 
STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 382298/RS, 2ª Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar 
Mendes, Data do Julgamento: 04/05/2004, Publicação: DJ 28/05/2004 p. 53; e STF, Recurso Extraordinário 
146615/PE, Pleno, Rel. p/ Acórdão Min. Maurício Corrêa, Data do Julgamento: 06/04/1995, Publicação: DJ 
30/06/1995 p. 20.417), é tributária, na medida em que a concessão de recursos ao Estado não se dá por 
vontade do mutuante, mas por imposição legal. E tal imposição, ademais, foi topologicamente incluída pelo 
constituinte entre aquelas de natureza tributária, devendo obedecer aos princípios estatuído do Sistema 
Tributário Nacional. 
Há certos títulos da dívida pública, como os Títulos da Dívida Agrária – TDAs emitidos para o pagamento de 
desapropriações para fins de reforma agrária, que também comungam do caráter não voluntário, por parte do 
particular, de sua emissão e aquisição. Não são, portanto, dotados de origem negocial. No entanto, eles não 
fazem parte dos institutos que devem obedecer à normatização própria do Sistema Tributário Nacional. 
Ainda que os Títulos da Dívida Agrária – TDAs não se originem em função de um empréstimo estatal, 
obedecem ao regime dos títulos públicos em virtude da forma de sua emissão e por sua circulabilidade. 
52 Segundo Geraldo Ataliba, “todas as formas que a fértil inventiva humana pode engendrar são acessíveis ao 
poder público nesta matéria. A essência, que é o empréstimo, pode ser revestida de toda e qualquer forma 
jurídica lícita” (Empréstimos Públicos e seu Regime Jurídico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 
74). Acrescenta ainda o autor que “Nenhum instrumento lhe é vedado. São-lhe acessíveis todas as formas e 
meios que servem ao mercado financeiro de modo geral. Nesta matéria, nenhuma restrição sofre o Estado, 
pelo fato de ser poder público” (idem, p. 75). 
53 Idem, p. 74. 
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crédito, confissão de dívida, escritura de constituição de débito, aceite de duplicatas)54 e o 

dos pulverizados (títulos públicos e cambiais55).  

 

No entanto, duas estruturas são as mais comuns para a formalização dos empréstimos 

obtidos pelo Estado: 

i) os instrumentos unitários sob a forma de contratos de mútuo, quando se 

trata de negócios únicos, celebrados com uma só contraparte ou com um 

número determinado e limitado de contrapartes, fixas e predefinidas; e 

ii)  os títulos públicos, quando os mutuantes são em grande número, 

normalmente de identidade previamente desconhecida da Administração, 

uma vez que a proposta de celebração de negócio é feita ao público em geral 

ou a pessoas que cumpram determinados requisitos dotados de generalidade. 

 

Com base nessa distinção, Jairo Saddi e Lior Pinsky mencionam a terminologia de dívida 

mobiliária e dívida contratual: 

O conceito de dívida pública é bastante amplo, e inclui tanto a dívida 
representada por títulos como a que não o é. Àquela dá-se o nome de dívida 
mobiliária (em oposição à dívida contratual, que tem base em contrato).56 

 

Os títulos públicos foram definidos por Geraldo Ataliba como  

                                                 
54 Não cabe, no âmbito do objeto definido para o presente trabalho, buscar a natureza jurídica dos negócios 
formalizados por meio de tais instrumentos, se são todos de caráter contratual ou não. 
55 As cambiais, conforme o valor e as especificidades de cada caso, podem se enquadrar em uma ou outra 
categoria. 
56 As emissões públicas. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, 
Márcia Walquíria Batista dos (org.). Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. 2. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 408. Grifos no original. 
A expressão dívida mobiliária é assim definida pelo inciso II do art. 29 da Lei Complementar n.º 101: 
“Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições: 
(...) 
II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do 
Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.” 
A Lei Complementar em tela não define a dívida contratual. 
Ainda sob o enfoque terminológico, na doutrina espanhola, J. J. Ferreiro Lapatza dá-nos conta de que é feita 
diferenciação entre os empréstitos públicos e as operaciones de crédito, ambos espécies do gênero préstamos 
públicos: “La doctrina, recogiendo el sentido usual de esta expresión, reserva, en general, el nombre de 
empréstitos públicos a los préstamos documentados en títulos que el Estado emite, es decir, ofrece al público 
en un mercado anónimo de capitales; y ha centrado en ellos, dada su importancia y las múltiples relaciones 
jurídicas que generan, su atención, hasta tal punto que, en ocasiones, la Deuda pública se concibe únicamente 
como el conjunto de empréstitos emitidos por el Estado. 
Sin llegar a tal extremo, que deja al margen del estudio sectores importantes de esta materia, entendemos que 
el análisis de la Deuda pública puede centrarse en los empréstitos, dado su papel preponderante y dado que 
muchas de las consideraciones hechas sobre ellos son aplicables al conjunto. El análisis debe completarse en 
todo caso con las oportunas alusiones al resto de las operaciones de crédito que integran la Deuda pública” 
(Dívida pública. Revista de Direito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XX, n.º 84, out.-dez. 
1987, p. 14). 
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(...) o documento que emitido de acordo com a lei, representa uma obrigação 
pecuniária de pagamento decorrente de empréstimo contraído por uma pessoa 
jurídica de direito público.57 

 

Como se verá ao longo deste trabalho, essa definição hoje se demonstra insuficiente, pelo 

fato de que não há mais documento que represente as parcelas de empréstimos obtidos pelo 

Estado. Na verdade, atualmente é mais adequado considerar-se título público como o ativo 

ou instrumento financeiro, registrado em um sistema de negociação, que tem como 

devedor uma pessoa jurídica de direito público58. 

 

Verificando as formas já mencionadas pelas quais o Estado capta empréstimos, Geraldo 

Ataliba, por sua vez, faz a seguinte afirmação: 

A primeira forma – embora não a mais importante, do ponto de vista da 
produtividade – está no recurso à emissão de cambiais para lançamento no 
mercado financeiro. Estes bônus, ou títulos, ou letras do tesouro – não importa a 
designação que se lhes dê – representam para os portadores um direito de crédito 
contra a pessoa pública.59 

 

Tal assertiva apresentava-se verdadeira quando de sua formulação. A emissão de títulos 

públicos, até meados da década de 1960, era bastante incipiente no Brasil, sendo suficiente 

apenas para cobrir parte do déficit orçamentário enfrentado pela República60. 

                                                 
57 Apontamentos de Ciência das Finanças, Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1969, p. 64. 
58 Essa definição excluiria apenas os Títulos da Dívida Agrária emitidos sob a forma cartular até 1992. 
Entretanto, para serem exercidos os direitos respectivos, esses papéis têm de ser apresentados para 
identificação junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, o que torna a definição 
apresentada suficientemente completa. 
59 Empréstimos Públicos e seu Regime Jurídico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 76. Note-se 
que a preocupação do autor não é definir os instrumentos em questão. No trecho ora transcrito, ele equipara 
os títulos públicos às cambiais, afirmando ser indiferente o nomem iuris utilizado. Já no trecho citado no 
início deste item, Geraldo Ataliba parece tomar títulos, ou papéis, e cambiais como institutos distintos. 
60 Como relata Guilherme Binato Villela Pedras, “A despeito do grande crescimento da dívida pública nesses 
anos, as emissões ainda não eram realizadas em volume suficiente para atender às necessidades de cobertura 
dos déficits orçamentários. Conforme mostra a tabela a seguir, até 1968 o Banco Central era um importante 
financiador das necessidades fiscais do governo. Apenas a partir de 1969 o financiamento para o público já 
era tal que excedia as necessidades fiscais do governo, cabendo ao crescente endividamento basicamente a 
tarefa de criar um eficiente mercado de títulos públicos para viabilizar a condução da política monetária. Vale 
ressaltar que a parcela do déficit não financiada por meio de emissão de títulos em mercado o era pela 
colocação de títulos para a carteira do Banco Central, que, dessa forma, funcionava como um financiador do 
governo” (História da dívida pública no Brasil: de 1964 até os dias atuais. In: SILVA, Anderson Caputo; 
CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (org.). Dívida pública: a experiência 
brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Mundial, 2009, p. 60). 
Da mesma forma, Flávio Rabelo Versiani aduz que “O desenvolvimento do mecanismo de operações de 
mercado aberto como forma de controle monetário, a partir do início da década de 1970, fez ampliar o 
mercado de títulos públicos” (A Dívida Pública Interna e Sua Trajetória Recente. Brasília: UnB, 2003, p. 
5. Texto n.º 284. Disponível em <http://vsites.unb.br/face/eco/cpe/TD/284Mar03FVersiani.pdf>. Acesso em: 
4 jan. 2011). 
Destarte, nesse período, se havia um volume grande de papéis emitidos pela União, estes não eram 
absorvidos pelo mercado, mas pelo Banco Central do Brasil, que emprestava recursos ao Tesouro de forma 
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Entretanto, esse dado não mais se sustenta diante do panorama presente da dívida pública 

brasileira. Com efeito, no âmbito federal, o estoque da dívida pública ao final de junho de 

2010 era de 1.612,41 bilhões de reais. Sem considerar outros títulos existentes, as Letras do 

Tesouro Nacional - LTNs, Letras Financeiras do Tesouro - LFTs e Notas do Tesouro 

Nacional - NTNs61 somavam, nessa data, 1.478,46 bilhões de reais, ou seja, equivaliam a 

91,68% do total da dívida pública federal62. 

 

A conclusão a que se chega é que o débito público brasileiro, ao menos na esfera federal, é 

primordialmente formado por títulos, constituindo a denominada dívida mobiliária. Ou, em 

outros termos: presentemente, a forma mais utilizada pelo Estado para obter recursos por 

meio de empréstimos é a emissão de títulos públicos. 

 

Vista a relevância dos títulos públicos como modo de formalização dos empréstimos 

obtidos pelos entes estatais no Brasil, resta indagar qual a sua vantagem sobre os demais 

instrumentos de que pode se valer o poder público para obter recursos junto a agentes 

privados, a outros Estados ou a organismos internacionais. 

 

2.2.1 A opção pelos títulos públicos 

 

Uma primeira função dos títulos públicos é a obtenção, pelo Estado, de recursos para a 

realização de suas atividades essenciais, que podem ser resumidas genericamente na 

prestação de serviços públicos lato sensu. Ou, em outras palavras, sua função primordial é 

instrumentalizar o financiamento público. Assim, quando o ente estatal necessita de 

recursos para cobrir as despesas advindas do exercício de suas atividades, um dos modos 

pelos quais atua é emitindo papéis representativos de relações jurídicas de mútuo, cujas 

                                                                                                                                                    
oblíqua. A grande maioria dos títulos lançados o era de forma desvirtuada, o que permite verificar que a 
afirmação de Geraldo Ataliba, na prática, estava correta para a época em que foi formulada. 
61 Consideradas apenas as Subséries B, C e F das Notas do Tesouro Nacional - NTNs. 
62 Conforme dados do Relatório Mensal da Dívida Pública Federal de junho de 2010, elaborado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, p. 12 (disponível em <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>. Acesso em: 18 
ago. 2010). Note-se que os títulos mencionados não são os únicos emitidos, mas apenas os de maior 
expressão em volume de recursos. Pela análise dos dados publicados pelo Tesouro Nacional, verifica-se que 
mais de 97% da dívida pública federal são formados por títulos públicos. 
À guisa de comparação, é interessante notar que, em 30 de junho de 2010, a capitalização de todas as 
companhias abertas listadas na Bovespa somava 2.078 bilhões de reais, conforme o Informe Técnico de julho 
de 2010 divulgado pela Bovespa (disponível em <http://www.bovespa.com.br>. Acesso em: 18 ago. 2010). 
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condições são estabelecidas em atos normativos, de caráter legal ou infralegal, e os oferece 

ao mercado, comprometendo-se a pagar, quando do resgate dos títulos, um valor superior 

àquele que recebeu quando da subscrição. 

 

Essa forma pulverizada de concretização do financiamento público possui algumas 

vantagens sobre a obtenção de empréstimos por meio de contratos ou instrumentos 

unitários. 

 

Em primeiro lugar, a colocação de títulos públicos no mercado se demonstra mais fácil do 

que a assinatura de contratos de mútuo individualizados. A maior simplicidade na forma 

efetivamente pesa a favor dos títulos públicos. Hoje, em regra, estes são exclusivamente 

escriturais, não demandando a confecção ou impressão de cártulas respectivas63. Tal não 

ocorre, contudo, com os contratos de mútuo, que precisam ser impressos, revisados e 

assinados um a um, tanto pela entidade pública tomadora do empréstimo como pelo 

mutuante64. 

                                                 
63 O art. 5º da Lei n.º 10.179/2001, determina que a emissão das Letras do Tesouro Nacional - LTNs, Letras 
Financeiras do Tesouro - LFTs e Notas do Tesouro Nacional - NTNs “processar-se-á exclusivamente sob a 
forma escritural”. Como já verificado neste trabalho, tais títulos correspondem ao maior volume da dívida 
pública federal (vide a nota anterior). 
Ademais, para um título público ser admitido à negociação no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – 
Selic, deve necessariamente ter a forma escritural (item 6.3.1.1 do Manual de Normas e Instruções – MNI do 
Banco Central do Brasil, com a redação que lhe foi dada pela Circular Bacen n.º 3.481, de 15 de janeiro de 
2010). 
64 Os contratos administrativos, por expressa disposição legal, têm de ser escritos e estão submetidos a 
formalidades próprias. Nesse sentido, reza o art. 60 da Lei n.º 8.666/1993: 
“Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão 
arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos 
reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se 
cópia no processo que lhe deu origem. 
Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas 
compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do 
limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea ‘a’ desta Lei, feitas em regime de adiantamento.” 
O art. 62 desse mesmo diploma legal ameniza a exigência de instrumento contratual no âmbito 
administrativo, in verbis: 
“Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem 
como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas 
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem 
de execução de serviço. 
(...) 
§ 2º. Em ‘carta contrato’, ‘nota de empenho de despesa’, ‘autorização de compra’, ‘ordem de execução de 
serviço’ ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)” 
Nada impede, entretanto, que os contratos administrativos sejam celebrados por meio eletrônico, em especial 
por meio da utilização de assinaturas digitais que utilizem o mecanismo da certificação digital, para garantir 
segurança e autenticidade aos atos. Aliás, ressalte-se que a utilização de assinatura digital é uma prática hoje 
já bastante comum em diversos setores da Administração Pública brasileira. 
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Por outro lado, a colocação dos títulos também é mais eficaz em virtude da existência de 

mercados e sistemas de negociação especialmente voltados para tal fim. Nesse sentido, os 

sistemas de negociação permitem a todos os interessados que se dirijam a um mesmo 

ambiente (ainda que virtual) para adquirirem os títulos, em datas e momentos previamente 

divulgados pelas autoridades responsáveis pela emissão e colocação. Tal mecanismo 

permite o aumento do número de interessados, bem como das vezes em que esses agentes 

econômicos subscreverão os títulos, acarretando, por via de consequência, uma elevação na 

procura pelos papéis. E, conforme a constatação da ciência econômica consubstanciada na 

dita lei da oferta e da procura, o preço do ativo alienado tende a aumentar. Ou, em outras 

palavras, o valor obtido pelo ente estatal com o título tende a ser superior àquele que esse 

ente obteria caso a celebração da transação65 fosse feita individualmente, sem uma 

organização ou mecanismo próprio, como se dá com os contratos de mútuo individuais. 

 

Os mercados próprios para os títulos também incentivam os agentes econômicos na medida 

em que conferem liquidez aos ativos. A efetivação de proposta de venda de um valor 

público escritural se dá pela simples ordem postada por meio eletrônico ao agente 

financeiro responsável pela interface entre o interessado e o sistema de negociação66. E o 

fechamento da operação ocorre praticamente em tempo real, quando uma oferta de compra 

e outra de venda com condições idênticas estão simultaneamente vigentes67. 

 

O caráter bursátil da negociação dos títulos públicos atua como forma eficaz no aumento 

da liquidez desses papéis. E, em sendo os títulos públicos bastante líquidos, o seu preço de 

negociação tende a aumentar, inclusive pelo aumento da demanda68. É por essa razão que 

                                                                                                                                                    
Entretanto, a praxe ainda corrente é de que os contratos administrativos sejam impressos e arquivados em 
meio físico. 
65 No meio jurídico, o termo transação diz respeito a um contrato nominado, regulado pelos arts. 840 a 850 
do Código Civil brasileiro. Entretanto, no presente trabalho, esse termo também será utilizado como 
sinônimo de operação ou negócio, na acepção que lhe é conferida pelo jargão utilizado no mercado 
financeiro. Cremos que essa postura é adequada na medida em que o escopo deste trabalho está intimamente 
ligado a questões do mercado financeiro e não pode, destarte, prescindir de sua linguagem, sendo que, por 
outro lado, dada a grande diferença entre os significados do termo, não haverá prejuízo para a clareza e 
precisão buscadas. 
66 No caso de pessoas cadastradas diretamente no sistema de negociação, sequer a figura desse intermediário 
existe. 
67 No caso do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, a liquidação em tempo real está prevista no 
item 6.3.1.2 do Manual de Normas e Instruções – MNI do Banco Central do Brasil, com a redação que lhe foi 
dada pela Circular Bacen n.º 3.481, de 15 de janeiro de 2010. 
68 Sobre a liquidez, leciona Eugênio Gudin: 
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Luigi Lordi liga a importância das bolsas de valores à negociação de títulos públicos nelas 

existente, ao dizer que 

Grande importância possuem as bolsas, especialmente as bolsas de valores, 
principalmente porque, entre outros, nelas se negociam títulos públicos. Se eles 
não pudessem facilmente ser alienados a qualquer momento, como o Estado 
poderia recorrer ao crédito de forma contínua?69 

 

A liquidez ainda é maximizada pela atuação de agentes previamente designados pelo 

Estado para tanto, que compram e vendem títulos com grande regularidade – no caso 

brasileiro, tais agentes são os dealers apontados tanto pela Secretaria do Tesouro Nacional 

como pelo Banco Central do Brasil70. 

 

Isso não ocorre da mesma forma com os contratos de mútuo. A cessão das posições 

jurídicas em tais contratos torna-se mais difícil em virtude do regime jurídico aplicável aos 

contratos administrativos. Como estes têm, em regra, de ser precedidos de licitação71, a 

cessão da posição jurídica contratual poderia acarretar uma alteração na ordem de 

classificação obtida com o certame. Por outro lado, ainda que os empréstimos sejam 

contratados em caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação, tais hipóteses têm de ser 

devidamente fundamentadas – e o são levando em consideração as características 

peculiares do negócio e da outra parte. É por essas razões que a doutrina reconhece o 

caráter intuitu personae dos contratos administrativos72, o que dificulta sobremaneira a 

cessão dos direitos deles advindos. 

                                                                                                                                                    
“Se quem subscreve uma ação ou uma debênture fosse obrigado a guardar esses títulos até sua liquidação ou 
amortização, poucos seriam os que se arriscariam a subscrevê-las. A instituição da transferibilidade desses 
títulos resolve o problema: eles podem ser comprados ou vendidos a qualquer momento, na Bolsa de Títulos. 
Torna-se fácil a qualquer pessoa desfazer-se de um investimento, seja por motivo de preferência pela 
liquidez, seja para recompor e diversificar a lista de seus investimentos, vendendo uns e comprando outros. 
A facilidade de transferência faz também com que recursos destinados à aplicação a curto prazo possam ser 
empregados provisoriamente, na compra de títulos a prazo longo, da mesma forma que recursos destinados a 
investimentos se utilizam, temporariamente, na aquisição de papel a curto prazo, enquanto aguardam o 
momento oportuno para a compra vantajosa de títulos de investimento” (Princípios de economia monetária. 
Vol. 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1954, p. 132) 
69 Le obbligazioni commerciali. V. 1. 2. ed. Milão: Società Editrice Libraria, 1936, p. 319. Tradução livre 
do seguinte original: “Grande importanza hanno le borse, specie le borse di valori, principalmente perché, fra 
l’altro, vi si negoziano i titoli di Stato. Se non si potessero facilmente alienare in ogni momento, come 
potrebbe lo Stato ricorrere a getto continuo al credito?”. 
70 O Ato Normativo Conjunto n.º 20 da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil, de 11 
de fevereiro de 2010, prevê a seleção dos dealers e os critérios para tanto. Sobre tais instituições, vide o item 
5.4.1. 
71 É o que dispõe o art. 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil. Note-se que os 
empréstimos obtidos pelo Estado enquadram-se na categoria de serviços de natureza financeira. 
72 Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “Todos os contratos para os quais a lei exige licitação são 
firmados intuitu personae, ou seja, em razão das condições pessoais do contratado, apuradas no momento da 
licitação. Não é por outra razão que a Lei n.º 8.666/1993, no art. 78, VI, veda a subcontratação, total ou 
parcial, do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial; 
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Os títulos públicos possuem as suas características fixadas previamente nos atos 

normativos que embasam a sua emissão. Tal fato permite a padronização desses papéis, ou, 

em linguagem econômica, sua transformação em commodities. Uma vez mais, a tecnologia 

jurídica respectiva permite a existência de negociações em escala com os títulos públicos, 

conferindo-lhes maior liquidez. 

 

A padronização atende a reclamos de redução de custos, ganho de escala e facilidade de 

gestão. Nesse sentido é que Enzo Roppo trata os contratos que denomina de standard, que 

para ele são típicos das atividades empresariais73. Segundo Roppo, no que tange à 

conclusão do negócio, os contratos standard possuem duas vantagens em relação àqueles 

que utilizam a técnica de contratação individualizada: (i) aceleram de modo radical os 

procedimentos de celebração das transações, acarretando economia de tempo, de meios e 

de atividades, com a consequente redução dos costs of bargaing; e (ii) limitam a iniciativa 

individual dos auxiliares do empresário, assegurando a coordenação central da estratégia 

contratual da empresa e conferindo-lhe homogeneidade74,75. Na parte atinente à execução 

dos contratos, também há dois benefícios significativos da padronização: (i) maior controle 

sobre o cumprimento das obrigações próprias e das contrapartes, evitando 

inadimplementos e permitindo uma eventual reação mais rápida; e (ii) maior certeza sobre 

o conteúdo das obrigações, de forma a prevenir litígios e permitir uma melhor gestão 

destes76. Por fim, o autor acrescenta que os contratos standard possibilitam a 

calculabilidade (Kalkulationssichereit77) acerca das finanças e custos da empresa78. 

 

                                                                                                                                                    
essas medidas somente são possíveis se expressamente previstas no edital de licitação e no contrato” (Direito 
Administrativo. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 267). 
73 Não se pode esquecer, nesse tocante, que o Estado, ao emitir títulos de dívida, exerce atividade econômica 
de forma similar a outros agentes econômicos, ainda que sujeita a regras peculiares. 
74 Contratti Standard. Milão: Giuffrè, 1975, p. 29. 
75 Observando essa assertiva de Roppo sob a ótica dos títulos públicos, pode-se vislumbrar uma vantagem na 
sua emissão consistente na limitação que ela acarreta aos agentes estatais quanto à sua forma de atuação ou 
arbítrio ao fixar condições para a contratação da dívida pública. Ou, em outras palavras, a opção pelos títulos 
públicos, em virtude da padronização por eles representada, reduz a possibilidade de que cada agente, atuante 
em cada emissão, fixe normas diversas para a obtenção de recursos pelo Estado por meio de empréstimos. 
Essa característica permite a adoção de estratégias de longo prazo e de políticas de financiamento mais 
estáveis, com reflexo positivo tanto nas contas públicas como na percepção do mercado acerca da atuação do 
Estado nessa seara. 
76 Contratti Standard. Milão: Giuffrè, 1975, pp. 30-32. 
77 Termo que, em linguagem utilizada no mercado financeiro, poderia ser vertido para o inglês como 
accountability. 
78 Contratti Standard. Milão: Giuffrè, 1975, pp. 32-33. 
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No mesmo sentido, Max Weber lembra que “só o comércio com tipos especiais [isto é, 

padronizados], no séc. XIX, tornou possível a especulação com mercadorias e as operações 

de bolsa”79. 

 

Essas vantagens ou características particulares, observadas nos contratos padronizados em 

geral, possuem clara correlação no âmbito dos títulos negociados no mercado financeiro e, 

em especial, dos títulos públicos. 

 

Assim é que Almir Rogério Gonçalves alça a padronização ao posto de atributo geral dos 

títulos financeiros, ao dizer que 

Títulos financeiros nada mais são do que contratos padronizados que preveem 
direitos e obrigações de cada parte contratante. A padronização das cláusulas 
permite a comparabilidade e intercambialidade das obrigações que tornam os 
títulos substitutos entre si, permitindo sua avaliação em conjunto mesmo por 
aplicadores não-especializados.80 

 

Outrossim, também se deve lembrar que a fungibilidade das prestações é própria do Direito 

Comercial. Luigi Lordi explica essa matéria nos seguintes termos: 

Dado o intenso movimento das obrigações comerciais, frequentemente a 
prestação não é executada pelo devedor originário; mais frequentemente ainda 
não a exige o credor originário. Por isso, e pelo grande número e pela velocidade 
de estipulação de obrigações, estas se apresentam no comércio como 
standardizadas, típicas, quase sem diferença umas das outras. São por isso 
fungíveis, e, se assim pudesse dizer-se, impessoais.81 

 

No entanto, se no âmbito do Direito Comercial a fungibilidade das prestações é uma nota 

comum, geralmente encontrada, na área mais restrita das operações em bolsas82, sistemas 

                                                 
79 História geral da economia. Tradução Calógeras A. Pajuaba. São Paulo: Mestre Jou, 1968, p. 263. 
80 O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, Malheiros, ano XLI, n.º 127, p. 107-126, jul.-set. 2002. Em nosso entender, é 
relevante a caracterização feita pelo autor acerca da fungibilidade dos títulos financeiros e sua padronização, 
mas não é correta a classificação genérica por ele feita dos títulos financeiros como contratos. Com efeito, em 
geral, os títulos de dívida possuem a natureza de declarações unilaterais de vontade. É nesse sentido que 
Tullio Ascarelli menciona, quanto aos títulos de crédito, que “Tal documento teve uma forma unilateral, 
referindo-se apenas às obrigações decorrentes para uma das partes de um contrato bilateral. Era assim 
possível isolar e objetivar as obrigações de uma das partes num contrato bilateral” (Panorama do Direito 
Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, p. 105). 
81 Le obbligazioni commerciali. V. 1. 2. ed. Milão: Società Editrice Libraria, 1936. Grifo no original. 
Tradução livre do seguinte original: “Dato l’intenso movimento delle obbligazioni commerciali, spesso la 
prestazione non è eseguita dall’originario debitore; più spesso ancora non la richiede l’originario creditore. 
Per questo, e pel numero grandissimo e per la celerità di stipulazione di obbligazioni, essi si presentano in 
commercio come standardizzate, tipiche, quasi senza diferenza l’una dell’altra. Sono perció fungibili, e, se 
cosí potesse dirsi, impersonali”. 
82 Segundo Vivante, “(...) i titoli di credito esistenti in massa siano per loro natura cose fungibili, cioè 
equivalenti fra loro” (Trattato di Diritto Commerciale. Vol. 3. 5. ed. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco 
Vallardi, 1924, p. 127). 
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eletrônicos de negociação ou mercados próprios83, ela consiste em uma característica 

essencial, sem a qual não é possível o adequado funcionamento desses ambientes. 

 

Caso interessante, nesse tocante, é o dos “contratos” negociados nas bolsas de mercadorias 

e futuros. Para possibilitar um volume maior de operações, desde longa data os bens são 

classificados de acordo com algumas características tidas por relevantes, bem como os 

deveres da cada uma das partes é preestabelecido por normas de caráter geral84. Desse 

modo, busca-se reduzir a complexidade das avaliações, ofertas e aceitações, permitindo a 

celebração de contratos em escala. 

 

Com a mencionada padronização contratual e de mercadorias, as transações adquirem 

maior grau de abstração, ressaltando o seu caráter de fungibilidade. Importam, nesses 

negócios, cada vez menos as características próprias das partes, ganhado relevo o modelo 

de ativo objeto da operação e as garantias institucionais de sua efetivação e pronta 

liquidação. 

 

Dessa forma, são reduzidos significativamente os denominados custos de transação, pois 

recursos materiais e humanos destinados à verificação das qualidades das contrapartes e 

dos bens negociados são minorados, tendo a vista o seu caráter pressuposto. 

 

Também na contratação inicial os custos de transação são menores quando utilizados os 

títulos públicos. Isso porque o acesso aos sistemas de negociação já permite a verificação 

prévia de condições pessoais mínimas de negociação por parte dos agentes econômicos, 

                                                 
83 Sobre mercados próprios, vide item 4.8.2. 
84 A título ilustrativo, veja-se o que dispunha assentamento de usos e costumes mercantis acerca de negócios 
com algodão em pluma e caroço de algodão na praça de São Paulo, lavrado pela Junta Comercial do Estado 
de São Paulo, aprovado em sessão de 14 de julho de 1939 e publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo de 25 de novembro de 1939, pp. 23-26. Sobre a padronização das mercadorias, dispunham, entre 
outros, os arts. 2º e 3º do assentamento, nos seguintes termos: 
“Art. 2º. A mercadoria entregue deverá encontrar-se em perfeito estado e dentro dos limites ou tolerâncias 
prefixados nas entregas pela Bolsa de Mercadorias de São Paulo. 
Art. 3º. Como ‘caroço de algodão’ entende-se o produto em bom estado, diretamente e normalmente saído 
dos descaroçadores após o beneficiamento e não deslintado, isto é, sem linters de primeiro e segundo corte.” 
No que tange à padronização contratual, transcrevem-se os seguintes artigos do mesmo assentamento: 
“Art. 16. A base para os negócios de algodão em pluma, quer em relação ao peso quer em relação ao preço, 
será sempre a arroba de l5 quilogramas líquidos. 
Art. 17. O peso estipulado nos contratos, entende-se sempre líquido e a tara real. 
(...) 
Art. 21. Os contratos de compra e venda só poderão versar sobre algodão para entrega efetiva, todavia, 
poderão ser liquidados por diferença desde que as partes contratantes assim acordem. 
Art. 22. Os contratos de compra e venda serão nominativos, inindossáveis e intransferíveis.” 
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sem necessidade de atuação estatal nesse tocante85. Ademais, a aferição da capacidade 

financeira das contrapartes também é simplificada, na medida em que eventualmente 

existem margens de garantia para a celebração dos negócios, que são fiscalizadas e geridas 

pelas entidades que administram as estruturas de negociação e pelos intermediários, bem 

como existem mais pessoas envolvidas na operação e com deveres laterais de diligência, de 

modo a conferir grande segurança ao sistema. 

 

A mesma característica não se verifica nos contratos de mútuo tradicionais: estes 

dependem de um instrumento para a sua formalização. Ainda que tal instrumento seja 

veiculado por meio eletrônico, com adesão instantânea pela parte mutuante, cada relação 

jurídica contratual possui conteúdo próprio, com cláusulas específicas regendo a situação 

dos contratantes e os efeitos patrimoniais por eles sofridos. Nesse contexto, a análise das 

transações, do interesse da cada parte em encetar o negócio, há de ser feita caso a caso, 

com significativo aumento do tempo e dos recursos despendidos para a tomada de decisões 

sobre a alocação de ativos. Não se pode dizer, em regra, que exista fungibilidade entre os 

contratos administrativos86. 

 

Nesse tocante, vale um breve recurso à dita análise econômica do Direito. Sob essa 

perspectiva, as normas e os institutos jurídicos devem ser estudados com base na eficiência 

alocativa que cada um deles proporciona87. Diante de várias soluções possíveis, deve-se 

privilegiar a que acarreta menor custo ou maior benefício. Nesse sentido, compreende-se 

que a obtenção de recursos pelo Estado por meio do mecanismo dos títulos públicos gera 

uma maior eficiência, na medida em que são reduzidos os custos de transação na 

celebração do negócio, bem como os custos de administração da dívida. 

 

Deve-se ter em mente, ainda, que uma das críticas severas e fundadas que se faz à ótica da 

análise econômica do Direito diz respeito à ausência de consideração do elemento ético ou 

político na constatação de qual seja a solução mais eficiente. Não obstante a justeza dessas 

objeções, no presente caso elas não encontram repercussão prática, na medida em que há 
                                                 
85 A habilitação jurídica, na linguagem do Direito Administrativo, é previamente verificada pelos 
intermediários que operam nesses sistemas e cadastram os seus respectivos clientes. 
86 E, ainda que eventualmente exista, tal fungibilidade ocorre nos contratos administrativos em grau 
significativamente menor que aquele verificado nos títulos públicos, aos quais ela é ínsita. 
87 Sobre a análise econômica do Direito e a chamada escola de Chicago, bem como críticas a essa corrente, 
vide FORGIONI, Paula Andrea. Análise econômica do direito: paranóia ou mistificação. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, ano XLIV, n.º 139, p. 242-256, jul.-
set. 2005. 
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certa neutralidade entre os modos para obtenção de financiamento pelo Estado, por meio 

de empréstimos individualizados ou da colocação de títulos públicos, sob os aspectos ético 

e político. Aliás, a solução preconizada pelo recurso ao mercado de capitais é até mais 

justificável sob a perspectiva ética, na medida em que diminui as possibilidades de 

favorecimentos pessoais e amplia o leque de indivíduos que podem participar de negócios 

eventualmente lucrativos com o setor público. 

 

Com a utilização do mecanismo dos títulos públicos, o Estado amplia o leque de potenciais 

e efetivos credores seus, em virtude dos fatores já expostos. Tal efeito é positivo para o 

ente público88, uma vez que eleva o volume de recursos disponível para captação e induz o 

aumento no preço de emissão dos papéis, advindo da tendência positiva na curva de 

demanda. Outrossim, especialmente em épocas de crise ou instabilidade econômica, um 

conjunto universo de potenciais adquirentes mais amplo contribui para diminuir a 

volatilidade na disponibilidade de capital ao Estado, permitindo uma melhor programação 

do fluxo de recursos de que este necessita. 

 

Um maior número de titulares dos papéis também gera consequências positivas no âmbito 

daquilo que se poderia denominar democracia econômica. É posta à disposição dos 

pequenos poupadores a aplicação de seus recursos em títulos do governo, de forma direta89 

ou indireta90. O cidadão detentor de alguns recursos para investimento pode escolher 

participar do financiamento dos gastos do governo, recebendo juros pelo dinheiro que 

transfere temporariamente ao Estado. Essa forma de investimento, tida em geral como 

bastante segura, de baixo risco91, permite que os pequenos investidores também se 

apropriem de serviços da dívida pagos pelo ente estatal e contribui para a formação de uma 

cultura de investimento. Há uma significativa democratização na vida financeira do 

                                                 
88 Ainda que o maior volume de recursos destinados ao setor público diminua o potencial de captação de 
recursos do setor privado. Nesse sentido, por exemplo, estudo realizado por O. Janet Adelegan e Bozena 
Radzewicz-Bak e divulgado pelo Fundo Monetário Internacional analisou a evolução dos endividamentos 
público e privado em 45 países da África Sub-Saariana. A conclusão alcançada foi a de que existem 
coeficientes relativamente constantes entre o aumento da dívida pública e a diminuição dos recursos 
destinados ao setor privado (What Determines Bond Market Development in sub-Saharan Africa?  
Washington: Fundo Monetário Internacional, 2008, pp. 14-17. Working Paper n.º 09/213. Disponível em 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09213.pdf>. Acesso em: 10 out. 2009). 
89 Por meio de iniciativas como o Tesouro Direto, programa de venda direta de títulos federais a investidores 
pessoas físicas, disciplinado no Regulamento anexo à Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional n.º 554, de 
12 de dezembro de 2001. 
90 Em especial por meio da aplicação em fundos de investimento. 
91 Entre outros motivos, pelo caráter perene do Estado (ATALIBA, Geraldo. Empréstimos Públicos e seu 
Regime Jurídico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 21). Ademais, por não ser tecnicamente 
empresário, o Estado não se sujeita às regras da falência ou da recuperação de empresas. 
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Estado, com sua aproximação econômica e negocial a muitos indivíduos, por meio dos 

títulos, que seria impensável num ambiente de contratos de mútuo individualizados, 

historicamente utilizados para instrumentalizar transações de volume bastante grande. 

 

No entanto, além da instrumentalização do financiamento das despesas do Estado, os 

títulos públicos servem a outros objetivos. Nesse sentido, por exemplo, Geraldo Ataliba 

leciona que esses títulos  

São adquiridos livremente, em quantidades variáveis e circulam no mercado 
como quaisquer outros títulos de crédito. Podem ser empregados com a 
finalidade – não de realizar crédito, mas – de disciplinar o mercado financeiro e 
absorver a poupança priva, disciplinando-a.92 

  

Sob esse prisma, os títulos públicos permitem a indução de comportamentos no mercado, 

em especial no que diz respeito à taxa de juros básica da economia.  

 

Nessa seara, deve-se inicialmente ter em perspectiva as formas de relação entre o Estado e 

as atividades econômicas lato sensu93. Acerca do tema, Eros Roberto Grau leciona que o 

poder público pode atuar na economia ou sobre a economia. No primeiro caso, a sua 

atuação se dá pela absorção de determinadas atividades econômicas, ou por participação, 

quando concorre com outros agentes econômicos. Ademais, quando age sobre a economia, 

o Estado pode fazê-lo por direção, quando dita normas cogentes para o comportamento dos 

participantes do mercado, ou por indução. Neste último caso, o autor salienta que o ente 

estatal “dinamiza instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade com as 

leis que regem o mercado”, utilizando o “mecanismos de direito premial”94. 

 

Seguindo a classificação apresentada, no âmbito do mercado de títulos públicos o Estado 

age tanto na economia, por participação, quanto sobre a economia, por indução. A atuação 

por participação dá-se na medida em que ele lança ofertas de negócio ao mercado, em 

concorrência com outros agentes que também recorrem à poupança privada com vista à 

                                                 
92 Idem, p. 76. 
93 Paula Andrea Forgioni acrescenta um elemento fundamental à análise, ao observar que também deve ser 
considerada a ótica das relações entre o mercado e o direito, nos seguintes termos: “Se, como ensinam os 
economistas, os recursos são escassos e as necessidades humanas ilimitadas, há de se determinar a forma 
(i.e., o critério) para atribuí-los às pessoas. Essa destinação pode ser realizada pelo funcionamento do 
mercado (presidido pela força concorrencial) ou pela intervenção de uma autoridade exógena (o Estado), 
instrumentalizada pelo direito. Daí dizermos que direito e mercado são formas de alocação de recursos entre 
os indivíduos” (A evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao mercado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 194) (grifos no original). 
94 O direito posto e o direito pressuposto. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, pp. 22-23. 
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obtenção de recursos para financiar suas atividades. Com efeito, cada investidor pode 

escolher se quer aplicar seus recursos em títulos da dívida pública, ações, debêntures etc. 

Ademais, o poder estatal realiza transações de cunho patrimonial diretamente, 

comportando-se como um agente econômico. 

 

Outra função relevante desempenhada pelos títulos públicos é a indução de 

comportamentos no mercado, em especial a fixação de uma taxa de juros básica para a 

economia. O Estado é um devedor dotado de baixo risco de inadimplemento, tendo em 

vista o seu caráter perene, o grande volume de recursos de que dispõe, o seu poder 

normativo e de emissão de moeda, bem como a quase impossibilidade de declaração de 

moratória ou inadimplemento no âmbito interno95. Há uma tendência a que os agentes 

econômicos paguem juros maiores aos demais tomadores de empréstimos, baseando as 

taxas das respectivas transações naquela básica arcada pelo ente estatal central96. 

 

Tal indução de comportamentos, no âmbito da política monetária, somente é possível se a 

obtenção de recursos pelo poder público revestir-se da forma da emissão de títulos. Isso 

porque, nessa hipótese, a oferta de negociação é dirigida a todo o público, ou, ao menos, a 

uma grande parcela dos agentes econômicos que possuem capital para investir. A proposta 

dirigida ao mercado é que diferencia, nesse tocante, os papéis em estudo dos empréstimos 

                                                 
95 Como asseveram Jairo Saddi e Lior Pinsky, a moratória da dívida interna é uma “medida suicida do ponto 
de vista político”, o que a torna altamente improvável (As emissões públicas. In: CARDOZO, José Eduardo 
Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (org.). Curso de Direito 
Administrativo Econômico. Vol. 2. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 411). Os autores ainda acrescentam que 
“Em princípio, um moratória da dívida interna é uma medida sem sentido. Um Estado sempre poderá pagar 
suas obrigações internas, especialmente em moeda local (ou vinculada à moeda nacional), bastando, para 
tanto, emitir moeda. A consequência negativa (inflação) dificilmente será superior à falta de confiança que se 
seguirá a uma moratória” (idem, p. 411, nota 10). 
96 Como relata Hayek, “Numa sociedade moderna, baseada no intercâmbio, uma das principais regularidades 
do comportamento individual resultará da semelhança em que a maioria dos indivíduos se encontra ao 
trabalhar para auferir uma renda; o que significa que, normalmente, preferirão um retorno maior por seus 
esforços a um menor e, com frequência, farão maior esforço em determinada direção caso as perspectivas de 
retorno melhorem. Esta norma será seguida com frequência suficiente para conferir a essa sociedade certo 
tipo de ordem” (Direito, Legislação e Liberdade. Vol. 1: “Normas e Ordem”. Tradução Anna Maria 
Capovilla et alii. São Paulo: Visão, 1985, p. 47). 
Entretanto, como o mesmo Hayek leciona, a informação necessária para a tomada de decisões estritamente 
racionais, sob o ponto de vista econômico, encontra-se difusa entre os diversos agentes do mercado e nenhum 
deles a detém em sua completude. Assim, a racionalidade apregoada é apenas limitada. Sobre esse aspecto 
crucial da obra de Hayek, vide GRAY, John. Hayek on Liberty. 3. Ed. Nova Iorque: Routledge-USA, 1998, 
p. 41 et sec; e FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao 
mercado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 195-196, nota 21. 
Assim, baseados em uma racionalidade econômica, ainda que limitada, os agentes que detêm recursos para 
emprestar tentam precificar o risco superior ao do Estado que o tomador efetivo do empréstimo representa. 
Para tanto, cada qual estabelece padrões de análise próprios, mas que tendem, em alguma medida, a uma 
certa aproximação, tendo em vista a concorrência existente entre os diversos tomadores e emprestadores. 
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de caráter unitário. Nestes últimos, apenas alguns agentes são aptos a contratar com o 

Estado, de forma a não se propiciar, ao menos em larga escala, uma disseminação de 

comportamentos. No caso dos negócios unitários, não existe a concorrência do empréstimo 

público com outras formas de investimento oferecidas aos agentes econômicos 

indistintamente97, motivo pelo qual é significativamente mais difícil que certos 

comportamentos se espraiem para negócios diversos. 

 

Assim, os títulos exercem um papel relevante na execução da política monetária. Essa sua 

função é ainda reforçada pela possibilidade de recompra, por parte da entidade emissora, 

dos valores por ela emitidos, como forma de regular o fluxo de moeda na economia, ou 

seja, aumentar ou reduzir a quantidade de moeda em circulação naquele determinado 

sistema. 

 

Com a existência de um mercado sólido e eficiente de títulos públicos, esses papéis 

ganham confiabilidade, que lhes permite também exercer a função de reserva de valor. 

Uma percepção generalizada de que os títulos públicos serão honrados pelo Estado na data 

aprazada, sem alterações no marco legal ou regulamentar, e de que há uma perspectiva de 

manutenção do valor desses ativos ao longo do tempo, aliada a uma liquidez elevada, 

incentiva os agentes econômicos a aplicarem ao menos uma parte de seus recursos 

excedentes nesse tipo de investimento98. 

 

A utilização dos títulos públicos como reserva de valor aumenta o interesse dos agentes 

econômicos por esse ativo, tornando-o mais atrativo que contratos individualizados. Por 

essa razão, os juros pagos pelo Estado tendem a ser menores, se mantidas constantes as 

demais condições99. 

 

                                                 
97 Essa concorrência limita-se às oportunidades de investimento que são oferecidas à contraparte escolhida. 
98 Frise-se uma vez mais: essa decisão econômica esperada advém de uma comparação a ser feita, em cada 
momento, com as demais formas de investimento apresentadas ao mercado. Assim, além das vantagens 
comparativas que em geral lhes são inerentes, como a improbabilidade de inadimplemento e a não sujeição 
do devedor à falência, os títulos públicos devem gozar de outros predicados para serem escolhidos pelo 
investidor, como um mercado que lhes confira liquidez e normas claras e estáveis. 
99 Obviamente, essa constatação não é imutável. Como ocorre em diversos casos, se o credor em um contrato 
unitário for, por exemplo, uma organização internacional multilateral, um entidade pertencente a um país 
estrangeiro ou mesmo uma organização não governamental que não busque o lucro, é razoável supor que as 
taxas de juros pactuadas sejam inferiores. Mas, nesse caso, não se obedecerá à lógica própria dos negócios 
encetados no mercado, em um ambiente de livre concorrência. 
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Deve-se também acrescentar que a obtenção de recursos por meio do lançamento de títulos 

no mercado é dotada de um grau tendencialmente maior de transparência, o que permite a 

atuação mais eficaz dos princípios administrativos da impessoalidade, moralidade, 

eficiência e publicidade, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Com efeito, a possibilidade de que qualquer pessoa 

intervenha no negócio proposto pelo emissor, adquirindo os valores em leilões públicos, 

diminui a possibilidade de conluios ou manobras que visem a favorecer uma ou algumas 

pessoas, em detrimento dos interesses do erário. 

 

A própria formação de preços, ou, no caso, o estabelecimento das taxas de juros – tidas 

como o preço do dinheiro – dá-se de modo mais eficaz em ambientes bursáteis, nos quais 

uma proposta é feita ao público, podendo a ela aderir qualquer interessado que preencha 

requisitos mínimos. Os mecanismos da dita lei da oferta e da procura atuam, nessas 

circunstâncias, de modo mais premente100. 

 

Não se pode olvidar, entretanto, que os títulos públicos também possuem algumas 

desvantagens frente aos contratos celebrados de forma individualizada. Não obstante, 

deve-se ressaltar que esses empecilhos não são suficientes para sobrepor os aspectos 

positivos. 

 

Um primeiro ponto desfavorável aos títulos públicos é que a sua adequada colocação no 

mercado, negociação e gestão depende de sistemas financeiros bastante desenvolvidos. 

Como assenta Almir Rogério Gonçalves,  

                                                 
100 Como lembra Carvalho de Mendonça, “Os corretores, em voz alta, propõem as transações que desejam 
efetuar. Nesse conflito de ofertas e procuras, fixa em cada instante a unidade de preço do mercado, pois 
ninguém quer por certo comprar mais caro nem vender mais barato do que o preço declarado. Assim, as leis 
teóricas da fixação de preço acham na bolsa aplicação completa e direta” (Tratado de Direito Commercial 
Brasileiro. Vol. VI, Partes I e II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1939, p. 343). Note-se, nesse tocante, 
que os pregões em viva voz não são mais eficazes do que aqueles efetuados por meio eletrônico. Pelo 
contrário: como este último permite o acompanhamento das ordens em tempo quase real pelos comitentes, 
bem como que estes o façam de lugares distantes, o mecanismo ou lei da oferta e da procura mostra-se ainda 
mais atuante. 
Deve-se também notar que, devido a essa concorrência, os juros pagos pelo Estado quanto da emissão de 
títulos são em geral mais baixos, em especial porque, no caso de negócios unitários, há uma comissão 
cobrada pelas instituições financeiras que intermedeiam a operação e encarecem a transação (DE BROECK, 
Mark; GUILLAUME, Dominique; VAN DER STICHELE, Emmanuel. Structural Reforms in 
Government Bond Markets. Washington: Fundo Monetário Internacional, 1998, p. 5. Working Paper n.º 
98/108. Disponível em <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp98108.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2011). 
Mesmo que as instituições financeiras se mantenham como credoras do ente público, no caso de negócios 
unitários, elas atuam realizando a intermediação financeira e, destarte, exigem spread consistente na 
diferença entre o custo de captação de recursos e a remuneração pelo dinheiro que emprestam. 
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Relações diretas entre aplicadores e tomadores, estabelecidas em mercados de 
capitais, são viabilizadas apenas quando é possível desenvolver sistemas legais 
suficientemente sofisticados para que as características comuns a cada tipo de 
transação possam ser identificadas e codificadas em títulos financeiros. (...) 
Por essas razões, a colocação direta de papéis junto ao público aplicador só se 
torna uma forma importante de captação de recursos em sociedades dotadas de 
sistemas financeiros mais sofisticados, do ponto de vista legal, institucional e de 
capacitação dos próprios investidores.101 

 

Outra questão relevante é que as dívidas baseadas em títulos são mais voláteis que aquelas 

fundamentadas em contratos unitários. As instituições financeiras, com as quais, em geral, 

são celebrados os contratos unitários, amealham reservas de capital que lhes permitem 

suavizar alterações conjunturais que levam a alterações nas taxas de juros102. Nesse 

sentido, segundo Mark De Broeck, Dominique Guillaume e Emmanuel Van Der Stichele, 

Segundo a literatura sobre contratações financeiras, o financiamento por meio de 
uma relação [individualizada] permite ao governo reduzir a flutuação do serviço 
da dívida. (...) Sob condições normais de mercado, os bancos podem conceder 
crédito a taxas de juros que são menos voláteis do que as do financiamento 
baseado no mercado. Além disso, em caso de eventos extremos, tais como crises 
de confiança ou problemas graves de coincidência de pagamentos, os bancos 
podem proporcionar serviços de renegociação e reestruturação, uma vez que o 
poder de renegociar não está disperso entre vários detentores de títulos (Freixas e 
Rochet, 1997). Portanto, o abandono do financiamento por meio de uma relação 
[individualizada] causa a expectativa de aumento da volatilidade do serviço da 
dívida.103 

 

                                                 
101 O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, Malheiros, ano XLI, n.º 127, jul.-set. 2002, pp. 108-109. O autor ainda conclui que 
“Por conseguinte, em sociedades menos avançadas do ponto de vista financeiro encontraremos o predomínio 
da intermediação financeira como canal de circulação e, especialmente, crédito bancário” (idem, p. 109). 
Note-se, contudo, que a par da correção dessa crítica, não se pode esquecer que o próprio desenvolvimento 
do mercado de valores mobiliários e do mercado financeiro em geral é bastante impulsionado com o 
estabelecimento e consolidação de um mercado de dívida pública. Assim, não se trata verdadeiramente de 
uma desvantagem dos títulos públicos, mas de uma condição sem a qual o seu mecanismo de financiamento 
não funciona adequadamente. E, portanto, não se vislumbra um problema para aqueles Estados que possuem 
em seu território sistemas financeiros relativamente desenvolvidos. 
102 DE BROECK, Mark; GUILLAUME, Dominique; VAN DER STICHELE, Emmanuel. Structural 
Reforms in Government Bond Markets. Washington: Fundo Monetário Internacional, 1998, p. 10. 
Working Paper n.º 98/108. Disponível em <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp98108.pdf>. Acesso 
em: 4 jan. 2011. 
103 Idem, ibidem. Tradução livre do seguinte original: “According to the financial contracting literature, 
relationship financing allows government to reduce debt service fluctuations. (...) Under normal market 
conditions, banks can provide credit at interest rates that are less volatile than those on market-based funding. 
In addition, in case of extreme events, such as confidence crises or severe payment bunching problems, banks 
can provide renegotiation and restructuring services since power to renegotiate in not dispersed among 
multiple bond holders (Freixas and Rochet, 1997). The abandonment of relationship financing is therefore 
expected to increase the volatility of debt service.” 
Os mesmos autores acrescentam que “relationship financing appears to have ceased being the preferred 
arrangement when, with rising debt levels in the 1980s, the costs of higher debt service began to outweigh the 
benefits of debt service smoothing” (idem, p. 5). 
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Destarte, em caso de crises de considerável gravidade, o recurso aos empréstimos 

individualizados tende a proporcionar uma certa estabilidade, necessária para o regular 

desempenho das atividades financeiras do Estado104. 

 

2.2.2 A opção pelos títulos públicos eletrônicos  

 

Com o advento de recursos de tecnologia de informação e de telemática105, a emissão de 

títulos em papel passou a tornar-se obsoleta, não mais atendendo às necessidades das partes 

envolvidas na sua circulação106. Chega a era dos títulos eletrônicos107. 

 

De fato, os custo da geração e gestão de documentos em papel não pode ser ignorado108, 

em especial quando se trata de um volume tão grande de títulos109. 

                                                 
104 É nesse contexto, por exemplo, que são perfeitamente justificáveis e compreensíveis os empréstimos 
concedidos pelo Fundo Monetário Internacional e outras organizações internacionais, em caso de severa 
dificuldade do Estado em honrar seus compromissos. 
105 A telemática consiste na junção de recursos de informática com os mecanismos advindos dos modernos 
meios de comunicação. Nesse sentido, Newton De Lucca salienta que o termo consiste em um galicismo – 
uma vez que advém do francês télélmatique – já incorporado ao vernáculo (Aspectos Jurídicos da 
Contratação Informática e Telemática. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 5), utilizado para significar “o 
resultado da aplicação das telecomunicações à informática” (idem, p. 93). O mesmo autor ainda define 
contratos telemáticos como sendo aqueles “vínculos que se formaram mediante a utilização da informática 
como meio de comunicação ou de expressão de vontade” (idem, p. 19). 
106 Acerca das exigências dos operadores do mercado, ressalta Maria Ambrosio: “Alle esigenze di fluidità 
nelle transazioni e di sicurezza nello svolgimento delle stesse, si sono progressivamente aggiunte, da parte 
degli operatori, ulteriore esigenze: maggiore rapidità nell’esecuzione degli scambi e più ampia e tempestiva 
informazione sullo stato dei conti in titoli” (Emissione e circolazione nei titoli di stato. Milão: Giuffrè, 
1997, p. 198) 
107 E, com ela, novos desafios para a dogmática jurídica e para a regulação estatal. Esses desafios não foram 
ignorados em sede de alguns foros internacionais, como relata Mario Bessone: “Già nel corso degli ultimi 
anni Novanta, mediante la approvazione di un suo importante documento appunto referito a quanto è 
Securities activity in the Internet, con tutta la sua autorevolezza l’International Organization of Securities 
Commissions (in via breve la Iosco) aveva segnalato l’urgente necessità di elaborare criteri generali e 
generalmente condivisi di analisi del fenomeno Internet quale si presenta nei principali contesti 
dell’economia finanziaria. E in questa prospettiva di analisi merita grande attenzione anche l’ulteriore report 
2001 deliberato dalla Iosco. Nella medesima direzione si sono orientate le progettazioni istituzionali 
variamente discusse al Comitato di Basilea, all’Ocse e in altre importanti sedi di confronto internazionale. 
Sono poi di evidenti rilievo le numerose iniziative di volta in volta assunte dall’Unione Europea, dovendosi 
ricordare l’impegno assunto dalla Commissione già con il suo documento di programma del giugno 1997. 
Particolarmente rileva il progetto Fin-net inteso a promuovere la attivazione di organismi di soluzione 
stragiudiziale delle controversie relative alla prestazione di servizi finanziari via Internet” (BESSONE, 
Mario. I mercati mobiliari.  Milão: Giuffrè, 2002, pp. 89-90). 
108 À guisa de ilustração, citamos trecho de obra de Newton De Lucca, dando conta da quantidade de 
documentos em papel acumulada: “Embora não se tenha efetuado um levantamento exato do volume de 
papel acumulado no mundo, foi feito um estudo na Espanha, décadas atrás, sobre o número de títulos 
existentes nos bancos e nas casas de poupança. Chegou-se à conclusão de que existem aproximadamente 2 
bilhões de títulos, com peso estimado em 20.000 toneladas, guardados em 400 quilômetros de estantes. 
Colocados um atrás do outro, e tendo em conta o seu tamanho médio, formar-se-ia uma gigantesca cinta de 
mais de 1.000.000 quilômetros, capaz de dar a volta ao mundo 25 vezes!” (Títulos e contratos eletrônicos: O 
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Nesse sentido, Amadeu José Ferreira confirma que o custo de emissão, também na Europa, 

foi um dos fatores que levou à desmaterialização dos títulos de crédito e, em especial, dos 

títulos públicos:  

O custo de emissão dos títulos foi outro dos fatores que pesou no seu abandono. 
A emissão dos títulos, em grandes quantidades, por vezes em números de muitos 
milhões, representava custos vultosos para as empresas e para os Estados. Dadas 
as grandes quantidades em que é emitida, talvez isso explique a dívida do estado 
tenha estado na vanguarda da desmaterialização total. Essa foi uma das razões 
que levou à criação dos títulos globais (Globalurkunde) na Alemanha.110 

 

Sobre a gestão dos documentos em papel e seu respectivo custo, uma vez mais 

transcrevemos a lição de Amadeu José Ferreira, que trata especificamente dos documentos 

bancários, mas pode ser perfeitamente trasladada para a questão dos títulos da dívida 

pública: 

A massificação das operações bancárias do mais diverso tipo, abrange 
progressivamente a área dos títulos de crédito e dos valores mobiliários. Nos 
bancos acumulam-se milhões de documentos que têm de ser guardados e 
conversados ou pura e simplesmente manejados. E tais documentos são tanto 
valores mobiliários como títulos de crédito em sentido estrito. Exigem grandes 
quantidades de pessoal, tarefas rotineiras de grande desgaste e, 
consequentemente, grandes gastos adicionais para os bancos.111 

 

Nesse ponto, e por razões idênticas, deve-se notar que também ocorreu uma massificação 

da dívida pública, das operações realizadas pelo Estado para contraí-la, de forma a gerar 

uma forte pressão pela sua desmaterialização e desburocratização, com diminuição de 

custos operacionais para a administração e manutenção dessa dívida. 

 

                                                                                                                                                    
Advento da Informática e seu Impacto no Mundo Jurídico. In: Direito & Internet: Aspectos Jurídicos 
Relevantes. Vol. I. Bauru: Edipro, 2000, p. 44). 
E não se pode esquecer que, além do custo patrimonial para a formalização e guarda de documentos em 
papel, existe também um custo ambiental. A enorme demanda por papel traz graves consequências no âmbito 
da manutenção de florestas e áreas verdes em geral, sendo premente uma busca por soluções alternativas para 
a utilização desse insumo. 
109 Lembremos aqui o tamanho da dívida pública brasileira, constantemente objeto de rolagem, e a 
quantidade de títulos emitidos para lhe dar supedâneo. Ademais, o valor unitário dos títulos públicos costuma 
ser relativamente pequeno (por exemplo, as Letras do Tesouro Nacional – LTNs e as Letras Financeiras do 
Tesouro – LFTs possuem valor nominal de R$ 1.000,00, nos termos dos arts. 1º e 2º do Decreto n.º 
3.859/2001), o que acarretaria a necessidade de emissão de um número absurdamente grande de papéis. 
110 Valores mobiliários escriturais: um novo modo de representação e circulação de direitos. Coimbra: 
Almedina, 1997, pp. 66-67. Grifo no original. 
111 Idem, pp. 64-65. Grifo no original. O autor cita, ainda, diversas estatísticas publicadas por terceiros que 
confirmam a magnitude e o volume das operações, inviabilizando-as caso fosse necessário o manejo 
exclusivo de documentos em papel. Por exemplo, mencionando dado publicado por Aronstein, Ferreira aduz 
que em 1967, a Bolsa de Valores de Nova Iorque negociava cerca de 30 milhões de ações por dia, número 
esse que saltou para algo entre 150 e 200 milhões por dia em 1987. Ou ainda, citando Meier-Hayoz, Ferreira 
menciona que os bancos suíços ocupavam um terço de seu pessoal no setor de custódia e administração de 
títulos (idem, p. 64) 
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Por exemplo, em Portugal, o Decreto-Lei n.º 364, de 27 de novembro de 1987112, 

estabeleceu a possibilidade de emissão de obrigações do Tesouro puramente escriturais113. 

Foi, nesse sentido, o primeiro a criar valores mobiliários114 estritamente desmaterializados 

no ordenamento jurídico português115. No preâmbulo desse Decreto-Lei consta justificativa 

para a criação de tais papéis, incluindo a redução no custo de emissão, nos seguintes 

termos: 

No sentido de se prosseguir a modernização e flexibilização do sistema 
financeiro português, nomeadamente através da diversificação dos respectivos 
instrumentos e da alteração do modo de financiamento do déficit orçamental, 
bem como o aperfeiçoamento da gestão da dívida pública, torna-se necessário 
proceder à implementação de um mercado de obrigações do Tesouro de médio 
prazo em moldes diferentes dos existentes. 
(...) 
A colocação e a movimentação destas obrigações são realizadas por forma 
escritural, o que, além de facilitar as operações, se tem por vantagem apreciável 
em matéria de custos de emissão. 

 

Assim, além de um custo operacional menor, os títulos públicos eletrônicos são dotados de 

menos burocracia para sua emissão. Com efeito, as etapas do processo administrativo para 

o lançamento de valores eletrônicos também tendem a ser, em sua maioria, igualmente 

realizadas em meio informatizado, acarretando redução no tempo para a efetivação da 

emissão. 

 

A informatização de todos os dados referentes aos títulos públicos, em virtude de seu 

caráter precipuamente escritural, permite também um controle efetivo mais direto acerca 

da dívida pública, facilitando a gestão governamental. 

 

Outro benefício dos títulos eletrônicos é a maior rapidez e precisão na precificação dos 

ativos negociados nos mercados próprios, bem como uma difusão mais rápida das 

informações sobre os preços entre os diversos agentes. Justamente nesse sentido é que 

Raffaele D’Ambrosio, Domenico De Falco e Flavia Sforza relatam que, na Itália, 

                                                 
112 Revogado pelo Decreto-Lei n.º 280, de 17 de setembro de 1988. 
113 É o que dispunha o art. 7º desse diploma: 
“Art. 7º. A colocação e a subsequente movimentação das OT efetuam-se por forma meramente escritural 
entre contas-títulos.” 
114 Note-se, como será tratado adiante (item 4.7.4), que o âmbito de abrangência do regime jurídico dos 
valores mobiliários no Direito português difere daquele adotado no Brasil, englobando, inclusive, os títulos 
públicos. 
115 Amadeu José Ferreira afirma que “As obrigações do Tesouro de médio prazo (OT), cujo regime consta do 
DL 364/1987, de 27/11 (alterado pelo DL n.º 11/92, de 4/2), são desmaterializadas a partir dessa data. Por 
aquilo que nos foi dado apurar, são os primeiros valores mobiliários que, entre nós, assumem a forma 
escritural. Curiosamente, a lei continua a chamar-lhes títulos” (Valores mobiliários escriturais: um novo 
modo de representação e circulação de direitos. Coimbra: Almedina, 1997, pp. 93-94) (grifo no original). 
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O Mercado de Títulos de Estado – MTS – é um mercado telemático, em hasta 
contínua, no qual um sistema centralizado, que opera sobre um circuito nacional, 
permite a todos os operadores conhecer simultaneamente as ordens de compra e 
de venda emitidas no mercado.116 

 

Com isso, chega-se mais próximo à denominada hipótese de mercado eficiente, o que 

permite dizer que as transações realizadas com títulos dessa espécie são dotadas de maior 

eficiência alocativa. 

 

Da mesma forma, sob a perspectiva dos investidores, valores escriturais conferem maior 

confiabilidade ao sistema, na medida em que operações envolvendo-os tendem a ser 

liquidadas de modo mais rápido, de modo a minimizar os riscos de uma crise sistêmica 

devida ao inadimplemento de alguns agentes econômicos117.  

 

A vantagem da informatização das transações financeiras foi, ademais, uma das razões que 

levou à estruturação de um novo Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB. Segundo o 

Banco Central do Brasil, as razões que levaram à adequação efetuada estão relacionadas à 

redução do risco das operações transacionadas em tal sistema: 

Até meados dos anos 90, as mudanças no Sistema de Pagamentos Brasileiro – 
SPB foram motivadas pela necessidade de se lidar com altas taxas de inflação e, 
por isso, o progresso tecnológico então alcançado visou principalmente o 
aumento da velocidade de processamento das transações financeiras. Na reforma 
conduzida pelo Banco Central do Brasil em 2001 e 2002, o foco foi 
redirecionado para a administração de riscos.118 

                                                 
116 I mercati. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. Manuale di Diritto dei Mercati 
Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 188. Tradução livre do seguinte original: “Il Mercato Titoli di Stato – 
MTS – è um mercato telematico, ad asta continua, nel quale um sistema centralizzato, che opera su um 
circuito nazionale, consenti a tutti gli operatori di conoscere simultaneamente gli ordine di acquisto e di 
vendita immessi sul mercato”. 
117 Em Portugal, a crise no mercado de valores mobiliários ocorrida em 1987 deveu-se especialmente a 
problemas na liquidação de operações. Tal fato incentivou a criação e consolidação dos valores mobiliários 
escriturais na legislação portuguesa, como relata José Nunes Pereira: “Um dos aspectos significativos deste 
diploma [o Código do Mercado de Valores Mobiliários] foi ter adotado, de forma resoluta, a figura dos 
valores mobiliários escriturais. Ciente de que as graves dificuldades por que o mercado havia passado em 
1987 (assim como alguns anos antes, em 1972) tinham sido em larga medida problemas de liquidação das 
transações sobre valores mobiliários, uma política clara do legislador para a resolução de tais problemas foi 
promover abertamente a substituição dos valores mobiliários em papel por valores desmaterializados ou 
escriturais” (Quinze anos de codificação mobiliária em Portugal. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. 
VIII. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 275). 
Note-se, ademais, que a crise de 1987 ocorreu também em outros mercados e as suas causas igualmente 
estiveram ligadas à liquidação de operações (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Entrega 
contra pagamento em sistemas de liquidação de títulos. Basileia: 1992, p. 1. Disponível em 
<http://www.bcb.gov.br/htms/spb/DvP-port.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2011). 
118 Sistema de pagamentos brasileiro. Brasília: Banco Central do Brasil, 2008, p. 1. Disponível em 
<http://www.bcb.gov.br/htms/novaPaginaSPB/spb-textocompleto-pdf.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2011. De 
acordo com o Banco Central do Brasil, “Nessa linha, a entrada em funcionamento do Sistema de 
Transferência de Reservas - STR, em 22 de abril daquele ano [2002], marca o início de uma nova fase do 
SPB. Com esse sistema, operado pelo Banco Central do Brasil, o País ingressou no grupo de países em que 
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Essa minimização de riscos está ligada à confirmação de que um pagamento somente será 

efetivamente realizado se o bem financeiro a ele correspondente for entregue no mesmo 

momento119. Surge, assim, o princípio da entrega contra pagamento. Nesse sentido, o Bank 

for International Settlements – BIS descreve a questão do seguinte modo: 

(...) a maior fonte do risco de crédito na liquidação de títulos e, portanto, a mais 
provável fonte de risco sistêmico é, de longe, o risco de principal que pode 
ocorrer na data de liquidação. Tal risco de principal pode ser eliminado se o 
sistema de liquidação de títulos aderir aos princípios da entrega contra 
pagamento (ECP), isto é, se ele criar um mecanismo que assegure que a entrega 
ocorre se, e somente se, o pagamento ocorrer.120 

 

Como não é difícil de perceber, um sistema que adote o princípio da entrega contra 

pagamento, dotado de uma escala considerável121, somente é possível se a liquidação das 

operações for realizada por meio eletrônico. E a liquidação eletrônica, para ser eficaz, 

pressupõe que os ativos financeiros sobre os quais ela ocorrerá também sejam eletrônicos 

ou desmaterializados. 

 

Destarte, é correto afirmar que a adoção de títulos eletrônicos permite uma redução 

considerável dos riscos de crédito, de liquidez e, por conseguinte, sistêmico. 

 

Outra vantagem dos títulos eletrônicos é permitir, pelos próprios titulares, um controle 

efetivo, rápido e simples acerca de suas posições de investimento, por meio da análise 

sempre atualizada dos valores constantes de suas contas de depósito. 

 

Em virtude das vantagens expostas, os títulos públicos hoje são emitidos sob a forma 

eletrônica em quase todos os países.  

                                                                                                                                                    
transferências de fundos interbancárias podem ser liquidadas em tempo real, em caráter irrevogável e 
incondicional. Esse fato, por si só, possibilita redução dos riscos de liquidação nas operações interbancárias, 
com consequente redução também do risco sistêmico, isto é, o risco de que a quebra de um banco provoque a 
quebra em cadeia de outros bancos, no chamado ‘efeito dominó’” (idem, ibidem). 
119 Em comparação a uma compra e venda, a transação somente seria efetivada se o vendedor entregasse o 
bem e o comprador, a moeda, ao mesmo tempo. 
120 Entrega contra pagamento em sistemas de liquidação de títulos. Basileia: 1992, p. 13. Disponível em 
<http://www.bcb.gov.br/htms/spb/DvP-port.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2011. O relatório em questão ainda 
acrescenta que “Adicionalmente, ao eliminar preocupações sobre risco de principal, a ECP reduz a 
possibilidade de que os participantes retenham entregas e pagamentos quando os mercados financeiros 
estiverem sob pressão, reduzindo assim o risco de liquidez” (idem, ibidem). 
121 Com efeito, poder-se-ia imaginar uma entrega física de títulos contra a entrega física de numerário 
suficiente para a aquisição dos mesmos, por meio de tradição manual. No entanto, operações desse gênero 
somente são factíveis em número bastante reduzido, o que limitaria sobremaneira o volume de negócios total 
que o sistema admitiria caso não fosse informatizado. O benefício da redução do risco seria inteiramente 
anulado pela perda de escala que o sistema acarretaria. 
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Na Itália, o Decreto Legislativo n.º 213, de 24 de junho de 1998, que introduziu o Euro no 

ordenamento jurídico local, determina, em seu art. 28, § 1º, que “os instrumentos 

financeiros negociados ou destinados à negociação em mercados regulamentados não 

podem ser representados por títulos”122. 

 

Como os denominados titoli di Stato são destinados à negociação em mercados 

regulamentados, eles devem ser necessariamente desmaterializados. O efetivo 

cumprimento à determinação de desmaterialização de tais títulos foi dado por meio de 

Decreto do Ministro do Tesouro, do Orçamento e da Programação Econômica, de 31 de 

julho de 1998, que regulamentou o modo pelo qual os titulares de papéis físicos ao 

portador e nominativos deveriam transformá-los em inscrições contábeis. 

 

Também na Espanha os títulos emitidos por entidades públicas adotam a forma eletrônica, 

sendo negociados em mercado próprio, ou, na terminologia do Direito Comunitário 

Europeu, mercado regulamentado. Nesse sentido, dispõe o art. 55 da Lei n.º 24/1988, de 28 

de julho123, que 

O Mercado de Dívida Pública em Anotações terá por objeto a negociação de 
valores de renda fixa representados mediante anotações em conta emitidos pelo 
Estado, pelo Instituto de Crédito Oficial e, por solicitação destes, pelo Banco 
Central Europeu, pelos Bancos Centrais Nacionais da União Europeia, pelas 
Comunidades Autônomas, por bancos multilaterais de desenvolvimento dos 
quais a Espanha seja membro, pelo Banco Europeu de Investimento ou por 
outras entidades públicas (...). Os valores admitidos à negociação neste mercado 
poderão ser negociados em outros mercados secundários oficiais, nos termos 
previstos no Regulamento do referido mercado.124 

                                                 
122 Tradução livre do original que, completo, possui a seguinte redação: “Art .28. Ambito di applicazione.  
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono 
essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice 
civile.” 
Sobre o tema, vide item 4.7.3. 
123 Com sua redação atual, conferida pela Lei n.º 47/2007, de 19 de dezembro. 
124 Tradução livre do original que, completo, possui a seguinte redação: “Capitulo III - Del Mercado de 
Deuda Publica en Anotaciones 
Artículo 55 
1. El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones tendrá por objeto la negociación de valores de renta fija 
representados mediante anotaciones en cuenta emitidos por el Estado, por el Instituto de Crédito Oficial y, a 
solicitud de ellos, por el Banco Central Europeo, por los Bancos Centrales Nacionales de la Unión Europea, 
por las Comunidades Autónomas, por bancos multilaterales de desarrollo de los que España sea miembro, 
por el Banco Europeo de Inversiones o por otras entidades públicas, en los supuestos que reglamentariamente 
se señalen, así como la negociación de otros instrumentos financieros, en todos los casos anteriores de 
acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del mercado según lo establecido en el artículo 31 bis. En todo 
caso, los valores deberán ajustarse a las especificaciones técnicas que se establezcan a tal efecto en el 
reglamento del Mercado. Los valores admitidos a negociación en este mercado podrán negociarse en otros 
mercados secundarios oficiales, en los términos que se fijen en el Reglamento del correspondiente mercado.” 
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Em Portugal, como já visto, desde 1987 podem ser emitidos títulos públicos puramente 

escriturais, característica essa que conformou a própria categoria dos valores mobiliários 

escriturais. 

 

A experiência portuguesa se fez sentir em suas ex-colônias. Em Moçambique, por 

exemplo, os bilhetes emitidos pelo Tesouro são desmaterializados. É o que dispõe o art. 1º 

do Regulamento anexo ao Aviso n.º 14/GGBM/97 do Banco de Moçambique, de 29 de 

setembro de 1997, in verbis: 

REGULAMENTO SOBRE EMISSÃO E TRANSAÇÃO DE BILHETES DO 
TESOURO 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 1. Definição. 
Os Bilhetes do Tesouro são títulos de dívida pública de curto prazo, 
desmaterializados, inscritos em contas-título abertas no Banco de Moçambique 
em nome das entidades com acesso ao mercado primário. 

 

Da mesma forma, em Angola, os títulos emitidos pelo poder público também são 

escriturais e eletrônicos. Com relação aos títulos do Banco Nacional de Angola, ditos 

Títulos do Banco Central, determina o Aviso n.º 5 desse Banco, de 27 de setembro de 

2004: 

DEPARTAMENTO DE MERCADOS DE ATIVOS 
AVISO N.º 05/2004, De 27 de Setembro 
Considerando o objetivo do Banco Nacional de Angola, enquanto autoridade 
monetária, de preservar o valor da moeda e a estabilidade da economia; 
Havendo, por isso, a necessidade de se criar instrumentos adequados à regulação 
da liquidez da economia, com vista ao alcance de tais objetivos; 
Ao abrigo do disposto no artigo 18º da Lei n.º 6/97, de 11 de Julho, Lei do Banco 
Nacional de Angola, e no uso da faculdade que me é conferida pelo artigo 58º da 
mesma Lei; 
DETERMINO: 
ARTIGO 1º (Emissão e circulação de títulos) 
A emissão e circulação de títulos do Banco Nacional de Angola (BNA), 
designados por Títulos do Banco Central, abreviadamente “TBC”, deverá 
obedecer às normas do presente Aviso. 
ARTIGO 2º (Características) 
1– Os títulos a que se refere o artigo 1º do presente Aviso devem ter as seguintes 
características: 
a) ser emitidos exclusivamente sob a forma escritural, com registro em sistema 
eletrônico de custódia e liquidação financeira de operações gerido pelo BNA; 
b) ser nominativos, transmissíveis e livremente negociáveis; 
c) ter a sua transmissão representando a transferência dos direitos neles contidos; 
d) ter a indicação da respectiva data de vencimento; 
e) ter, na emissão, prazos de vencimento múltiplos de 7 dias, com mínimo de 14 
e máximo de 364; 
f) ter o valor facial, para cada título, de Kz 1000,00; 
g) ter as quantidades negociadas sempre em múltiplos de 10 unidades. 
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Ademais, tanto os Títulos do Banco Central como aqueles emitidos pelo Tesouro angolano 

são negociados por meio de um sistema eletrônico, denominado Sistema de Gestão de 

Mercados e Activos – GEMA. Com efeito, sobre os papéis de responsabilidade do 

Tesouro, assim dispõe o Instrutivo do Banco Nacional de Angola n.º 06, de 27 de setembro 

de 2004: 

I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 - As Obrigações do Tesouro (OT) e os Bilhetes do Tesouro (BT) são títulos 
desmaterializados, inscritos em contas-títulos mantidas no Banco Nacional de 
Angola em nome dos respectivos titulares. 
1.2 - A emissão, a liquidação e o registro das Obrigações do Tesouro e dos 
Bilhetes do Tesouro serão processados de forma automatizada no Sistema de 
Gestão de Mercados e Activos (GEMA), administrado e operado pelo Banco 
Nacional de Angola, de modo a refletir as características e condições aprovadas 
por Despacho do Ministro das Finanças, nos termos do disposto no artigo 6.º da 
Lei 16/02, de 5 de Dezembro. 

 

Verifica-se, destarte, que até mesmo em países com economias menores, a tecnologia de 

emissão de títulos públicos eletrônicos vendo sem adotada há alguns anos. 

 

É de se observar, ainda, que no Brasil a opção pelos títulos emitidos e registrados em 

sistemas de informática foi assimilada por normas relativas a outros ramos do Direito, 

tendo em vista a maior segurança e transparência que as negociações em sistemas 

eletrônicos proporcionam. 

 

Um exemplo dessas normas pode ser extraído do art. 61 da Lei Complementar n.º 

101/2000, o qual estabelece que os títulos da dívida pública somente poderão ser 

oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas em 

lei, se estiverem escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia. 

 

Obviamente, esse dispositivo aplica-se tão-somente às operações que envolvam algum ente 

estatal, pois ele não tem o intuito de restringir a atuação da autonomia privada, no que 

tange a negócios celebrados unicamente entre particulares. Deve-se notar que o diploma 

legal em que ele está incluído versa exatamente sobre questões atinentes a finanças 

públicas, e não há qualquer motivo para que o artigo em comento afete relações jurídicas 

de outra natureza125. 

 

                                                 
125 Assim, se uma pessoa física entregar Títulos da Dívida Agrária – TDAs em meio cartular a outra, como 
objeto de uma garantia pignoratícia, não há qualquer irregularidade na transação, que não é alcançada pela 
disposição do art. 61 da Lei Complementar n.º 101/2000. 
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Outra norma nesse sentido é o art. 359-H do Código Penal brasileiro126, que possui a 

seguinte redação: 

Oferta pública ou colocação de títulos no mercado 
Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no 
mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por 
lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia: 
Pena – reclusão, de 1 a 4 anos. 

 

O artigo transcrito veicula um tipo penal que, de forma genérica, criminaliza e, destarte, 

proíbe a determinação ou efetivação de lançamento de títulos da dívida pública que não 

sejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Ora, somente 

podem ser negociados em tais sistemas os valores de caráter escritural e, em geral, 

eletrônicos. 

 

Assim, hoje, no sistema jurídico pátrio, existe uma restrição ampla à emissão de títulos 

públicos em meio físico, ou, mais propriamente, cartular, isto é, em papel. 

 

2.2.3 Classificação dos títulos emitidos pelo Estado 

 

No que tange à classificação dos títulos emitidos pelo Estado, há três distinções jurídicas 

que apresentam utilidade prática, as quais levam em conta os seguintes critérios127: (i) o 

regime jurídico aplicável, (ii) os direitos objeto do título e (iii) o local e a moeda de 

pagamento do crédito advindo do título. 

 

No que diz respeito ao regime jurídico aplicável, os títulos podem ser públicos ou quase-

públicos128. O alerta para essa distinção, ainda que sem utilizar a terminologia ora 

empregada, já foi feito por Newton De Lucca, ao analisar os títulos de crédito, com base na 

lição de La Lumia129. 

 

                                                 
126 Incluído pela Lei nº 10.028/2000. 
127 Seguindo a lição de Ascarelli, buscamos apresentar classificações que tenham por base critérios formais, 
tendo em vista a certeza jurídica a que elas devem atender (vide nota n.º 668). 
128 A doutrina no âmbito do Direito Administrativo também classifica os contratos celebrados pelo Estado em 
contratos administrativos e contratos de Direito Privado celebrados pela Administração (cfr. BANDEIRA DE 
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 596). 
129 Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, pp. 142-143. 
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Os primeiros são aqueles que se submetem integralmente a um regime jurídico de Direito 

Público, ditado especialmente para tais valores. Com efeito, há normas, regras e princípios 

que cuidam de reger justamente os títulos emitidos pelo Estado. Nesse sentido, por 

exemplo, quando o Tesouro Nacional lança no mercado uma Letra do Tesouro Nacional - 

LTN, uma Letra Financeira do Tesouro - LFT ou uma Nota do Tesouro Nacional – NTN, 

traz à vida títulos que serão regidos por diplomas normativos específicos, como a Lei n.º 

10.179/2001 e o Decreto n.º 3.859/2001.  

 

É importante notar que tais títulos somente podem ser emitidos pelo Estado, com 

autorização legal para tanto, nos termos da legislação a que se subordina aquele 

determinado ente federado ou entidade da Administração Pública indireta. Assim, por 

exemplo, se um Município decidir emitir títulos públicos, deve basear-se em normas 

municipais que prevejam a realização dessa emissão, os papéis a serem colocados, a forma 

de negociação, os direitos advindos do título etc. Deve, ademais, submeter-se às normas de 

caráter nacional que também regulam a matéria (como a Constituição da República, a Lei 

de Responsabilidade Fiscal e Resoluções do Senado Federal130,131). 

 

Apesar de o regime jurídico dos títulos em tela ser precipuamente de Direito Público, a 

criação de tais valores, a sua emissão, colocação e distribuição, bem como o mercado em 

que os mesmos são negociados são objetos de estudo do Direito Comercial132. Isso porque 

tal ramo do Direito, em sua acepção mais atual, não cuida apenas da estruturação da 

empresa. O escopo presente do Direito Comercial são justamente as relações econômicas 

que ensejam a circulação de riquezas em um mercado, realizada por meio da atividade de 

determinados agentes econômicos133. 

                                                 
130 Nos termos do disposto nos incisos V, VI, VII e IX do art. 52 da Constituição da República de 1988. 
131 Tais Resoluções, inclusive, adotam o princípio da simetria que os papéis emitidos por Estados, pelo 
Distrito Federal e por Municípios devem guardar com aqueles previstos e criados pela União. Sobre o tema, 
vide o item 7.12. 
132 Essa visão, ademais, advém da tradição do Direito Comercial, que, como se verá (item 4.2), tratava os 
títulos públicos como títulos de crédito, matéria historicamente mercantil. Ainda que tal caracterização 
jurídica não mais se sustente, como será demonstrado (item 4.3), a inclusão dos títulos públicos no rol dos 
instrumentos financeiros os mantém sob a esfera do Direito Comercial. 
Acrescente-se que o estágio atual de desenvolvimento do Direito Comercial, bem como de outros ramos tidos 
como tradicionalmente pertencentes ao Direito Privado, torna menos precisos os contornos que os 
diferenciam dos ramos do Direito Público. Há, por um lado, uma interdisciplinaridade que não respeita a 
divisão didática entre os ramos do Direito. Por outro, verifica-se o fenômeno da publicização do Direito 
Privado, que passa a ser regido por uma miríade de normas de caráter publicista, em especial de natureza 
constitucional. 
133 Nesse sentido, Paula Andrea Forgioni menciona que “Temos um novo período de evolução do direito 
comercial, em que se supera a visão estática da empresa para encará-la, também, em sua dinâmica. De um 
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No âmbito dos títulos estatais submetidos ao regime jurídico de Direito Público, há uma 

incidência ampla de normas que levam em conta os peculiares interesses que o Estado 

representa. Toda a estruturação tanto desses ativos como dos mercados em que os mesmos 

são negociados gravita em torno do fato de que o interesse público primário134 deve 

prevalecer sobre o privado, quando ambos se encontrarem em contraste, bem como pelas 

peculiaridades financeiras de que o Estado é dotado, quando visto como agente econômico. 

 

À guisa de exemplo, a questão da possibilidade de falência ou insolvência do devedor não 

assume uma relevância maior na construção desse tipo de regramento, tendo em vista o 

caráter perene do Estado. Como decorrência, todo o regime acerca da solidariedade na 

negociação dos papéis também passa a ser encarado sob uma ótica diversa, ao menos no 

que diz respeito ao adimplemento final da prestação principal constante do título. 

 

Mas os entes estatais também emitem títulos que não lhes são exclusivos. Pode um Estado-

membro, por um órgão seu, por exemplo, sacar cheques para operacionalizar o pagamento 

de obrigações suas. Obviamente, não existe um regime jurídico desenvolvido unicamente 

para os cheques sacados pelo Estado: tal título deve obedecer à legislação comercial 

ordinária em sua emissão e circulação. As normas mercantis em geral aplicam-se ao 

cheque em questão. Mas a essas normas somam-se outras, de Direito Público, que incidem 

justamente em virtude da qualidade especial do sacador do título. A legitimação para a 

emissão e a representação da pessoa jurídica, por exemplo, devem ser verificadas conforme 

o que determinam as normas de organização interna do emitente. 

 

Por essa razão, o regramento de tais títulos transita entre o público e o privado, sempre 

tendo em vista a necessidade de circulação das riquezas, a qualidade especial do agente 

                                                                                                                                                    
direito medieval de classe, ligado à pessoa do mercador, passamos ao critério objetivo e liberal dos atos de 
comércio e, finalmente, à atividade da empresa. Urge estudá-la a partir do pressuposto de que sua atividade 
somente encontra função econômica, razão de ser, no mercado. 
Fomos ‘do ato à atividade’. Agora, passamos ao reconhecimento de que a atividade das empresas conforma e 
é conformada pelo mercado. Enfim: ‘ato, atividade, mercado’. Eis a linha de evolução do direito comercial” 
(A evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao mercado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 100) (grifos no original). 
A mesma autora ainda aduz que “algumas das modificações apontadas forçaram o direito mercantil a 
extrapolar suas fronteiras tradicionais, acentuando seu entremeio com a implementação de políticas públicas. 
Revela-se seu papel determinante na configuração das feições do mercado, indo além da mera disciplina da 
atuação dos agentes econômicos” (idem, p. 104). 
134 Que, como se sabe, nem sempre corresponde ao interesse estatal, tido como público secundário. 
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emissor e a prevalência do interesse público. Por isso, cremos ser melhor a denominação 

dos títulos que não são de emissão exclusiva do Estado, quando lançados por este, de 

títulos quase-públicos, em vez de privados. 

 

Sob outra perspectiva, os títulos emitidos pelo Estado podem representar uma dívida 

pecuniária ou outros direitos. Certamente, os títulos da dívida pública são os mais comuns, 

em virtude tanto do seu número quanto do valor econômico que representam. Por essa 

razão, o regramento jurídico desses papéis é mais complexo e o mercado para a sua 

negociação bem mais desenvolvido. Os títulos da dívida pública representam uma parcela 

de um mútuo tomado pelo Estado, com características padronizadas (valor, data de 

vencimento, forma de pagamento do principal e dos juros, resgate etc.) que permitem e 

facilitam a sua circulação. Para o seu titular, esses papéis representam o direito de receber 

os juros e o montante emprestado135. 

 

No entanto, os entes estatais podem também emitir títulos que representem outros direitos. 

É o caso, por exemplo, dos Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs, 

que podem ser lançados pelos Municípios e conferem aos seus titulares o direito de 

construir área que supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do 

solo136. 

 

Deve-se notar que os títulos públicos que não estão relacionados a uma dívida pecuniária 

possuem também um menor âmbito de abrangência em virtude da maior necessidade de 

referência que os mesmos têm a diplomas normativos que lhes fixem as características e as 

cláusulas respectivas. Com efeito, para serem atrativos, o grau de conhecimento técnico 

exigido acerca da atividade a que esses papéis se referem é bastante superior. Tal fato 

acarreta aumento do custo de transação ínsito à sua negociação, bem como reduz os 

potenciais interessados a agentes econômicos que atuam no mesmo segmento ou que 

detêm um corpo técnico especializado com capacidade para avaliar a adequação de serem 

alocados recursos nesse tipo de investimento. 

 

                                                 
135 Ainda que, nos títulos perpétuos, a data de resgate do principal submeta-se a uma escolha exclusiva do 
Estado, por tratar-se de uma condição potestativa excepcionalmente aceita pelo sistema jurídico. Não 
obstante, a expectativa de receber tal valor estará sempre presente, influenciando inclusive o seu valor de 
mercado. 
136 Vide item 4.4.1. 
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Por fim, outra classificação dos títulos emitidos pelo Estado leva em consideração o local e 

a moeda de pagamento do crédito advindo do título137. Sob tal ângulo, os títulos podem ser 

internos ou externos138. Os títulos emitidos no Brasil139, para pagamento em moeda 

nacional, são da dívida pública interna. Já os títulos emitidos no exterior, cujo pagamento 

se dá em moeda estrangeira140, caracterizam a dívida pública externa141. Nos termos do 

disposto no art. 52, V da Constituição da República de 1988, para a emissão destes últimos 

é necessária a autorização do Senado Federal142. 

 

Segundo Geraldo Ataliba, o crédito externo divide-se em estrangeiro, se concedido pelo 

governo de um outro país ou por uma instituição financeira sediada em outro país, ou 

internacional, nos casos em que provém “de instituições plurinacionais, multinacionais ou 

internacionais, ou seja, que não estão vinculadas a nenhum país determinado”143. 

                                                 
137 Ao tratar não especificamente dos títulos, mas da classificação dos empréstimos públicos em internos e 
externos, Celso Ribeiro Bastos lembra que não existe um posicionamento único na doutrina, in verbis: “A 
distinção de maior alcance é, sem dúvida, a que se faz entre empréstimos internos e externos, embora deva 
dizer-se que sua conceituação na doutrina não é pacífica. Não há acordo sobre o critério discriminador. Ora é 
apontado o local de celebração, ora a nacionalidade da moeda, ora, ainda, a qualidade dos contratantes – se 
nacionais ou estrangeiros” (Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 61) (grifos no original). 
Não obstante, deve-se salientar que a qualidade dos contratantes, hoje, não se apresenta como elemento 
relevante para a caracterização jurídica dos títulos públicos como sendo de dívida externa. Com a 
globalização e internacionalização dos mercados financeiros, é possível – e até relativamente comum – que 
investidores estrangeiros enviem recursos a outro país e lá adquiram papéis a serem pagos em moeda local. 
Com relação especificamente aos títulos e sua caracterização, não há relevância maior da nacionalidade ou 
domicílio do adquirente. O regime jurídico aplicável é o mesmo se este for nacional ou estrangeiro. 
138 Lior Pinsky e João Marcelo G. Pacheco mencionam essa como sendo uma classificação das operações de 
dívida (Salvaguardas aos credores da dívida pública federal. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 7, n.º 25, jul.-set. 2004, p. 53). 
139 O critério do local da emissão é bastante antigo, já constando da Lei de 15 de novembro de 1827, que no § 
2º de seu art. 1º assim dispunha: 
“Art. 1º. Reconhecem-se como dívida pública: 
(...) 
2º. Todos os juros vencidos, e não pagos de quaisquer das referidas dívidas, que pela natureza dos seus 
contratos venciam. A dívida contraída no Império será designada pelo título de – Dívida interna –, e a 
contraída fora dele será denominada – Dívida externa.” 
140 Tullio Ascarelli considera que os requisitos para a caracterização de um pagamento internacional são a 
permutatio pecunie e a distancia loci (Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, p. 105). 
Já Haroldo Valladão assevera que “(...) dívida em moeda estrangeira é aquela em que a importância a pagar 
se acha expressa em dinheiro de outro país. Motivo habitual de tal enunciação em espécie alienígena é ter 
tido o negócio elementos de conexão com o estrangeiro, pela nacionalidade ou domicílio dos interessados, 
pelo lugar da realização ou da execução, enfim, por ter constituído uma relação jurídica internacional” 
(Direito Internacional Privado. Vol. II. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1973, p. 191). 
141 Note-se que essa classificação cinge-se aos títulos da dívida pública – não abrangendo papéis referentes a 
direitos de outra natureza –, pois, em regra, esses são os únicos emitidos no mercado externo. 
142 No caso da dívida interna, a ingerência do Senado Federal é menor. Com efeito, além de dispor acerca dos 
limites globais e condições gerais das operações de crédito, quaisquer que sejam elas (art. 52, VII), cabe ao 
Senado Federal “estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios” (art. 52, IX). 
143 Empréstimos Públicos e seu Regime Jurídico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 75. 
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Uma diferença significativa no que tange aos títulos da dívida interna e externa é a posição 

do Estado no que tange ao mercado de negociação desses títulos. Se, em qualquer caso, 

cabe ao ente emissor definir as características do título144, isso não se dá com relação à 

normatização de seu respectivo mercado. Este é, por regra, regulado segundo as normas 

dos locais onde se dará a transação. Assim, os títulos brasileiros negociados em Paris 

devem obedecer, no que tange à sua negociação, às normas estabelecidas pelo Direito 

francês. Trata-se de aplicação do princípio de Direito Internacional Privado locus regit 

actum145. O Estado não tem poder normativo direto sobre o mercado de negociação dos 

títulos da sua dívida pública externa. 

 

A mesma afirmação dese ser feita quanto às regras de pagamento: o Direito Internacional 

Privado determina que os títulos a serem resgatados e quitados no exterior sigam as normas 

do ordenamento jurídico do local onde se dará tal ato146. 

 

Deve-se também salientar que a doutrina, tanto no âmbito jurídico como no econômico, 

discute diferenças entre a dívida pública interna e a externa147. 

                                                 
144 Como ressaltam Jairo Saddi e Lior Pinsky, no que concerne aos títulos da dívida externa, “Por 
desconhecimento das salvaguardas existentes nas leis brasileiras e até como proteção adicional aos 
investidores – para evitar alterações unilaterais –, as características dos títulos de dívida externa são, em 
geral, exaustivamente estabelecidas nos documentos relativos à sua emissão. São comuns em tais 
documentos as obrigações de não-fazer (negative pledges), as diversas hipóteses de inadimplemento (events 
of default) e a proibição de resgate antecipado compulsório (call)” (As emissões públicas. In: CARDOZO, 
José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (org.). 
Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. 2. São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 409-410). 
145 Note-se que as transações de cessão dos títulos da dívida externa são celebradas, como regra, no exterior. 
Por essa razão é que para a elas se aplica o disposto no art. 9º, caput, da Lei de Introdução ao Código Civil 
brasileiro. Por outro lado, o § 2º desse mesmo artigo estabelece que “A obrigação resultante do contrato 
reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente”. E, no que tange aos papéis sob análise, 
normalmente o adquirente e o alienante no mercado secundário têm domicílio fora do território brasileiro. 
Assim, valem as seguintes considerações efetuadas por Haroldo Valladão: “A primeira lei subsidiária da 
autonomia, e de caráter geral, é a lei do lugar da constituição das obrigações voluntárias” (Direito 
Internacional Privado. Vol. II. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1973, p. 185) (grifos no original). 
O único elemento de conexão com o Brasil seria o da nacionalidade do devedor do título cedido, que não é 
suficiente para atrair a regência da obrigação para a lei brasileira. Ademais, não deve se falar, como regra, na 
atuação da autonomia da vontade, na medida em que os negócios de cessão são padronizados, o que não se 
coaduna com a negociação de cláusulas individuais. Além disso, seria bastante difícil que os credores 
estrangeiros aceitassem se submeter voluntariamente à lei brasileira nesse tocante. 
146 Sobre a aplicação da lei do lugar da execução da obrigação, Haroldo Valladão leciona que “(...) lugar da 
execução é, segundo os sábios Savigny, § 372, e Freitas, Esboço, art. 1963, I c/ 1055, I: ‘o que as partes, nos 
respectivos instrumentos ou em instrumentos posterior, houverem designado para cumprimento do contrato’” 
(idem, p. 190). E acrescenta que “Exequível é sinônimo de exigível, cumprível. Lei do lugar onde a obrigação 
é exigível sempre foi o mesmo que o lugar onde ela é cumprível ou exequível: lex loci solutionis vel lex loci 
executionis” (idem, ibidem) (grifos no original). 
147 Cfr. BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, 
pp. 466-467. 
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Sob a perspectiva econômica, por exemplo, Paul A. Samuelsom afirma que os “os ônus das 

dívidas internas são qualitativa e quantitativamente diferentes dos ônus peculiares às 

dívidas externas”148. Essas diferenças, em síntese, advém do fato de que 

Os juros de uma dívida interna são pagos por nacionais a outros nacionais. Não 
há perda direta de bens e serviços. Quando os juros são pagos com impostos, não 
há perda direta da renda disponível.149 

 

Da mesma forma, há uma diversa função desempenhada por cada um desses tipos de 

títulos no que tange à formulação das políticas públicas. De um modo geral, como o Estado 

não detém poder normativo para regular a negociação de suas obrigações no exterior, e  

como, salvo em raras exceções, o volume de papéis emitidos por um dado ente nacional 

não é tão significativo a ponto de induzir condutas em âmbito global, os títulos da dívida 

externa não se demonstram aptos à execução das mencionadas políticas, ao menos de 

forma direta. 

 

Nos temas primordialmente relacionados ao Direito, podemos citar a título exemplificativo 

a lição de Aliomar Baleeiro. Esse autor explana certas discussões típicas da dívida 

contraída no exterior, como (i) a possibilidade de inadimplemento em caso de desequilíbrio 

no balanço de pagamentos150; (ii) como consequência, a necessidade de regulação dos 

mecanismos de cobrança coercitiva151; e (iii) a evasão de divisas associada ao 

repatriamento de capitais de forma, algumas vezes, clandestina152. 

                                                 
148 Introdução à análise econômica. Tradução O. A. Dias Carneiro. Vol. 2. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Agir, 1955, p. 204. 
149 Idem, ibidem. Deve-se notar, contudo, que a globalização econômica vivenciada nas últimas décadas põe 
em cheque conclusões desse gênero, na medida em que torna cada vez mais difícil rotular capitais de 
nacionais ou estrangeiros ou diferenciar com segurança a origem de agentes econômicos e das atividades por 
eles desenvolvidas. Assim, por exemplo, pode-se afirmar que uma grande companhia aberta brasileira 
restrinja a sua composição societária – e, portanto, os destinatários dos benefícios econômicos por ela 
gerados – a pessoas residentes no Brasil? Parece-nos que não. Por outro lado, títulos da dívida pública 
brasileira podem ser adquiridos por fundos de investimento estrangeiros que têm, entre seus cotistas, 
cidadãos brasileiros: nesse caso, a dívida é interna ou externa? Esse caráter internacional do capital afeta as 
conclusões mencionadas pela doutrina clássica, posto que formuladas com base em outra realidade sócio-
econômica. 
150 Segundo esse autor, “O grande percalço do crédito externo provém da impossibilidade prática de o Estado 
devedor cumprir os compromissos assumidos, quando, por efeito do desequilíbrio do balanço de pagamentos, 
inflação ou ambas as causas, há crise de divisas e a moeda estrangeira, na qual foi contraído o empréstimo, é 
mais ou menos inacessível” (Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, 
p. 470). 
151 No âmbito do Direito Internacional, essa questão foi largamente debatida, dando ensejo inclusive à 
formulação da denominada Doutrina Drago. Esse pensamento foi exposto em 1902, pelo então Ministro das 
Relações Exteriores da Argentina, Luís Maria Drago, após movimentos hostis feitos por uma esquadra 
formada por embarcações inglesas, alemãs e italianas diante do porto de São Carlos, na Venezuela, em 
virtude do descumprimento por parte deste último país de suas obrigações advindas dos empréstimos que 
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Saliente-se que, no presente trabalho, cuidaremos em especial dos títulos (i) sujeitos a 

regime jurídico de Direito Público, (ii) que traduzem uma relação de dívida pecuniária153 e 

(iii) que são lançados, negociados e resgatados no Brasil, tendo em vista que estes 

constituem a grande maioria dos valores em circulação e trazem questões mais presentes 

no que tange ao mercado para a sua negociação, bem como se apresentam em formas 

próprias do Direito brasileiro. 

                                                                                                                                                    
tomara no exterior. Segundo essa doutrina, em linhas gerais, a possibilidade de inadimplemento de títulos 
públicos existe e é considerada pelo investidor no momento de aquisição de tais papéis, influenciando 
inclusive o mecanismo de formação de preços destes. Por essa razão, não devem ser aceitas intervenções que 
afetem a soberania de um Estado como decorrência no inadimplemento de obrigações pecuniárias 
internacionais (idem, p. 474-478).  
Ainda sobre o tema, Hildebrando Accioly, G. E. do Nascimento e Silva e Paulo Borba Casella assim 
discorrem: “Drago não negava a obrigação da nação devedora de reconhecer as respectivas dívidas e procurar 
liquidá-las, mas condenava sua cobrança coercitiva, como capaz de conduzir as nações mais fracas à ruína e 
até a absorção dos respectivos governos pelos das nações mais poderosas. 
Querendo, de certa forma, ligar a sua tese à doutrina de Monroe, Drago pretendeu fosse reconhecido o 
princípio de que ‘a dívida pública não pode motivar a intervenção armada e, ainda menos, a ocupação 
material do solo das nações americanas por uma potência europeia’” (Manual de Direito Internacional 
Público. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 349). Os autores ainda ressaltam que essa tese não tomou a 
forma de convenção internacional em virtude de divergências quanto à necessidade submissão das questões à 
arbitragem ou à jurisdição internacional (idem, pp. 349-350). 
152 Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, pp. 473-474. 
153 Assim, salvo menção expressa em contrário, por sinédoque, as referências feitas dizem respeito sempre 
aos títulos da dívida pública, tomados como categoria principal dos títulos públicos. 
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

A prática de o poder público154 tomar empréstimos junto aos setores privados da economia 

é quase tão antiga quanto o surgimento de uma organização governamental. Com efeito, 

desde sempre, para realizar suas atividades, o ente público necessitou de recursos 

econômicos, dos quais nem sempre dispunha no momento exato em que necessitava 

despendê-los. 

 

Na Antiguidade, esses empréstimos existiram em certos locais, em especial com a 

finalidade de financiar guerras ou obras extraordinárias. Muitas vezes, não eram dotados 

do caráter de aceitação voluntária, o que os diferencia dos contornos atuais155. Entretanto, 

com o caráter jurídico próprio das estruturas de poder público da época, tais negócios 

pouco se assemelham aos atuais, mormente no que diz respeito aos títulos públicos. 

 

No auge do período feudal (sécs. IX a XI), ao menos em boa parte da Europa Ocidental, 

sequer os empréstimos de moeda deviam ser operações comuns. Como ressalta Henri 

Pirenne, nesse período, “todas as classes da população, desde o imperador, que não possuía 

outras rendas além das de suas terras, até o mais humilde de seus servos”, viviam de 

atividades exclusivamente rurais156. Nesse contexto, “os bens móveis já não tinham 

nenhum valor econômico” e a estrutura do poder público somente podia ser baseada na 

propriedade ou posse da terra157. Em suma, com o retrocesso econômico, o rei não 

dispunha de recursos, mas também não precisava deles, diante do sistema econômico-

social então vigente. 

                                                 
154 Aqui entendido em sentido lado, abrangendo todas as formas de manifestação de uma esfera poder de 
caráter eminentemente público. Com efeito, antes da Idade Moderna, não se pode falar precisamente em 
Estado. 
155 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1994, p. 54. 
156 História econômica e social da Idade Média. Tradução Lycurgo Gomes da Motta. 4. ed. São Paulo: 
Mestre Jou, 1963, p. 13. 
157 Idem, ibidem. Ainda nas palavras de Pirenne, “o sistema feudal é tão só a desintegração do poder público 
entre as mãos de seus agentes” (idem, ibidem), o que demonstra a dispensabilidade de recursos excedentes 
por um ente centralizado. 
O mesmo autor acrescenta que o crédito algumas vezes foi obtido por senhores feudais, em especial junto a 
estabelecimentos eclesiásticos, mas de forma esporádica e ocasional (idem, p. 125). Ademais, esses mesmos 
senhores não se podiam equiparar ao Estado de modo a firmar a existência de uma dívida pública. 
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A situação altera-se significativamente a partir da Baixa Idade Média158. O ressurgimento 

das trocas havido torna a atividade econômica mais dinâmica e volta a exigir do 

governante o dispêndio de valores, diante da nova organização social e da produção. Em 

especial nas cidades em que o comércio ressurge com mais ênfase, há necessidade da 

estruturação de serviços e atividades comuns que exigem gastos públicos, muitas vezes 

maiores que o montante acumulado pelo erário159. 

 

Contudo, se a prática de contrair empréstimos já existia na Antiguidade, ela reaparece sob 

novas formas. A utilização do mecanismo dos títulos públicos para instrumentalizar a 

obtenção de empréstimos pelo príncipe ou seus agentes surge na Baixa Idade Média. É 

nessa época em que alguns governos locais passam a tomar recursos junto a particulares, 

com a obrigação de devolvê-los depois de um certo período, ou de pagar uma renda 

respectiva, emitindo, como prova do negócio, papéis normalmente sujeitos a circulação. 

 

Como ressalta Tullio Ascarelli, é importante notar que, na origem do Direito Comercial, a 

partir do Renascimento do comércio havido nos sécs. XII e XIII, retomou-se o “hábito de 

escrever”, havendo uma longa tarefa dos comercialistas em desenvolver uma “disciplina 

jurídica dos documentos”160. 

                                                 
158 Em sentido aparentemente contrário, Aliomar Baleeiro assevera a existência de um “estado rudimentar do 
crédito público durante a Idade Média até quase o fim do século XVIII”, apontando, como suas causas, “a) 
inexistência de vultosos capitais, como expressão da riqueza mais ou menos generalizada; b) doutrinas 
morais e religiosas infensas ao juro, que fora condenado pela Igreja no Concílio de Viena (1311); c) 
insegurança jurídica e política numa fase histórica de absolutismo e de poder pessoal dos príncipes, cujo 
patrimônio não se distinguia do erário; d) precariedade dos sistemas financeiros da época, na qual os 
monarcas buscavam a maior parte de seus recursos nos rendimentos dominiais da terra ou de suas empresas e 
direitos regalianos, sem que os tributos representassem o papel precípuo que lhes coube no mundo 
contemporâneo” (Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, pp. 442-
443). 
Não obstante, deve-se considerar que essas afirmações feitas por Baleeiro se inserem na contexto de que “as 
quantias emprestadas eram insignificantes em comparação com o volume da dívida pública das nações nos 
últimos cem anos” (idem, p. 442). Sem dúvida, houve um crescimento exponencial do volume e dos 
mecanismos de crédito público a partir da segunda metade do séc. XIX. Mas isso não oblitera o fato de que a 
evolução do endividamento público por meio de títulos inicia-se já na Baixa Idade Média, sofrendo constante 
evolução desde então. 
159 Como lembra Max Weber, nessa época não existiam orçamentos públicos, o que acarretava a constante 
necessidade de suprir gastos não previstos (História geral da economia. Tradução Calógeras A. Pajuaba. 
São Paulo: Mestre Jou, 1968, pp. 255-256). 
160 Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, pp. 25-26. Segundo Ascarelli, essa tarefa 
não foi exclusiva dos estudiosos do Direito Comercial, sendo desempenhada em conjunto com os canonistas, 
que, no entanto, eram movidos por outras razões. 
É interessante notar que a documentação escrita dos negócios afetou outros setores da vida social, como a 
educação, conforme relata Henri Pirenne (História econômica e social da Idade Média. Tradução Lycurgo 
Gomes da Motta. 4. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1963, pp. 129-130). Segundo ele, “O desenvolvimento dos 
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Portanto, se antes desse período já existiam empréstimos públicos, estes não eram, como 

uso, representados por documentos161. 

 

Bruschettini vê o surgimento dos títulos públicos em dívidas contraídas pela República de 

Veneza, a partir de 1171: 

Nas proximidades do final do século XII, e precisamente em 1171 a República 
Veneziana impôs aos cidadãos um empréstimo forçado, o qual logo foi seguido 
por muitos outros, seja em Veneza ou em outros lugares, tanto que nos séculos 
XIII e XIV já tinham se tornado um costume. Não parece, no entanto, que os 
títulos (luoghi o porzini), emitidos aos cidadãos para constatar o seu crédito, 
fossem ao portador, já que em regra a operação financeira se realizava mediante 
oportuna inscrição do nome dos credores individuais nos livros da Comuna ou 
dos banqueiros que assumiam o empréstimo. Isso não impediu a esses créditos, 
todavia, de se tornar objeto de todo tipo de contratação. Eles também foram 
sujeitos a serem cotados, e seu valor sofria às vezes variações notáveis.162 

 

Houve, também na Itália, ainda no período medieval, outros casos em que se pode 

vislumbrar a emissão de papéis representativos de empréstimos semelhantes aos títulos 

públicos163. 

 

Nesse sentido, Henri Pirenne salienta que os empréstimos tomados pelas cidades davam-se 

por meio da venda de rendas vitalícias, ofertadas ao público em geral164. Ademais, em 

                                                                                                                                                    
instrumentos de crédito supõe necessariamente que os mercadores sabiam ler e escrever. A atividade 
comercial foi, sem dúvida alguma, a causa da criação das primeiras escolas para os filhos dos burgueses” 
(idem, p. 129). 
Ainda sobre o tema do desenvolvimento do uso do documento na Idade Média, Francesco Calasso assevera 
que, nas fases mais tardias do Direito Romano, já havia de alguma forma se difundido o uso da 
documentação escrita de negócios. Por exemplo, a stipulatio, contrato oral e formal por excelência, já admitia 
a prática de sua celebração por meio de escrituras (Medio Evo del Diritto. Vol 1. lilao: Giuffrè, 1954, pp. 
241-243). No entanto, como ressalta o mesmo autor, “(...) c’è la questione ben più importante del nuovo 
valore giuridico che il documento privato viene acquistando in quest’epoca: poiché esso non serve più a 
provare il negozio, ma tende a costituire un elemento essenziale alla vita di questo o addirittura a incorporare 
il diritto al quale il negozio ha dato vita” (idem, p. 242). 
161 Advindo desse fato, ademais, a dificuldade da circulação dos respectivos créditos. 
162 Trattato dei titoli al portatore. Turim: Fratelli Bocca, 1898, pp. 80-82. Tradução livre do seguinte 
original: “Verso la fine del XII secolo, e precisamente nel 1171 la Repubblica Veneta impose ai cittadini un 
prestito forzato, il quale fu seguito ben tosto da altri molti sia Venezia che altrove, tanto che nei secoli XIII e 
XIV erano già divenuti una consuetudine. Non pare però che i titoli (luoghi o porzioni), rimessi ai cittadini 
per constatare il loro credito, fossero al portatore, giacché di regola l’operazione finanziaria si compieva 
mediante opportuna iscrizione del nome dei singoli creditori nei libri del Comune o dei banchieri che 
assumevano il prestito. Ciò non impedi tuttavia a questi crediti di diventare oggetto di ogni sorta di 
contrattazioni. Essi erano inoltre soggetti ad essere quotati, ed il loro valore subiva talvolta notevoli 
variazioni”. 
163 Nesse contexto, com relação aos empréstimos públicos, Rui Manoel de Figueiredo Marcos lembra a lição 
de Pertile, para quem “as cidades italianas foram as primeiras a chamar o futuro em socorro do presente” (As 
companhias pombalinas. Coimbra: Almedina, 1997, p. 29, nota 56). 
164 História econômica e social da Idade Média. Tradução Lycurgo Gomes da Motta. 4. ed. São Paulo: 
Mestre Jou, 1963, pp. 143-144. 
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alguns casos, os recursos tomados pelas cidades tinham como contrapartida a cessão de 

uma parcela de suas receitas aos credores, até que estes recebessem o valor devido. 

Exemplo de tal prática ocorreu em Gênova, que, em 1164, 

Cedeu pela duração de onze anos a uma sociedade (Monte) de sete pessoas, 
algumas de suas rendas. No século XIII, a cidade consolidou a sua dívida e 
reconheceu aos seus credores o direito de vender os títulos a terceiros. Tal foi a 
origem do Banco de São Jorge (Casa di San Giorgio), que tão poderosamente 
deveria se desenvolver no século XV.165 

 

Com efeito, outra questão interessante, ainda relacionada aos empréstimos tomados pelas 

cidades italianas na Baixa Idade Média diz respeito à existência de associações de credores 

dos entes públicos, unidos em torno do seu interesse frente ao devedor comum. Rui 

Manoel de Figueiredo Marcos discorre sobre esse fenômeno nos seguintes termos: 

Para suprir instantes carências de ordem financeira, as comunas italianas, nos 
séculos XII e XIII, adotaram o recurso a empréstimos, via de regra forçados. Em 
garantia aos subscritores, dava-se a cobrança privilegiada de determinadas 
receitas públicas. O fundo de operação era repartido em partes iguais (luoghi ou, 
em latim, loca), que se podiam transferir. Na perspectiva do reembolso do capital 
e dos juros, despontava uma sólida comunhão de interesses entre os credores do 
Estado. Não admira, pois, que estes se reunissem em associações mais ou menos 
estáveis (compere, montes), aí mantendo delegados seus que participavam da 
gestão das receitas consignadas.166 

 

Essas associações de credores, segundo alguns autores, estão na base do surgimento das 

sociedades anônimas167. Analisando o fenômeno sob a perspectiva societária, o mesmo Rui 

Manoel de Figueiredo Marcos lembra que 

No início do século XV, os agrupamentos de credores da cidade de Gênova 
fundiram-se num único organismo. Com a missão de orientar todo o serviço da 
dívida pública, assim surgiu, em 1407, a Casa di S. Giorgio, rectius o monte o la 
societá delle compere e de banchi di S. Giorgio.168 

 

Waldemar Ferreira, ao tratar da criação do Banco de São Jorge, baseado em Maquiavel, 

relata que depois da guerra com os venezianos, Gênova teve dificuldade em quitar os 

empréstimos tomados junto a seus cidadãos. Em consequência, transferiu-lhes a 

administração da alfândega e de seu palácio, com as rendas respectivas. Como modo de se 

                                                 
165 Idem, p. 144. 
166 As companhias pombalinas. Coimbra: Almedina, 1997, p. 29. 
167 Max Weber salienta que as sociedades anônimas surgem para o fazer frente, de modo indireto, a gastos 
estatais. E, nessa medida, deve-se reconhecer que há uma certa semelhança com os objetivos encontrados na 
emissão de títulos da dívida pública. Segundo Weber, “Junto ao financiamento das necessidades públicas, por 
parte das sociedades anônimas, encontramos o financiamento público direto, em virtude de medidas 
arbitradas pelo Estado. Começa na forma de empréstimos obrigatórios mediante a penhora e subscrição de 
títulos da dívida pública, à base de rendimentos futuros” (História geral da economia. Tradução Calógeras 
A. Pajuaba. São Paulo: Mestre Jou, 1968, p. 255) (grifo no original). 
168 As companhias pombalinas. Coimbra: Almedina, 1997, pp. 29-30. 
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organizarem os credores para a administração de tais direitos e ativos, surge o mencionado 

Banco. Este desenvolveu tão bem suas atividades que posteriormente, por mais de uma 

vez, a república genovesa novamente recorreu a empréstimos junto a ele, conferindo-lhe 

em troca terras e mesmo a administração de cidades submetidas a seu jugo169. 

 

Rui Manoel de Figueiredo Marcos menciona que eram emitidos títulos representativos da 

posição dos credores, os quais eram negociáveis. Ademais, esses papéis “achavam-se 

registrados nos livros sociais (cartulari) e, em caso de alienação, eram transcritos em nome 

dos adquirentes”170. Ou, na terminologia atual, esses títulos tinham caráter nominativo. No 

início eles geravam uma renda fixa, mas, a partir de 1418, passaram a ter remuneração 

variável. Por fim, esses papéis não eram sujeitos a sequestro e o seu valor sofria 

oscilações171. 

 

A experiência genovesa foi seguida em outros locais da Itália, como, por exemplo, em 

Milão, onde se criou o Banco di S. Ambrogio em 1592172. 

 

Nos sécs. XIV e XV, o avanço da estrutura de poder público que veio a constituir o Estado 

demandou maiores gastos por parte dos príncipes de então. Até mesmo para impor a sua 

autoridade, faz-se necessária, de forma crescente, a manutenção de exércitos e a 

organização da burocracia. Por essa razão, o imperativo de obter recursos para fazer frente 

aos gastos públicos, e mesmo aos seus privados, fez tais príncipes recorrerem à classe de 

financistas que cada vez mais estabelecia laços com o Estado173. Entre o setor financeiro e 

a nascente estrutura estatal estabelecem-se laços que vão cada vez mais, até os dias atuais, 

aprofundar-se. 

 

Já na Idade Moderna, sentiu-se uma evolução nas formas representativas dos empréstimos 

públicos, em especial no que tange à facilidade da negociação dos respectivos títulos. 

                                                 
169 Instituições de Direito Comercial. Vol. 1, Tomo 2. 5. ed. São Paulo: Max Limonad, 1957, pp. 647-648. 
170 As companhias pombalinas. Coimbra: Almedina, 1997, p. 31. 
171 Idem, pp. 30-31. 
172 Idem, p. 31, e Instituições de Direito Comercial. Vol. 1, Tomo 2. 5. ed. São Paulo: Max Limonad, 1957, 
p. 647. 
173 Como ressalta Henri Pirenne, “Seja qual for a variedade das suas origens, os capitalistas dos séculos XIV 
e XV têm por força que recorrer aos príncipes. Entre estes e aqueles se estabelece uma verdadeira 
solidariedade de interesse. De uma parte, sem a intervenção dos financistas, os príncipes não poderiam cobrir 
os gastos públicos nem privados” (História econômica e social da Idade Média. Tradução Lycurgo Gomes 
da Motta. 4. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1963, p. 222). 
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Nesse sentido, sobre os papéis emitidos (loca montium) pelas cidades-Estado italianas em 

tal período, aduz Bruschettini que 

Os loca montium identificam-se, em muitos aspectos, com os atuais títulos de 
renda pública. O Estado, que os emitia, entregava muitas cártulas sobre as quais 
não era escrito o nome do credor, mas apenas o número e a página do livro onde 
o próprio nome era anotado, e a cártula se considerava quase como o único 
testemunho do crédito. Essa era frutífera e sujeita a oscilações de valor, podia ser 
tanto reembolsável como não reembolsável, e no primeiro caso se reembolsava 
em regra mediante sorteio. Às vezes, aconteceu que lhes fossem reduzidos os 
juros.174 

 

E acrescenta esse autor que a transmissão luoghi era facílima, tanto eles foram equiparados 

a moeda corrente175. 

 

Essa aproximação entre os títulos públicos e a moeda corrente foi uma constante na época, 

em especial diante da prática cada vez mais comum de emissão de papel-moeda pelos 

Estados. Com efeito, era em voga então a noção de que o papel-moeda somente deveria ser 

lançado adequadamente em contrapartida à existência de lastro entesourado. Tratava-se de 

uma espécie de representação documental de uma dada quantidade de metal precioso 

mantida nos cofres do Tesouro. Contudo, devido a crises financeiras de naturezas diversas, 

para financiar suas atividades, o poder público lançava mão da emissão de papéis sem a 

presença do lastro respectivo, fator esse que levava à conclusão de que se tratava de algo 

semelhante a um empréstimo. Ademais, diante de certas características típicas, como a 

circulação ao portador e mesmo o curso forçado, os títulos que nasciam como espécie de 

empréstimo efetivamente circulavam como dinheiro corrente. 

 

Tal ocorreu em Portugal. Nesse sentido é que Inglez de Souza menciona que 

Os reis de Portugal, desde os tempos mais remotos, levantavam empréstimos, 
cujos títulos, chamados de padrões de juro, eram equiparados aos bens de raiz 
pela Ord. do liv. 3º, tit. 47. 
Em 1796, Maria I, para ocorrer às urgências do Estado abriu um empréstimo de 
dez milhões de cruzados, a juro de 5%, e em apólices de cem mil réis, que 
deviam ter a natureza de letra de câmbio, transferindo-se por endosso. Parece 
que o padrão e as vantagens não bastavam para chamar os capitais dos 
burgueses, que continuavam a dormitar nas profundezas dos pés-de-meias. No 
ano seguinte o tipo das apólices era reduzido a 50 mil réis, e depois a menos. 

                                                 
174 Trattato dei titoli al portatore. Turim: Fratelli Bocca, 1898, pp. 80-82. Tradução livre do seguinte 
original: “I loca montium si identificano per molti riguardi con gli attuali titoli di rendita pubblica. Lo Stato, 
che li emetteva, rilasciava tante cartelle sulle quali non era scritto il nome del creditore, ma solo il numero e 
la pagina del libro ove il nome medesimo era notato, e la cartella si considerava quasi come l’unico 
testimonio del credito. Essa era frutifera e soggetta ad oscilazioni di valore, poteva essere tanto redimibile 
quanto irredimibile, e nel primo caso si rimborsava di regola mediante estrazione a sorte. Talvolta accadde 
ancora che ne fosse ridotto l’interesse”. 
175 Idem, p. 98. 
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Continuando a resistência dos pés-de-meias, a cláusula ao portador, com todas as 
suas facilidades foi adotada, e ao final o devedor não esteve mais para medidas 
dúbias: decretou o curso forçado dos seus títulos. Estava criado em Portugal o 
papel-moeda.176 

 

Por outro lado, o racionalismo em voga a partir do séc. XVIII teve reflexos no âmbito da 

organização do Estado. Este passa a ser dotado de um aparelhamento burocrático, baseado 

em larga medida nos critérios burgueses de organização de atividades177. 

 

Ademais, a Revolução Industrial, com suas consequentes mudanças no modo de produção 

da vida social, em especial o desenvolvimento do capitalismo, também afetou a emissão de 

títulos públicos. 

 

O crescimento da dívida pública tornou-se um dos meios de financiamento das guerras 

empreendidas pelos Estados nos sécs. XVIII e XIX178, em especial, neste último, com fins 

comerciais179.  

 

Por outro lado, o acúmulo crescente de capitais nas mãos de agentes privados permitia a 

estes que adquirissem os papéis lançados pelo governo, garantindo uma forma bastante 

segura de investir e remunerar o seu patrimônio financeiro. Ademais, a economia, a partir 

da Revolução Industrial, assume um caráter massificado180, o que se coaduna com 

instrumentos de crédito público também dotados de características impessoais, como os 

títulos públicos, em especial se sujeitos à cláusula ao portador. 

 

                                                 
176 Títulos ao portador no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria de Francisco Alves, 1898, p. 15. 
Sobre o Decreto que determina o curso forçado, vide a nota n.º 506. 
177 No que tange à dívida pública inglesa, relata Carlos Alonso Barbosa de Oliveira: “Os prudentes critérios 
burgueses de administração da dívida pública e o crescente poderio do Estado inglês tornavam os títulos do 
governo atraentes aos aplicadores, o que determinou quedas expressivas nas taxas de juros pagas pelo 
governo e atraiu grandes volumes de capitais holandeses no séc. XVIII” (Processo de industrialização: do 
capitalismo originário ao atrasado. São Paulo: Unesp, 2003, p. 150). 
178 Segundo Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, “A criação de moderno sistema de dívida pública, por um 
lado, libera as finanças de sua unilateral dependência dos recursos, já que a renovação dos empréstimos 
garantia permanentemente receitas adicionais. Por outro, esses sistema revelou-se arma eficaz e poderosa nas 
frequentes guerras comerciais da época, quando então eram necessários volumosos recursos financeiros em 
períodos concentrados de tempo” (idem, pp. 149-150). O autor ainda acrescenta que o sistema de dívida 
pública adotado permitiu fazer frente aos gastos extraordinários mencionados com a manutenção da carga 
tributária relativamente reduzida (idem, ibidem). 
179 Sobre a finalidade das guerras no período entre 1875 e 1914 e a relação entre o Estado e os setores da 
economia, vide HOBSBAWN, Eric J. A era dos impérios – 1874-1914. Tradução Sieni Maria Campos e 
Yolanda Steidel de Toledo. São Paulo: Paz e Terra, 2007. 
180 Eric Hobsbawn ressalta a ampliação da produção em massa de bens de consumo em uma fase posterior, a 
partir do último quartel do séc. XIX, indo além do mercado restrito à alimentação e ao vestuário (idem, pp. 
82-83). 
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A partir da Grande Depressão de 1929, cujos efeitos se fizeram sentir em praticamente 

todas as partes do globo, a ciência econômica passou a mitigar os postulados puramente 

liberais, reconhecendo de forma mais enfática a necessidade de intervenção do Estado na 

economia. Um dos mais marcantes teóricos dessa fase é John Maynard Keynes181. 

 

A intervenção do ente estatal, boa parte das vezes, deu-se pelo aumento do gasto público, 

com a realização de obras de infra-estrutura e a assunção de certos setores da economia 

pelo Estado, diretamente ou por meio das chamadas empresas estatais. Para financiar esses 

empreendimentos, o endividamento público constitui-se em um elemento fundamental, 

sendo que uma parcela crescente dele foi obtida por meio da colocação de títulos 

públicos182. O Welfare State, que se buscou instalar especialmente na Europa Ocidental 

após a 2ª Guerra Mundial, está intimamente ligado ao aumento do déficit público e, 

indiretamente, ao seu financiamento por meio de emissões de instrumentos de dívida pelo 

Estado. 

 

Nesse contexto, o volume maior de títulos da dívida pública em circulação acarretou a 

necessidade de organização e desenvolvimento de mercados próprios nos quais os mesmos 

fossem negociados. O próprio desenvolvimento dos mercados financeiros experimentado 

ao longo do séc. XX contribuiu para a maior estruturação dos ambientes de negociação dos 

títulos públicos e o aumento da complexidade da normatização sobre eles incidente. 

 

A partir do último quartel do século passado, a informática passou a exercer um papel 

absolutamente essencial na representação e negociação dos títulos públicos, no Brasil e no 

exterior. 

 

Com efeito, o desenvolvimento do sistema financeiro nesse período esteve ligado, ainda 

que não exclusivamente, aos novos recursos de telemática que possibilitaram uma redução 

muito grande no tempo necessário para a execução de operações e, a partir daí, um 

aumento exponencial no número de negócios encetados. Outrossim, ainda como 

                                                 
181 Do autor, sobre tais questões, vide The general theory of employment, interest and money. London: 
Macmillan, 1964. 
182 O aumento da dívida pública não foi o único instrumento que permitiu o custeio dessas atividades. Deve-
se levar em conta que o período em questão, nas décadas que se seguiram à 2ª Guerra Mundial, foi de grande 
expansão econômica, acarretando um crescimento bastante expressivo das rendas públicas originárias de 
tributos. 
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consequência do impacto da informática, a internacionalização dos mercados financeiros 

lato sensu tornou-se uma realidade183. 

 

Consequência dessa linha evolutiva é o predomínio, presentemente, dos títulos eletrônicos 

na maior parte dos sistemas jurídicos. Com efeito, a título de exemplo, note-se que além 

das economias tidas como centrais ou mais desenvolvidas, também em Angola e 

Moçambique os bilhetes do tesouro são emitidos unicamente sob a forma escritural e 

registrados e negociados por meio de sistemas eletrônicos184. 

 

3.1 Evolução dos títulos públicos no Brasil 

 

Desde antes de nossa independência, já eram feitos empréstimos públicos no Brasil, cuja 

representação se dava por meio de títulos circuláveis. Com efeito, o Banco do Brasil, 

criado após a vinda da família real portuguesa para a América, realizava adiantamentos ao 

governo, por meio de notas, que eram transacionados no mercado185. 

 

A independência brasileira e a primeira grande crise econômica enfrentada pelo novo país 

são coincidentes186. Com efeito, a produção nacional era, em 1822, ainda bastante 

incipiente, fator herdado de alguns séculos de observância do pacto colonial. As finanças 

do novo Estado encontravam-se inteiramente desorganizadas, em especial após a volta da 

família real portuguesa para Lisboa, que levou junto consigo boa parte dos ativos móveis 

existentes no Brasil. E, como se não bastasse isso, a necessidade de fundos para fazer 

frente ao pagamento da indenização pela independência acordada com Portugal gerava 

ainda maiores pressões sobre os cofres públicos. 

 

Sobre esse contexto, relata Amaro Cavalcanti: 

Todos sabem, que o Império fora constituído em 1822, no meio das maiores 
dificuldades financeiras, na carência de meios econômicos de toda espécie. 

                                                 
183 Obviamente, a mencionada internacionalização não teve como única causa o desenvolvimento da 
informática, mas este há de ser tido como um dos elementos determinantes daquela. 
184 Sobre a desmaterialização dos títulos públicos nesses dois países, vide o item 2.2.2. 
185 SOUZA, H. Inglez de. Títulos ao portador no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria de Francisco 
Alves, 1898, p. 15. 
186 Inglez de Souza descreve os seguintes custos que se seguiram à declaração da independência: “a 
necessidade de organizar a administração e a defesa do país, as resistências a combater, a guerra do Rio da 
Prata, e a convenção de família pela qual pagamos generosamente a Portugal o reconhecimento de nossa 
independência” (idem, p, 16). 
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(...) 
O Tesouro Nacional não tinha dinheiro em seus cofres, nem crédito bastante a 
que pudesse recorrer, de modo conveniente.187 

 

Duas soluções imediatas foram adotadas: no âmbito externo, foi assumida pelo Brasil a 

responsabilidade de um empréstimo contraído por Portugal junto a banqueiros ingleses188; 

e, na seara interna, o Banco do Brasil acelerou a emissão de papéis sem lastro, entregando-

os ao governo189. Neste último caso, os títulos, ainda que de responsabilidade direta da 

instituição mencionada, começaram a dar corpo à dívida mobiliária interna. 

 

No Brasil independente, a dívida pública foi consolidada pela primeira vez com duas leis 

de 1827190. A primeira, Lei n.º 46, de 13 de novembro, dizia respeito à dívida ativa do 

Império, ou seja, aos valores devidos ao Império a títulos de rendas públicas ou em virtude 

da venda de bens. A segunda, Lei n.º 56, de 15 de novembro do mesmo ano, que mais 

interessa a este estudo, versava sobre “o reconhecimento e legalização da dívida pública, 

fundação da dívida interna e estabelecimento da caixa de amortização”. 

 

A função e importância desse diploma, segundo destacado por Amaro Cavalcanti, foi a de 

que “ficou o Estado habilitado aos recursos de crédito, do qual tem tirado até hoje os mais 

amplos meios para sua subsistência”191. 

 

É interessante notar que essa consolidação das normas sobre a dívida pública brasileira foi 

feita com base em análises encetadas por comissão constituída por meio de Decreto datado 

de 20 de setembro de 1825192. A comissão, ao menos na forma como prevista no 

                                                 
187 Resenha financeira do ex-Império do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1890, p. 93. 
188 Idem, ibidem, e SILVA, Anderson Caputo. Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963. In: 
SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (org.). Dívida 
pública: a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Mundial, 2009, pp. 42-
43. 
189 CAVALCANTI, Amaro. Resenha financeira do ex-Império do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1890, p. 93. Aliás, em tal obra existe uma descrição bastante detalhada da situação financeira do 
Estado nas diversas fases do Império, pela qual se pode perceber que, ao menos até o fim das regências, a 
questão atinente à dívida pública mobiliária estava indissoluvelmente ligada à necessidade de emissão moeda 
– ou papéis de qualquer natureza - dotada de um mínimo de credibilidade que permitisse a sua adequada 
circulação no mercado. 
190 FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1960, p. 395. 
191 Resenha financeira do ex-Império do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1890, p. 95. 
192 SILVA, Anderson Caputo. Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963. In: SILVA, Anderson 
Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (org.). Dívida pública: a 
experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Mundial, 2009, p. 37. 
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mencionado Decreto, funcionava de forma bastante similar aos atuais grupos formados 

para elaboração de anteprojetos de lei193. 

 

Nos termos da Lei n.º 56/1827, os títulos emitidos pela Fazenda imperial deveriam 

obedecer à legislação comercial194, inclusive submetendo-se, nos conflitos entre 

particulares, à jurisdição dos Tribunais do Comércio195.  

 

Esse diploma, que regeu a matéria até praticamente o fim do Império, era dividido em 

quatro Títulos. No primeiro deles (arts. 1º e 2º), reconhecia-se a dívida imperial passada, 

bem como determinava-se a sua liquidação. 

 

O segundo Título (arts. 3º a 18), denominado de “da legalização da dívida pública”, cuidou 

da criação do Grande Livro da Dívida do Brasil, no qual seriam inscritos todos os títulos 

emitidos, anteriores ou posteriores à edição do diploma. O art. 15 regulava o modo de 

transmissão dos papéis já existentes, por venda ou doação, que deveria ser efetivada por 

ato lavrado por tabelião, na presença de duas testemunhas196. Assim, apesar do livro de 

registro existente, os títulos de então não poderiam ser considerados nominativos, no 

                                                 
193 Nesse sentido, por exemplo, o Decreto mencionado dispunha da seguinte maneira: “Hei por bem criar, 
para o sobredito fim, uma Comissão (...), os quais procederão ao mais sério e escrupuloso exame deste 
negócio, exigindo, para isso, todas as informações e documentos que precisos forem, dos diversos 
empregados desta e mais repartições de Fazenda Pública, (...) podendo a dita Comissão convocar, quando 
necessário for, e ouvir, acerca de tais matérias, aos Fiscais e quaisquer outros Magistrados dos Tribunais, (...) 
e particularmente ao Tesoureiro-Mor e Escrivão da Mesa do Tesouro, e aos Contadores Gerais das 
Repartições que a compõem, Administradores e Recebedores da Fazenda Pública, e outras quaisquer pessoas 
inteligentes e zelosas do bem do Estado, assim como às Juntas de Administração e arrecadação da Fazenda 
das Províncias do Império, e servirá de Secretário sem voto o Contador Geral graduado, (...) fazendo a 
Comissão as suas sessões no tempo e lugar que mais conveniente lhe parecer, para principiar quanto antes 
este trabalho, (...) no qual os ditos Conselheiros de Estado se haverão com aquele zelo, eficácia e inteligência 
que deve corresponder à dignidade de seus empregos (...)”. 
194 Nesse sentido, afirma Waldemar Ferreira: “Ainda não existia o Código Comercial e os papéis de crédito 
do governo, pois toda a sua dívida ativa passou a reduzir-se a letras, já se consideravam sujeitos às leis, 
dispositivos e estilos comerciais sem que se indagasse da qualidade das pessoas que os aceitassem ou 
recebessem” (FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1960, p. 
396). 
195 Conforme afirma Inglez de Souza, “Sob o regime do título único do Cód. do Comércio e do Regimento 
737 de 1850, pertencia ao juízo comercial o conhecimento das questões entre particulares sobre títulos da 
dívida pública e outros papéis de crédito do governo” (Títulos ao portador no direito brasileiro. Rio de 
Janeiro: Livraria de Francisco Alves, 1898, p. 232). 
196 Na dicção de Inglez de Souza, o ato de transmissão era solene. E a razão das formalidades previstas era 
tentar remediar os males havidos com a excessiva emissão e circulação de notas do Banco do Brasil (idem, p. 
17). 
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sentido técnico presente do termo, na medida em que, para a sua transmissão, não era 

necessária qualquer colaboração do emissor197. 

 

O Título seguinte (arts. 19 a 39) versava sobre a fundação da dívida interna. Os papéis a 

serem emitidos foram denominados de apólices198 de fundos e não tinham valor nominal 

uniformizado199, devendo, segundo o disposto no art. 26, ser amortizados anualmente à 

razão de 1%200. O art. 30, ao estabelecer as características das apólices, trazia 

determinações que impunham, quanto a elas, o princípio da literalidade, exigindo que 

constassem das cártulas os principais dados acerca dos direitos conferidos pelo título 

(valor, juros, local e data do pagamento). 

 

Por fim, o Título IV (arts. 40 a 75), criava a Caixa de Amortização201, destinada a “pagar 

os capitais e juros de qualquer dívida pública fundada por lei” (art. 40). A Caixa era 

independente do Tesouro e sua administração ficava a cargo de uma Junta, composta pelo 

Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, por seu Inspetor Geral e por cinco 

capitalistas nacionais (art. 41), escolhidos entre aqueles que mais títulos da dívida pública 

detivessem (art. 42). O resgate era feito por compra, caso o valor de mercado fosse inferior 

àquele constante da apólice, ou por sorteio, na hipótese de valor acima do par (art. 60). Os 

papéis novos, emitidos com base no diploma de 1827, eram transferidos por assento em 

livro mantido na própria Caixa de Amortização, pelo corretor desta (art. 63) – o que 

permite caracterizá-los como verdadeiros títulos nominativos, em sua concepção atual. No 

entanto, para as apólices de valor inferior a 1.000$000, o art. 64 criou um mecanismo 

simplificado de transmissão, por meio de instrumentos particulares firmados também por 

duas testemunhas, que deveriam ser apresentados à Caixa de Amortização quando do 

recebimento de juros ou do resgate, para anotação no livro próprio. O art. 67 trouxe 

                                                 
197 O art. 31 determina a criação de um livro auxiliar, no qual eram inseridos os nomes dos primeiros titulares 
das apólices. No entanto, segundo o dispositivo mencionado, esses “livros servirão para se verificar, no ato 
das transferências, a identidade dos primeiros possuidores das apólices emitidas”. Ou, em outras palavras, o 
livro auxiliar tinha como função permitir constatar a regularidade da cadeia de transmissão da apólice. 
198 No Diccionario juridico-commercial de José Ferreira Borges, consta do vocábulo apólice, entre outras, a 
seguinte definição: “Apólice. (...) apólice de um empréstimo público é a ação ou título, que prova a 
propriedade da porção com que se entrou no empréstimo, e com a qual se cobra a anuidade, juro ou 
dividendo. – Nós as temos tido chamadas grandes no Alv. 31 maio 1800, e pequenas no Alv. 13 julho 1797” 
(Porto: Typographia de Sebastião José Pereira, 1856, p. 25) (grifos no original). 
199 O art. 20 estabelecia apenas que o valor mínimo de cada apólice era de 400$000, sendo que cada uma 
deveria declarar o capital que representava. 
200 O art. 57, § 2o, por sua vez, dispunha que uma das funções da Caixa de Amortização era realizar o resgate 
anual de títulos que correspondessem a 1% do total da dívida. 
201 A Caixa de Amortização somente veio a deixar de exercer suas funções após a edição do Decreto-Lei n.º 
263/1967, que, em seu art, 4º, transferiu as respectivas atribuições ao Banco Central do Brasil. 
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disposição voltada para aquilo que hoje se denomina de responsabilidade fiscal: não 

poderia ser criada dívida sem que na própria lei de fundação fossem apontados capitais 

suficientes para fazer frente aos seus juros e amortização. 

 

Carvalho de Mendonça aponta quatro garantias de que gozavam as apólices emitidas com 

base na legislação de 1827202, a saber: 

i) não era admitida qualquer oposição ao pagamento do capital ou de juros, ou 

à transmissão dos papéis, que não fosse feita pelo próprio possuidor (art. 

36). Tal garantia acarretava, como corolários, a impenhorabilidade e 

impossibilidade de sequestro desses títulos203; 

ii) sequestro e represálias a bens de estrangeiros, determinados em virtude de 

guerra, não alcançariam as apólices por eles detidas (art. 35); 

iii)  isenção em relação ao imposto sobre heranças e legados (art. 37). Essa 

isenção tinha como consequência, ademais, a impossibilidade de cobrança 

de qualquer outro tributo sobre a transmissão dos papéis ou sobre o 

recebimento dos correspondentes juros. Quanto aos juros, o entendimento 

era de que a sua taxação acarretaria diminuição do valor a ser recebido 

conforme o acordo firmado entre as partes no momento da emissão204; e 

                                                 
202 Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, 
p. 67, nota de rodapé. 
Inglez de Souza acrescenta a essas vantagens e isenções outras duas: (i) a amortização ou resgate das 
apólices, pela Caixa de Amortização, por compra no mercado, quando abaixo do par, ou por sorteio, quando 
ao par ou acima (art. 60); e (ii) a substituição das apólices em caso de perda, mediante o pagamento das 
despesas estabelecidas em lei (art. 66) (Títulos ao portador no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria 
de Francisco Alves, 1898, pp. 229-230). 
203 Nas palavras de Carvalho de Mendonça: 
“Porque ao pagamento dos juros e do capital e à transferência das apólices da dívida pública federal ninguém 
pode levantar oposição, salvo o próprio possuidor (lei de 15 de novembro de 1827, art. 36), segue-se que 
essas apólices: 
a) não podem ser penhoradas, salvo por expressa nomeação dos possuidores ou se forem caucionadas, ou 
dada em garantia à União para fiança de exatores e responsáveis da Fazenda Pública ou se adquiridas em 
fraude dos credores; e 
b) não são suscetíveis de sequestro, ainda que promovido pela Fazenda Nacional contra os seus devedores e 
responsáveis” (Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1938, p. 89) 
Atestando a impossibilidade de sequestro, o autor cita acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em 
18 de dezembro de 1905 (idem, ibidem). 
204 A isenção foi revogada pelo art. 20 da Lei n.º 1.507, de 26 de setembro de 1867, corroborado pelo Decreto 
n.º 4.113, de 4 de março de 1868, que dispunha sobre a cobrança do tributo em tela. Este último diploma, 
ademais, atento para o fato de que as apólices consistem em bens móveis por excelência, assim dispunha em 
seu art. 1º: 
“Art. 1º. O imposto da transmissão das heranças e legados consistentes em apólices da dívida pública 
fundada e seus juros pertencerá exclusivamente à renda geral, qualquer que seja o domicilio do defunto”. 
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iv) a sua falsificação caracterizava crime205. 

 

Ademais, as apólices em questão não tinham prazo certo para resgate, dependendo este 

exclusivamente do interesse do Império. Assemelhavam-se esses títulos, assim, às rendas 

perpétuas. 

 

É de se notar que, nesse período de organização da economia nacional, os títulos públicos 

cumpriram, em certa medida, a função de operacionalizar trocas entre particulares, dada a 

escassez do meio circulante. Assim é, por exemplo, que Amaro Cavalcanti afirma que os 

governos provinciais emitiam, mesmo sem autorização legal, vales ou bilhetes à vista e ao 

portador, os quais fizeram “a função de moeda nos respectivos mercados, em vista da sua 

notória necessidade”206. 

 

As leis e decretos editados também previam a emissão de bilhetes do Tesouro, que, 

segundo Inglez de Souza, eram títulos representativos de dívida de curto prazo207. Tais 

bilhetes eram intercambiáveis pelo papel-moeda em circulação208. 

 

                                                 
205 Na Lei de 1827, havia determinação de que aqueles que efetuassem a falsificação de apólices incorriam 
nas mesmas penas cominadas ao crime de moeda falsa. 
Na época em que escreveu Carvalho de Mendonça, o crime era aquele tipificado pelos arts. 16 e 18 da Lei n.º 
2.110/1909 (Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1938, p. 67, nota de rodapé). 
206 Resenha financeira do ex-Império do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1890, p. 127. Grifo no 
original. 
207 O autor assevera que até 1841 os bilhetes eram emitidos com prazo máximo de 6 meses e que, após essa 
data, o período de vencimento variou na legislação (Títulos ao portador no direito brasileiro. Rio de 
Janeiro: Livraria de Francisco Alves, 1898, pp. 237-238). 
Ainda hoje, em Portugal, “os bilhetes do Tesouro são valores mobiliários escriturais representativos de 
empréstimos de curto prazo da República Portuguesa”, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n.º 279, de 17 de 
setembro de 1998. 
208 Sobre o tema, é interessante transcrever a seguinte passagem de discurso proferido por José Bonifácio no 
Câmara dos Deputados, na sessão de 17 de julho de 1867, acerca de pedido de autorização do Ministro da 
Fazenda para a emissão de tais papéis: “Tornemos claro o meu pensamento. Vêm ao troco bilhetes na 
importância de dez mil contos, emite-se uma igual soma de papel-moeda. Voltam de novo pedidos de 
bilhetes em igual soma, o tesouro recolhe papel-moeda na mesma importância. Há uma perfeita balança de 
entradas e saídas. 
As condições de circulação ficam as mesmas, isto é, a soma do papel-moeda e dos bilhetes do tesouro ao 
tempo não se altera. Sendo o termo médio das emissões de bilhetes 40,000:000$, e contando o nobre ministro 
ter uma emissão de bilhetes, quando executar a lei, de 50,000:000$ de bilhetes do tesouro, é natural que o 
jogo das entradas e saídas seja de 10,000:000$; a emissão do papel não poderá exceder esse limite; e em todo 
o caso, se exceder, encontrará o mercado desobstruído, isto é, desfalcado de igual soma de bilhetes do 
tesouro” (BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados, Sessão de 1867. Rio de Janeiro: Typographia 
Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C., 1867, p. 255. Disponível em <www.camara.gov.br>. Acesso 
em 15 jul. 2010). 



 67 

Diversas emissões de papéis foram feitas com base na Lei n.º 56/1827209, ocorrendo o 

pagamento dos juros relativos e, em alguns momentos, o resgate210. No entanto, em 1839, 

em virtude de dificuldades financeiras enfrentadas pelo Império211, a Lei n.º 91, de 23 de 

outubro, determinou a suspensão das operações de resgate dos títulos em circulação212. 

Foram mantidos apenas os pagamentos referentes aos juros. 

 

A legislação posterior demonstrou preocupação com a prescrição da dívida do Estado. 

Nesse contexto, o art. 20 da Lei n.º 243/1841, de 30 de novembro, estabelece que “ficam 

em vigor os Capítulos 209 e 210 do Regimento de Fazenda, assim pelo que respeita à 

dívida passiva posterior ao ano de 1826, existente até hoje, e à dívida futura”. Com o 

intuito declarado de explicar tal comando, o Decreto n.º 857/1851, de 12 de novembro, 

declarou o prazo prescricional de 5 anos para os valores devidos pela Nação213. 

                                                 
209 Os intuitos eram bastante diversos. Assim, foram emitidos títulos com finalidades que iam desde a 
cobertura de déficits orçamentários (v.g., art. 26 da Lei n.º 317, de 21 de outubro de 1843) até a satisfação de 
despesas com manutenção da dinastia reinante e questões a ela afeitas, como os gastos com o casamento da 
Princesa Dona Francisca Carolina com o Príncipe de Joinville (Decreto n.º 289/1843, de 9 de agosto). 
A longevidade da Lei de 1827 foi grande. Com efeito, ela vigorou, ainda que com alterações, até o período 
republicano. O art. 6º do Decreto n.º 1.976/1895, de 25 de fevereiro, por exemplo, dispunha que “Os títulos 
deste empréstimo gozarão dos privilégios e isenções concedidos às apólices ora em circulação pela lei de 15 
de novembro de 1827 e pelas demais em vigor”. 
210 Cfr. SILVA, Anderson Caputo. Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963. In: SILVA, 
Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (org.). Dívida pública: 
a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Mundial, 2009, pp. 38-40. 
211 Idem, p. 40. 
212 O art. 1º desse diploma determina a supressão de alguns gastos anteriormente autorizados para os 
Ministérios, conforme a Tabela A. Dessa Tabela, no âmbito do Ministério da Fazenda, são suprimidas as 
rubricas “Amortização dos empréstimos brasileiros, a saber: amortização £ 48.665, e £ 1.021 de corretagens e 
comissões ao câmbio de 31 1/2” e “Dita das apólices de 6 e 5 % resgatadas por conta do Governo até Junho 
de 1839”. 
Na mesma Lei, conforme o art. 3º, combinado com a Tabela B, foi aberto crédito para ao Ministério da 
Fazenda para pagamento de “Juros e amortização da dívida interna aumento proveniente dos últimos créditos 
aqui vendidos” e “Para pagamento e resgate dos bilhetes do Thesouro em junho de 1839”. 
213 “Art. 1º. A prescrição de 5 anos, posta em vigor pelo Art. 20 da Lei de 30 de Novembro de 1841, com 
referência ao Capítulo 209 do Regimento da Fazenda, a respeito da dívida passiva da Nação, opera a 
completa desoneração da Fazenda Nacional do pagamento da dívida, que incorre na mesma prescrição.  
Art. 2º. Esta prescrição compreende: 
1º. O direito que alguém pretenda ter a ser declarado credor do Estado, sob qualquer título que seja. 
2º. O direito que alguém tenha a haver pagamento de uma dívida já reconhecida qualquer que seja a natureza 
dela. 
(...) 
Art. 7º. Os 5 anos não correm para a prescrição:  
1º. Contra aqueles que dentro deles, não puderem requerer nem por si nem por outrem: tais são os menores, 
os desassisados, e quaisquer outros que, privados da administração de suas pessoas e bens, estão sujeitos à 
tutela ou curadoria. 
2º. Quando a demora for ocasionada por fato do Tesouro, Tesourarias ou Repartições, a que pertença fazer a 
liquidação, e reconhecimento das dívidas e efetuar o pagamento.  
Art. 8º. A prescrição dos 5 anos é extensiva às letras do Tesouro em virtude da disposição da Lei de 30 de 
Novembro de 1841, e do Art. 443 do Código Comercial, começando a correr os 5 anos da data do 
vencimento.” 
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Em 1849, o Decreto Imperial n.º 648, de 10 de novembro, veicula o Regulamento sobre 

Corretores. Uma das categorias de corretores estruturada pelo Regulamento era exatamente 

a de fundos públicos, aos quais competia, nos termos de seu art. 23, § 1º, a “compra, venda 

e transferência de quaisquer fundos públicos nacionais ou estrangeiros”. Ademais, a 

combinação do caput com o § 1º do art. 24 demonstra que eram nulas as operações feitas 

sem a intervenção de corretores, a menos que determinadas pelo governo ou encetadas 

diretamente pelas partes. Proibia-se, assim, a mediação de terceiros que não exercessem 

legalmente o encargo de corretores de fundos públicos, sob pena de “não terem valor 

legal”. Além disso, segundo o art. 26 do Decreto n.º 648/1849, somente poderiam ser 

alienados títulos que pertencessem ao vendedor, os quais deveriam ser previamente 

depositados por este junto ao corretor214. 

 

O Decreto n.º 2.733/1861, de 23 de janeiro, reforçou a necessidade da intervenção dos 

corretores de fundos públicos na negociação de apólices da dívida do Estado. Como efeito, 

o art. 1º desse Decreto trazia a seguinte determinação: 

Art. 1º. As transações sobre ações de Companhias ou Sociedades anônimas, 
fundos públicos estrangeiros, ou nacionais, gerais ou provinciais, metais 
preciosos, câmbios, empréstimos comerciais e descontos, papéis de crédito que 
possam estabelecer no mercado um preço e curso regular, e sobre quaisquer 
outros títulos que admitam cotação, por conta de quaisquer indivíduos ainda que 
comerciantes não sejam, só terão lugar por intermédio de Corretores de fundos 
públicos competentemente nomeados, sob pena de nulidade, além das que forem 
aplicáveis a tais atos na forma da Legislação vigente. 

 

Foram mantidos como exceções apenas os negócios realizados por conta do governo e 

outros havidos em hipóteses excepcionais, como as transferências realizadas a título 

gratuito ou em virtude de casamento215. 

                                                 
214 O depósito dos títulos podia ser substituído pelo de “documentos que evidenciem que ao menos ao tempo 
da entrega formavam [os papéis] propriedade do vendedor”. 
De qualquer forma, verifica-se que a exigência do depósito, desde essa data, tinha como finalidade declarada 
garantir que os valores transacionados realmente existissem e pertencessem a quem desejava aliená-los, como 
forma de garantir a efetividade da operação. 
A exigência do depósito foi reforçada pelo Código Comercial brasileiro de 1850, que em seu art. 53, ao tratar 
das atividades dos corretores, determinava que estes eram obrigados “a haver os papéis do cedente e a 
entregá-los ao tomador, bem como a receber e entregar o preço”. A sua atuação, assim, incluía o momento da 
liquidação da operação. Nessa mesma linha, o art. 54 atribuía-lhes a condição de “garantes nas referidas 
negociações da entrega material do título ao tomador e do valor ao cedente”. 
215 Sobre a matéria dispunha o art. 3º do Decreto n.º 2.733/1861, in verbis: 
“Art. 3º. As transferências dos títulos e ações, de que trata o artigo antecedente, só terão lugar, sob as penas 
do art. 2º da Lei nº 1.083 de 22 de Agosto de 1860 e mais Legislação vigente, por intermédio dos referidos 
Corretores. 
§ 1º. Excetuam-se da regra estabelecida neste artigo e no 1º: 
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A evolução e a institucionalização da atividade dos corretores de fundos públicos tiveram 

como uma de suas consequências a necessidade de regulamentação sobre o funcionamento 

dos locais onde estes se reuniam ordinariamente para celebrar negócios. A normatização 

mais complexa e detalhada passa a cuidar da própria estrutura de tais mercados, passando-

se do conceito de praça216 para o de bolsas. 

 

Nessa linha evolutiva situa-se o Decreto n.º 6.132/1876, de 4 de março, que cuida dos 

locais onde se reúnem os corretores e estabelece uma organização para o conjunto desses 
                                                                                                                                                    
1º. As estipulações especiais dos Tratados.  
2º. As transferências feitas por ordem e por conta do Governo Geral ou Provincial, que o poderão ser por 
Empregados ou agentes especiais. 
3º. As que se realizarem, não em virtude de transações propriamente ditas, mas de disposição de Lei, ou de 
contrato anterior ou quase contrato, e nos seguintes casos: 
1º. De comunicação consequente de matrimônio, por força da qual as ações ou títulos pertencentes à mulher 
que casar sob o regime da comunhão de bens, devam ser inscritos em nome de seu marido.  
2º. De devolução por herança ou legado, quando em virtude de partilha judicial ou amigável julgada por 
sentença tenham de ser inscritos no nome do cônjuge supérstite, herdeiro ou legatário. 
3º. De transmissão para composição de fundo social, se fizerem parte do patrimônio particular do sócio ou 
sócios, ou em virtude de partilha do dito fundo entre os sócios, no caso de dissolução de sociedade.  
4º. De alienação de qualquer natureza por título gratuito.  
5º. De arrematação ou adjudicação solenemente feita ou decretada em grau de execução.  
6º. De pagamento ordenado judicialmente em liquidação de massas falidas ou sociedades dissolvidas.  
7º. De relutância do vendedor nos termos do art. 7º. 
8º. De venda em leilão de ações e títulos apenhados para excussão do penhor, quando assim as partes o 
tenham convencionado.  
9º. Em geral, quando as transferências forem ordenadas por decisão do Poder Judiciário.  
10. Quando, em virtude de disposições de Estatutos dos Estabelecimentos Bancários e de Montes de Socorro, 
as transferências forem necessárias para que tais títulos ou ações sejam recebidos como penhor ou em 
caução. 
§ 2º Nas praças ou lugares em que não houver Corretor de fundos, observar-se-ão as disposições do art. 45 do 
Código Comercial, e do art. 39 do Regulamento n.º 806 de 26 de Junho de 1851.” 
216 A noção de praça é mais ampla e traz em si outros aspectos além da realização de operações em bolsa. 
Mas, de qualquer forma, pode ser vista como uma precursora da regulamentação das estruturas dos mercados. 
Sobre as praças, o Código Comercial brasileiro de 1850 trazia das seguintes disposições: 
“TÍTULO II - DAS PRAÇAS DO COMÉRCIO 
Art. 32 - Praça do comércio é não só o local, mas também a reunião dos comerciantes, capitães e mestres de 
navios, corretores e mais pessoas empregadas no comércio. 
Este local e reunião estão sujeitos à polícia e inspeção das autoridades competentes. 
O regulamento das praças do comércio marcará tudo quanto respeita à polícia interna das mesmas praças, e 
mais objetos a elas concernentes. 
Art. 33 - O resultado das negociações que se operarem na praça determinará o curso do câmbio e o preço 
corrente das mercadorias, seguros, fretes, transportes de terra e água, fundos públicos, nacionais ou 
estrangeiros, e de outros quaisquer papéis de crédito, cujo curso possa ser anotado. 
Art. 34 - Os comerciantes de qualquer praça poderão eleger dentre si uma comissão que represente o corpo 
do comércio da mesma praça.” 
Do ponto de vista doutrinário, José Ferreira Borges, em seu Dicionário juridico-commercial, define o 
vocábulo em questão do seguinte modo: “praça, como termo de comércio, é sinônimo de bolsa, ou lugar de 
reunião dos homens de negócio: talvez porque a reunião se fizesse numa praça” (Porto: Typographia de 
Sebastião José Pereira, 1856, p. 312). 
Carvalho de Mendonça, a seu turno, salienta a existência de discussão sobre se o termo praça refere-se a 
bolsa ou a associações ou sindicatos das classes comerciais (Tratado de Direito Commercial Brasileiro. 
Vol. VI, Parte III. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1939, pp. 279-280). 
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agentes, criando uma comissão com a finalidade de analisar os negócios por eles 

celebrados. As normas estatais deixam de se ocupar unicamente com as atividades dos 

corretores individualmente considerados para direcionar-se à coletividade daqueles que 

negociam em um dado mercado, com caráter institucional. 

 

Segundo atestam Carvalho de Mendonça e Inglez de Souza217, em 1879 foi feita a primeira 

emissão de títulos da dívida pública brasileira ao portador. Com efeito, o art. 2º do Decreto 

n.º 7.381/1879, de 19 de julho, determinava que os títulos emitidos com base nesse ato 

“hão de ser ao portador e terão em anexo os cupons para o pagamento do juro”. Aos 

poucos, a cláusula ao portador foi se tornando mais comum. Assim, os Decretos n.º 823-

A/1890, de 6 de outubro218, e n.º 1.976/1895, de 25 de fevereiro219, estabeleceram a 

possibilidade de emissão de títulos que circulassem ao portador ou fossem nominativos, 

conforme o interesse do credor. 

 

Sobre o sucesso dos valores ao portador, relata Inglez de Souza: 

A cláusula de tradição manual tornava-se mais comum, habituando o público à 
facilidade e rapidez de transação com que essa forma incrementa e desenvolve o 
uso dos títulos de crédito. 
(...) 
Sempre que se queria apelar para o grande público, inimigo das formalidades e 
complicações, era a adoção da cláusula ao portador considerada elemento 
comercial da operação a realizar e o meio mais próprio para assegurar-lhe o 
êxito.220 

                                                 
217 Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, 
p. 121; e Títulos ao portador no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria de Francisco Alves, 1898, p. 
19, respectivamente. 
Em sentido contrário, Anderson Caputo Silva afirma que a primeira emissão de títulos ao portador somente 
foi efetuada em 1903, com nova utilização do mecanismo em 1917 (Origem e história da dívida pública no 
Brasil até 1963. In: SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira 
de (org.). Dívida pública: a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco 
Mundial, 2009, p. 46). 
Parece-nos mais acertada a lição de Carvalho de Mendonça e Inglez de Souza, pois, além de mais próxima 
dos fatos narrados sob a perspectiva cronológica, alguns diplomas ainda do período imperial mencionavam e 
regulamentavam as apólices ao portador. 
218 Cujo art. 4º assim dispunha: 
“Art. 4º. Para ocorrer ao resgate e à conversão, emitirá o Governo, sempre que o julgar conveniente, apólices 
de juros anuais nunca superiores a 4% pagáveis em ouro trimestralmente. 
Tais apólices gozarão de todos os privilégios concedidos aos atuais títulos da dívida pública, e serão 
nominativas, com os juros abonados mediante cheques da Caixa de Amortização e das Tesourarias de 
Fazenda, ou ao portador mediante cupons pagos nas mesmas repartições e nas praças da Europa e da 
América, que forem indicadas pelo Ministério da Fazenda.  
Depois de entregues esses títulos poder-se-ão, ao arbítrio do possuidor, substituir as apólices nominativas por 
apólices ao portador e vice-versa, satisfazendo o interessado o selo, que, nos termos da legislação em vigor, é 
devido pelas transferências.” 
219 Que também tratava da matéria no art. 4º, in verbis: 
“Art. 4º. Os títulos poderão ser nominativos ou ao portador.” 
220 Títulos ao portador no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria de Francisco Alves, 1898, pp. 20-21. 
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Ademais, o art. 6º do já mencionado Decreto n.º 7.381/1879 previa que o empréstimo 

deveria ser integralmente pago ao cabo de 20 anos, demonstrando, assim, também um 

indício de afastamento do uso de lançamento unicamente de papéis de caráter perpétuo. 

 

Em 1884, por meio da Lei n.º 3.229, de 3 de setembro, foi prevista uma grande operação 

de troca de títulos e consolidação da dívida, buscando a redução dos juros pagos pelo 

Império do Brasil. Essa troca se deu por meio de rolagem voluntária, de acordo com o art. 

7º desse diploma legal, in verbis: 

Art. 7º. É o Governo autorizado a converter em títulos [de] até 5% as Apólices 
de 6%, emitidas em virtude da Lei de 15 de Novembro de 1827, e a fazer 
operações de crédito para embolsar ao par e por séries, mediante sorteio, os 
portadores das Apólices de 6%, que não quiserem receber em troca aqueles 
títulos. 

 

A troca oferecida foi bem sucedida, obtendo larga aceitação no mercado e ocasionando 

significativa redução no serviço da dívida221. 

 

Deve-se notar que essa consolidação foi seguida, no séc. XX, de outras três, realizadas em 

1902, 1956 e 1962. Os motivos dessas atuações do Estado eram resolver o problema da 

fragmentação da dívida222, formada por títulos de características muito diferentes entre si 

emitidos ao longo do tempo, e a melhoria do perfil do endividamento, com redução de 

juros e eventualmente alongamento do prazo de vencimento.  

 

Nesse contexto, a consolidação da dívida pública de 1902 foi efetuada por meio do Decreto 

n.º 4.330/1902, que, de forma bastante simplista, assim dispôs: 

                                                                                                                                                    
Geraldo Ataliba relata, já em 1969, que “em regra, as letras ou bônus são ao portador” (Apontamentos de 
Ciência das Finanças, Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1969, p. 65). 
221 Cfr. SILVA, Anderson Caputo. Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963. In: SILVA, 
Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (org.). Dívida pública: 
a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Mundial, 2009, p. 41. 
Nova troca de papéis em circulação por outros com juros menores foi possibilitada pelo Decreto n.º 823-
A/1890, de 6 de outubro, que assim dispunha em ser art. 3º: 
“Art. 3º É facultado aos possuidores das apólices de 5% requererem desde já a conversão ao par em títulos 
nominativos ou ao portador, vencendo juros de 4% ao ano, pagos em ouro trimestralmente e nos termos do 
art. 4º.” 
222 Segundo Anderson Caputo Silva, “Entre 1902 e 1956 (ano de nova consolidação), 145 autorizações para 
emissão de títulos foram expedidas com elevada falta de padronização nas características desses 
empréstimos. As taxas de juros, por exemplo, variavam de 3% a 7% a.a.” (idem, p. 46). Ademais, conforme o 
mesmo autor, em 1956 “existiam em circulação mais de 130 tipos de títulos, com impressões diversas e 
prazos longos” (idem, p. 58). 
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Art. 1º. Ficam uniformizadas em um só tipo as apólices da dívida pública dos 
diversos empréstimos internos, papel do juro de 5 %, segundo os respectivos 
valores. 
Art. 2º. Aos possuidores das apólices de 800$, 600$, 590$, 400$ e 200$ é 
permitido trocá-las por apólices do valor de 1:000$, desde que a soma dos 
valores daquelas corresponda a 1:000$, ou múltiplo desta quantia. 
Art. 3º. O Ministro da Fazenda expedirá as necessárias instruções para a 
execução do serviço de que se trata. 

 

Também já no período republicano, segundo a lição de Carvalho de Mendonça223, a 

transferência das cautelas e das apólices da dívida pública224 passou a ser regulada pelo 

Decreto n.º 6.711/1907225, que veiculou o novo Regulamento da Caixa de Amortização226. 

A alienação das cautelas, denominada de trespasse, deveria ser feita por “ato público ou 

escrito particular assinado pelo vendedor e comprador e por duas testemunhas idôneas, 

sendo as firmas de todos quatro devidamente reconhecidas” (art. 71, § 1º). Outro negócio 

com as cautelas previsto pelo Decreto em tela era a caução, que deveria se dar “mediante 

uma declaração lavrada na cautela, que será assinada pelos contraentes e por duas 

testemunhas idôneas, sendo as firmas de todos quatro devidamente reconhecidas” (art. 71, 

§ 2º). 

 

O art. 74, por sua vez, fazia ressalva quanto à circulação dos papéis emitidos ao portador. 

Da mesma forma, o art. 97 previa as formalidades necessárias para a “transferência de 

propriedade das apólices nominativas”, a qual deveria ocorrer à vista de “proposta assinada 

pelos interessados ou seus representantes” (art. 98). 

 

Percebe-se, assim, que o Decreto n.º 6.711/1907 trazia, quanto às apólices públicas, 

disposições acerca de dois modos tradicionais de transmissão de títulos de crédito: ao 

portador e nominativo. E as cautelas, por sua vez, circulavam mediante cessão, formalizada 

em instrumento apartado. 

 

Os arts. 172 a 174 do mesmo Decreto, por sua vez, regulamentam a oposição ao 

pagamento dos juros. No caso de valores nominativos, tanto esse pagamento como a 

                                                 
223 Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, 
p. 71, nota de rodapé. 
224 As cautelas poderiam ser emitidas em caso de urgência e deveriam, posteriormente, ser trocadas por 
apólices (art. 71, caput e § 3º). 
225 Esse Decreto fazia menção, no que tange às formalidades para a cessão das apólices da dívida pública, ao 
Decreto n.º 9.370/1885, de 14 de fevereiro. 
226 É interessante notar que o Regulamento atribuía à própria Caixa de Amortização a atividade de emitir 
papel-moeda (“Título III - Do serviço do papel-moeda”).  



 73 

transferência da titularidade somente poderiam ser objetados pelo possuidor, salvo em 

casos excepcionais (art. 172)227. Já se os títulos fossem ao portador, a oposição ao 

pagamento de juros ou do capital dependia da prova da propriedade (art. 173). 

 

O movimento pendular entre uniformização dos títulos, para atender a reclamos de ordem 

gerencial, e diversificação, em virtude das características peculiares de cada operação de 

contração de empréstimo, continuou a se verificar. Nesse contexto é que, por exemplo, em 

1956 e 1962 foram efetuadas duas outras grandes operações de consolidação e 

simplificação da dívida pública federal. 

 

De fato, a Lei n.º 2.977/1956 agrupou os títulos da dívida pública federal em 4 graus 

diversos (art. 2º), determinando diferentes percentuais de amortização anual para cada uma 

das categorias criadas (art. 4º). Conforme o prazo estabelecido para cada grau, o 

vencimento dos papéis passou a ser entre 21 e 68 anos, considerado excessivamente 

longínquo pelo mercado financeiro228. Os juros pactuados inicialmente para cada um dos 

títulos foram mantidos (art. 4º), o que impediu uma uniformização maior. 

 

Ademais, a Lei n.º 4.069/1962 promoveu nove reestruturação dos papéis emitidos no 

âmbito federal. Esse diploma criou os títulos de recuperação financeira, que seriam 

destinados, na forma de seu art. 53, § 1º, I, “à unificação da dívida pública interna fundada 

da União”. O inciso II desse mesmo parágrafo, por sua vez, possibilitou aos credores de 

valores constantes das contas de “Restos a Pagar” e “Exercícios Findos” a opção por 

receberem os papéis em questão. Os títulos mencionados poderiam ser negociados em 

qualquer bolsa de valores do país (art. 53, § 3º) e a sua circulação se dava de acordo com a 

cláusula ao portador ou sob a modalidade nominativa, conforme determinado pela Caixa 

                                                 
227 “Art. 172. A oposição, quer ao pagamento dos juros, quer à transferência das apólices nominativas, só 
poderá ser feita pelo possuidor. 
Não gozarão deste privilégio:  
1º. As apólices que se acharem garantindo a responsabilidade de pessoas que tiverem a seu cargo dinheiro ou 
quaisquer valores pertencentes à Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal. 
2º. As que representem bens dolosamente convertidos para fraudar a Fazenda Pública e iludir execuções 
fiscais. 
3º As que o possuidor houver caucionado ou dado a penhor, tendo depois faltado ás condições pactuadas 
(Decreto n.º  9.370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 105).” 
228 Cfr. SILVA, Anderson Caputo. Origem e história da dívida pública no Brasil até 1963. In: SILVA, 
Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (org.). Dívida pública: 
a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Mundial, 2009, p. 48. 
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de Amortização (art. 53, § 4º). Ademais, o art. 61 dessa Lei determinava que, 5 anos após o 

início efetivo da substituição dos títulos, aqueles a serem trocados perderiam o seu valor. 

 

Nesse contexto, em 1967 foi editado o Decreto-Lei n.º 263, que autorizou o Poder 

Executivo a promover o resgate, pelo valor nominal ou residual, acrescido de juros e 

demais encargos, dos títulos da Dívida Pública Interna Fundada Federal. O Decreto-Lei 

atribuiu competência ao Banco Central do Brasil para publicar um edital para dar início à 

execução do resgate, que ocorreria pelo prazo de 6 meses. Esse prazo foi ampliado para 12 

meses pelo Decreto-Lei n.º 396/1968. 

 

A partir da segunda metade do séc. XX, a tônica da normatização editada foi a criação de 

um mercado eficaz de títulos públicos, que permitisse o adequado financiamento dos 

gastos estatais. A partir de 1964, com o início do governo do Marechal Castello Branco, as 

emissões deixaram de ter por objetivo financiar projetos e gastos específicos229, sendo 

voltadas à obtenção de recursos de forma ampla, como parte da reestruturação financeira 

do setor público brasileiro. 

 

Desde então, Guilherme Binato Villela Pedras vislumbra três fases na evolução da dívida 

pública brasileira230, a saber: 

i) de 1964 a 1986, com a construção de um mercado títulos públicos; 

ii) de 1986 a 2000, com alterações institucionais na área fiscal231; e 

iii) a partir de 2000, com a busca pela melhoria do perfil da dívida. 

 

Com efeito, no primeiro desses períodos, houve incentivos à organização do mercado de 

capitais, englobando tanto o segmento de títulos da dívida pública232 como o de valores 

mobiliários. São dessa época, por exemplo, a Leis n.º 4.595/1964 (“Lei da Reforma 

Bancária”), n.º 4.728/1965 (“Lei do Mercado de Capitais”), n.º 6.385/76 (que cria a 

                                                 
229 PEDRAS, Guilherme Binato Villela. História da dívida pública no Brasil: de 1964 até os dias atuais. In: 
SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (org.). Dívida 
pública: a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Mundial, 2009, pp. 58-
59. 
230 Idem, pp. 58-68. 
231 Datam desse período, ademais, os diversos planos econômicos adotados com vistas a conter a inflação 
excessiva então enfrentada no Brasil. Cada um deles, por certo, com consequências peculiares sobre os títulos 
públicos. 
232 Cfr. VERSIANI, Flávio Rabelo. A Dívida Pública Interna e Sua Trajetória Recente. Brasília: UnB, 
2003, p. 5. Texto n.º 284. Disponível em <http://vsites.unb.br/face/eco/cpe/TD/284Mar03FVersiani.pdf>. 
Acesso em: 4 jan. 2011. 



 75 

Comissão de Valores Mobiliários) e n.º 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). 

Tratava-se de medidas de incentivo à modernização da economia, por meio da captação de 

recursos, pelos setores público e privado, voltados à realização de grandes projetos e 

desenvolvimento da macroempresa. 

 

Nesse mesmo interregno, a atualização monetária periódica do valor nominal dos títulos 

públicos – a chamada correção monetária – foi introduzida no sistema jurídico brasileiro 

pela Lei n.º 4.357/1964. O § 1º do art. 1º desse diploma estabeleceu que “o valor nominal 

das Obrigações será atualizado periodicamente em função das variações do poder 

aquisitivo da moeda nacional”. Deve-se notar que nesse período o processo inflacionário 

no Brasil começava a ganhar corpo e, como consequência, exigia alguma medida que 

mantivesse o interesse dos agentes econômicos em papéis de longo prazo. É importante 

ainda notar que a partir da mesma época, e ao menos até a adoção do denominado Plano 

Real, praticamente todos os setores da economia e todos os tipos de obrigações foram de 

algum modo, objeto de indexação monetária233. 

 

No âmbito das mudanças institucionais havidas a partir de meados da década de 1980, 

deve-se ressaltar a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Decreto n.º 

92.452, de 10 de março de 1986. Esse órgão, integrante da estrutura do Ministério da 

Fazenda, passou a centralizar os dispêndios efetuados pela União, bem como a emissão de 

títulos públicos e administração da dívida mobiliária234. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 também representou outro 

importante avanço institucional. Seu art. 164, §§ 1º e 2º determinou a cessação de prática 

então existente de que o Banco Central do Brasil cobrisse os déficits orçamentários da 

União por meio da subscrição de títulos da dívida pública de responsabilidade do Tesouro 

Nacional. Ao Banco Central do Brasil foi reservada apenas a tarefa de executar a política 

monetária, com vistas à regulação da oferta de moeda ou da taxa de juros, no âmbito da 

qual pode adquirir títulos públicos federais. O completo afastamento da autarquia de 

questões afeitas de modo direto ao financiamento do Estado, entretanto, foi efetivado em 

                                                 
233 O art. 7º, caput, da própria Lei n.º 4.357/1964 previu a correção monetária no tocante aos débitos fiscais 
não quitados no trimestre de seu vencimento. 
234 Tal competência foi expressamente atribuída à Secretaria do Tesouro Nacional pelo Decreto n.º 94.443, de 
12 de junho de 1987. 
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2001, com a Lei Complementar n.º 101, que a proibiu de emitir títulos de dívida de sua 

responsabilidade. 

 

A partir de 1994 houve um crescimento exponencial da dívida pública brasileira. O Plano 

Real está, em boa parte, relacionado a tal avanço235, na medida em que, para conter a 

inflação, entre outras medidas, foi adotada uma taxa de juros básica da economia muito 

elevada. Como essa taxa remunera os papéis do governo federal, houve uma multiplicação 

no estoque da dívida líquida do setor público, que passou do equivalente a 20% do Produto 

Interno Bruto em 1994 para 44,8% em 2002236. 

 

Outra tendência quanto aos títulos públicos brasileiros verificada nas ultimas décadas é a 

sua desmaterialização. Por meio da Circular do Banco Central do Brasil n.º 466, de 11 de 

outubro de 1979, essa autarquia, em parceria com a Associação Nacional das Instituições 

do Mercado Financeiro, criou o Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic. O 

sistema permitiu o desenvolvimento da emissão de títulos escriturais, sem a correspondente 

impressão de uma cártula que os representasse, bem como permitiu a custódia centralizada 

desses valores. 

 

Desde então, a informatização do registro de títulos públicos e das operações envolvendo-

os foi tornando-se a regra, com a utilização de recursos tecnológicos cada vez mais 

sofisticados e complexos. 

 

Etapas dessa evolução foram, por exemplo, os sucessivos diplomas que, com relação a 

cada papel, determinaram a sua emissão sob a forma exclusivamente escritural, como, v.g., 

a Lei n.º 8.137/1991, com relação às Letras do Tesouro Nacional – LTNs, a Lei n.º 

                                                 
235 Guilherme Binato Villela Pedras aponta, ainda, dois outros fatores para o aumento do estoque da dívida 
nos anos que se seguiram a 1994: “o reduzido superávit primário, que se apresentava até negativo para alguns 
entes de governo e a política de propiciar maior transparência às contas públicas, reconhecendo vários 
passivos que antes se encontravam disfarçados, como, por exemplo, o programa de saneamento das finanças 
estaduais e municipais e a capitalização de alguns bancos federais” (História da dívida pública no Brasil: de 
1964 até os dias atuais. In: SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio 
Ladeira de (org.). Dívida pública: a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e 
Banco Mundial, 2009, p. 66). 
O saneamento das finanças estaduais e municipais, bem como o reconhecimento de passivos e o programa de 
fortalecimento de bancos federais também são considerados por Flávio Rabelo Versiani como causas não 
repetitivas da elevação do endividamento do setor público (A Dívida Pública Interna e Sua Trajetória 
Recente. Brasília: UnB, 2003, p. 8. Texto n.º 284. Disponível em <http://vsites.unb.br/face/eco/cpe/TD 
/284Mar03FVersiani.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2011). 
236 Idem, p. 3. 
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8.249/1991, no que tange às Notas do Tesouro Nacional – NTNs e o Decreto n.º 578/1992, 

com relação aos Títulos da Dívida Agrária – TDAs. 

 

Outrossim, a partir de 2001, com a estruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro, 

efetuada, entre outros atos normativos, pela Lei n.º 10.214, tornou-se mais ágil e eficaz a 

transferência de ativos e fundos advinda de transações realizadas no âmbito do sistema 

financeiro. Entre tais operações incluem-se aquelas atinentes a títulos públicos, cursadas no 

Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic ou na CETIP S.A. - Balcão Organizado 

de Ativos e Derivativos, que adotam o sistema de entrega contra pagamento com 

liquidação realizada no mesmo dia. Com isso, além de se possibilitar o aumento no número 

de negócios, reforçou-se a segurança na prática destes e buscou-se a diminuição dos riscos 

de inadimplemento e sistêmico. 

 

Segundo dados do Banco Central do Brasil, com relação apenas ao Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia – Selic, 

A média diária de operações de compra e venda de títulos entre instituições do 
mercado ultrapassa R$ 310 bilhões, sendo acima de R$ 10 bilhões em operações 
definitivas e de R$ 300 bilhões em operações com compromisso de revenda e 
recompra. 
Quando computados todos os tipos de operações cursadas no Selic — inclusive o 
retorno das compromissadas, as operações de redesconto, as emissões primárias 
de títulos, as vinculações/desvinculações e os pagamentos referentes a resgate, 
juros e amortização — as médias diárias oscilam em torno de R$ 1,0 trilhão e de 
11 mil operações. 
Em relação às ofertas públicas da Secretaria do Tesouro Nacional, processam-se 
mensalmente perto de 40 leilões de títulos federais, que movimentam um 
montante superior a R$ 30 bilhões.237 

 

                                                 
237 Informação obtida no site da autarquia (<http://www.bcb.gov.br/?SELICINTRO>), acessado em 14 de 
julho de 2010. 
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4. OS TÍTULOS PÚBLICOS COMO INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS 

 

4.1 Conceituação dos títulos de crédito 

 

Os títulos de crédito consistem em um dos temas tradicionais do Direito Comercial238. A 

doutrina debruça-se sobre os mesmos desde longa data, cuidando de defini-los, delimitar 

suas características e os lineamentos de seu regime jurídico. O desenvolvimento da 

matéria, em especial entre o fim do séc. XIX e o início do séc. XX, foi notável239. 

 

                                                 
238 Os tratadistas clássicos do Direito Comercial italiano discutiam a matéria como um dos tópicos de suas 
obras. É o caso de Vivante (Trattato di Diritto Commerciale. Vol. 3. 5. ed. Milão: Casa Editrice Dottor 
Francesco Vallardi, 1924) e de Bolaffio (Il Codice di Commercio Commentato. Dei Mediatori. Delle 
Obbligazioni Commerciali in Generale. V. 2. Turim: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1937). 
Tullio Ascarelli ressalta que, a par de esses instrumentos não se prenderem necessariamente, na época em que 
escrevia, ao exercício de atividade mercantil ou empresarial, trata-se de um dos temas historicamente 
abrangidos pelo Direito Comercial (Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, pp. 19, 37 e 
34). Não se pode olvidar que, para Ascarelli, o Direito Comercial é caracterizado como uma categoria 
histórica (idem, pp. 45-47). Ademais, para esses autor, o fato de os títulos de crédito não se ligarem sempre 
ao exercício de atividade empresarial é um dos motivos pelos quais o Direito Comercial não pode ser 
reduzido ou identificado com o Direito de Empresa (idem, pp. 18-19). 
No Brasil, a posição é idêntica. De acordo com Pontes de Miranda, “O direito cambiário é, por sua origem e 
por seus elementos hodiernos, diferenciação interna do direito comercial, – portanto, parte especial deste” 
(Tratado de Direito Cambiário. Vol. 1. Atualização Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000, 
p. 85). 
Da mesma forma, os autores de obras nacionais que versam sobre todos os temas de Direito Comercial – 
tratados, cursos e manuais –, tradicionalmente incluem a matéria dos títulos de crédito entre os seus objetos 
de estudo. É o caso, por exemplo, de Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial: Direito de 
Empresa. Vol. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 373 et sec) e Rubens Requião (Curso de Direito 
Comercial. Vol. 2. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 289 et sec). Segundo Requião, a matéria atinente 
aos títulos de crédito é comercial por força de lei (Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 22. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1995, p. 24). 
239 São dessa época, na Itália, entre outros, os trabalhos de Cesare Vivante, Leone Bolaffio, Gustavo Bonelli, 
Arnaldo Bruschettini, Francesco Messineo, Giuseppe Valeri e Lorenzo Mossa. Na Alemanha, também nesse 
período, Otto von Gierke elaborou seus estudos e Friedrich Karl von Savigny desenvolveu sua tese sobre a 
incorporação. 
Nos tempos presentes, verifica-se um declínio do interesse da doutrina pelos títulos de crédito. Reputamos 
que essa tendência é devida ao desenvolvimento da informática, com os novos meios de pagamento e de 
representação e circulação de créditos e direitos por ela proporcionados, e à menor aplicabilidade dos 
pressupostos, princípios e corolários próprios dos títulos de crédito à vida empresarial. Nesse sentido, ao 
cuidar do tema em seu Curso de Direito Comercial, Fábio Ulhoa Coelho frisa que “Esse Curso, embora ainda 
se debruce sobre o estudo dos títulos de crédito em sua feição tradicional – útil, sem dúvida, para a completa 
formação do estudante –, não ignora a extrema desatualidade desse capítulo da doutrina comercialista” (Vol. 
1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 390). Ou, como constata Libonati, “ma oggi il veicolo cartolare, come 
referente per l’applicazione della disciplina dei titoli di credito, ha iniziato a scomparire (anche 
indipendentemente dalla adesso sopravvenuta dematerializzazione degli strumenti finanziari quotati)” (Titoli 
di credito e strumenti finanziari. Milão: Giuffrè, 1999, p. 4). 



 79 

Até meados do séc. XIX, não havia um tratamento jurídico, seja legislativo ou doutrinário, 

orgânico ou suficientemente sistematizado da matéria atinente aos títulos de crédito. 

Encontravam-se apenas normas esparsas sobre alguns títulos específicos. Uma evolução 

significativa ocorreu na Alemanha, em 1848, com a adoção de uma Ordenança comum em 

matéria cambial240. O contexto histórico de seu surgimento era bastante peculiar: a 

fragmentariedade do território alemão de então, com ordens jurídicas próprias nos diversos 

Estados, principados, bispados e cidades independentes, dificultava sobremaneira a 

circulação da riqueza, especialmente por meio de instrumentos jurídicos de crédito241. 

Sentiu-se a necessidade de uniformização das normas no que tange aos títulos em questão, 

como forma de permitir ou incentivar o desenvolvimento comercial e financeiro. Por tal 

razão, os Estados alemães, reunidos em uma convenção em Leipzig, resolveram adotar 

uma norma comum em tema cambial, denominada Wechselordnung242. 

 

Essa ordenança teve reflexos significativos no desenvolvimento da doutrina alemã sobre os 

títulos de crédito. A partir dela, autores como Brunner243, Otto von Gierke, Ulmer e Hueck 

formularam um conceito, ainda que imperfeito, de títulos de crédito (Wertpapiere). Mas 

deve-se notar que tal conceito possuía uma particularidade: abrangia apenas os títulos ao 

portador e à ordem, cuja corporificação em um documento podia ser mais facilmente 

sentida. Na doutrina germânica construída a partir de então, os Wertpapiere diferenciam-se 

dos Rektapapiere, que, sob a ótica dessa corrente teórica, incluem os títulos nominativos, 

cuja transferência só se dá por cessão. Destarte, estes últimos não consistem em 

verdadeiros títulos de crédito. A eficácia dos Rektapapiere é precipuamente probatória244. 

 

A doutrina alemã e a Wechselordnung foram a base do desenvolvimento de outros sistemas 

jurídicos da Europa continental, no que diz respeito aos títulos de crédito. Em especial, os 

                                                 
240 Outro fato legislativo relevante nesse tocante foi a lei cambiária inglesa de 1882, que influenciou a 
maioria dos sistemas jurídicos de matiz anglo-saxã, inclusive o norte americano (SARAIVA, José Antonio. 
Direito cambial brasileiro: estudo theorico-pratico. Vol. 1. Belo Horizonte: Imprensa Official do Estado 
de Minas Gerais, 1905, pp. 157-162). 
241 Que, por serem menos concretos que bens móveis corpóreos, como ouro ou pedras preciosas, dependem 
de normas seguras e mais refinadas para exercerem adequadamente a sua função. 
242 LIBONATI, Berardino. I titoli di credito nominativi. Milão: Giuffrè, 1965, pp. 4-8; e SARAIVA, José 
Antonio. Direito cambial brasileiro: estudo theorico-pratico. Vol. 1. Belo Horizonte: Imprensa Official do 
Estado de Minas Gerais, 1905, p. 153. 
243 Que, como ressalta Newton De Lucca, foi o primeiro a apresentar uma definição importante de títulos de 
crédito (Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, p. 11). 
244 LIBONATI, Berardino. I titoli di credito nominativi. Milão: Giuffrè, 1965, pp. 8-16. 
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autores italianos de fins de séc. XIX basearam-se fortemente na experiência germânica245. 

Contudo, não se pode negar que foi na Itália que se desenvolveu de forma mais refinada e 

pormenorizada o conceito de títulos de crédito. 

 

A preocupação da doutrina italiana com a definição de títulos de crédito se dava com maior 

vigor antes do advento do Codice Civile de 1942, porque não havia uma disposição 

legislativa genérica a respeito246. A tarefa de definir e delimitar os contornos do conceito 

de título de crédito ficava a cargo dos doutrinadores. 

 

O grande expoente do Direito Comercial italiano, nesse tocante, no período anterior ao 

advento do Codice, foi Cesare Vivante. Com efeito, tornou-se célebre a definição que ele 

conferiu a tais papéis, no sentido de que 

O título de crédito é um documento necessário para exercitar o direito literal e 
autônomo nele mencionado. Diz-se que o direito mencionado no título é literal 
porque ele existe segundo o teor do documento. Diz-se que o direito é autônomo 
porque o possuidor de boa-fé exercita um direito próprio, que não pode ser 
restringido ou destruído por relações travadas entre os possuidores anteriores e o 
devedor. Diz-se que o título é um documento necessário para exercitar o direito 
porque enquanto o título existe, o credor deve exibi-lo para exercitar qualquer 
direito, seja principal, seja acessório, que ele traz consigo e não se pode fazer 
qualquer mudança no conteúdo do título sem anotá-lo sobre o mesmo.247 

 

Uma preocupação essencial de Vivante foi a de incluir os títulos nominativos entre os 

títulos de crédito248. Para tanto, esse autor rompeu com a tradição germânica, então 

                                                 
245 ASCARELLI, Tullio. Teoria geral dos títulos de crédito. trad. Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
1969, p. 21; e LIBONATI, Berardino. I titoli di credito nominativi. Milão: Giuffrè, 1965, pp. 4-8. José 
Antonio Saraiva ainda acrescenta que os preceitos básicos da ordenança alemã “foram copiados pelos 
Códigos Comerciais da Itália (1882), arts. 251 a 338, e da Romênia (1886), arts. 270 a 363” (Direito cambial 
brasileiro: estudo theorico-pratico. Vol. 1. Belo Horizonte: Imprensa Official do Estado de Minas Gerais, 
1905, p. 154). 
246 LIBONATI, Berardino. I titoli di credito nominativi. Milão: Giuffrè, 1965, pp. 1-4. Depois do advento 
do Codice Civile de 1942, a tônica do tratamento dogmático, ou, no dizer de Ascarelli, daquele com fins 
científicos, deslocou-se, passando a recair sobre a possibilidade de aplicação da nova normativa aos diversos 
tipos de documentos creditícios com aptidão para circular (ASCARELLI, Tullio. Saggi di Diritto 
Commerciale. Milão: Giuffrè, 1955, pp. 567-590). 
247 Trattato di Diritto Commerciale. Vol. 3. 5. ed. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1924, p. 
123. Grifos no original. Tradução livre do seguinte original: “Il titolo di credito è un documento necessario 
per esercitare il diritto letterale ed autonomo che vi è menzionato. Si dice che il diritto menzionato nel titolo 
è letterale, perché esso esiste secondo il tenore del documento. Si dice che il diritto è autonomo, perché il 
possessore di buona fede esercita un diritto proprio, che non può essere ristretto o distrutto dai rapporti corsi 
fra i precedenti possessori e il debitore. Si dice che il titolo è un documento necessario per esercitare il 
diritto, perché fino a quando il titolo esiste, il creditore deve esibirlo per esercitare ogni diritto, sia principale 
sia acessorio, che esso porta con sè e non si può fare alcun mutamento nella portata del titolo senza annotarlo 
sovra di esso”. 
248 Cfr. ASCARELLI, Tullio. Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, pp. 127-128, e 
MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. O conceito de valor mobiliário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XXIV, n.º 59, jul.-set. 1985, p. 51, nota 10. 
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importada249, e aproveitou a experiência francesa com os títulos da dívida pública 

nominativos. 

 

Com efeito, uma lei francesa de 24 de agosto de 1793 determinou que os títulos da dívida 

pública deveriam ser emitidos sob a forma nominativa250. O grande livro da dívida pública 

foi criado na França revolucionária, pela Convenção, e copiado na Itália no séc. XIX251. 

Ademais, na circulação desses títulos públicos franceses era protegida a situação do 

portador de boa-fé, a par de eventual vício na aquisição de tais papéis. Nesse sentido, 

sustenta Libonati: 

                                                 
249 Exemplo significativo da influência alemã na doutrina italiana é a obra de Leone Bolaffio, em que o autor 
nega com veemência a inclusão dos títulos nominativos na categoria dos títulos de crédito. Segundo a sua 
definição, “(...) titolo di credito circolante in commercio (art. 3 n. 1 e 2 cod. comm.) è il documento, pubblico 
o privato, necessario e sufficiente, finché esiste, per esercitare e disporre in modo autonomo del diritto 
patrimoniale che vi è incorporato. Sono dunque due gli elementi che consideriamo essenziali alla 
costituzione di un titolo di credito circolante: la incorporazione del diritto nel titolo e l’autonomia del suo 
esercizio” (Il Codice di Commercio Commentato. Dei Mediatori. Delle Obbligazioni Commerciali in 
Generale. V. 2. Turim: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1937, p. 487) (grifos no original). 
Diante do conceito exposto, Bolaffio traz as seguintes anotações acerca dos papéis nominativos, sua 
circulação e caracterização como verdadeiros títulos de crédito: “Secondo noi, la circolazione libera, regolare 
e perfetta, senza bisogno di qualsiasi intervento dell’emittente, compendia ed estrinseca i due caratteri 
essenziali dei titoli di credito: l’incorporazione e l’autonomia. Certo qualche titolo nominativo si differenzia 
dal chirografo ordinario, essendo richiesto il documento per legitimare il creditore verso l’emittente e per 
integrare ad un terzo del diritto documentato. Ma non per questo incorpora il diritto stesso, nè, tanto meno, 
atribuisce al terzo un diritto originario, immune dalle eccezioni opponibili al titolare” (idem, pp. 490-492, 
nota 1). 
Ademais, Bolaffio acrescenta que a emissão de um novo título, após a transferência realizada nos registros do 
emitente, “(...) è una novazione soggettiva da parte del creditore, e quindi di circolazione continuata del titolo 
originario non si può parlare, pur riconoscendo che causa della nuova obbligazione rimane quella della 
emissione originaria” (idem, ibidem) (grifo no original). 
Instaurou-se, nesse contexto, uma interessante disputa acadêmica entre Bolaffio e Vivante, sendo que a 
concepção deste último passou a ser amplamente adotada pelos doutrinadores que lhes sucederam. Mas a 
propalada vitória de Vivante não encerrou a disputa teórica. É nesse contexto, por exemplo, que Lorenzo 
Mossa, ao discorrer sobre o tema, adota uma posição relativamente dúbia, no seguinte trecho de sua obra: 
“In Italia, si insiste ancora nella rigorosa concezione della categoria dei titoli di credito, per i quali tutte le 
eccezioni personali non sarebbero mai opponibili ai possessori di buona fede. Questo va contro la realtà e 
contro la legge, che riconoscono cambiali non all’ordine, titoli nominative (o Recta) creati appunto per 
comunicare le eccezioni personali. Le concezioni fa gravitare l’essenza del titolo di credito, sulla sicurezza 
dei terzi possessori. È vero ch’essa è al centro della categoria dei titoli di credito, ma è anche vero che 
elementi creativi del titolo di credito sono il carattere dispositivo, e la circolabilità rapida e agevole” (Diritto 
Commerciale. V. 2. Milão: Società Editrice Libraria, 1937, pp. 441-442). 
Percebe-se que Mossa não só procura excluir os papéis nominativos das regras peculiares da categoria geral 
dos títulos de crédito, em especial a inoponibilidade de exceções, como utiliza a própria terminologia 
germânica, ao referir-se aos Recta. 
De qualquer forma, deve-se acrescentar que o Codice Civile de 1942 incluiu entre os títulos de crédito os 
nominativos. 
250 LIBONATI, Berardino. I titoli di credito nominativi. Milão: Giuffrè, 1965, p. 19. Sobre o surgimento 
dos títulos nominativos na França, vide THALLER, M. L. De la Nature Juridique du Titre de Crédit. 
Paris: Arthur Rousseau, 1907, pp. 112-115. 
251 LIBONATI, Berardino. I titoli di credito nominativi. Milão: Giuffrè, 1965, pp. 18-19. 
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(...) de modo que quem estava na posse de fé boa era tutelado contra qualquer 
reivindicação. E esta aplicação da regra possession vaut titre252 aos títulos 
nominativos parece constituir o pressuposto lógico e histórico da tese que 
considera aqueles títulos como títulos de crédito; porque o resultado material que 
se alcançava era definitivamente uma reaproximação dos títulos nominativos aos 
títulos ao portador, de modo a permitir, em um momento sucessivo, análises 
voltadas a unir os dois tipos de títulos em uma única categoria: na França os 
valeurs mobilières, na Itália de títulos de crédito.253 

 

Vivante sustenta a inclusão entre os títulos de crédito daqueles nominativos nos seguintes 

termos: 

Os títulos nominativos são títulos de crédito atribuídos a uma pessoa 
determinada, cuja transferência não é perfeita se não quando seja registrada nos 
livros do devedor (Instituição emitente). São títulos de crédito porque são 
necessários para a transferência e para o exercício do direito literal e autônomo 
neles mencionado. (...) Na conciliação dos dois fins opostos, a segurança do 
titular, que é depositada essencialmente no registro, e a segurança da circulação, 
que é depositada no valor literal do título, está a dificuldade da sua disciplina 
jurídica, até agora confinada no tratamento exegético dos comentários às leis 
sobre dívida pública e dos títulos relacionados.254 

 
                                                 
252 A menção à regra possession vaut titre advém de remissão a expressão constante do art. 2.276 do Code 
Civil francês (em sua numeração atual, correspondente ao antigo art. 2.279), que determina que a posse de 
bens móveis presume a sua propriedade, in verbis: 
“Article 2276. 
En fait de meubles, la possession vaut titre. 
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à 
compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son 
recours contre celui duquel il la tient.” 
Segundo Ary Oswaldo Mattos Filho, “(...) o título é um valor em si mesmo, sujeito às regras que presidem as 
transações das coisas móveis, e não mais a existência do bem do qual se originou o título de crédito. Tal 
princípio já existia no Direito francês dos Séculos XVI e XVII, sob a máxima ‘possession de bonne foi vaux 
titre’” (O conceito de valor mobiliário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XXIV, n.º 59, jul.-set. 1985, p. 50, nota 4). 
253 I titoli di credito nominativi. Milão: Giuffrè, 1965, p. 20. Tradução livre do seguinte original: “si che chi 
ne era in possesso in buona fede era tutelato contro ogni revindica. E questa applicazione della regola 
possession vaut titre ai titoli nominativi sembra costituire il presupposto logico e storico della tesi che vuole 
quei titoli come titoli di credito; perché il risultato sostanziale cui si giungeva era in definitiva il 
riavvicinamento del titolo nominativo al titolo al portatore, sì da permettere, in un momento successivo, 
ragionamenti diretti ad accomunare i due tipi di titoli in un’unica categoria: in Francia dei valeurs mobilières, 
in Italia dei titoli di credito”. 
Na Alemanha, como já mencionado, a concepção doutrinária evolui de forma diversa, sendo os títulos 
nominativos considerados apenas documentos de caráter probatório, e não constitutivos ou dispositivos. 
Nesse sentido, uma vez mais a lição de Libonati: “Il Brunner, ad es., prende in esame il fenomeno: ma ritiene 
che quando all’iscrizione nei registri va riconosciuto rilievo, è solo di questa che dovrà tenersi conto, perché 
è essa che ha significato costitutivo in ordine al credito (...); oppure è della negoziazione del documento che 
si deve tener conto, ma in tale caso la iscrizione nei registri cessa di avere significato (costitutivo in ordine al 
credito), e concerne solo la presa di conoscenza da parte dell’Amministrazione del debito pubblico circa il 
nome del nuovo creditore” (idem, p. 22). 
254 Trattato di Diritto Commerciale. Vol. 3. 5. ed. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1924, 
pp. 162-163. Grifos no original. Tradução livre do seguinte original: “I titoli nominativi sono titoli di credito 
intestati a una persona determinata, il cui trasferimento non è perfetto se non quando sia stato registrato nei 
libri del debitori (Istituto emittente). Sono titoli di credito perché sono necessari pel trasferimento e per 
l’esercizio del diritto letterale ed autonomo che vi è menzionato. (...) Nella conciliazione dei due fini opposti, 
la sicurezza del titolare, che è riposta essenzialmente nella registrazione, e la sicurezza della circolazione che 
è riposta nel valore letterale del titolo, sta la dificoltà della loro disciplina giuridica, rimasta finora confinata 
nella trattazione esegetica dei commenti alle leggi sul debito pubblico e dei titoli affini”. 
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Ressalta Vivante, outrossim, que a colaboração do emitente na transferência da titularidade 

do papel não afeta o seu caráter de título de crédito porque esse não é um ato voluntário, 

mas o mero cumprimento de um dever que lhe é imposto255. 

 

Ainda segundo Vivante, outro fator que confirma a inclusão dos títulos nominativos na 

categoria dos títulos de crédito é a sua conversibilidade em títulos ao portador, e vice-

versa256. 

 

A doutrina italiana consolidou-se257 no sentido de confirmar a inclusão dos títulos 

nominativos entre os títulos de crédito. Nesse sentido, por exemplo, Messineo aduz que 

alguns negam o caráter de títulos de crédito aos títulos nominativos porque, para a sua 

transferência e para o exercício dos respectivos direitos, é necessária uma atuação 

complementar do emitente. Não basta, portanto, a exibição do título. Mas Messineo 

contrapõe-se a tal corrente, afirmando que 

As circunstâncias mencionadas não impedem [a caracterização dos títulos 
nominativos como títulos de crédito], uma vez que a função do documento não 
se reduz à mera prova do direito, sendo esse documento indispensável para 
exercitá-lo, ainda que em concurso com o correspondente registro da parte do 
emitente; tanto isso é verdade que, sem a transferência do título, não se adquire o 
direito e sem a exibição do título, ou seja, com os meros resultados do registro do 
emitente, a legitimação não pode ser alcançada e o direito não pode ser 
exercido.258 

 

                                                 
255 Em suas palavras: “Vi ha una risposta decisiva: l’istituto che registra nei suoi libro il nuovo titolare 
rilasciando un altro certificato nominativo al suo nome, non compie un atto di volontà, un atto che possa 
compiere o meno; esso eseguisce l’obbligazione originariamente assunta di registrare ogni tramutamento a 
semplice richiesta del titolare; compie un atto materiale di esecuzione, cui può essere costretto dall’autorità 
giudiziaria” (idem, p. 166). 
256 Conforme a lição de Vivante, “La conversione dei titoli è divenuta ormai un meccansimo inerente ad ogni 
emissione di titoli in massa; essa dà luogo ad una quotidiana, intensa opera degli istituti emittenti: le leggi la 
regolano come una funzione normale. La legge ha reconosciuto al titolare il diritto di ottenere la conversione 
da una forma all’altra come un onere inerente alla emissioni in massa di questi titoli e alla loro circolazione. 
Per l’economista, per l’uomo di affari si trata adunque soltanto di cambiamenti formale di forme destinate a 
surrogarsi per meglio raggiungere gli scopi della circolazione. Il giurista, che deve adattare le sue costruzioni 
alle funzione economiche dell’istituto, non deve, astraendo dalla realtà, creare una differenza sostanziale che 
non esiste nella coscienza e nella pratica degli uomini di affari” (idem, pp. 164-165). 
Sobre a teoria de Vivante, assim se manifesta Libonati: “Vivante, nell’affermare la natura di titolo di credito 
del titolo nominativo, si richiamava alla possibilità di conversione del titolo nominativo in titolo al portatore: 
perché se l’uno poteva convertirsi nell’altro, le funzioni erano ovviamente le stesse e ad entrambi doveva 
essere riconosciuta la medesima natura” (I titoli di credito nominativi. Milão: Giuffrè, 1965, p. 26). 
257 Ainda que com algumas exceções, como as posições de Bolaffio e Mossa, já mencionadas (vide nota n.º 
249). 
258 I titoli di credito. Pádua: CEDAM, 1928, p. 28. Grifo no original. Tradução livre do seguinte original: 
“Non ostano le dette circostanze, poiché la funzione del documento non si riduce alla mera prova del diritto, 
essendo esso documento indispensabile per esercitalo, sia pur concorso con la corrispondente registrazione da 
parte dell’emittente; tanto è vero que, senza trasferimento del titolo, no si acquista il diritto e senza 
l’esibizione del titolo ossia con le mere risultanze del registro dell’emittente, la legittimazione non può essere 
raggiunta e il diritto non può essere esercitato”. 
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Messineo ainda menciona que não existem mais dúvidas acerca dessa caracterização dos 

títulos nominativos após a edição do Real Decreto Legislativo n.º 1.364, de 7 de junho de 

1923, nos seguintes termos: 

Hoje, a prova de que os títulos nominativos são títulos de crédito é facilitada pelo 
conteúdo de alguns artigos do mencionado Decreto, os quais provam mais 
coisas: a) (arts. 2º e 3º) a livre conversibilidade dos títulos ao portador em títulos 
nominativos (...) e vice-versa (...); b) dos parágrafos 5º, 6º e 7º do art. 7º, deduz-
se a incorporação do direito no documento, a qual é o indicador mais 
significativo da natureza do título de crédito (...); c) (art. 10) a exibição do título 
e adequada anotação nesse são indispensáveis para a sua transferência; d) (art. 
10) o penhor do título nominativo não é eficaz sem uma dúplice anotação, 
efetuada sobre os registros do emitente e sobre o título; e) (art. 11) o título pode 
ser transferido por endosso, mas esse não é eficaz, com relação ao emitente, se 
não depois da correspondente anotação no seu registro.259 

 

Note-se, portanto, que para esse autor a inclusão dos títulos nominativos no gênero dos 

títulos de crédito deve-se à importância que é conferida ao documento, em detrimento 

daquela legada ao registro nos livros do emitente. Sem a apresentação do documento, tal 

registro não é apto a permitir o exercício dos direitos essenciais advindos do título nem a 

demonstrar de forma cabal a legitimação daquele cujo nome consta dos livros260. 

 

O Codice Civile de 1942 encampou a tese da inclusão da categoria dos papéis nominativos 

entre os títulos de crédito. O Título V do Livro IV desse Código cuida de disciplinar estes 

últimos. E o Capítulo IV desse Título, que abrange os arts. 2.021 a 2.027, é dedicado 

precisamente àqueles valores de caráter nominativo. Não se trata, contudo, de uma mera 

questão topológica ou nominal: o regramento concernente aos títulos nominativos é 

inteiramente compatível com o desenvolvimento da doutrina, resultando claro que o 

documento é essencial para a circulação dos direitos e o exercício dos mesmos261. Ocorreu, 

                                                 
259 Idem, p. 30. Grifos no original. Tradução livre do seguinte original: “Oggi, la dimostrazione che i titoli 
nominativi sono titoli di credito, resta facilitata dal contenuto di alcuni articoli del detto Decreto, i quali 
stanno a provare più cose: a) (art. 2 e 3) la libera convertibilità dei titoli al portatore in titoli nominativi (...) e 
viceversa (...); b) dai comma 5, 6, e 7 dell’art. 7, si desume l’incorporazione del diritto nel documento, la 
quale è l’indice più significativo della natura di titolo di credito (...); c) (art. 10) l’esibizione del titolo e 
un’apposita annotazione in esso sono indispensabili per il suo trasferimento; d) (art. 10) il pegno del titolo 
nominativo non è efficace senza una duplice annotazione, effettuata sui registri dell’emittente e sul titolo; e) 
(art. 11) il titolo può trasferirsi per girata, ma essa non è efficace, rispetto all’emittente, se non dopo la 
corrispondente annotazione nel suo registro”. 
Vivante, na edição de seu Trattato consultada, posterior à promulgação do Decreto em questão, também 
sustenta sua tese nas disposições desse diploma (Trattato di Diritto Commerciale. Vol. 3. 5. ed. Milão: 
Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1924, p. 163). 
260 Como se verá mais adiante, a situação no Direito brasileiro é significativamente diversa, na medida em 
que aqui a prova da titularidade se faz puramente com “os meros resultados do registro do emitente”, para 
usar os termos de Messineo. 
261 Como se extrai do disposto nos arts. 2.021 e 2.022, que serão analisados em seguida, ainda neste item. 
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ademais, a adoção expressa do princípio da conversibilidade entre os diferentes tipos de 

títulos quanto à circulação262. 

 

Na mesma linha é a lição de Tullio Ascarelli. Segundo ele, 

Mesmo na hipótese de título nominativo há um “título” (comumente chamado 
“certificado”); não somente, porém, este certificado se refere a pessoa 
nominalmente designada, mas à referência corresponde uma outra idêntica no 
livro do emitente. A posse decorre da posse do certificado juntamente com o 
registro no livro do emissor; a transmissão da posse se faz mediante registro no 
livro do emissor (transfert) seguido da emissão de um novo certificado.263 

 

E Ascarelli acresce que 

Para que seja [o emitente] obrigado a executar o transfert, é necessário que se 
tenha realizado a transferência do título, e essa transferência deve constar de um 
documento autêntico ou da tradição do certificado com um endosso autenticado.  
(...) 
Também nos títulos nominativos a circulação refere-se ao título; a transmissão 
da respectiva posse fica perfeita, justamente, quando realizadas as necessárias 
operações quanto ao registro do emissor e ao certificado.264 

 

Assim, tem-se que também para esse autor os títulos nominativos pressupõem a existência 

de um documento que dá suporte à sua existência e circulação. 

 

Os autores italianos atuais mantêm a posição já destacada. Com efeito, por exemplo, 

Berardino Libonati, ao tratar da posse qualificada que confere legitimação ao titular, 

destaca que o possuidor deve ser indicado tanto no título como nos registros do emitente: 

A posse qualificada resultará da relação material com o título acompanhada de 
uma dúplice indicação do titular, precisamente sobre o título e sobre o registro 
do emitente.265 

 

Libonati ainda assevera que quaisquer vínculos sobre o crédito, para terem valor 

cambiário, devem constar do título e dos registros do emitente266. 

                                                 
262 “Art. 1999. Conversione dei titoli. 
I titoli di credito  al portatore possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi su richiesta e a 
spese del possessore. 
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli nominativi possono 
essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell’intestatario che dimostri la propria identità e 
la propria capacità a norma del secondo comma dell’articolo 2022.” 
263 Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 224. 
Libonati aduz que o transfert consiste na dúplice anotação – sobre o título e nos registros no emitente (Titoli 
di credito e strumenti finanziari. Milão: Giuffrè, 1999, p. 73). 
264 Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, pp. 228-
229. 
265 Titoli di credito e strumenti finanziari.  Milão: Giuffrè, 1999, p. 73. Tradução livre do seguinte original: 
“Il possesso qualificato conseguirà alla relazione materiale col titolo accompagnata da una duplice 
intestazione, appunto sul titolo e sul registro dell’emittente”. 
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A lição de Vivante foi tão bem aceita que acabou por ser transcrita em dispositivos 

legais267,268. Com efeito, o Código Civil brasileiro de 2002, ao cuidar desse instituto 

jurídico, praticamente repetiu a lição de Vivante, como se depreende de seu art. 887, in 

verbis: 

Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal 
e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos 
da lei.269 

 

A diferença essencial entre o texto legislativo brasileiro e a definição de Vivante é que esta 

última aduz que os direitos são mencionados no título, enquanto o primeiro reza que os 

direitos são contidos no título270. Essa diferença terminológica não é livre de 

                                                                                                                                                    
266 Segundo ele, “Stante il principio della necessaria collaborazione dell’emittente perché una pretesa possa 
avere valenza cartolare, sembra ovvio che ‘nessun vincolo sul credito produce efetti nei confronti 
dell’emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e sul registro’ (art. 2024, 
1° comma)” (idem, p. 77). 
267 Newton De Lucca, com base na lição de Ascarelli, ressalta que a existência de uma definição legal dos 
títulos de crédito não é adequada, uma vez que uma definição doutrinária (como o é a de Vivante) possui 
pressupostos e objetivos diversos daqueles de uma definição legislativa (Aspectos da Teoria Geral dos 
Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, pp. 15-17). 
268 No México, o art. 5º da Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (publicada no Diário Oficial da 
Federação em 27 de agosto de 1932 e republicada, com alterações, em 20 de agosto de 2008) possui o 
seguinte teor: “Artículo 5º. Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal 
que en ellos se consigna.”  
Da mesma forma, a Lei uruguaia n.º 14.701, de 12 de setembro de 1977 (publicada no diário oficial em 21 de 
setembro de 1977), assim dispõe em seu art. 1º: “Artículo 1º. Los títulos-valores son los documentos 
necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna.” 
Também em Honduras a definição de Vivante consta de texto legislativo. Reza o art. 449 do Código de 
Comércio hondurenho de 1950: “Articulo º 449. Son títulos-valores los documentos necesarios para ejercitar 
el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna.” 
Cfr. MALUMIÁN, Nicolás e BARREDO, Federico A. Obligaciones negociables. Buenos Aires: Lexis 
Nexis Argentina, 2006, p. 1, nota 2. 
269 É interessante notar que, na Itália, o Codice Civile não traz a definição dos títulos de crédito como ocorre 
no Brasil. Com efeito, o art. 1.992 do Codice, ao cuidar do adimplemento das obrigações cambiárias, ocupa-
se primordialmente do direito do possuidor legitimado à prestação indicada no título, mediante sua 
apresentação. Eis a redação do mencionado dispositivo: 
“Art. 1992. Adempimento della prestazione 
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, 
purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.” 
Filippo Chiomenti reconhece a inexistência de uma definição de títulos de crédito na legislação italiana nos 
seguintes termos: “Mancanza di una determinazione legislativa espressa della fattispecie cartolare. – 
Nell’ordinamento italiano, in cui esiste una disciplina positiva del titolo di credito (art. 1992 e sgg. c.c.), il 
discorso deve incominciare dalla fattispecie. Subito, infatti, chi legga la normativa generale destinata ai titoli 
di credito rileva la mancanza di una determinazione espressa del fenomeno prenormativo su cui la normativa 
è destinata ad incidere. 
La legge definisce invece, all’art. 2002 c.c., alcune fattispecie strutturalmente analoghe ai titoli di credito, in 
ordine alle quali preclude l’applicazione della disciplina cartolare in consederazione della diversità di 
funzioni da queste rispetto al titolo di credito” (Il titolo di credito: fattispecie e disciplina. Milão: Giuffrè, 
1977, p. 3) (grifos no original). 
270 Segundo Pedro A. Batista Martins, a opção do legislador brasileiro pelo termo “contido” foi uma 
“assunção deliberada” (Sobrevôo aos títulos de crédito no novo Código Civil. In: RODRIGUES, Frederico 
Viana (org.). Direito de Empresa no novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 563). 
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consequências. Com efeito, podem-se vislumbrar duas teorias sobre a relação entre os 

direitos do título e a respectiva cártula: a teoria da incorporação e a que a ela se opõe271. 

 

A teoria da incorporação, defendida por Savigny, propugna que os direitos creditícios 

incorporam-se ao título emitido, em uma espécie de reificação. A ela opôs-se 

vigorosamente Vivante, sob o argumento de que, com a destruição do título, não se 

extingue o direito nele descrito, demonstrando a inexistência de incorporação. Alguns 

autores italianos posteriores a Vivante, como Asquini e Martorano, reconhecem que a 

expressão “incorporado” é metafórica ou figurada, sendo útil para a compreensão do 

tema272. 

 

Um importante corolário da teoria dos títulos de crédito, nos moldes em que foi formulada 

na Itália entre o fim do séc. XIX e o início do séc. XX, é a distinção feita entre duas 

relações jurídicas que se interseccionam: uma primeira advinda de um negócio jurídico de 

qualquer natureza (compra e venda, mútuo, mandato, doação), e outra tipicamente cartular, 

derivada da intenção das partes em sujeitar um certo direito destacado e a sua circulação 

aos princípios cambiários273,274. 

 

                                                 
271 Apesar de a matéria em apreço não constituir o objeto de investigação direto do presente trabalho, a 
questão trazida é relevante para a verificação da inclusão dos títulos públicos entre os títulos de crédito. Com 
efeito, ao tratar-se da incorporação, o debate gira em torno da relação entre os direitos constantes do título e a 
respectiva cártula. Inexistindo cártula, por expressa determinação normativa, não se poderia admitir a 
existência de um título de crédito, caso a teoria da incorporação fosse levada às suas consequências mais 
severas. 
272 Acerca do tema, com a exposição das diversas posições doutrinárias, vide DE LUCCA, Newton. Aspectos 
da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, pp. 12-23. Deve-se notar que o 
próprio Bolaffio, que possui visão particular sobre os títulos de crédito, como já mencionado (vide nota n.º 
249), assevera que a incorporação é uma mera figura com função explicativa. 
273 No dizer de Ascarelli, “Distinguiu-se, por isso, a obrigação decorrente do documento, ou seja, do título, da 
relação jurídica logicamente anterior e diversa nos vários casos, em virtude da qual esta obrigação tinha sido 
assumida (...). A criação do título apresentava-se como um negócio de segundo grau, com um conteúdo típico 
e constante, rigorosamente disciplinado, dentro do qual devia moldar-se a obrigação, independentemente da 
variedade do negócio anterior havido entre as partes” (Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 
1947, p. 107). E Ascarelli prossegue, apresentando a razão dessa duplicação e da emissão de um documento 
com características previamente estabelecidas: “Facultava-se, assim, a possibilidade de uma circulação 
autônoma da obrigação decorrente do título e, portanto, afinal, independente da circulação das obrigações 
decorrentes da relação em virtude da qual o título tivesse sido emitido” (idem, ibidem). 
Note-se, destarte, que desde essa consideração fundamental está presente a noção de que a circulação de 
direitos somente é possível na medida em que estes sejam padronizados, possibilitando aos eventuais agentes 
econômicos interessados conhecer de forma prévia e simples o conteúdo daquele ativo que pretendem 
adquirir. 
274 Como ressalta Fábio Ulhoa Coelho, deve-se observar que ninguém é obrigado a documentar os seus 
direitos por meio de títulos de crédito, mas, se o agente opta por fazê-lo, tem de se submeter ao regramento 
jurídico que é peculiar a tais documentos (Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 12. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 380). 
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Sobre a distinção entre a relação jurídica base ou fundamental e a cartular, leciona Tullio 

Ascarelli que 

(...) tende a doutrina, já desde o século XIX, a distinguir o negócio constitutivo 
da relação fundamental e o negócio constitutivo do direito mencionado no título, 
e a própria distinção destes dois negócios, uma vez claramente estabelecida, 
permitiu classificar o segundo de unilateral em contraposição à bilateralidade do 
primeiro.275 

 

Desenvolvendo o conceito de títulos de crédito, a doutrina italiana a partir de Vivante276, 

secundada pela doutrina pátria, vislumbrou neles três características essenciais: a 

cartularidade, a literalidade e a autonomia277. É essa, v.g., a lição de Gustavo Bonelli278, 

Tullio Ascarelli279, Giuseppe Ferri280 e Giuseppe Auletta e Niccolò Salanitro281. E, no 

Brasil282, de Newton De Lucca283, Rubens Requião284 e Fábio Ulhoa Coelho285. 

 

                                                 
275 Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, pp. 117-118. 
276 Com efeito, em trecho da obra de Vivante anteriormente transcrito (vide nota n.º 247), constata-se que 
esse autor menciona expressamente a existência da literalidade, da autonomia e da necessidade de 
apresentação do documento para exercitar os direitos constantes do título. 
277 Os autores italianos divergem quanto à formatação da cartularidade, sendo que alguns a denominam 
incorporação e, outros, legitimação, de acordo com a concepção que tenham dessa característica, como se 
verá logo a seguir. Entretanto, é de se notar que todos eles gravitam em torno de conceitos que guardam 
significativa correlação entre si, ocupando posição e função semelhante na teoria de cada um desses autores. 
278 Contributo ad uma teoria scientifica dei titoli di credito. Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1897, p. 
8. Esse autor refere-se à autonomia, literalidade e incorporação. 
279 Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969. 
280 I titoli di credito. Turim: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1950, p. 6. Esse autor também substitui a 
cartularidade pela incorporação. 
281 AULETTA, Giuseppe; SALANITRO, Niccolò. Diritto commerciale. 14. ed. Milão: Giuffrè, 2002, pp. 
309-313. Na obra, os autores mencionam como características dos títulos de crédito a literalidade, a 
autonomia e a legitimação. Sobre esta última, afirmam: “In seguito alla trasmissione del possesso, al 
portatore del titolo si trasferisce anche la legittimazione a pretendere dal debitore la prestazione indicata nel 
titolo mercé la semplice presentazione del titolo stesso (art. 1992 co. 1°), senza bisogno di provare di avere 
anche acquistato, mediante il contratto di trasferimento, la titolarità del diritto cartolare” (idem, pp. 309-310). 
282 Uma visão destoante é a de Carvalho de Mendonça. Esse autor vislumbra como características dos títulos 
de crédito tão-somente a literalidade e a autonomia, vistas, ainda assim, com notas diferentes daquelas 
normalmente lidas na doutrina pátria (Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, pp. 47-48). No entanto, a exclusão cartularidade encetada por Carvalho 
de Mendonça justifica-se em função da definição de título de crédito por ele adotada. Com efeito, para ele, 
“Se o crédito ou o direito de crédito assume forma material, transfundindo-se em um documento, certificante 
de sua existência, este documento, redigido em fórmulas simples, breves e claras, transferível facilmente a 
terceiros, podendo se juntar ou sub-rogar outras pessoas ao primitivo credor ou ao primitivo devedor ou a 
ambos, e cercado de sistema especial de garantias, denomina-se título de crédito ou fiduciário” (idem, p. 47). 
Assim, segundo Carvalho de Mendonça, os títulos de crédito não são documentos necessários ao exercício de 
direitos. De qualquer forma, também esse autor exige um documento para que se verifique a existência de um 
título de crédito. 
283 Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, pp. 47-63. Na 
linguagem do autor, trata-se de elementos essenciais dos títulos de crédito. 
284 Curso de Direito Comercial. Vol. 2. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 291-292. 
285 Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 375-376. 
Vale notar que esse autor trata a cartularidade, a literalidade e a autonomia das obrigações como princípios 
do Direito Cambiário. 
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A cartularidade está relacionada à corporificação do título em um suporte material: o 

documento ou cártula. Nesse sentido, leciona Tullio Ascarelli: 

O título de crédito é, antes de mais nada, um documento. A disciplina legislativa, 
necessariamente diferente quanto aos títulos diversos, indica os requisitos de 
cada um deles. Caráter constante, porém, de todos, é que constituem um 
documento escrito, assinado pelo devedor; formal, no sentido de que é 
submetido a condições de forma, estabelecidas justamente para identificar com 
exatidão o direito nele mencionado e as suas modalidades, e a espécie do título 
de crédito (daí nos títulos cambiários até o requisito da denominação), a pessoa 
do credor, a forma de circulação do título e a pessoa do devedor.286 

 

Por essa razão é que Alberto Stagno D’Alcontres afirma que “o mecanismo cartular, como 

se disse, constitui um modelo geral de circulação dos créditos posto à disposição dos 

indivíduos”287. 

 

A importância do documento também é ressaltada por Waldemar Ferreira, para quem “têm 

os títulos de crédito, em primeiro lugar, o que é de substância, existência documental”288. 

 

Entretanto, na seara dos títulos de crédito, o documento assume funções próprias. É 

somente com a sua apresentação que os direitos constantes do título podem ser exercitados. 

Destarte, novamente segundo Ascarelli, 

O documento preenche, assim, uma multiplicidade de funções, algumas das 
quais, consideradas separadamente, se encontram em numerosos casos, mas que, 
todas reunidas, somente existem nos títulos de crédito. 
É somente nestes que o documento é constitutivo do direito nele mencionado; 
que a posse do título é meio de legitimação e elemento necessário para o 
exercício do direito; que a propriedade do título determina quem seja o titular do 
direito. 

 

É justamente nesse sentido que, na definição de Vivante – e no art. 887 do vigente Código 

Civil brasileiro –, fala-se em documento necessário ao exercício do direito289. Eis a 

cartularidade. 

                                                 
286 Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 21. 
Grifos no original.  
Em sentido semelhante, ao frisar a importância do caráter documental, está a definição de título de crédito 
apresentada por Lorenzo Mossa, in verbis: “I titoli di credito sono carte e documenti che portano un valore 
economico, e giuridico, perché la carta contiene um diritto reale, o di partecipazione sociale, od esprime 
un’obbligazione o promessa formale e rigorosa. Il valore non esiste senza il documento” (Diritto 
Commerciale. V. 2. Milão: Società Editrice Libraria, 1937, p. 433). 
287 Tipicità e atipicità nei titoli di credito. Milão: Giuffrè, 1992, p. 74. Tradução livre do seguinte original: 
“Il meccanismo cartolare, si è detto, costituisce un modello generale di circolazione dei crediti posto a 
disposizione dei singoli”. 
288 Tratado de Direito Comercial. Vol. 8. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 88. 
289 Ainda no que tange às funções específicas dos documentos dispositivos, categoria na qual se inserem os 
títulos de crédito, Bolaffio acrescenta que eles são também necessários para a transmissão dos direitos, in 
verbis: “L’atto scritto può avere infine una diversa funzione: quella di essere, finché esiste, l’istrumento 



 90 

 

Fábio Ulhoa Coelho menciona uma consequência relevante do princípio da cartularidade, 

qual seja a necessidade da apresentação do documento para instruir uma eventual execução 

judicial do direito nele constante. Segundo esse autor, 

Um exemplo concreto de observância desse princípio é a exigência de exibição 
do original do título de crédito na instrução da petição inicial de execução. Não 
basta a apresentação de cópia autêntica do título, porque o crédito pode ter sido 
transferido a outra pessoa e apenas o possuidor do documento será legítimo 
titular do direito creditício.290 

 

Com base nas consequências advindas da cartularidade própria aos títulos de crédito, 

Francesco Messineo separa esses títulos dos documentos que denomina quirografários ou 

quirografários de crédito. Segundo ele, 

Assume o caráter de título de crédito um documento, somente quando esse e o 
direito que nele é mencionado estão entre si em uma conexão permanente, pela 
qual não pode invocar o direito, se não aquele que se encontre em uma certa 
relação jurídica com o documento. Aqui, ao contrário do ocorre com os 
quirografários, o acessório não é mais o documento, mas o direito, no sentido de 
que o direito que recai sobre o documento decide a titularidade do direito 
resultante do documento e de que a conservação do direito depende da 
conservação do documento. Há, aqui, a identificação de uma situação jurídica, 
por meio de uma relação de direito real.291 

 

Obviamente, ao lado dessa função especial, os documentos que corporificam os títulos de 

crédito exercem ou podem exercer outras, como a de prova do direito ou mesmo de 

constituição deste292. No entanto, deve-se ter sempre em mente a mencionada conexão 

permanente entre documento e direito, que só se dá quanto aos títulos de crédito. 

 

Em virtude disso, a doutrina tende a reconhecer que esses títulos transitam entre o campo 

dos direitos obrigacionais e o dos reais293. Francesco Messineo vê nisso um aspecto dúplice 

dos títulos de crédito, nos seguintes termos: 

                                                                                                                                                    
indispensabile per disporre del diritto documentato (ad disponendum), sebbene non sia sempre 
indispensabile per la sua costituzione” (Il Codice di Commercio Commentato. Dei Mediatori. Delle 
Obbligazioni Commerciali in Generale. V. 2. Turim: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1937, pp. 186-
187) (grifo no original). 
290 Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 376. 
291 I titoli di credito. Pádua: CEDAM, 1928, p. 6. Grifo no original. Tradução livre do seguinte original: 
“Assume il carattere di titolo di credito un documento, solamente quando esso e il diritto che vi è menzionato 
stanno tra loro in una conessione permanente, per cui non può invocarsi il diritto, se non da chi si trovi in una 
certa relazione giuridica col documento. Qui, contrariamente a quanto avviene per i chirografi, l’accessorio 
non è più il documento, ma il diritto, nel senso che il diritto spettante sul documento decide dell’appartenenza 
del diritto scaturente dal documento e che la conservazione del diritto dipende dalla conservazione del 
documento. Si ha, qui, l’identificazione di una situazione giuridica, attraverso un rapporto di diritto reale”. 
292 Idem, p. 8. 
293 Deve-se salientar que Newton De Lucca considera “a relação entre o sujeito portador e o documento como 
sendo de natureza real”, mas assevera que tal atributo está situado no âmbito da explicação da autonomia dos 
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Como consequência da sua natureza documentária, o título de crédito reúne em 
si uma dúplice índole, pela qual dele decorrem duas ordens de relações jurídicas, 
que o fazem partícipe da disciplina própria dos direitos reais mobiliários e 
daquela dos direitos das obrigações. Por um lado, de fato, o título – enquanto se 
suponha já emitido e circulante de sujeito a sujeito – é tratado igualmente às 
coisas móveis ou, ainda melhor, às mercadorias (...) e pode constituir objeto de 
posse e dos vários direitos reais sobre coisas móveis.294 

 

O entendimento de Tullio Ascarelli é o mesmo, ao afirmar que “o titular do direito 

encontra-se constantemente numa relação de direito real com o título”295. Ademais, esse 

autor também admite a existência de outros direitos reais incidentes sobre os títulos de 

crédito296. 

 

Em outra obra, Ascarelli descreve a trajetória vencida pela doutrina para fazer sujeitar a 

circulação dos direitos constantes dos títulos ao modo de transmissão da propriedade dos 

bens móveis, justamente com base na aproximação do documento a uma coisa suscetível 

de valor em si297. Lembra-nos esse professor que, quando do surgimento das cambiais, 

havia um obstáculo importante a vencer, consistente na dificuldade que os sistemas 

derivados do Direito Romano tinham em admitir a cessão de direitos298. 

                                                                                                                                                    
títulos de crédito (Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, p. 
56). O enfoque, portanto, é diverso, mas em contexto bastante similar. 
294 I titoli di credito. Pádua: CEDAM, 1928, p. 9. Grifo no original. Tradução livre do seguinte original: “In 
conseguenza della sua natura documentaria, il titolo di credito riunisce in sè una duplice indole, per cui da 
esso muovono due ordine di rapporti giuridici, che lo fanno partecipe della disciplina propria dei diritti reali 
mobiliari e di quella dei diritti di obbligazione. Da un lato, infatti, il titolo – in quanto si supponga già emesso 
e circolante da soggetto a soggetto – è parificato alle cose mobili o meglio ancora alle merci (...) e può 
costituire oggetto di possesso e dei vari diritti reali su cosa mobile”. 
295 Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 187. 
296 Idem, p. 200. 
297 Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, pp. 104-111. Em resumo, nas palavras do 
próprio Ascarelli: “(...) o que se deu afinal foi a progressiva objetivação na concepção do direito, que, 
mencionado em um título de crédito, é objeto de circulação; a consequente aproximação às regras que 
disciplinam a circulação das coisas móveis e, por este caminho, a conquista do princípio da autonomia do 
terceiro adquirente e a sua invulnerabilidade às exceções” (idem, p. 120). 
298 O mencionado obstáculo vem assim descrito por Ascarelli: “A própria transferência do direito de um 
sujeito para outro, mesmo independente de uma real circulação dele, encontrava os maiores obstáculos na 
tradição do direito comum. O direito romano só lentamente chegara à ideia de cessão de crédito, por meio do 
caminho indireto da procuração (instituto que, aliás, hoje em dia, continua a preencher esta função) e só 
lentamente é que foi elaborada a disciplina da cessão. Hoje em dia, cessão dos créditos nos parece tão natural 
que é necessário fazer um esforço para entender o fato de não ter sido possível, mesmo nas civilizações 
adiantadas e com economia desenvolvida; foi, no entanto, enorme o trabalho dos juristas para chegar à 
disciplina deste instituto e para chegar a admitir a subsistência da identidade do crédito objeto da cessão 
apesar da mudança dos seus sujeitos, aos quais, de início, parecia indissoluvelmente ligado” (idem, pp. 96-
97). 
José Carlos Moreira Alves, a seu turno, tece as seguintes considerações acerca da transmissibilidade das 
obrigações no Direito Romano: 
“No direito romano primitivo, a obrigação era intransmissível inter vivos, ativa ou passivamente, em virtude 
do caráter estritamente pessoal da relação jurídica entre credor e devedor. Com efeito, como transferir-se o 
crédito ou o débito, se a obrigação vinculava a pessoa do devedor à do credor? 
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Assim é que Bolaffio afirma que o título de crédito “abandona, a esse respeito, a disciplina 

das obrigações para buscar uma tutela mais eficaz naquela dos direitos reais”299. 

 

Da mesma forma, entre nós, Pontes de Miranda ressalta a existência de elementos reais e 

obrigacionais nos títulos cambiários, com preponderância dos primeiros300. 

 

Note-se que um mecanismo encontrado pela prática mercantil para suavizar a característica 

da cartularidade e da necessidade de existência de um documento representando a posição 

jurídica de cada titular, no caso das emissões em série, foi o da criação de certificados 

globais301. Esses certificados, que constituem um único título que representa os créditos de 

pessoas diversas, são depositados em uma instituição custodiante. E a tal instituição cabe a 

tarefa de controlar as posições jurídicas dos co-titulares, bem como os negócios 

envolvendo as parcelas do título que são negociadas. Trata-se, de fato, de um início de 

desmaterialização da circulação dos títulos de crédito. 

 

                                                                                                                                                    
Mas, com a lei Poetelia Papiria (326 a.C.), o devedor deixa de responder pelo débito com o seu próprio 
corpo, passando a fazê-lo com seu patrimônio. A obrigação, em consequência, deixa de vincular o corpo do 
devedor ao credor. A partir de então não mais deveria haver a impossibilidade de transmissão de crédito ou 
de débito. No entanto, o direito romano, em todas as suas fases de evolução, conservou teoricamente o 
princípio da intransmissibilidade do crédito e do débito. Na prática, porém, alcançaram-se, economicamente, 
os resultados da transmissão por meios indiretos. 
Com referência à cessão de crédito, esses meios – que surgiram sucessivamente – foram os seguintes: a 
novatio (novação), a procuratio (ou cognitio) in rem suam (procuração em causa própria) e a concessão de 
actiones utiles (ações úteis).” (Direito romano. Vol. II. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, pp. 78-79). 
299 Il Codice di Commercio Commentato. Dei Mediatori. Delle Obbligazioni Commerciali in Generale. 
V. 2. Turim: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1937, p. 489. Tradução livre do seguinte original: 
“abbandona, per questo riguardo, la disciplina delle obbligazioni per ricercare la più efficace tutela in quella 
dei diritti reali”. Deve-se sempre lembrar, neste tocante, que Bolaffio é adepto da teoria da incorporação, 
ainda que a considere como uma imagem utilizada para explicar os títulos de crédito. 
300 Segundo ele, “Nos títulos cambiários, ao elemento real anda assaz ligado o elemento obrigacional, com 
preponderância daquele, preponderância que se acentua nos casos de letra de câmbio ao portador, que o 
direito brasileiro conhece, de letra de câmbio e nota promissória com o nome do tomador em branco e de 
qualquer endosso em branco”. Pondera ele, todavia, que “Em todo caso, é preciso que não se exagere o valor 
do elemento real, em que a vontade se concretiza, com prejuízo dessa” (Tratado de Direito Cambiário. Vol. 
1. Atualização Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000, p. 45). 
301 Sobre os títulos globais, assim dispõe o art. 973b do Código Federal das Obrigações suíço, introduzido 
pela Lei de 3 de outubro de 2008, a qual tratou dos títulos escriturais: 
“Art. 973b. II. Certificato globale 
1. Il debitore può emettere certificati globali o sostituire con un certificato globale più titoli di credito 
fungibili affidati a un solo depositario, sempre che le condizioni d’emissione o gli statuti societari lo 
prevedano o i deponenti abbiano dato il loro consenso. 
2. Il certificato globale è un titolo di credito della stessa categoria dei singoli diritti che esso rappresenta. Esso 
è comproprietà dei deponenti partecipanti, proporzionalmente alla loro partecipazione. Alla posizione 
giuridica e ai diritti dei comproprietari del certificato globale si applica per analogia l’articolo 973a 
capoverso 2.” 
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Outra característica amplamente reconhecida dos títulos de crédito é a literalidade. No 

dizer de Ascarelli, 

A literalidade, que a doutrina comum eleva a traço característico de todos os 
títulos de crédito e que a lei, por seu turno, menciona quer quanto aos títulos 
cambiários (...), quer quanto aos causais (...), é definida nestes termos: “O direito 
decorrente do título é literal no sentido de que, quanto ao conteúdo, à extensão e 
às modalidades desse direito, é decisivo exclusivamente o teor do título.”302 

 

Para Messineo, no âmbito dos títulos nominativos, a literalidade encontra-se reduzida, uma 

vez que se faz necessário o recurso a outros elementos – especificamente, os livros do 

emitente – para definição de quem é o titular dos direitos em tela. Segundo Messineo, 

O fenômeno da incorporação do direito no título não atua menos aqui [nos títulos 
nominativos], do que nos outros títulos de crédito e o subscritor não pode efetuar 
a prestação a quem não exiba o título. Porém, enquanto nos títulos ao portador 
essa é suficiente para os fins supracitados, e nos títulos à ordem basta integrá-la 
com a identificação do titular que é indicado no mesmo título, nos títulos 
nominativos são necessários, além disso, os requisitos supracitados: o que pode 
levar a admitir que o título nominativo não é literal (título material), mas não a 
excluí-lo do âmbito dos títulos de crédito.303 

 

Ascarelli ressalva, contudo, que Messineo, ao dizer que a verificação do titular do direito 

nos registros do emitente fere a literalidade, acaba por confundir esse conceito com o de 

legitimação304. Tal posição, entretanto, não é a única encontrada na doutrina. No entender 

de Newton De Lucca, Messineo não confundiu ambos os conceitos, mas equiparou-os sob 

o ponto de vista ontológico, ainda que uma tal postura não seja exata305. 

 

De qualquer forma, tem-se de admitir que a literalidade pressupõe a existência de uma 

cártula ou suporte material. Isso porque, como afirma Newton de Lucca, 

                                                 
302 Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 37. 
Newton de Lucca acrescenta que essa definição trazida por Ascarelli é, em verdade, uma sintetização do 
pensamento de Messineo (Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 
1979, p. 48). Com efeito, a frase posta entre aspas pelo próprio Ascarelli é de autoria de Messineo (podendo 
ser encontrada em I titoli di credito. Pádua: CEDAM, 1928, p. 8). 
303 I titoli di credito. Pádua: CEDAM, 1928, p. 28. Grifo no original. Tradução livre do seguinte original: “Il 
fenomeno dell’incorporazione del diritto nel titolo non opera meno qui, che negli altri titoli di credito e il 
sottoscrittore non può effettuare la prestazione a chi del titolo non faccia esibizione. Soltanto che, mentre nei 
titoli al portatore essa è sufficiente ai fini suddetti, e nei titoli all’ordine già basta integrarla con 
l’identificazione del titolare che è indicato dallo stesso titolo, nei titoli nominativi occorrono, in più, i 
requisiti sopra detti: il che potrà condurre ad ammettere che il titolo nominativo non è letterale (titolo 
materiale), non però ad espungerlo dalla cerchia dei titoli di credito.”. 
304 Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 37. 
305 Reza esse autor: “Não houve, portanto, confusão em sentido depreciativo e sim uma assimilação 
ontológica que Messineo julgou exata por considerar que tanto a literalidade como a legitimação decorriam 
da natureza cartular do direito. 
De nossa parte, não nos parece exata a equiparação. Pensamos que se poderia afirmar, tão-somente, que a 
literalidade exerce uma função de legitimação sem, contudo, confundir-se com esta” (Aspectos da Teoria 
Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, p. 49). 
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De nossa parte, julgamos que o negócio declaratório não só explica a intrincada 
questão da causa dos títulos de crédito causais, como também fornece o 
verdadeiro fundamento para a literalidade dos títulos de crédito. 
Tal é a conclusão a que parece chegar Ferri, embora o grande autor não 
mencione explicitamente o negócio declaratório. Entende Ferri que o problema 
da literalidade se insere na relação entre o negócio e a sua sucessiva 
documentação e que o princípio se reduz na afirmação da prevalência da 
sucessiva declaração documental em confronto com a declaração preexistente, na 
hipótese de haver diversidade entre ambas.306 

 

Em suma, o negócio declaratório resulta na elaboração do documento, com as suas 

cláusulas, termos e condições, que deverão prevalecer em caso de divergência com o 

negócio subjacente. E, portanto, conclui-se que também a literalidade está intimamente 

ligada à existência do documento em que se corporifica o título de crédito. 

 

É da lavra do próprio Cesare Vivante a observação de que, em diversos casos, alguns 

direitos não constam expressamente do título, mas devem ser verificados em outros 

documentos ou fontes. Assim, Vivante menciona haver títulos que também possuem a 

qualidade da independência ou completude. Nos dizeres desse autor, 

Há títulos de crédito que intensificam este seu caráter mediante uma outra 
qualidade, aquela da independência ou completude. Assim são os títulos 
regulados pela lei de modo a bastaram a si mesmos, os títulos que não podem e 
não devem ser integrados por qualquer outro documento. Assim é a letra de 
câmbio, título destinado a circular por si só, sozinho, motivo pelo qual perderia a 
natureza de letra de câmbio se fizesse recurso a outros documentos, por exemplo, 
se se referisse a um ato público para determinar o valor ou a data de vencimento. 
Esta completude do título beneficia indubitavelmente a rápida e segura 
circulação. Mas essa não constitui uma característica geral e comum a todos os 
títulos de crédito, pois existem muitos títulos de crédito que se referem a outros 
contratos, e tome-se como exemplo a ação, que se remete necessariamente ao ato 
constitutivo da sociedade (...).307 

 

                                                 
306 Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, p. 51. Nesse 
sentido é que Ascarelli aduz a autonomia do direito cartular, lecionando nos seguintes termos: “Tendo 
reconhecido na declaração cartular uma declaração distinta da relação fundamental e mais precisamente uma 
declaração de vontade, afirmamos, também, ser o direito mencionado no título (direito cartular) sempre um 
direito distinto do baseado na relação fundamental. 
É preciso, portanto, fazer em matéria de títulos de crédito uma distinção preliminar: a que vai entre direito 
cartular e direito derivado da relação fundamental. Cada um deles se origina de um negócio diverso e está 
sujeito a uma disciplina diferente” (Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1969, p. 57). 
307 Trattato di Diritto Commerciale. Vol. 3. 5. ed. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1924, p. 
124. Grifos no original. Tradução livre do seguinte original: “Vi sono titoli di credito che intensificano 
questo loro carattere mediante un’altra qualità, quella dell’independenza o compiutezza. Tali sono i titoli 
regolati dalla legge in modo da bastare a sè stessi, i titoli che non possono e non devono essere integrati da 
alcun altro documento. Tale è la cambiale, titolo destinato a circolare da sè, da solo, cosicché perderebbe la 
natura di cambiale se si richiamasse ad altri documenti, per esempio, se si riferisse a un atto pubblico per 
determinare la somma o la data della scadenza. Questa compiutezza del titolo giova indubbiamente alla 
pronta e sicura sua circolazione. Ma essa non costituisce un carattere generale e comune a tutti i titoli di 
credito, poiché esistono molti titoli di credito che si riferiscono ad altri contratti, e valga esempio l’azione, 
che si richiama necessariamente all’atto costitutivo della società (...)”. 
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Vivante assevera, ainda, que a completude não existe em todos os títulos porque estes 

devem ser facilmente manejáveis, o que não ocorreria se eles contivessem texto muito 

longo. Todavia, a inexistência de completude traz, em tese, menor confiabilidade ao papel. 

Uma forma de minimizar esse efeito indesejável nos títulos não completos é um eficaz 

sistema de publicidade, que permita aos interessados conhecer prontamente o conteúdo dos 

direitos constantes do título308. 

 

Parece-nos mais adequado considerar que os títulos não dotados de completude trazem 

ínsita uma literalidade por referência309. Ou, em outros termos, o seu caráter literal, para 

ser plenamente compreendido, demanda recurso a outras fontes ou documentos, em geral 

atos normativos. Essa literalidade por referência é bastante comum em títulos de crédito 

emitidos em série ou em massa, na medida em que o ato que embasa a emissão traz em si 

todas as características de cada valor singularmente considerado, ainda que na cártula não 

conste a integralidade do teor dos respectivos direitos. Entretanto, nesses casos, o ato de 

emissão deve, como bem salientado por Vivante, ser dotado de uma eficaz publicidade, 

                                                 
308 Idem, ibidem. Nas palavras de Vivante: “Questi esempi sono frequentissimi perché il titolo, appunto 
perché deve essere facilmente maneggevole, non può indicare tutte le regole del rapporto giuridico che porta 
con sè. Ma si deve riconoscere che la circolazione del titolo diventa meno fiduciosa, quanto maggiore è 
l’importanza di questi richiami, quanto è più difficile per il creditore l’esame del documento richiamato dal 
titolo. Il diritto può attenuare questa causa di sfiducia con un efficace sistema di pubblicità, come fa per gli 
atti sociali, ma non può eliminarla. Il magistrato può cooperarvi giudicando che in caso di contraddizione tra 
il tenore del titolo destinato alla circolazione e quello cui si richiama deve prevalere il primo, perché la buona 
fede degli acquirenti dev’essere difesa da insidiose sorprese”. 
309 A literalidade por referência pode dizer respeito aos direitos advindos do título ou, no caso dos títulos 
nominativos, à identificação de seu titular. 
Com efeito, no que concerne à identificação do titular, Waldemar Ferreira leciona que os títulos nominativos 
podem ser veiculados de duas formas: 
“Há, pois, duas modalidades de títulos nominativos: 
a) os que mencionam, no seu contexto, os nomes dos beneficiários do crédito ou das pessoas a quem as 
prestações devem ser pagas; 
b) os que não contém desinência nominal dos beneficiários, por inscrever-se o nome de cada qual em livro de 
registro, do instituto ou sociedade emissora” (Tratado de Direito Comercial. Vol. 8. São Paulo: Saraiva, 
1962, p. 104). 
Tal distinção foi apresentada por Waldemar Ferreira porque o nome do beneficiário (subscritor ou 
adquirente) não era requisito dos certificados ou títulos de ações, no regime do Decreto-Lei n.º 2.627/1940. 
Hoje, a redação vigente do inciso IX do art. 24 da Lei n.º 6.404/1976 determina que os certificados de ações 
contenham o nome do acionista. 
A inexistência do nome do acionista no título nominativo, nas linhas do regime jurídico adotado no Brasil, 
implica uma grande insegurança na circulação dos direitos por meio da transferência do título por endosso, 
admitida pelo § 3º do art. 923 do Código Civil brasileiro. Isso porque o endossatário, além de não ter certeza 
de que os direitos não foram anteriormente transferidos por meio de termo lavrado nos livros do emitente, 
não sabe ao certo sequer em favor de quem o título foi originariamente emitido, e desconhece, portanto, se o 
endossante tem poderes para a realização do negócio. Destarte, ainda que os endossos tenham de ser sempre 
em preto (art. 923, caput), torna-se praticamente impossível verificar a regularidade da cadeia de endossos, 
por incerteza quanto ao beneficiário original e primeiro endossante, cujo nome sempre constará dos registros 
do emitente. 
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como forma de dar segurança aos agentes econômicos que porventura possam vir a se 

tornar titulares do papel. 

 

Ademais, a terceira característica amplamente reconhecida dos títulos de crédito é a 

autonomia. Apesar de haver bastante desencontro na doutrina acerca do que seja, 

efetivamente, a autonomia310, cremos que a solução doutrinária apresentada por Tullio 

Ascarelli é bastante apta a explicar o fenômeno e seus dois aspectos ou desdobramentos. 

Nas palavras de Ascarelli, 

De fato, fala-se frequentemente de “autonomia” em matéria de títulos de crédito, 
em dois significados distintos: 
a) segundo um significado, ao falar em autonomia quer-se afirmar que não 
podem ser opostas ao subsequente titular do direito cartular as exceções 
oponíveis ao portador anterior, decorrentes de convenções extracartulares, 
inclusive, nos títulos abstratos, as causais. (...) 
b) segundo um outro significado, ao falar em autonomia, quer-se afirmar que 
não pode ser oposta ao terceiro possuidor do título a falta de titularidade de quem 
lho transferiu (...). É nesta acepção que, a meu ver, se deve entender a autonomia 
do direito do titular de um título de crédito.311 

 

Assim, a autonomia tanto diz respeito à inoponibilidade de exceções ao legítimo detentor 

do título, como à aquisição a non domino ou eventuais falhas na cadeia de legitimação. 

 

Sobre cada uma dessas facetas da autonomia também se manifestou Vivante. No que tange 

à inoponibilidade de exceções, esse autor salienta que tal princípio se fundamenta no fato 

de que as exceções não circulam com o título, sendo, destarte, normalmente estranhas ao 

terceiro possuidor312. Já em relação ao segundo princípio mencionado, Vivante faz notar 

que, para a eficaz circulação do título, deve prevalecer a aparência de regularidade 

formal313. 

 

                                                 
310 Sobre as diversas correntes existentes, vide DE LUCCA, Newton. Aspectos da Teoria Geral dos Títulos 
de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, pp. 52-57. 
311 Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, pp. 203-
204. 
312 Nas palavras de Vivante, “[o credor] non potrà turbare la fiduciosa circolazione del titolo opponendo a 
quel possessore eccezioni che gli rimasero estranee, perché non avevano la virtù di circolare col titolo. La 
legge è in questo senso, perché mediante una regola che ha un contenuto generale a tutti i titoli di credito (art. 
324) vieta al debitore di opporre al possessore del titolo quelle eccezioni che hanno origine da rapporti 
estranei a quest’ultimo” (Trattato di Diritto Commerciale. Vol. 3. 5. ed. Milão: Casa Editrice Dottor 
Francesco Vallardi, 1924, p. 132). 
313 Leciona Vivante: “Pel debitore (emittente) l’essere sta nel parere: è creditore, è proprietario del titolo chi 
figura di esserlo. Questa regola d’indole formale accresce la fiducia nel pronto e puntuale pagamento dei 
titoli di credito e quindi ne favorisce la circolazione” (idem, p. 149) (grifos no original). 
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O problema jurídico referente à aquisição a non domino ou a eventuais falhas na cadeia de 

legitimação torna-se ainda mais candente quando estamos diante de um título nominativo. 

Com efeito, nesse caso, deve-se levar em conta a cadeia de legitimação constante do título 

ou aquela anotada nos registros do emitente? Ou, sob outra perspectiva: qual dessas duas 

formas de documentação deve ser privilegiada314? 

 

Como já se viu, nos títulos públicos franceses que basearam a teoria de Vivante, a qual 

culminou na admissão dos papéis nominativos no seio da categoria dos títulos de crédito, 

privilegiava-se a situação do portador de boa-fé, em detrimento de uma correção lógica na 

cadeia de negociações do título anotada nos registros do emitente315. 

 

Na Itália, a situação é bastante intrincada e não ensejou uma solução unitária na doutrina. 

Cesare Vivante aduz a questão acerca de um possível conflito existente entre dois 

cessionários de um mesmo título nominativo, que o adquiriram do antigo titular. Para ele, 

se o conflito surgir após a averbação da transferência nos livros do emitente, em favor de 

um dos cessionários, prevalece o direito deste, porque, segundo dispunha o Regulamento 

Geral vigente sobre a matéria, “operada a nova inscrição e emitido o novo certificado, não 

será de nenhum valor o certificado precedente”316. No entanto, se o conflito se instaurasse 

antes de realizada a averbação, lecionava Vivante: 

Se dois adquirentes entram em conflito entre si antes de ter feito a inscrição, 
deverá preferir-se aquele que obtém a entrega do certificado nominativo, ainda 
que o seu ato de aquisição seja posterior, porque por meio do certificado e do 
contrato pode ocupar o seu lugar de titular nos livros do devedor, enquanto o 
outro, sendo destituído do certificado, é incapaz de consegui-lo: ele terá uma 
ação de ressarcimento contra o cedente culpado, mas é impotente para atravessar 
a via aberta pela lei ao cessionário dotado do certificado.317 

 

                                                 
314 Outra questão que se põe, e que adiante será discutida com mais vagar no que tange especificamente aos 
títulos públicos, é a responsabilidade do emitente ou do agente escriturador por erros na verificação dos 
negócios anteriores para a elaboração de seus respectivos registros.  
315 Vide nota n.º 253. 
316 Trattato di Diritto Commerciale. Vol. 3. 5. ed. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1924, 
pp. 185-186. No texto original, o art. 76 do Regulamento Geral possuía a seguinte redação: “operata la nuova 
iscrizione ed emesso il nuovo certificato, sarà di niun valore il certificato precedente”. Note-se que esse 
Regulamento explicitava as regras constantes do Decreto Legislativo n.º  1.364, de 7 de junho de 1923. 
317 Idem, p. 186. Tradução livre do seguinte original: “Se due acquirenti vengono a conflitto fra loro prima di 
avere fatta l’iscrizione, dovrà preferirsi quello che ottene la consegna del certificato nominativo, ancorché il 
suo atto d’acquisto sia posteriore, perché col mezzo del certificato e del contratto può occupare il suo posto di 
titolare sui libri del debitore, mentre l’altro, essendo sprovisto del certificato, è nell’impossibilità di riuscirvi: 
costui avrà un’azione di risarcimento contro il cedente colpevole, ma è impotente ad attraversare la via aperta 
dalla legge al cessionario fornito del certificato”. 
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No entanto, deve-se notar que Vivante escreveu tais apontamentos antes do advento do 

Codice Civile de 1942. Esse Código tratou da matéria relacionada à titularidade dos papéis 

nominativos e de sua respectiva transferência em seus arts. 2.021 a 2.023318. Em regra, o 

negócio de transferência da titularidade deve constar tanto do título como dos registros do 

emitente. Ademais, o § 2º do art. 2.022, in fine, determina que se o pedido de averbação da 

transferência for realizado pelo adquirente, este deverá exibir o título e demonstrar o seu 

direito por meio de ato autêntico. 

 

Cuidando da questão, Berardino Libonati discorda de Vivante, por entender que somente a 

primeira transferência consiste em ato autêntico319. Não obstante, Libonati menciona 

também que o emitente, se não tiver conhecimento do conflito, cumpre adequadamente o 

seu dever ao realizar o registro com base no título que lhe é exibido por qualquer 

cessionário, ainda que seja o segundo320. 

 

De qualquer forma, não há um privilégio absoluto ao registro. Nesse sentido, Vivante 

reconhece o direito do possuidor do título (admitindo a relevância deste), enquanto 

Libonati dá maior importância à ordem cronológica dos negócios translativos. 

                                                 
318 Que possuem o seguinte teor: 
“Art. 2021. Legittimazione del possessore. 
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto 
dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente. 
Art. 2022. Trasferimento.  
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e 
nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare . Del rilascio deve essere 
fatta annotazione nel registro. 
Colui che chiede l’intestazione del titolo a favore di un’altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa 
intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un 
notaio o di un agente di cambio. Se l’intestazione o il rilascio è richiesto dall’acquirente, questi deve esibire il 
titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico. 
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell’emittente. 
L’emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità 
salvo il caso di colpa. 
Art. 2023. Trasferimento mediante girata. 
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata 
autenticata da un notaio o da un agente di cambio. 
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l’indicazione del giratario. Se il titolo non è 
interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario. 
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente fino a che non ne sia fatta 
annotazione nel registro. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base ad una serie continua di 
girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente.” 
319 Segundo Libonati, “Ne consegue che non resta che rifarsi all’unico dato utile a risolvere la situazione: 
l’atto autentico. E non è chi non veda, allora, como non possa darsi peso all’anteriorità dell’un negozio 
rispetto all’altro, ai sensi di quanto appunto dagli atti autentici risulta” (I titoli di credito nominativi. Milão: 
Giuffrè, 1965, p. 75). 
320 Idem, ibidem. 
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Libonati, em obra posterior, traz um indicativo de como minimizar os problemas advindos 

de uma eventual dupla cessão do título. Segundo ele, 

O registro é mantido pelo emitente; portanto, há a necessidade de recorrer a ele. 
E para evitar a sobreposição de operações convém então que ambas as 
inscrições, no título e no registro, sejam a cargo do emitente, cuja colaboração é 
assim garantida como necessária.321 

 

Com efeito, se tanto a anotação sobre o título como a averbação são realizadas pelo próprio 

emitente, as chances de haver duas cessões são bastante reduzidas. Mas não são extintas, 

na medida em que por atos extracartulares podem ser realizados negócios de cessão, sem 

que haja a entrega da cártula a algum dos cessionários. Ou pode ocorrer que a entrega seja 

feita apenas ao segundo cessionário. Em tais hipóteses, continua havendo a possibilidade 

de um conflito entre os cessionários. 

 

No Brasil, a matéria atinente aos títulos nominativos é tratada nos arts. 921 a 926 do 

Código Civil vigente. O art. 922 dispõe precisamente que “transfere-se o título nominativo 

mediante termo, em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente”. 

Assim, não existe a dúplice anotação verificada no Direito italiano: basta um único termo, 

lavrado nos livros do emitente, sendo desnecessária – e, portanto, sem efeitos jurídicos 

diretos – qualquer anotação sobre o título. Reforça essa conclusão o teor do art. 926 do 

mesmo Código, que faz referência à anotação de negócios ou medidas judiciais apenas nos 

registros do emitente, nada mencionando acerca de sua aposição sobre o título. 

 

O tratamento dado hoje aos títulos nominativos não difere do Direito anterior ao advento 

do Código Civil brasileiro de 2002. Essa conclusão pode ser extraída da lição de Carvalho 

de Mendonça, que, já em 1938, asseverava, com relação aos títulos nominativos em geral, 

que eles, “entre nós, são sempre transferíveis por termo ou assento em livros do instituto 

emissor e não mediante ato especial de cessão no próprio título”322. 

 

                                                 
321 Titoli di credito e strumenti finanziari.  Milão: Giuffrè, 1999, pp. 72-73. Grifo no original. Tradução 
livre do seguinte original: “Il registro è trattenuto dall’emittente; dunque bisogna comunque rivolgersi a lui. E 
per evitare sovrapposizione di operazioni conviene allora che entrambe le iscrizioni, sul titolo e sul registro, 
siano ad opera dell’emittente, la cui collaborazione è così garantita come necessaria”. 
322 Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, 
p. 65, nota 1. Ainda segundo as palavras de Carvalho de Mendonça, “Os títulos nominativos (...) são os 
emitidos em favor de determinadas pessoas, inscritas ou designadas nominalmente nos registros do instituto 
emissor (devedor), e transferíveis por meio de termo passado em livro próprio ou de ato especial de cessão 
seguidos um e outro da inscrição dos novos titulares naqueles registros” (idem, pp. 64-65). 
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Também antes do Código Civil de 2002, Newton De Lucca já apontava as diferenças entre 

os sistemas italiano e brasileiro no que tange aos títulos nominativos, nos seguintes termos: 

A sistemática de transferência dos títulos nominativos no Direito italiano está, 
basicamente, regulada pelos arts. 2.021, 2.022 e 2.023 do Código Civil. O texto 
desses artigos revela, em primeiro lugar, que lá não existe, como sucede aqui no 
Direito pátrio, transferência mediante termo lançado em livro especial do 
emitente para esse fim.323 

 

Disse se conclui que, à exceção do endosso324, qualquer negócio realizado mas não 

formalizado mediante termo, em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo 

adquirente, não possui efeito cambiário325. 

 

Por via de consequência, o possuidor de boa-fé do título não será privilegiado, a menos que 

o seu nome passe a constar dos registros do emitente326. E, nesse caso, o seu direito, ou a 

                                                 
323 Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, p. 114. Prossegue 
o autor: “A transferência no Direito italiano do título nominativo só se dá por endosso (art. 2.023) ou pela 
apresentação do título (mesmo sem endosso) com o pedido da pessoa para que se anote a transferência. Nesse 
caso, além do registro nos livros do emitente, emite-se um novo título ao novo adquirente ou anota-se o seu 
nome sobre o título próprio. É muito importante frisar-se que, no Direito italiano, não parece pairar qualquer 
dúvida quanto ao fato de ser necessária a apresentação do título nominativo para efeito do registro de 
transferência” (idem, ibidem) (grifo no original). 
Ary Oswaldo Mattos Filho também ressalta a diferença entre o regramento dos títulos nominativos no Brasil 
e na Itália, nos seguintes termos: “Na ação, nominativa, além do mais, a emissão do título não cria direito, 
sendo este existente a partir da anotação feita no livro de acionistas, e segundo os estatutos sociais da 
empresa. Deve se ressaltar que a oposição que se faz no Brasil, quanto às ações nominativas, não tem a 
mesma substância no Direito italiano, já que naquele as ações nominativas são necessariamente emitidas, e 
transmissíveis por endosso” (O conceito de valor mobiliário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XXIV, n.º 59, jul.-set. 1985, p. 51, nota 14). 
Entretanto, parece-nos que a diferença entre os Direitos brasileiro e italiano não reside essencialmente na 
possibilidade de endosso, que, ademais, encontra-se presente em ambos. O traço distintivo fundamental é a 
necessidade, na Itália, do transfert e, no Brasil, da anotação nos livros do agente emissor ou do responsável 
pela respectiva escrituração. E, como consequência, na Itália, exige-se a apresentação do título, o que não 
ocorre no Brasil. 
324 O Código Civil brasileiro de 2002 passou a prever o endosso de títulos nominativos. No entanto, o 
endosso, nesse caso, produz efeitos somente entre endossantes e endossatários, não podendo ser alegado 
perante o emissor antes do registro da transferência de titularidade nos livros deste. Ou, no dizer de Fernando 
Netto Boiteux, “Ainda que o Código Civil permita a transferência dos títulos nominativos por endosso, este 
possui efeitos limitados, pois só tem eficácia perante o emitente do título uma vez feita a competente 
averbação no seu registro. Portanto, não podemos dizer que o endosso dos títulos nominativos sirva, por si, 
para a transferência da propriedade” (A circulação dos títulos de crédito no novo Código Civil. Revista do 
Advogado, São Paulo, AASP, ano XXIII, n.º 71, ago. 2003, p. 37). 
325 Note-se, portanto, que ambas as partes, no Direito brasileiro, têm de estar presentes ou representadas para 
a efetivação da transferência. A legislação italiana, contudo, dispõe que o requerimento ao emitente visando à 
anotação da transferência pode ser apresentado isoladamente quer pelo adquirente, quer pelo alienante. 
326 Ou, nos termos da lei francesa, a regra possession vaut titre não se aplica à espécie. 
Não se pode, ademais, vislumbrar a possibilidade de aplicação do disposto no art. 896 do Código Civil 
brasileiro, uma vez que este faz expressa menção ao portador, figura que, como visto, não tem lugar no 
âmbito dos títulos nominativos. Deve-se sempre reafirmar que, em nosso ordenamento jurídico, não é 
necessária a apresentação da cártula dos papéis nominativos para o exercício dos respectivos direitos, sendo, 
portanto, na prática, de menor relevo quem é o efetivo portador do papel. Por outro lado, não se pode 
esquecer que mesmo o endosso nos valores nominativos somente pode ser em preto e deve ser apresentado 
ao emitente para anotação em seus registros (art. 923, § 1º, do Código Civil brasileiro), desnaturando a figura 
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sua legitimação, advirá não do título, mas precisamente do registro. O título, assim, passa a 

ter uma função secundária na circulação da riqueza, atuando muito mais como um 

documento comprobatório, e mesmo assim com força bastante relativizada. 

 

Retomando a discussão existente na Itália acerca da eventual cessão dos direitos do título a 

duas pessoas diversas, verifica-se que no Brasil o problema apresenta-se muito menos 

sensível. Isso porque, havendo uma preferência legal clara aos dados constantes do registro 

do emitente sobre quaisquer anotações na cártula, deve prevalecer a pretensão daquele que 

obteve a devida anotação da transferência da titularidade. Outrossim, o art. 922 do Código 

Civil brasileiro prevê que o termo que dá causa à transmissão deve ser lavrado nos 

registros do emitente e assinado por ambas as partes no negócio327. Esse ato autêntico, 

realizado perante o emitente, alçado à condição de necessário pela lei, dá maior segurança 

ao sistema, sempre fazendo prevalecer a ótica de que o documento cartular é dotado de um 

caráter inteiramente dispensável. 

 

                                                                                                                                                    
do portador. Assim, apesar de o artigo em questão constar do regramento geral dos títulos de crédito, aplica-
se somente àqueles de caráter ao portador ou à ordem. 
Igualmente, deve-se considerar que a reivindicação, mencionada no art. 896, pressupõe a existência de uma 
coisa que lhe seja objeto, não sendo compatível com o regime de papéis exclusivamente escriturais, cuja 
cártula seja inexistente ou, se existente, não produza efeitos jurídicos próprios. 
327 Desde já se registre a dificuldade conceitual e operacional que esse dispositivo acarreta no tocante aos 
títulos eletrônicos. Em quaisquer negócios celebrados em massa, em especial em ambiente bursátil, torna-se 
impossível que as partes (titulares antigo e novo) compareçam a estabelecimento do agente emissor, para 
firmar o termo de transferência. Essa dificuldade poderia ser amenizada por duas circunstâncias: o fato de as 
partes em geral estarem representadas por instituições ou agentes que diuturnamente atuam no mercado 
próprio respectivo e a possibilidade escrituração de livros eletrônicos. 
No entanto, nas transações efetuadas por meio de sistemas computadorizados, não há razões para se 
equiparar a documentação de ordens recebidas e de negócios celebrados com base nas mesmas à assinatura, 
ainda que eletrônica, de termos de transferência. Isso porque o único ato praticado pelas partes, seus 
presentantes ou representantes, é a inclusão da respectiva ordem no sistema, não havendo qualquer 
comportamento posterior exigido. Após o encontro de duas ordens de valores equivalentes e sentidos 
diversos (v.g., aquisição e alienação), prossegue-se apenas, no prazo preestabelecido, à liquidação do 
negócio, que exige mera postura passiva dos participantes, consistente na manutenção em conta dos títulos e 
dos valores transacionados. 
Em suma, é importante desde já frisar que, nesses casos, não há de se falar na existência de termos de 
transferência propriamente ditos, mas de meros registros contábeis de posições de débito e crédito em contas 
específicas mantidas pelo agente escriturador. 
É certo que o § 3º do art. 31 da Lei n.º 6.404/1976, ao cuidar da transferência de ações nominativas, 
estabelece que “o cessionário será representado, independentemente de instrumento de procuração, pela 
sociedade corretora, ou pela caixa de liquidação da bolsa de valores”. Contudo, essa regra é totalmente 
despicienda, uma vez que, como já afirmado, não há qualquer negócio efetivado pelas partes posterior à 
inclusão das ordens. Trata-se de uma previsão legal sem aplicação prática, uma vez que não se cogita, na 
prática, para qualquer fim, da exigência de apresentação do termo de transferência, ainda que assinado por 
agente da caixa de liquidação como representante de ambas as partes. Nesse tocante, o caput do mesmo 
artigo demonstra a desnecessidade do termo, ao determinar que “a propriedade das ações nominativas 
presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de Registro de Ações Nominativas ou pelo extrato 
que seja fornecido pela instituição custodiante”. 
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Assim, parece-nos que hoje, ao menos sob a perspectiva doutrinária, não estão presentes no 

Direito brasileiro os pressupostos que levaram à admissão dos títulos nominativos como 

títulos de crédito, a partir da doutrina de Vivante. Aqui, presentemente, os títulos 

nominativos se assemelham muito mais aos Rektapapiere do Direito alemão, em sua 

formulação do séc. XIX.  

 

Essa continua sendo a posição de Newton De Lucca, após o advento do vigente Código 

Civil brasileiro. Com efeito, ressalta esse autor que falta aos títulos nominativos a 

cartularidade, uma vez que não é juridicamente necessária a sua exibição para o exercício 

dos direitos respectivos328. 

 

Mas não nos parece que essa conclusão permite excluir, de forma cabal, os títulos de 

crédito nominativos brasileiros hodiernos do rol dos títulos de crédito. Em primeiro lugar, 

porque a lei assim os considera. Ademais, certos institutos típicos dos títulos de crédito, 

como o endosso329, bem como outros elementos conceituais, como a literalidade, 

constituem ferramental que pode ser utilizado também com relação aos títulos 

nominativos, havendo uma utilidade operacional em sua inclusão na categoria dos títulos 

de crédito, apesar de, para tanto, ser necessária uma certa flexibilização conceitual330. 

 

Acrescente-se ainda que o art. 926 do Código Civil brasileiro determina, quanto aos títulos 

nominativos, que apenas após a averbação de negócios ou medidas judiciais nos registros 

do emitente, eles terão efeitos contra terceiros ou contra o próprio emitente. A regra em 

tela deve ser interpretada com bastante cuidado331. Com efeito, uma vez dada ciência a 

qualquer pessoa do negócio de transferência da titularidade, mesmo que ainda não efetuada 
                                                 
328 Dos Atos Unilaterais. Dos Títulos de Crédito. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (org.). Comentários 
ao Novo Código Civil. Vol. XII. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 300-307. 
329 Que, por óbvio, somente será possível nos casos em que a lei ou os atos normativos aplicáveis admitem a 
emissão de cártula. 
330 Contudo, frise-se desde já, essa inclusão não faz sentido, como se verá, quanto aos títulos públicos, que 
são, em sua quase totalidade, escriturais. 
331 A posição ora defendida não é unânime na doutrina. Antonio Mercado Junior, ao comentar o anteprojeto 
que veio a converter-se no vigente Código Civil brasileiro, assim se manifestou sobre a questão: “A 
transferência do título nominativo, segundo o atual art. 981 [equivalente ao art. 922 do vigente Código Civil 
brasileiro], somente se opera pelo termo no registro do emitente. É evidente que o ato terá plena eficácia com 
relação a este e a terceiro, independentemente de qualquer nova averbação. A transferência da ação 
nominativa endossável tem plena eficácia perante terceiros, salvo má-fé do portador. Apenas com relação ao 
emitente é que não terá eficácia, enquanto não averbada em seu registro, como se vê no art. 982, § 1º” 
(Observações ao anteprojeto de Código Civil, quanto à matéria “dos títulos de crédito”, constante da Parte 
Especial, Livro I, Título VIII. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São 
Paulo, Revista dos Tribunais, ano XII, n.º 9, 1973, p. 133). Antonio Mercado Junior ainda lembra que a fonte 
de inspiração do dispositivo ora comentado é o art. 2.024 do Codice Civile italiano (idem, ibidem). 
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ou ultimada a averbação competente, a transação pode ser-lhe oposta, produzindo os seus 

regulares efeitos contra essa pessoa. Somente assim será respeitada a boa-fé objetiva. 

Concluir-se de outra forma poderia levar à hipótese inadmissível de que a averbação fosse 

requerida formalmente ao emitente, mas este se recusasse a levá-la em consideração pelo 

prazo necessário para que ele mesmo – o emitente ou o agente escriturador por ele 

designado – finalizasse a averbação. A norma constante do art. 926 do Código Civil 

brasileiro deve ser interpretada como estabelecendo que há uma presunção de publicidade 

do negócio ou da medida judicial e, destarte, de conhecimento destes pelo emitente e por 

terceiros interessados, após a realização da averbação332. 

 

A doutrina italiana, com base na autonomia privada, formulou a categoria dos títulos de 

crédito atípicos. A possibilidade de emissão de tais títulos fundamenta-se na letra do art. 

2.004 do Codice Civile333, in verbis: 

Art. 2.004. Limitação da liberdade de emissão. 
O título de crédito que contenha a obrigação de pagar uma soma de dinheiro não 
pode ser emitido ao portador a não ser nos casos estabelecidos na lei.334 

 

Privilegia-se, assim, a autonomia privada como fonte normativa capaz de estabelecer 

vínculos jurídicos entre os indivíduos335, mas resguardando-se os interesses dos agentes de 

mercado pela vedação de que tais títulos sejam emitidos ao portador. Com efeito, a 

ressalva existente foca-se precipuamente na segurança jurídica, que poderia ser abalada por 

uma circulação indistinta de títulos que não possuem regulamentação específica e que, 

acarretando obrigação pecuniária, poderia exercer a função própria e exclusiva da 

moeda336. 

 

                                                 
332 Ressalvada, obviamente, a necessidade prévia de o emitente verificar a regularidade e autenticidade do 
negócio de transmissão do título. Mas, se houver o pedido de averbação e algum ato tiver de ser tomado pelo 
emitente, este deverá necessariamente realizar essa verificação de pronto e dirigir-se ao novo titular do 
direito, sob pena de não agir com a boa-fé que se lhe exige. 
Obviamente, também se devem levar em conta os prazos preestabelecidos para que o agente responsável 
possa efetivar a liquidação da operação, sendo que, antes dessa data, entende-se que as próprias partes 
consentiram em que eventuais vantagens advindas ou ínsitas ao título sejam conferidas ao cedente. 
333 Cfr. D’ALCONTRES, Alberto Stagno. Tipicità e atipicità nei titoli di credito. Milão: Giuffrè, 1992, p. 
15. 
334 Tradução livre do seguinte original: “Art. 2004. Limitazione della libertà di emissione. 
Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al 
portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.” 
335 Cfr. FERRI, Luigi. L’autonomia privata. Milão: Giuffrè, 1959. 
336 No dizer de Alberto Stagno d’Alcontres, “La regolamentazione dettata, infatti, è ispirata palesemente 
all’intento di non pregiudicare la creazione di nuovi tipi di valori mobiliari (fra i quali i veri e propri titoli di 
credito innominati) e mira esclusivamente a precostituire una tutela indiretta del risparmiatore e del mercato 
monetario e finanziario” (Tipicità e atipicità nei titoli di credito. Milão: Giuffrè, 1992, pp. 7-8). 
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Mesmo os títulos atípicos, contudo, não prescindem de um suporte material em um 

documento, como se depreende do seguinte trecho colhido da obra de Alberto Stagno 

d’Alcontres: 

(...) é predominante, ao menos estatisticamente, no quadro de tais operações de 
captação, a prática de atribuir ao poupador investidor documentos que descrevam 
e representem a própria operação. 
Estes documentos foram definidos pela doutrina empresarial, para sublinhar a 
diferença com relação aos títulos costumeiros e conhecidos, “títulos atípicos” e 
tal expressão entrou assim no uso comum – além de qualquer avaliação técnico-
jurídica – contemporaneamente à difusão das novas formas de financiamento 
desenvolvidas na segunda metade dos anos 70, para designar documentos de 
tipo, estrutura, forma e natureza diversos, mas com a característica comum de 
descrever os direitos do poupador-investidor em uma operação inusual de 
financiamento a empresas.337 

 

No Brasil, antes do advento do vigente Código Civil, a doutrina aceitava a categoria dos 

títulos de crédito atípicos. É o que se verifica, por exemplo, da lição de Carvalho de 

Mendonça, que, ao analisar a possibilidade de circulação de títulos civis com a cláusula à 

ordem, ressalta a liberdade das partes na escolha do regime jurídico aplicável à transmissão 

das obrigações338. 

                                                 
337 Tipicità e atipicità nei titoli di credito. Milão: Giuffrè, 1992, pp. 4-5. Tradução livre do seguinte 
original: “(...) è prevalenti, almeno statisticamente, nel quadro di tali operazioni di raccolta, la prassi di 
attribuire al risparmiatore investitore documenti che descrivano e rappresentino l’operazione stessa. 
Questi documenti sono stati definiti dalla dottrina aziendalistica, per sottolineare la diversità rispetto ai titoli 
consueti e noti, ‘titoli atipici’ e tale espressione è così entrata nell’uso comune – al di là di ogni valutazione 
tecnico-giuridica – contemporaneamente al diffondersi delle nuove forme di finanziamento sviluppatesi nella 
seconda metà degli anni ’70, per designare documenti di tipo, struttura, forma e natura diversi, ma aventi la 
comune caratteristica di descrivere i diritti del risparmiatore-investitore in un’operazione inusuale di 
finanziamento ad imprese.” 
Em outro trecho, o autor ainda aduz que “Il legislatore, infatti, ha ricollegato l’applicazione delle regole 
fondamentali dei titoli di credito alla presenza in un ‘documento dalle caratteristiche generali dalla categoria, 
non di connotati particolari che danno luogo ad un inquadramento più specifico’” (idem, p. 31). 
338 Eis as palavras de Carvalho de Mendonça: “A cláusula à ordem pode ser aplicada aos títulos civis? 
O Cód. Civil [de 1916] permite-a expressamente nas apólices de seguro terrestre e de vida (art. 1.447), que 
não são títulos de crédito (...). 
E quanto aos outros títulos? 
Parece que sim, porque, além da liberdade de convenções, a forma assumida pelo título determina 
unicamente o modo de sua transmissão e as partes devem ter a liberdade de escolher essa forma, de acordo” 
(Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, 
pp. 98-99, nota de rodapé). 
O autor ainda acrescente que “trata-se simplesmente de dar forma ao título para facilitar a sua transferência” 
(idem, p. 99). 
Não se pode esquecer, neste ponto, como anotado por Tullio Ascarelli (Premissas ao Estudo do Direito 
Comparado. In: Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Campinas: Bookseller, 1999, 
pp. 55-56, nota 22) e desenvolvido por Newton De Lucca (Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de 
Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, pp. 30-36), que a noção de Carvalho de Mendonça e da doutrina 
brasileira de então acerca da conformação dos títulos de crédito difere daquela tradicionalmente veiculada 
pelos autores italianos e, a partir de 2002, incorporada ao direito positivo brasileiro. 
Apesar de não haver uma menção precisa à possibilidade de criação de títulos atípicos, alguns autores 
salientam que se pode alcançar tal conclusão a partir do raciocínio de Carvalho de Mendonça, que admite a 
aplicação de normas peculiares ao regime dos títulos de crédito a outros papéis. Nesse sentido é a lição de 
Antonio Mercado Junior (Observações ao anteprojeto de Código Civil, quanto à matéria “dos títulos de 
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Baseado em Ascarelli, Newton de Lucca encetou análise envolvendo o então projeto que 

veio a tornar-se o Código Civil brasileiro de 2002, afirmando que “foi infeliz o recurso à 

expressão ‘títulos de crédito’”, na medida em que ela se refere a duas categorias de 

conceitos jurídicos: a fattispecie dos títulos de crédito e o conjunto de normas 

sistematicamente organizado aplicáveis a um certo número de documentos339. 

 

Do novo Código Civil brasileiro, constam os seguintes dispositivos que permitem ponderar 

sobre a admissibilidade, no Direito brasileiro, dos títulos de crédito atípicos: 

Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal 
e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos 
da lei. 
(...) 
Art. 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito 
pelo disposto neste Código. 
(...) 
Art. 907. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. 

 

O art. 907 do Código Civil brasileiro possui dicção semelhante à do art. 2.004 do Codice 

Civile italiano de 1942. Mas ele não pode levar às mesmas consequências que foram 

alcançadas pela doutrina italiana. 

 

Isto porque o art. 887 do Código Civil brasileiro expressamente determina que os títulos de 

crédito somente produzem efeitos, cambiários, obviamente, quando preenchem os 

                                                                                                                                                    
crédito”, constante da Parte Especial, Livro I, Título VIII. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XII, n.º 9, 1973, pp. 115-116). 
Antonio Mercado Junior ainda lembra que “Após o advento do Decreto n.º 2.044, de redação primorosa e 
extraordinária perfeição técnica, passou a ser habitual aos nossos legisladores, ao regularem outros títulos à 
ordem, a remissão, ‘no que couber’, às disposições da lei cambiária tornando-se ela, assim, como que a lei 
geral dos títulos à ordem” (idem, p. 113). 
E, desenvolvendo seu raciocínio, quanto ao anteprojeto que veio a tornar-se o vigente Código Civil brasileiro, 
aduz que “Esse Título contém as normas gerais dos títulos de crédito, devendo aplicar-se não só aos típicos 
como aos atípicos, ressalvada, quanto aos primeiros, disposição diversa em lei especial (art. 961 [equivalente 
ao art. 903 do vigente Código Civil brasileiro]). Ora, se no Anteprojeto, pelo art. 419 [equivalente ao art. 425 
do vigente Código Civil brasileiro], ‘é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas 
gerais fixadas neste Código’ nenhuma razão existe para que o mesmo não se verifique com os títulos de 
crédito, tanto mais se considerarmos que a única restrição à liberdade de emissão, ‘sem autorização de lei’, 
diz respeito aos títulos ao portador (art. 966 [equivalente ao art. 907 do vigente Código Civil brasileiro]). 
Ademais, o art. 945 [equivalente ao art. 887 do vigente Código Civil brasileiro] define título de crédito, 
acrescentando que ‘somente produz efeitos quando preencha os requisitos da lei’. Esses requisitos são 
estabelecidos no art. 947 [equivalente ao art. 889 do vigente Código Civil brasileiro]. Por conseguinte, o 
escrito que se enquadre naquela definição e preencha os indicados requisitos, será título de crédito, ainda que 
não regulado em lei especial” (idem, p. 116). 
339 Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, pp. 121-127; e A 
influência do pensamento de Tullio Ascarelli em matéria de títulos de crédito no Brasil. Revista do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, São Paulo, n.º  69, pp. 11-39, jan.-fev. 2005. 
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requisitos da lei. Ora, inexistindo lei especial, um determinado documento não poderá 

produzir efeitos de título de crédito, pela impossibilidade total de preencher requisitos 

inexistentes. Há, portanto, uma contradição ínsita nesse artigo da codificação: a sua parte 

inicial positiva um conceito doutrinário e a sua frase final nega aplicabilidade a esse 

conceito, atendo-se a uma mera enumeração legal. 

 

Nem se diga que o art. 903 traz a possibilidade de criação de títulos de crédito atípicos 

regulados pelo próprio Código Civil brasileiro, uma vez que não o são por lei especial. Na 

verdade, o art. 889, caput, do mesmo diploma legal exige como requisitos para os títulos 

tão-somente a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura 

do emitente. Em sendo assim, qualquer declaração unilateral de vontade, constante de um 

suporte documental, por mais genérica que fosse, deveria ser tida como título de crédito e 

produzir efeitos cambiários, o que não se admite, sob pena de perverter-se a segurança de 

que devem gozar os títulos em questão340. 

 

Ademais, procurar na definição de títulos de crédito os elementos que permitiriam a 

aplicação de um dado regime legal levaria à tautologia consistente em tomar como uma só 

duas categorias existentes, como já alertado por Tullio Ascarelli e Newton De Lucca. São 

títulos de crédito aqueles documentos sujeitos a uma disciplina específica, e essa disciplina 

aplica-se aos títulos de crédito – afirmação que não permite que se alcance conclusão 

alguma. 

 

Assim, a melhor postura, presentemente, é aquela adotada por Fábio Ulhoa Coelho, que 

assevera 

E penso também que, enquanto não houver clara previsão legal de aplicação das 
normas do Código Civil aos títulos de crédito inominados, deve-se considerá-los 
não sujeitos a elas. (...) Sustento, em suma, que o Código Civil não disciplina os 
títulos de crédito inominados, que continuam sendo produto exclusivo dos 
costumes que os criam.341 

                                                 
340 Sobre o tema, são precisas as seguintes observações de Fábio Konder Comparato: “(...) as ‘disposições 
gerais’ sobre títulos de crédito, no Projeto, não se aplicam aos títulos regulados por lei especial. Qual o seu 
alcance, então? Responde o mesmo comercialista [Mauro Brandão Lopes] que é o domínio dos chamados 
‘títulos inominados ou atípicos’. A esse respeito, sem entrar no debate de política legislativa que o Prof. 
Mauro Brandão Lopes considera, com razão, fundamentalmente, (...) permito-me sublinhar que a doutrina 
costuma distinguir os títulos de crédito propriamente ditos dos chamados títulos ou comprovantes de 
legitimação e dos títulos de crédito impróprios. Os últimos não são protestáveis, nem constituem título 
executivo extrajudicial. Como não perceber a extrema confusão que resultará, na prática, da distinção entre 
título de crédito inominado e título de crédito impróprio ou comprovante de legitimação?” (Projeto de 
Código Civil. In: Ensaios e Pareceres de Direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, pp. 549-550). 
341 Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 487. 
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No entanto, esse posicionamento não é unânime, havendo parcela doutrina que vislumbra a 

aceitação, pelo ordenamento jurídico pátrio vigente, dos títulos de crédito atípicos342. 

 

De qualquer forma, mesmo atípicos, os títulos de crédito dependem invariavelmente da 

existência de um documento que os corporifique. É precisamente nesse sentido que os 

doutrinadores que admitem a existência de títulos atípicos aduzem que estes são 

documentos que se enquadram no conceito legal positivado pelo art. 887 do Código Civil 

brasileiro. 

 

Apresentadas as principais linhas evolutivas do conceito de títulos de crédito, a partir do 

sistema jurídico italiano e sua incorporação ao Direito brasileiro, deve-se salientar que não 

foi em todo o universo dos países de tradição jurídica europeia continental que essa 

concepção teórica encontrou guarida. Na França, por exemplo, desenvolveram-se duas 
                                                                                                                                                    
Em sentido semelhante são as ponderações de Fernando Netto Boiteux, para quem “(...) a literalidade só pode 
advir de lei, razão pela qual não se pode deduzir do Código Civil que ele esteja atribuindo aos particulares a 
prerrogativa de criar títulos de crédito atípicos, mas, sim, que eles possam criar, apenar, pela sua exclusiva 
vontade, meros comprovantes de legitimação que poderão um dia, se assim quiser o legislador, vir a se 
transformar em títulos de crédito. 
Essa interpretação, é de se reconhecer, não limita a criatividade dos comerciantes, fonte reconhecida do 
direito comercial, mas conforma os seus efeitos ao texto legal, em benefício da segurança das relações 
jurídicas” (A circulação dos títulos de crédito no novo Código Civil. Revista do Advogado, São Paulo, 
AASP, ano XXIII, n.º 71, ago. 2003, p. 34). 
Note-se, contudo, que a conclusão a que chegam ambos os autores são diversas: para Fábio Ulhoa Coelho, os 
títulos não regulados pela lei não deixam de ser títulos de crédito, ainda que inominados e afastados da 
aplicação das normas do Código Civil. Já para Fernando Netto Boiteux, tais documentos não seriam 
verdadeiros títulos de crédito, mas meros comprovantes de legitimação. Parece-nos que a linha adotada por 
Fábio Ulhoa Coelho é mais adequada. Isso porque ela privilegia, em primeiro lugar, a formação histórica da 
categoria dos títulos de crédito, cuja práxis precedeu a legislação (como, ademais, ocorre em geral no âmbito 
do Direito Comercial). Ademais, a conclusão adotada por este autor preserva a concepção doutrinária, e hoje 
legal, de títulos de crédito: todos os documentos que possuam as características essenciais já mencionadas 
são, independentemente de qualquer afirmação legal, títulos de crédito.  
342 Nesse sentido, v.g., Newton De Lucca salienta que Mauro Brandão Lopes, autor dessa parte do anteprojeto 
que resultou no vigente Código Civil brasileiro, em uma espécie de “interpretação autêntica”, afirmava 
seguidamente que a existência de uma disciplina legal geral dos títulos de crédito tem por finalidade 
regulamentar os chamados títulos atípicos ou inominados (Dos Atos Unilaterais. Dos Títulos de Crédito. In: 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (org.). Comentários ao Novo Código Civil. Vol. XII. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, pp. 137-138 e 228-230). 
Mauro Rodrigues Penteado, a seu turno, sustenta que, “Nessa ordem de ideias, o Projeto instituiu uma 
categoria intermediária de documentação de direitos creditícios, a meio caminho entre os chamados ‘créditos 
de direito não-cambiário’ – oriundos de negócios jurídicos celebrados por instrumento particular ou público – 
e os títulos de crédito. 
Daí o tratamento da matéria vir em Título distinto (VIII) daquele consagrado às declarações unilaterais de 
vontade (Título VII), uma vez que os títulos atípicos ou inominados, embora contendo declarações cartulares 
unilaterais, não se incluem entre os negócios jurídicos relativos a direitos não-cambiários” (Considerações 
sobre os Títulos de Crédito no Projeto de Código Civil e Notas sobre o Código de 2002. In: PENTEADO, 
Mauro Rodrigues (org.). Títulos de Crédito. São Paulo: Walmar, 2004, p. 359). 
O mesmo autor, contudo, reconhece que os títulos de crédito atípicos ou inominados são dotados de “menos 
vantagens em relação aos títulos de crédito típicos, reconhecidos em leis especiais” (idem, p. 360). 



 108 

categorias distintas: os effets de commerce e os valeurs mobilières. Os primeiros advêm de 

operações comerciais efetivas, como a letra de câmbio, a nota promissória ou o cheque343. 

Já os segundos dizem respeito ao investimento de capital, entre os quais se incluem as 

ações, debêntures e os títulos públicos344,345. Assim, não existe uma unidade conceitual346 

como aquela alcançada pelos títulos de crédito, entre outros, nos sistemas italiano e latino-

americanos, entre os quais se inclui o brasileiro. 

 

Também nos países de linhagem jurídica anglo-saxã não se adota a concepção de título de 

crédito. Na Inglaterra e nos Estados Unidos vigora a noção de negotiable instrument347, 

cujas características listadas em lei divergem daquelas propugnadas pela doutrina italiana e 

brasileira para os títulos de crédito348. 

 

                                                 
343 Nas palavras de Georges Ripert, “L’effet de commerce est un titre négociable qui constate l’existence au 
profit du porteur d’une créance à court terme et sert à son paiement. Un tel titre n’était originaraiment utilisé 
que dans le commerce, d’où son nom.” (Traité Élémentaire de Droit Commercial. V. II. 7. ed. Atualização 
René Roblot. Paris: Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 1973, p. 93). 
344 Ainda segundo Georges Ripert, “L’expression valeurs mobilières désigne des titres négociables 
représentant des droits d’associés ou de prêteurs à long terme” (idem, p. 5) (grifo no original). 
345 Tullio Ascarelli, em análise de Direito Comparado, classifica os effets de commerce como títulos de 
mobilização comercial e os valeurs mobiliéres como títulos de inversão de capital (Panorama do Direito 
Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, pp. 133-135). Também segundo Ascarelli, cada um deles representa 
um dos “dois domínios em que se manifesta a exigência da circulação: o da mobilização dos créditos 
decorrentes de venda de mercadoria ou de mercadoria a receber e o da inversão de capitais” (idem, p. 134). 
346 Ao contrário de unidade conceitual, o que se verifica da doutrina francesa é justamente o contrário: a clara 
intenção de traçar os caracteres distintivos entre as duas categorias. Nesse sentido, por exemplo, Pierre 
Lescot aponta as seguintes diferenças: (i) a emissão de valeurs mobilières relaciona-se a operações ou 
empréstimos de longo prazo, o que não ocorre com os effets de commerce, cujo prazo em geral é menor; (ii) 
os valeurs mobilières não se prestam às operações de desconto; (iii) a garantia dada por quem negocia os 
títulos é diversa: no caso dos valeurs mobilières, o cessionário não responde pela solvência do 
estabelecimento emissor; (iv) os valeurs mobilières são emitidos em série e por quantias padronizadas, sendo 
que os effets de commerce têm a sua criação relacionada a operações variadas, motivo pelo qual cada título 
tem um valor de emissão próprio; (v) os valeurs mobilières são reembolsáveis por sorteio; e (vi) os effets de 
commerce circulam principalmente entre comerciantes, porque são emitidos em virtude de transações 
mercantis, e os valeurs mobilières circulam entre quaisquer pessoas, comerciantes ou não (Des Effets de 
Commerce. V. 1. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1935, pp. 18-20). 
Em sentido contrário, Jean Escarra apresenta uma teoria unitária dos títulos de crédito (théorie unitaire des 
titres de credit), que engloba os effets de commerce e os valeurs mobilières (Manuel de Droit Commercial. 
V. 2. Paris: Recuil Sirey, 1948, pp. 667-680). 
347 Segundo John W. Daniel, “An instrument is called negotiable when the legal title to the instrument itself, 
and to the whole amount of money expressed upon its face, may be transferred from one to another by 
indorsement and delivery by the holder, or by delivery only” (A Treatise on the Law of the Negotiable 
Instruments. 7. ed. Nova Iorque: Baker, Voorhis & Co., 1933, p. 1). 
Sobre o tema, com minuciosa análise dos elementos da definição legal de negotiable instruments e a 
perspectiva histórica de seu surgimento, além da obra mencionada, vide também BRANNAN, J. D.; 
BEUTEL, Frederick K. Negotiable Instruments Law. 7. ed. Cincinnati: The W. H. Anderson Company, 
1957; e NICKLES, Steve H. Negotiable Instruments. 2. ed. Eagen (Minnesota): West Publishing Co., 1993. 
348 Tullio Ascarelli ressalta, contudo, que a doutrina anglo-saxã corresponde à italiana no que tange à 
importância conferida à literalidade e à autonomia. 
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4.2 Doutrina tradicional acerca da natureza dos títulos públicos: a caracterização 

como títulos de crédito 

 

Há um certo descuido da doutrina quando trata da definição da natureza dos títulos 

públicos. Os autores que analisam o tema sob o prisma do Direito Comercial classificam-

nos como uma espécie do gênero dos títulos de crédito, mas poucos são aqueles que tecem 

alguns comentários mais cuidadosos. Em geral, simplesmente há menção a que os títulos 

de crédito, quanto à qualidade do emissor, podem ser públicos ou privados. Já os autores 

que versam sobre o Direito Financeiro grande parte das vezes estão preocupados apenas 

em descrever o fenômeno da emissão de tais instrumentos negociáveis ou em explicar os 

seus efeitos sobre o âmbito da atividade financeira do Estado, mas descuidam de uma 

análise mais cuidadosa acerca da caracterização de cada título individualmente 

considerado. 

 

Vejamos, inicialmente, a lição de alguns comercialistas. 

 

Na Itália, Cesare Vivante não traz, em seu Tratado de Direito Comercial, uma classificação 

expressa dos títulos quanto à qualidade do emitente. Contudo, esse autor faz distinções 

acerca das características dos títulos de crédito emitidos pelo Estado frente àqueles que são 

emitidos por outras pessoas349. Ele adota, destarte, a noção dos títulos públicos como 

títulos de crédito. Essa conclusão é reforçada pelo fato de que, como salienta Libonati, 

Vivante baseou-se na experiência dos títulos públicos nominativos franceses para construir 

a sua teoria350. 

 

Após apresentar a classificação dos títulos de crédito em públicos e privados, Luigi Lordi 

aduz que 

A emissão de títulos de crédito da parte de entes públicos ou privados (feita 
exceção aos títulos da dívida pública, aos bônus do tesouro e ao papel moeda, 
que dizem respeito a verdadeiros e próprios serviços públicos) é sempre 
atividade com fim lucrativo.351 

 

                                                 
349 Trattato di Diritto Commerciale. Vol. 3. 5. ed. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1924, 
pp. 173-175. A diferença apontada por Vivante dizia respeito ao penhor dos títulos. 
350 I titoli di credito nominativi. Milão: Giuffrè, 1965, pp. 18-26. 
351 Istituzioni di Diritto Commerciale.  V. 3. Pádua: CEDAM, 1943, p. 198. Grifos no original. Tradução 
livre do seguinte original: “L’emissione di titoli di credito da parte di enti pubblici o privati (fatta eccezione 
pei titoli di debito pubblico, pei buoni del tesoro e pei biglietti di banca che concernono veri e proprii 
pubblici servizi) è sempre attività privata a fine di lucro”. 
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Destarte, constata-se que Lordi não apenas vislumbra a existência de títulos emitidos por 

entes públicos, mas vai adiante, considerando que certos papéis dessa natureza possuem 

regime jurídico diverso e próprio352. Assim, esse autor afirma a tese de que há dois regimes 

jurídicos aos quais se submetem os títulos emitidos pelo Estado, conforme a sua 

natureza353. 

 

Francesco Messineo, a seu turno, também inclui os papéis públicos entre os títulos de 

crédito, traçando as seguintes considerações sobre a matéria: 

Os títulos se distinguem em relação à pessoa do emitente, e, como tal, podem ser 
públicos (de Estado, das Comunas, das Províncias ou de outros entes públicos) 
ou garantidos pelo Estado (obrigações ferroviárias etc.) ou privados: emitidos 
por pessoas singulares ou entes coletivos privados, mas, frequentemente, por 
sociedades.354 

 

Já Tullio Ascarelli, discorrendo um pouco mais sobre os títulos públicos, assim se 

manifesta: 

Tendo em conta o sujeito obrigado, podem ser distinguidos os títulos públicos e 
os privados. 
Títulos públicos são os emitidos pelo Estado ou por outros sujeitos de direito 
público. 
(...) 
Os títulos de Estado e, com frequência, os públicos em geral, são considerados 
de maneira distinta daquela por que o são os privados, quanto à matéria fiscal, ao 
que se refere à constituição e inversão de cauções (...), ao seu mercado na bolsa, 
à sua proteção de direito penal (art. 458 do Código Penal) e assim por diante.355 

 

Libonati, por sua vez, apesar de não apresentar precisamente uma classificação que inclua 

os títulos públicos, considera-os como um exemplo típico de títulos nominativos356. 

 

Em obra dedicada especialmente aos valores emitidos pelo Estado, Maria Ambrosio faz 

uma distinção significativa: para ela, os títulos públicos ao portador são títulos de crédito, 

sendo, contudo, que eles obedecem a critérios de circulação diversos daqueles aplicáveis 

aos demais títulos de crédito, por força do disposto no parágrafo segundo do art. 2.001 do 
                                                 
352 Entre as diferenças no regime jurídico, Lordi aponta a competência do Consiglio di Stato, órgão de 
jurisdição administrativa, para decidir questões acerca da interpretação dos contratos de mútuo que dão 
origem aos títulos da dívida pública (idem, pp. 199-200). 
353 E, portanto, a sua lição é compatível com a classificação dos títulos públicos apresentada no item 2.2.3, 
com a diferença significativa de que, para Lordi, todos esses papéis efetivamente constituem títulos de 
crédito. 
354 I titoli di credito. Pádua: CEDAM, 1928, p. 24. Tradução livre do seguinte original: “I titoli si 
distinguono in relazione alla persona dell’emittente, e, come tali, possono essere publici (di Stato, di Comuni, 
di Province o di altri Enti publici) o garantite dallo Stato (obbligazioni ferroviarie ecc.) o privati: emessi da 
persone singole o da enti collettivi privati, ma, spesso, da società”. 
355 Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 310. 
356 Titoli di credito e strumenti finanziari.  Milão: Giuffrè, 1999, pp. 70-71. 
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Codice Civile357,358. No entanto, os papéis públicos de caráter nominativo não possuem 

cartularidade, uma vez que os direitos neles constantes devem ser exercidos unicamente 

com base no que consta dos registros e livros do ente público emissor359. Essa 

peculiaridade se dá porque tais títulos nominativos não são emitidos com o fito de circular, 

mas representam investimentos de caráter estável, sendo próprios, por exemplo, para a 

manutenção por incapazes ou para doações a entes morais ou a igrejas360. 

 

No Brasil, no âmbito da doutrina comercialista, é unânime a afirmação da inclusão dos 

títulos públicos entre os títulos de crédito. 

 

Entre nós, por exemplo, Carvalho de Mendonça aduz que 

Relativamente à qualidade das pessoas que recebem o crédito, este é público e 
privado; o primeiro se as pessoas são de direito público interno, a saber, a União, 
os Estados e as Municipalidades (Cód. Civil [de 1916], art. 14); o segundo, se 
são pessoas naturais ou jurídicas de direito privado (Cód. Civil [de 1916], arts. 2 
e 16).361 

 

Esse autor ainda acrescenta que os títulos públicos constituem uma das categorias mais 

expressivas de títulos nominativos362. Ademais, em diversas passagens de sua obra, 

                                                 
357 “Art. 2001. Rinvio a disposizioni speciali. 
Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo 
codice o di leggi speciali. 
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.” 
358 A autora verifica, sob o aspecto histórico, que o parágrafo em questão do Codice Civile é uma reprodução 
do art. 56 do revogado Código Comercial italiano. E este dispositivo estava inserido no âmbito da 
regulamentação dos títulos emitidos ao portador (Emissione e circolazione nei titoli di stato. Milão: 
Giuffrè, 1997, pp. 48-52). 
Segundo Maria Ambrosio, ademais, “In ogni modo l’interpretazione data alla dizione ‘titoli del debito 
pubblico’ ex art. 2001, secondo comma, c.c., ci consente non solo di apprezzarne l’intima coerenza, ma anche 
di specificarne l’oggetto d’indagine, delimitandolo e ampliandolo al stesso tempo. 
La delimitazione riguarda i soli titoli al portatore, restando cioè esclusi dalla dizione codicistica i titoli di 
Stato nominativi, la cui speciale disciplina, come vedremo in sede di circolazione, diverge profondamente 
non solo – come è ovvio – da quella dei titoli al portatore, ma anche dalle logiche della circolazione 
cartolare” (idem, p. 52). 
359 Por essa razão, ainda segundo Maria Ambrosio (idem, p. 166), os títulos públicos nominativos são aqueles 
mencionados no art. 2002 do Codice Civile, que possui a seguinte redação: 
“Art. 2002. Documenti di legittimazione e titoli impropri. 
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla 
prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.” 
360 Idem, p. 151. 
361 Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, 
p. 50. Grifo no original. 
362 Reza Carvalho de Mendonça: “os principais títulos nominativos são: (i) apólices da dívida pública federal 
e da dívida dos Estados; e (ii) ações de companhias ou sociedades anônimas e de sociedades em comandita 
por ações” (idem, pp. 66-68). 
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Carvalho de Mendonça apresenta características peculiares das apólices da dívida 

pública363, demonstrando, sob sua ótica, a utilidade da classificação mencionada. 

 

Já Newton De Lucca assim explica o pensamento corrente acerca da caracterização dos 

títulos públicos: 

A forma pela qual costuma-se distinguir os títulos públicos dos privados 
consiste, somente, na distinção do sujeito obrigado. Assim, os títulos serão 
públicos, se emitidos pelo Estado ou por qualquer pessoa jurídica de Direito 
Público. Serão privados, ao revés, todos os títulos emitidos por pessoa de direito 
privado (pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito privado). 
A classificação de um título de crédito em Público ou Privado dependeria, em 
consequência, da conceituação que o nosso Código Civil faz das pessoas (Livro 
I, Título I).364 

 

Não obstante, na sequência, De Lucca faz uma crítica a essa posição simplista, fundado na 

lição de La Lumia. Com efeito, ressalta ele que as pessoas jurídicas de direito público 

podem emitir títulos de crédito de caráter privado, como cheques ou letras de câmbio. A 

natureza estatal do devedor é uma condição necessária para a caracterização do título como 

público, mas não é suficiente. Para uma resposta adequada, mister se faz a análise da 

atividade exercida pelo Estado em função da qual foi emitido o título365. 

 

Pontes de Miranda também traça algumas linhas sobre os títulos públicos, com enfoque na 

capacidade de o Estado sacar letras de câmbio. Segundo ele, 

Os Estados, os Estados Federados, os Municípios, as instituições estatais, ou 
paraestatais, as casas de beneficência, podem obrigar-se cambiariamente, se o 
fazem de acordo com as leis do direito público que as governam, a começar pela 
Constituição, e se, in casu, é possível a sua obrigação. (...) A própria forma para 
o exercício da capacidade cambiária costuma ser prevista em leis e 
regulamentos, cuja ignorância não pode ser alegada pelos possuidores de boa-fé. 
(...) Observe-se, todavia, que o simples fato de não poder comerciar qualquer 
dessas figuras de direito público não implica a sua incapacidade cambiária, 
porque, posto que comercial o ato cambiário, os não-comerciantes e os que não 
podem comerciar, não estão, por isso, privados da prática de atos cambiários.366 

 

Entretanto, por não apresentar uma específica classificação dos títulos de crédito, Pontes de 

Miranda não contrapõe os títulos públicos ao emitidos por agentes privados. Limita-se, 

com efeito, a discutir a possibilidade de o Estado e pessoas jurídicas a ele ligadas emitirem 

cambiais. 

                                                 
363 V.g., ao tratar das garantias específicas das apólices (idem, p. 67, nota de rodapé).  
364 Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, p. 142. 
365 Idem, pp. 142-143. Note-se ainda que o autor afirma que a distinção entre títulos públicos e privados é 
desprovida de interesse prático. 
366 Tratado de Direito Cambiário. Vol. 1. Atualização Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 
2000, pp. 127-128. 
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Waldemar Ferreira, em seu Tratado de Direito Comercial, também não apresenta uma 

classificação dos títulos de crédito que inclua ou mencione os títulos públicos. O autor 

apenas afirma que esses títulos consistem em atos de comércio por definição legal367. 

 

Os demais autores, em geral, resumem-se a incluir em suas obras uma classificação dos 

títulos de crédito quanto à natureza do agente emissor, diferenciando entre os públicos e os 

privados. Não trazem, contudo, qualquer discussão de maior interesse ou justificam essa 

classificação, sua utilidade ou caráter científico. Limitam-se, com efeito, a assumir a 

questão como tema óbvio, desmerecedor de maior análise368. 

 

É o caso, v.g., de Waldirio Bulgarelli. Esse autor menciona diversas classificações dos 

títulos de crédito, entre as quais uma quanto ao emitente (ratione emitentis), segundo a 

qual esses papéis podem ser públicos ou privados. Mas não traz qualquer explicação ou 

menção adicional sobre tal classificação369. 

 

Por sua vez, os autores que versam mais especificamente sobre o Direito Financeiro 

também classificam os títulos públicos como títulos de crédito. Contudo, o fazem sem se 

ocupar com maior cuidado acerca da efetiva caracterização dos instrumentos em tela. Com 

efeito, pelo que se verifica da leitura de obras do gênero, esses autores não voltam sua 

atenção de modo mais aprofundado para a formalização dos empréstimos por meio da 

emissão de títulos. 

 

No âmbito da doutrina hoje tida como tradicional370, Aliomar Baleeiro, por exemplo, não 

menciona expressamente qual a natureza jurídica das apólices da dívida pública. Mas ao 

discorrer sobre elas, menciona características tidas como próprias dos títulos de crédito, 

                                                 
367 Tratado de Direito Comercial. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1960, pp. 395-397. 
368 E não se faz, aqui, crítica ou valoração negativa sobre tal postura. Com efeito, o tema mereceu 
pouquíssimas vezes maior análise da doutrina tanto nacional quanto estrangeira, motivo pelo qual não se 
cogitava sequer em desafiar o pensamento assentado. Ademais, a classificação tinha a sua plausibilidade 
doutrinária em face dos títulos emitidos pelo Estado até alguns anos atrás. A única atitude que não nos parece 
adequada é a inexistência, na quase totalidade dos autores, de qualquer menção acerca da utilidade prática da 
classificação. Como se sabe, as classificações jurídicas não são tidas, ontologicamente, como certas ou 
erradas, mas como úteis ou inúteis, e tal fato é descurado pelos doutrinadores. 
369 Títulos de crédito. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 81. 
370 E que, destarte, não é contemporânea ao fenômeno da desmaterialização dos títulos públicos. 
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como as formas de circulação nominativa, ao portador e endossável371. Baleeiro ainda 

afirma que não devem os Estados uniformizar os títulos representativos da dívida pública, 

“porque a simplicidade que disso resulta elimina vantagens outras advindas de vários 

modelos e tipos”372. 

 

Já Geraldo Ataliba, após se referir aos títulos públicos como “cambiais para lançamento no 

mercado financeiro”, acrescenta que os mesmos “são adquiridos livremente, em 

quantidades variáveis e circulam no mercado financeiro como quaisquer outros títulos de 

crédito”373. 

 

Em outra obra, o mesmo autor aduz que os títulos públicos possuem a natureza de 

cambiais, assemelhando-se em especial às notas promissórias, por representarem uma 

promessa de pagamento. Mas reconhece, por outro lado, que são papéis submetidos a um 

regime jurídico próprio374. 

 

A doutrina mais recente do Direito Financeiro também não se preocupa com maior 

intensidade acerca da caracterização dos títulos públicos e de sua natureza jurídica. Celso 

Ribeiro Bastos, por exemplo, apenas menciona que “os empréstimos públicos, hoje, são 

eminentemente voluntários. Resultam de um contrato de mútuo ou da aquisição de títulos 

públicos representativos da dívida”375. E, quanto a estes últimos, ressalta apenas que 

                                                 
371 Segundo o autor, “Uns preferem apólices nominativas, a salvo dos riscos de roubo, incêndio, extravio ou 
destruição por qualquer meio, embora sujeitas a formalidades burocráticas para transmissão ou recebimento 
de juros. Já outros se inclinam pelos títulos ao portador pela facilidade de negociação, porque transmissíveis 
por simples tradição manual. Aliás, em parte a preferência pelos títulos ao portador promanava da 
possibilidade de evasão dos impostos progressivos de herança. 
Nada impede a emissão de apólices transmissíveis por endosso, assim como de pagamento fácil dos juros 
mediante coupons destacáveis e pagáveis ao portador” (Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1969, pp. 498-499). 
372 Idem, p. 498. 
373 Empréstimos Públicos e seu Regime Jurídico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 76. 
374 De acordo com Geraldo Ataliba, os títulos da dívida pública “Revestem, de maneira geral, a natureza das 
cambiais e, como elas, se submetem a regime próprio e peculiar, à semelhança das notas promissórias do 
comércio privado: representam um débito de seu emitente (no caso, o poder público) e um crédito para seus 
portadores” (Apontamentos de Ciência das Finanças, Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1969, p. 64). O autor ainda acrescenta que “A nota promissória é, inegavelmente, um dos 
títulos cambiários a que se refere a doutrina especializada. Cambiais são tanto a letra de câmbio como a 
promissória; as letras de câmbio, promissórias, bônus ou letras do tesouro podem, de acordo com a lei 
pertinente, representar obrigações da fazenda pública relativas às operações de crédito legalmente 
autorizadas” (idem, ibidem). 
375 Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 58. 
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Sendo a dívida pública, hoje, fundamentalmente composta de obrigações a prazo 
e não perpétuas, cumpre estudarem-se as formas pelas quais pode dar-se a 
satisfação do credor ou a extinção do débito.376 

 

Em suma, o autor voltava-se apenas para a análise da quitação e extinção dos títulos. 

 

Do mesmo modo, Régis Fernandes de Oliveira faz menção a que “em princípio, os títulos 

(obrigações, letras etc.) consubstanciam e representam dinheiro”377. E, em outro ponto, 

lista alguns valores, ao dizer que  

o débito acha-se representado, seja em contratos, seja no lançamento de títulos 
da dívida em Bônus do Tesouro Nacional, Obrigações do Tesouro Nacional, 
Letras Financeiras do Tesouro Nacional, Notas do Banco Central e Letras do 
Tesouro Nacional.378 

 

Régis Fernandes de Oliveira ainda traz referências a características de alguns desses 

títulos, mas sem traçar lineamentos gerais deles379. 

 

Em suma, verifica-se que não faz parte da tradição da doutrina do Direito Financeiro 

ocupar-se com mais vagar acerca das características gerais dos títulos da dívida pública ou 

desenvolver considerações doutrinárias acerca da categoria em que eles se inserem e 

discutir sua natureza jurídica. 

 

Por fim, sob o prisma legislativo, deve-se ainda ressaltar que o parágrafo único do art. 

1.511 do revogado Código Civil de 1916 determinava que os títulos públicos emitidos 

pelos Estados e Municípios continuavam sujeitos à legislação especial, não demandando 

lei federal autorizadora para a sua emissão. Como tal disposição encontrava-se no Capítulo 

concernente aos títulos ao portador, havia um argumento a mais para incluírem-se os 

títulos públicos entre os títulos de crédito. 

 

4.3 Insuficiência da doutrina tradicional  

 

                                                 
376 Idem, p. 64. 
377 Curso de Direito Financeiro. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 672. 
378 Idem, p. 658. 
379 Idem, passim. 
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A par da ampla caracterização doutrinária dos títulos públicos como sendo títulos de 

crédito, entendemos que essa visão não mais se coaduna com a realidade presente dos ditos 

papéis da dívida pública brasileira380. 

 

E, para chegar a tal conclusão, um primeiro aspecto de excepcional importância deve ser 

notado: os principais papéis emitidos pelo governo federal brasileiro possuem a forma 

unicamente escritural, sendo, por força da normatização que os formata, vedada a sua 

emissão sob outra forma. As vantagens da emissão dos títulos públicos escriturais já foram 

anteriormente abordadas. 

 

De fato, o art. 5º da Lei n.º 10.179/2001 determina que a emissão das Letras do Tesouro 

Nacional - LTNs, Letras Financeiras do Tesouro - LFTs e Notas do Tesouro Nacional - 

NTNs “processar-se-á exclusivamente sob a forma escritural”. Os demais títulos públicos 

federais são também todos emitidos, presentemente, com a mesma forma, ou seja, sem a 

expedição de qualquer cártula381. 

 

Nesse tocante, deve-se ter em mente que os títulos públicos são caracteristicamente de 

massa, emitidos em grandes séries. E esses valores, como já discutido anteriormente, 

adaptam-se melhor à forma eletrônica, havendo redução de custos e ganho de eficiência no 

controle quando adotada a modalidade exclusivamente escritural. 

 

A preferência pelos títulos escriturais, ademais, deve ser analisada em um contexto no qual 

os tradicionais papéis ao portador e à ordem são paulatinamente restringidos pela 

legislação pátria. E passam a predominar, por via de consequência, os títulos nominativos, 

os únicos que são compatíveis com uma emissão escritural, cuja titularidade é controlada 

por meio de registros de crédito e débito em contas especiais mantidas pelo agente 

escriturador382. 

                                                 
380 E, também, com os títulos da dívida pública de diversos outros Estados que possuam características 
semelhantes, em especial que sejam emitidos exclusivamente sob a forma escritural. 
381 Existem em circulação, sob a forma cartular, apenas alguns Títulos da Dívida Agrária - TDAs, anteriores 
ao Decreto n.º 578/1992, que ainda não foram resgatados ou apresentados para inserção em sistema 
eletrônico de escrituração e negociação. Ou seja, a totalidade da dívida pública mobiliária federal pode ser 
virtualmente considerada como escritural. Note-se que os títulos de responsabilidade dos Estados e dos 
Municípios, quando emitidos, também adotam, em regra, a forma escritural, como é o caso dos municipais 
Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs e de títulos de dívida que eram negociados na 
CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. 
382 Modesto Carvalhosa, ao tratar das ações de sociedades anônimas, classifica as nominativas em dois 
subtipos: escriturais e registradas (Comentários à Lei de Sociedades Anônimas.  Vol. 1. 4. ed. São Paulo: 
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Desde o Decreto n.º 2.044/1908, no Brasil a nota promissória não podia ser emitida ao 

portador. Com efeito, o inciso III do art. 54 desse diploma dispunha como um de seus 

requisitos essenciais a indicação do nome da pessoa a quem a nota promissória deveria ser 

paga383. 

 

Posteriormente, a proibição de saque ao portador foi estendida para as letras de câmbio, 

com a adoção da Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias384. E as 

duplicatas, com a Lei n.º 5.474/1968, também já não podiam ser sacadas sob a forma de 

circulação ao portador385. 

 

Ainda como notícia dessa evolução, cumpre destacar a Lei n.º 8.021/1990, editada no 

âmbito da adoção do Plano Collor. Esse diploma “dispõe sobre a identificação dos 

contribuintes para fins fiscais”, restringindo significativamente a emissão de títulos ao 

                                                                                                                                                    
Saraiva, 2002, p. 338). Sobre as primeiras, o autor salienta que “Tanto a titularidade como a negociação e a 
constituição de ônus e direitos reais sobre elas submetem-se ao regime nominativo”, concluindo que “A ação 
escritural é um aperfeiçoamento da propriedade acionária nominativa, na medida em que elimina 
definitivamente o certificado que (...) é documento ineficaz e totalmente inútil neste caso por lhe faltar 
qualquer valor constitutivo” (idem, pp. 337-338). 
383 Nesse sentido, menciona Pontes de Miranda: “A nota promissória não pode ser ao portador. Em sendo 
concebida ao portador, é nula. Não vale como título comum de dívida; vale, apenas, como começo de prova 
por escrito, para que se cobre o crédito do negócio jurídico subjacente, simultâneo ou sobrejacente, ou para 
que se exerça a ação de locupletamento indevido, se se provar a situação subjetiva do devedor. Não pode, de 
modo nenhum, ser regida pelo direito especial das cambiais” (Tratado de Direito Cambiário. Vol. 2. 
Atualização Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000, p. 157). Contudo, esse autor admite que a 
nota seja emitida em favor do próprio devedor (idem, pp. 158-159), caso em que, uma vez endossada em 
branco, tem efeitos similares aos de um título ao portador. 
384 O art. 1º, VI, da Lei Uniforme exige a indicação, na letra câmbio, do “nome da pessoa a quem ou à ordem 
de quem deve ser paga”, e o art. 75, V, do mesmo diploma o faz com relação à nota promissória. Note-se que 
essa Lei Uniforme foi internalizada no Direito brasileiro por intermédio do Decreto n.º 57.663/1966. Disso 
decorre a posição de Fábio Ulhoa Coelho, para quem o Direito brasileiro já não admitia as letras de câmbio 
ao portador desde a adoção de tal Lei Uniforme (Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 
12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 413). 
Newton De Lucca, a seu turno, ressalta que “Como é sabido, longa polêmica estabeleceu-se no País sobre a 
matéria, a partir do reconhecimento pela nossa mais alta Corte de Justiça, em 1971, de que vigoravam entre 
nós as Leis Uniformes, decorrentes das convenções genebrinas, nas quais não se admite a existência de letra 
de câmbio ao portador. Mas, ao tempo da edição da Lei nº 4.728, de 1965, vigorava no Brasil o nosso antigo 
Decreto nº 2.044 (a chamada Lei Saraiva) que previa a possibilidade de serem as letras de câmbio emitidas 
sob a forma ao portador. O impasse veio a ser solucionado – e muito adequadamente – pelo próprio Supremo 
Tribunal Federal que considerou as letras emitidas pelas Sociedades de Crédito, Financiamento e 
Investimento, como válidas em observância à Lei do Mercado de Capitais, posição que fora defendida, com 
descortino, pelo Prof. Lélio Candiota Campos e pela Consultoria Geral da República” (As bolsas de valores e 
os valores mobiliários. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, São Paulo, n.º  35, jul.-set. 
1998, p. 30, nota 26). 
385 O art. 2º, § 1º, IV, dessa lei determina que a duplicata indique o nome do vendedor, ou seja, do 
beneficiário inicial do título. 
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portador e endossáveis386. As ações passaram a ter a forma exclusivamente nominativa387. 

Ademais, o inciso II do art. 2º desse diploma legal estabeleceu que, “a partir da data de 

publicação desta lei fica vedada a emissão de títulos e a captação de depósitos ou 

aplicações ao portador ou nominativos-endossáveis”388. Por fim, o inciso III do mesmo 

artigo determinou ser vedada “a emissão de cheque de valor superior ao equivalente a 100 

Bônus do Tesouro Nacional - BTNs no mês da emissão, sem a identificação do 

beneficiário”389. 

 

Por outro lado, o caput do art. 19 da Lei n.º 8.088/1990 estabelece, de forma ampla, que 

“todos os títulos, valores mobiliários e cambiais serão emitidos sempre sob a forma 

nominativa, sendo transmissíveis somente por endosso em preto”. O termo nominativo 

constante desse texto legal não deve ser entendido na forma tradicionalmente expressa pela 

doutrina brasileira influenciada pela terminologia de origem italiana. Isso porque o próprio 

dispositivo menciona a possibilidade de endosso em preto, que normalmente, no Brasil, 

não é associada aos valores que dependem, para sua transmissão, de registro do negócio 

nos livros do emissor390. Cuida-se, na verdade, de sentido que é compatível com a 

nomenclatura nominativo-endossável, utilizada para contrastar com a cláusula ao portador 

– como já se verificava da Lei n.º 8.021/1990. De qualquer forma, o que se constata é a 

clara intenção de extinguir os títulos que circulam ao portador. A penalidade jurídica 

imposta para a transgressão é bastante severa: nos termos do § 2º do mesmo artigo de lei, a 

emissão de papéis que não sejam nominativos torna o débito por eles representado 

inexigível. 

 

                                                 
386 E a ementa da norma já é bastante elucidativa com relação a um dos principais motivos que levaram 
paulatinamente à redução dos títulos não nominativos: a necessidade de maior controle por parte do Fisco 
sobre o patrimônio e a renda dos agentes econômicos. 
387 Nos termos do disposto no art. 20 da Lei n.º 6.404/1976, com a redação dada conferida pelo art. 4º da Lei 
n.º 8.021/1990. 
388 Fábio Ulhoa Coelho argumenta que tal dispositivo não se aplica aos títulos de crédito. Argumenta esse 
autor que “A aplicação, aos títulos de crédito próprios, das normas do Plano Collor acima destacadas 
conduziria, a rigor, ao fim do direito cambiário, como regime específico de disciplina da circulação do 
crédito. Uma transformação dessa monta no regramento jurídico brasileiro equivaleria à denúncia da 
Convenção de Genebra. Como esta não foi – nem convém que seja – feita, a melhor interpretação é a de que 
o art. 2º, II, da Lei n.º 8.021 não se aplica à letra de câmbio, nota promissória e duplicata. Trata-sede norma 
destinada aos títulos de crédito impróprios de investimento” (Curso de Direito Comercial: Direito de 
Empresa. Vol. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 413) (grifo no original). 
389 Deve-se atentar para o fato de que a regulamentação atinente ao cheque é bastante especial, porque esse 
título atua especialmente como forma de pagamento. 
390 Note-se que a Lei em tela é anterior ao vigente Código Civil brasileiro, que trata do endosso em títulos 
nominativos, estes sim vistos segundo a terminologia tradicionalmente utilizada pela doutrina.  
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A Lei n.º 9.069/1995, que implementou o denominado Plano Real, em seu art. 69, alterou 

as restrições quanto aos cheques. Com efeito, nos termos desse dispositivo, é “vedada a 

emissão, pagamento e compensação de cheque de valor superior a R$ 100,00, sem 

identificação do beneficiário”. 

 

Apesar de a lei proibir a emissão de cheques de valor superior a R$ 100,00 sem 

identificação do beneficiário, um título que infrinja tal norma não será considerado nulo 

nem anulável, mas simplesmente incompleto. Seguirá as normas atinentes aos títulos de 

crédito em branco, que podem ser completados pelo respectivo beneficiário, o qual, aliás, 

tem plena liberdade para incluir seu nome no documento caso este não mencione nenhum 

beneficiário específico. Tal é o que se depreende do disposto no item 3.6.4.1, alínea d, 

inciso I, do Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil391, o qual permite 

que os cheques devolvidos pela falta de identificação do beneficiário possam ser 

reapresentados. 

 

De qualquer forma, deve-se verificar que houve uma restrição à circulação de cheques, que 

necessariamente passam a ser emitidos e, posteriormente, compensados, com a cláusula à 

ordem. Com efeito, parece-nos que a consequência do art. 69 da Lei n.º 9.069/1995 é a 

extinção, no Direito brasileiro, dos cheques ao portador com valor superior a R$ 100,00.  

 

Por outro lado, o art. 17, I, da Lei n.º 9.311/1996 proibiu, durante o período de vigência da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 

Direitos de Natureza Financeira – CPMF, que os cheques pagáveis no país fossem 

endossados mais de uma vez. Novamente, restringiu-se a circulação de títulos à ordem392. 

 

O panorama que se desdobra é que, em regra por motivos fiscais, a legislação brasileira 

desde a década de 1990 tem restringido os títulos ao portador ou endossáveis. 

 

No que diz respeito aos títulos públicos, a sua totalidade, nos dias correntes, é emitida sob 

a forma nominativa. Com efeito, possuem exclusivamente essa forma os Bônus do Tesouro 

                                                 
391 Com a redação conferida pela Carta-Circular n.º 3.411, de 26 de agosto de 2009. 
392 Ainda que, na prática, essa proibição fosse facilmente vencível, pelo expediente de emitir-se o cheque sem 
identificação do beneficiário final, sendo efetuado o preenchimento de tal dado apenas quando da 
apresentação do cheque. Não se pode esquecer, contudo, que em tese a emissão de cheques de valor superior 
a R$ 100,00 sem identificação do beneficiário viola o disposto no art. 69 da Lei n.º 9.069/1995. 
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Nacional – BTNs (art. 5º, § 1º, e, da Lei n.º 7.777/1989), os Certificados Financeiros do 

Tesouro – CFTs (art. 17, II, do Decreto n.º 3.859/2001), os Certificados da Dívida Pública 

Mobiliária Federal - Instituto Nacional do Seguro Social – CDPs/INSS (art. 28, III, do 

Decreto n.º 3.859/2001) e as Notas do Banco Central  do Brasil - Série Especial – NBCEs 

(art. 1º, VII, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.760, de 27 de julho de 

2000). 

 

Assim, os títulos públicos ao portador ou endossáveis são, hoje, excepcionais393, por uma 

mera reminiscência do passado394. Aliás, tendo em vista a previsão legal e regulamentar de 

sua emissão apenas sob a forma nominativa, não é juridicamente admissível a conversão 

desses títulos em outras modalidades, não se lhes aplicando a norma inserta no art. 924 do 

Código Civil brasileiro. E, assim, um dos fundamentos pelos quais Vivante e Messineo 

consideravam os papéis nominativos integrantes da categoria dos títulos de crédito não se 

encontra presente no caso sob análise. 

 

Igualmente, pode-se dizer que praticamente não mais existem títulos públicos 

representados por cártulas395. Nesse tocante, deve-se ter em mente que a maior parte dos 

valores emitidos na esfera federal são negociados no Sistema Especial de Liquidação e 

                                                 
393 Relembre-se que os únicos ainda em circulação são os Títulos da Dívida Agrária – TDAs emitidos ao 
portador e que ainda não foram substituídos por outros, nominativos e escriturais. 
394 É o que se verifica, por exemplo, com os títulos públicos emitidos na época da República Velha e que, em 
anos recentes, passaram a ser objeto de tentativa de utilização para a quitação de tributos federais. Entretanto, 
no que tange a esses papéis, o E. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a 
pretensão correspondente ao direito constante dos mesmos está prescrita, uma vez que seus titulares não a 
exerceram no prazo estipulado no Decreto-Lei n.º 263/1967. Apenas a título ilustrativo, vejam-se os 
seguintes julgados da mencionada Corte: 
“PROCESSUAL CIVIL - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA - TÍTULOS DA 
DÍVIDA PÚBLICA DO SÉCULO PASSADO - RESGATE - PRESCRIÇÃO. 
(...) 
2. Os títulos da dívida pública emitidos em meados do século XX que, diante da inércia dos credores, não 
foram resgatados no tempo autorizado pelo Decreto-Lei n.º 263/67 encontram-se prescritos e inexigíveis. 
3. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 975193/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, Data do 
Julgamento: 19/05/2009, Fonte: DJe 09/06/2009) 
“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DO INÍCIO DO SÉCULO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A jurisprudência desta Corte reconhece que se acham prescritos e são inexigíveis os títulos da dívida 
pública emitidos em meados do século XX que, em decorrência da inércia dos credores, não foram 
resgatados no tempo autorizado pelo Decreto-Lei n.º 263/67. Precedentes. 
2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no Ag 1069674/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, Data 
do Julgamento: 04/12/2008, Fonte: DJe 19/12/2008) 
395 Da mesma forma, somente restam com essa característica os Títulos da Dívida Agrária – TDAs emitidos 
até 1992. 
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Custódia – Selic396 ou na CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, por 

meio de registros eletrônicos, tornando absolutamente desnecessária a confecção de 

documentos em papel397. 

 

Outrossim, justamente por essas suas características, a grande maioria dos títulos públicos 

federais – exclusivamente nominativos e escriturais – não se adaptam à categoria dos 

títulos de crédito, quer conceitual quer funcionalmente. 

 

Nesse tocante, sobre as razões pelas quais surgiram os títulos nominativos, assim escreve 

Berardino Libonati: 

Estes [os títulos nominativos], na verdade, encontram a sua razão de ser na 
necessidade de por um freio à circulação dos títulos mais conhecidos e 
tradicionais: os títulos à ordem e os títulos ao portador. Por isso resulta útil em 
um certo momento emitir um documento destinado à circulação, mas cuja 
circulação ocorra menos rapidamente, e com maior tutela pelo emitente e pelo 
legítimo portador, do que ocorre com os outros títulos de crédito.398 

 

E esse autor ainda analisa os interesses dos emitentes e dos titulares, no que diz respeito 

aos títulos nominativos, nos seguintes termos: 

Por exemplo, pode parecer conveniente ao credor que haja uma dupla atestação 
em seu nome, porque assim ele está mais seguro de não correr o risco de perder o 
crédito perdendo o documento. Sem dúvida, a rapidez de circulação é reduzida, 
mas este inconveniente é avaliado como inferior à vantagem resultante da 
eliminação do risco. Ou ainda o devedor prefere que vez por vez, na ocasião de 
qualquer transferência do título, seja-lhe comunicado o nome do destinatário da 
prestação. Isto por vários motivos: por um critério de ordem, fácil de 
compreender quando se tem presente que os títulos nominativos são títulos de 
massa, podendo então resultar útil ao emitente saber sempre quem seja o 
possuidor do título; especialmente se o direito de crédito mencionado no título 
rende juros ou se no título é incorporada a participação em um grupo. Ou porque 
o emissor quer fiscalizar a posição do possuidor por ocasião de cada 
transferência e não somente confrontar quem por último pode obter a prestação 
(...). Ou, finalmente, porque existem exigências de ordem pública, como na 
hipótese dos títulos acionários.399 

                                                 
396 São negociados no Selic os seguintes títulos: Letras do Tesouro Nacional - LTNs, Letras Financeiras do 
Tesouro – LFTs, Notas do Tesouro Nacional – NTNs, Bônus do Tesouro Nacional – BTNs-BIB e Notas do 
Banco Central do Brasil – Série Especial – NBCE. 
397 Repise-se que as Letras do Tesouro Nacional - LTNs, as Letras Financeiras do Tesouro - LFTs e as Notas 
do Tesouro Nacional – NTNs, por força do disposto no art. 5º da Lei n.º 10.179/2001, não podem ter cártulas 
emitidas. 
398 I titoli di credito nominativi. Milão: Giuffrè, 1965, p. 5. Tradução livre do seguinte original: “Questi, 
infatti, trovano la loro ragione d’essere nella necessità di porre un freno alla circolazione dei titoli più noti e 
più tradizionali: i titoli all’ordine e i titoli al portatore. Risulta cioè utile a un certo momento emettere un 
documento destinato alla circolazione, ma la cui circolazione avvenga meno speditamente, e con maggiore 
tutela dell’emittente e del legittimo portatore, di come avviene per gli altri titoli di credito”. 
399 Idem, pp. 5-6, nota 12. Tradução livre do seguinte original: “Può ad esempio sembrare conveniente al 
creditore che sia una doppia intestazione a suo nome, perché così egli è più sicuro di non correre il rischio di 
perdere il credito perdendo il documento. Indubbiamente la rapidità di circolazione ne viene ridotta, ma 
questo inconveniente si valuta inferiore al vantaggio conseguente all’eliminazione del rischio. O ancora il 
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Assim, compreende-se que as razões para a adoção da forma de títulos nominativos são, 

em especial, a segurança do credor, que possui uma outra forma de prova do seu direito, 

para o eventual caso de perda do título, e a segurança do devedor, que possui maior certeza 

sobre a pessoa para quem deve pagar e pode mais adequadamente controlar a identificação 

de seus credores. Outrossim, há motivos de ordem pública, como no caso de companhias 

abertas, cuja verificação dos titulares das ações é de grande relevância400, e mesmo fiscal, 

para permitir o controle, por parte do Estado, do patrimônio dos particulares e do 

pagamento de tributos por estes. 

 

Não obstante isso, sempre foi pressuposto da existência dos títulos nominativos – e da sua 

inclusão entre os títulos de crédito – a presença de um documento e a necessidade de sua 

apresentação para o exercício dos direitos literais e autônomos nele mencionados. Era esse, 

como já visto, o principal pilar da teoria de Vivante, ao elaborar o seu conceito abrangente 

dos títulos de crédito401. 

 

                                                                                                                                                    
debitore preferisce che volta per volta, in occasione di ogni trasferimento del titolo, gli sia comunicato il 
nome del destinatario della prestazione. E ciò per vari motivi: per un criterio di ordine, facile a comprendere 
ove si tenga presente che i titoli nominativi sono titoli di massa, potendo allora effettivamente risultare utile 
all’emittente sapere volta per volta chi sia in possesso del titolo; specie poi se il diritto di credito mencionato 
nel titolo è produttivo di interessi o si nel titolo è incorporata la partecipazione a un grupo. Oppure perché 
l’emittente vuole sindacare la posizione del possessore in occasione di ogni trasferimento e non soltanto nei 
confronti di chi da ultimo si fa a prendere la prestazione (...). O infine perché ricorrono esigenze di ordine 
pubblico, come nell’ipotesi dei titoli azionari”. 
Não se pode olvidar que, quando Libonati escreveu a obra citada, efetivamente o caráter nominativo de um 
título poderia tornar a sua circulação mais difícil e demorada. 
Por essa razão é que, sob ótica diversa, mas com o mesmo fundamento, ainda na década de 1960, Geraldo 
Ataliba asseverava que “Em regra, as letras ou bônus são ao portador. Esta característica de título ao portador 
e, portanto, de transmissão manual – operando a transferência da propriedade por simples tradição – facilita 
extraordinariamente sua circulação e, via de consequência, a sua colocação. 
Esta medida tem em vista assegurar, aos tomadores dos bônus, que a sua aquisição não importa 
necessariamente vinculação de seus recursos por prazo dilatado, como aquele previsto para o resgate normal 
(...)” (Apontamentos de Ciência das Finanças, Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1969, p. 65). 
Se as considerações de ambos os doutrinadores citados eram verdadeiras quando de sua formulação, 
presentemente a situação é diversa: em virtude do desenvolvimento da telemática e do respectivo avanço da 
técnica negocial e jurídica, os valores escriturais – e, portanto, nominativos – podem ser transacionados de 
modo muito mais rápido e em uma escala muito superior à que se pode imaginar para os papéis ao portador. 
Destarte, hoje, a constatação sobre a rapidez de circulação dos títulos nominativos encontra-se invertida. 
400 É pelo caráter nominativo dos títulos que podem os acionistas, os agentes do mercado e a própria 
autarquia fiscalizadora ter certeza de quem são os controladores da companhia, quais as posições acionárias 
dos administradores, os movimentos de compra e venda realizados por esses agentes, bem como eventuais 
participações crescentes de outros acionistas. 
401 Vide nota n.º 254. 
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E foi essa a construção da doutrina italiana que se desenvolveu sobre os títulos de crédito: 

a circulação destes dependia sempre de uma dúplice atestação da transferência da 

titularidade, tanto no documento representativo como nos registros do emitente. 

 

Relembre-se, por exemplo, a lição de Francesco Messineo sobre a caracterização dos 

títulos nominativos como títulos de crédito402. Segundo ele, a incorporação também ocorre 

nos papéis nominativos, porque, tanto quanto nos demais, para o exercício dos respectivos 

direitos é necessária a exibição da cártula. Mas além disso, no caso dos nominativos, deve 

haver a integração do título com os registros do emitente, o que poderia levar à admissão 

do fato de que os valores nominativos não são literais. 

 

A par de qualquer crítica que se possa fazer à posição de Messineo no tocante à 

incorporação dos direitos no título e ao entendimento da literalidade, não se pode negar 

que a sua descrição traduz adequadamente a semelhança e a diferença entre os três tipos de 

títulos, no que tange à circulação: em todos os casos, para o exercício do direito, é 

necessária a apresentação do documento. Em se tratando de títulos ao portador, basta essa 

exibição. Se os títulos forem à ordem, ou endossáveis, à exibição deve acrescer-se a 

conferência, por parte do devedor, da cadeia de endossos e da identidade daquele que 

consta como beneficiário ou último endossatário. E, por fim, se os títulos forem 

nominativos, além da exibição, tem o devedor de verificar quem consta em seus registros 

como titular e a identidade de quem apresenta o papel. 

 

Discorrendo ainda sobre a necessidade de apresentação do título nominativo, Messineo 

ressalta que o devedor não é obrigado a pagar a prestação a quem não exiba o título, 

cumprindo um dos requisitos de legitimação dispostos pela lei, in verbis: 

O devedor não é obrigado a efetuar a prestação se não contra a exibição do 
mesmo título, por parte do credor. Se ele efetuar a prestação sem a exibição do 
título, ele não adimpliu legalmente e continua exposto a um eventual novo 
adimplemento. 
Uma vez que apenas o título justifica a pretensão do credor e nenhuma outra 
prova do direito deste último é, normalmente, admitida, o devedor tem o direito 
de recusar a prestação a quem, apesar de por ele conhecido como tendo o título, 
ou como alguém que o perdeu ou o teve roubado, não possa legitimar a sua 
qualidade com a exibição do título.403 

                                                 
402 Vide nota n.º 258. 
403 I titoli di credito. Pádua: CEDAM, 1928, p. 13. Tradução livre do seguinte original: “Il debitore non è 
tenuto alla prestazione se non contro la esibizione del titolo medesimo, da parte del creditore. Se egli effettua 
la prestazione senza esibizione del titolo, egli non ha legalmente adempiuto e resta esposto ad un eventuale 
nuovo adempimento. 
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Daí decorre, por óbvio, que os títulos nominativos pressupõem invariavelmente a emissão 

de um documento404, a ser apresentado para o exercício do direito respectivo, sob pena de 

serem descaracterizados. É esse, em outras palavras, o atributo da cartularidade dos títulos 

de crédito. 

 

Note-se que a prática negocial acabou desenvolvendo a mecânica de alguns títulos de 

crédito e adaptando-os a novas circunstâncias, em particular aos sistemas 

computadorizados e à atuação bancária na cobrança de valores405, de forma a tornar a 

emissão da cártula eventual ou verificada apenas em um momento ou etapa do 

procedimento para a cobrança dos valores devidos. É o caso, no Direito francês, da lettre 

de change-relevé e, no Brasil, da denominada duplicata escritural, da cédula de produto 

rural, do warrant agropecuário e do conhecimento de depósito agropecuário. 

 

A lettre de change-relevé – LCR pode ser emitida sob duas formas: papel ou magnética406. 

A sistemática atinente à lettre de change-relevé-papel – LCR-papel inicia-se com a emissão 

de um título em papel, pelo credor, que é encaminhado ao banco. Em seguida, a sucessão 

de atos é assim descrita por Newton De Lucca: 

Seja-nos permitido adiantar, apenas, que a inovação básica consiste no fato de 
que o título não vai mais circular materialmente: após a remessa da LCR-papel 
ao banco do sacador, todos os dados são transportados para a fita magnética. O 

                                                                                                                                                    
Poiché solamente il titolo giustifica la pretesa del creditore e nessun’altra prova del diritto di quest’ultimo è, 
di norma, ammessa, il debitore è in diritto di rifiutare la prestazione a chi, pur a lui noto come avente a 
disposizione il titolo, o come colui che lo ha smarrito o ne è stato derubato, non possa legittimare la sua 
qualità con l’esibizione del titolo”. 
404 É interessante, nesse ponto, a análise da lição de Luigi Lordi. Escrevendo ainda sob a vigência do Códice 
di Commercio del Regno d’Italia, de 1882, Lordi menciona a possibilidade de que as companhias decidissem 
pela não emissão de ações sob a modalidade de títulos nominativos. Nesse caso, era confeccionado apenas 
um documento probatório do status do acionista, mas que não era apto a acarretar a circulação de direitos. A 
seguir, para qualificar essa situação jurídica, o autor afirma que não existia materialmente um título de 
crédito para, duas linhas adiante, fazer menção à transferência do título de crédito, porque o adquirente das 
ações possuía um direito autônomo, não sujeito à oposição de exceções pessoais (Le obbligazioni 
commerciali. V. 1. 2. ed. Milão: Società Editrice Libraria, 1936, pp. 490-491). Em suma, Lordi não assume 
um posicionamento definitivo – ou, ao menos, claro – quanto à caracterização jurídica das ações não 
emitidas. 
405 Como assevera Newton De Lucca, “Em relação à cobrança, tão cômodo se tornou o hábito do comerciante 
de confiar ao seu banqueiro o encargo de cobrar os efeitos comerciais, que as centenas de milhares de títulos 
que diariamente passam pelas Carteiras de Cobrança dos Bancos estão a exigir métodos cada vez mais 
aprimorados de racionalização desse crescente serviço” (A cambial-extrato. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1985, p. 22). 
406 Note-se que a sistemática da lettre de change-relevé foi adotada na França ainda na década de 1970, ou 
seja, quando os sistemas de informática e telemática ainda eram significativamente menos desenvolvidos que 
o são hoje. Assim, revela-se, por um lado, a rapidez da resposta oferecida pela legislação gaulesa; mas, por 
outro, vislumbram-se instrumentos que demandam evolução para se adaptar aos recursos e demandas do 
tempo presente. 
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título é conservado em poder do banco do sacador. Passa a circular somente a 
fita magnética: do banco do sacador ao “computador da compensação” do Banco 
da França e deste ao banco do sacado. Somente no banco do sacado é que o 
papel vai reaparecer: é o extrato da LCR (relevé).407 

 

Com essa sistemática, Vasseur sublinha que na LCR-papel existe documentação em papel 

no início e ao fim do procedimento, apesar da desnecessidade do suporte material para a 

circulação. E sentencia Vasseur: “era ainda papel demais”408. 

 

Fazia-se mister, portanto, uma desmaterialização ainda mais significativa409. Surge, então, 

a lettre de change-relevé-magnética – LCR-magnética, em cujo mecanismo, em vez de 

enviar um documento impresso ao banco, o credor encaminha os dados já em meio 

magnético, acompanhados de um borderô de remessa410. 

 

No caso brasileiro, já em 1985, Newton De Lucca desenhava os lineamentos de um título 

que denominou duplicata-extrato, baseado na experiência francesa da lettre de change-

relevé411. Da mesma forma que a sua precursora francesa, poderia a duplicata-extrato ter 

                                                 
407 A cambial-extrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, pp. 28-29. Grifos no original. Prossegue o 
autor: “é fácil perceber que o sistema criado vai promover, necessariamente, uma substituição na forma de 
fazer-se a prova do pagamento. 
Efetivamente, a prova do pagamento se fará, em lugar do título quitado, pelo extrato da conta bancária do 
sacado (contendo o débito efetuado), juntamente com a parte direita do relevé da LCR, que fica em poder do 
sacado (...)”. 
408 Eis as palavras de Michel Vasseur: “La L.C.R.-papier (que l’ont vient de se borner à décire) correspond à 
un progrès indéniable. Toute circulation de papier est exclue; de papier il n’y a qu’au début et à la fin. Au 
début, à raison de l’etablissement d’une L.C.R.-papier; à la fin, soit à raison de l’etablissement du relevé, 
adresse avant l’échéance par le banquier du tire à celui – ci et renvoyé ensuite par le tiré à son banquier, soit à 
raison de l’etablissement de l’avis de L.C.R. adresse après paiement par le banquier au tire. 
C’était encore trop de papier.” (La Lettre de Change-Relevé. Paris: Sirey, 1976, p. 16). 
409 Acerca da evolução da LCR-papel para a LCR-magnética, Vasseur faz a seguinte descrição: “De 
distingués specialistes avaient émis l’espoir que, dans un avenir plus ou moins proche, le relevé de lettre de 
change pourrait être supprimé. Le compte du tiré serait automatiquement et eletroniquement débité par son 
banquier. Le tiré n’interviendrait plus avant paiement, mais il aurait la possibilité de se manifester aprés 
paiement, afin de faire contre-passer tel débit et de faire rejeter comme impayée telle L.C.R. qui aurait été 
réglée” (idem, ibidem). 
410 DE LUCCA, Newton. A cambial-extrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, pp. 27-28. Ressalte-se 
que o mencionado borderô possui, na França, força executória (DE LUCCA, Newton. Títulos e Contratos 
Eletrônicos: O Advento da Informática e seu Impacto no Mundo Jurídico. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO 
FILHO, Adalberto (org.). Direito & Internet: Aspectos Jurídicos Relevantes. Vol. I. Bauru: Edipro, 2000, 
p. 41). 
411 Newton De Lucca asseverava, nessa época, que “O atual estágio da Informática Bancária, de um lado, e a 
necessidade imperiosa de agilizar a cobrança, de outro, recomendam cuidadoso estudo no sentido de ser 
implantado, em nosso meio, sistema semelhante ao da LCR francesa. 
Quer no tocante à cobrança, quer no que se refere ao desconto, parece de todo conveniente a substituição do 
atual sistema baseado na duplicata” (A cambial-extrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 129). 
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suporte material em papel ou fita magnética. Nesse último caso, como ressalta o autor, ela 

poderia “ser criada independente de lei e ser considerada um título atípico”412. 

 

Efetivamente, o pensamento de Newton De Lucca veio a se concretizar na prática. Hoje, 

no Brasil, foi adotada a figura da duplicata escritural413 ou virtual414. Tratou-se de um 

inominável avanço na seara da cobrança de créditos por meio do sistema financeiro e na 

informatização dos títulos de crédito. 

 

Segundo Fábio Ulhoa Coelho, os passos para a emissão e cobrança da duplicata em meio 

eletrônico são os seguintes: 

Ao admitir o pagamento a prazo de uma venda, o empresário não precisa 
registrar em papel o crédito concedido; pode fazê-lo exclusivamente na fita 
magnética de seu microcomputador. A constituição do crédito cambiário, através 
do saque da duplicata virtual, se reveste, assim, de plena juridicidade. Na 
verdade, o único instrumento que, pelas normas vigentes, deverá ser suportado 
em papel, nesse momento, é o Livro de Registro de Duplicatas. (...) 
O crédito registrado em meio eletrônico será descontado junto ao banco, muitas 
vezes em tempo real, também sem a necessidade de papelização. Por via 
telefônica, os dados são remetidos aos computadores da instituição financeira, 
que credita – abatidos os juros contratados – o seu valor na conta de depósito de 
empresário. Nesse momento, expede-se a guia de compensação bancária que, por 
correio, é remetida ao devedor da duplicata virtual. De posse do boleto, o sacado 
procede ao pagamento da dívida, em qualquer agência de qualquer banco do 
país. Em alguns casos, quando o devedor tem o seu microcomputador interligado 
ao sistema da instituição descontadora, já se dispensa a papelização da guia, 
realizando-se o pagamento por transferência bancária eletrônica.415 

 

Ademais, como também ressalta Fábio Ulhoa Coelho, é desnecessária a impressão da 

duplicata mesmo para o ajuizamento de ação de execução. Com efeito, para esse título em 

especial, a lei admite o protesto por indicações (art. 13, § 1º, da Lei n.º 5.474/1968), que 

são transmitidas ao cartório de protesto por meio eletrônico. E, para instruir a respectiva 

                                                 
412 Idem, p. 167. 
413 DE LUCCA, Newton. Dos Atos Unilaterais. Dos Títulos de Crédito. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo 
(org.). Comentários ao Novo Código Civil. Vol. XII. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 138; e ARNOLDI, 
Paulo Roberto Colombo; PINTAR, Marcos Alves. A duplicata escritural. Revista Nacional de Direito e 
Jurisprudência, Ribeirão Preto, Nacional de Direito, ano 3, n.º 26, p. 33-46, fev. 2002. 
414 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 12. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 469. O autor utiliza ainda a expressão “duplicata em meio eletrônico” (idem, p. 469). 
415 Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 469. Grifo 
no original. 
Newton De Lucca aponta normas das Corregedorias de alguns Tribunais de Justiça, a serem obedecidas pelas 
serventias extrajudiciais, que criam óbices à efetivação do protesto de duplicatas escriturais (Dos Atos 
Unilaterais. Dos Títulos de Crédito. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (org.). Comentários ao Novo 
Código Civil. Vol. XII. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 138-140). Assim, para esse autor, seria adequada 
a adoção de alterações legislativas quanto à matéria, com vistas a evitar entendimentos eventualmente 
contrários à executividade das duplicatas escriturais. 
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execução bastam o instrumento do protesto realizado por indicações e o comprovante de 

entrega das mercadorias (art. 15, § 2º, da Lei n.º 5.474/1968).416 

 

Ainda no contexto de valores que possuem um suporte material em papel e outro 

eletrônico, conforme a fase de sua vida, Fábio Ulhoa Coelho menciona que para alguns 

títulos, no Direito brasileiro, foi adotado um sistema de transmutação de suporte. Segundo 

ele, 

Como ainda se encontra, aqui e acolá, alguma resistência em relação ao novo 
suporte documental e ninguém quer assumir o risco de ver desconstituído o seu 
direito ao crédito (ou, menos pior, não reconhecida sua executividade, liquidez e 
certeza), tem-se adotado a sistemática de o emitir em papel, promovendo-se em 
suporte eletrônico a circulação e liquidação. Verifica-se o que eu proponho 
chamar de transmutação de suporte: o título de crédito papelizado torna-se 
eletrônico e, caso não adimplido, retorna ao antigo suporte para fins de cobrança 
judicial.417 

 

Esse mecanismo foi adotado legislativamente para a cédula de produto rural (art. 19 da Lei 

n.º 8.929/1994) e para o warrant agropecuário e o conhecimento de depósito agropecuário 

(art. 15 da Lei n.º 11.076/2004). Tais títulos, em geral, são destinados à circulação bursátil. 

Para tanto, são impressos e depositados em custódia em uma instituição, que passará a 

registrar a sua circulação apenas em meio informático. 

 

Outro papel que tradicionalmente seguia os regimes de circulação típicos dos títulos 

cambiários era a ação das sociedades anônimas. No entanto, como já mencionado, a partir 

da Lei n.º 8.021/1990, o Direito brasileiro passou a conhecer exclusivamente as ações 

nominativas. Por outro lado, a Lei n.º 6.404/1976 já traz, desde a sua edição, normas 

permitindo que esses títulos sejam escriturais, nos seguintes termos: 

Art. 34. O estatuto da companhia pode autorizar ou estabelecer que todas as 
ações da companhia, ou uma ou mais classes delas, sejam mantidas em contas de 
depósito, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão de 
certificados. 
§ 1º. No caso de alteração estatutária, a conversão em ação escritural depende da 
apresentação e do cancelamento do respectivo certificado em circulação. 
§ 2º. Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores 
Mobiliários podem manter serviços de ações escriturais. 
§ 3º. A companhia responde pelas perdas e danos causados aos interessados por 
erros ou irregularidades no serviço de ações escriturais, sem prejuízo do eventual 
direito de regresso contra a instituição depositária.418 

                                                 
416 Idem, pp. 468-471. 
417 Títulos de crédito eletrônicos. Revista do Advogado, São Paulo, AASP, ano XXVIII, n.º 96, mar. 2008, 
pp. 46-47. Grifo no original. 
418 No que tange à regra de distribuição de responsabilidade constante do § 3º transcrito, os títulos públicos 
seguem regime jurídico diverso, na medida em que não há norma específica no mesmo sentido que lhes seja 
aplicável (vide item 5.4). 
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Assim, a combinação de dois fatores – a admissão apenas de ações nominativas e o 

desenvolvimento de sistemas de negociação bursáteis eletrônicos – levou a que esses 

títulos fossem emitidos pelas companhias abertas exclusivamente sob a forma escritural419. 

 

De qualquer modo, a Lei n.º 6.404/1976 prevê expressamente que “a propriedade da ação 

escritural presume-se pelo registro na conta de depósito das ações” (art. 35, caput) e que os 

negócios envolvendo esses valores operam-se por meio de lançamentos de créditos e 

débitos nas contas de custódia das partes, que periodicamente devem receber extratos com 

a sua posição acionária (art. 35, §§ 1º e 2º). 

 

Diante desse regime jurídico, Modesto Carvalhosa afirma que tais ações não admitem a 

emissão de qualquer certificado que as representem420 e leciona que 

Diante dessas características, pode-se definir a ação escritural como um valor 
patrimonial incorpóreo que outorga ao seu titular os direitos e obrigações 
inerentes à qualidade de acionista e cuja propriedade e respectiva transferência se 
processam escrituralmente, mediante assentamentos próprios nas instituições 
encarregadas de sua administração (art. 35).421 

 

E, destarte, o único documento previsto na legislação, com relação às ações escriturais, é o 

extrato da conta de depósito, que, por certo, não se equipara nem equivale à cártula 

contendo os direitos do titular ou possuidor, pensada pelos autores que discorrem sobre os 

títulos de crédito. 

 

Nesse contexto, deve-se ter em mente que o conceito de documento não se restringe ao 

papel. Com efeito, apesar de haver em geral uma tendência à redução da noção de 

documento à de documentação em papel422, qualquer meio de representação de um fato 

pode ser tido, juridicamente, como documento. 

 

                                                 
419 No âmbito das companhias fechadas a situação é diversa, na medida em que elas não possuem suas ações 
negociadas em bolsas de valores ou no mercado de balcão, fator que acarreta um número muito menor de 
transações envolvendo tais títulos e torna sem sentido que sejam incorridos em custos de contratação de um 
agente escriturador. Na prática, contudo, apesar de usualmente as ações dessas companhias não obedecerem 
às normas acerca das ações escriturais constantes da Lei n.º 6.404/1976, na maioria das vezes também não 
são emitidos certificados que representem tais títulos. 
420 Comentários à Lei de Sociedades Anônimas.  Vol. 1. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 338. 
421 Idem, p. 337. 
422 DE LUCCA, Newton. Títulos e Contratos Eletrônicos: O Advento da Informática e seu Impacto no 
Mundo Jurídico. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (org.). Direito & Internet: Aspectos 
Jurídicos Relevantes. Vol. I. Bauru: Edipro, 2000, p. 43. 



 129 

O estudo dos documentos foi mais desenvolvido no âmbito do Direito Processual, por estar 

intimamente ligado a um de seus institutos basilares, a prova. Tradicional, nessa seara, é a 

definição de Francesco Carnelutti, para quem 

Documento é, no significado etimológico, uma coisa que docet, isto é, que tem 
em si a virtude de fazer conhecer; esta virtude é devida ao seu conteúdo 
representativo; por isso documento é uma coisa na medida em que serve para 
representar outra.423 

 

Ainda no âmbito dos estudos voltados ao processo civil, Cândido Rangel Dinamarco 

assevera que 

Documento, como fonte de prova, é todo ser composto de uma ou mais 
superfícies portadoras de símbolos capazes de transmitir ideias e demonstrar a 
ocorrência de fatos. Esses símbolos serão letras, palavras e frases, algarismos e 
números, imagens e sons gravados e registros magnéticos em geral; o que há em 
comum entre eles é que sempre expressam ideias de uma pessoa, a serem 
captadas e interpretadas por outras.424 

 

Assim, é perfeitamente admissível a noção de documento eletrônico425. Ademais, como 

anuncia Fábio Ulhoa Coelho, a Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil 

Internacional – Uncitral elaborou lei-modelo sobre o comércio eletrônico, da qual consta, 

em seu art. 5º, o princípio da equivalência funcional, segundo o qual “não se negarão 

efeitos jurídicos, validade ou executividade à informação tão-somente pelo fato de se 

encontrar na forma de mensagem de dados”426. 

 

                                                 
423 Sistema del Diritto Processuale Civile. Pádua: CEDAM, 1936, pp. 690-691. Grifo no original. Tradução 
livre do seguinte original: “Documento è, nel significato etimologico, una cosa che docet, cioè che ha in sè la 
virtù del far conoscere; questa virtù è dovuta al suo contenuto rappresentativo; perciò documento è una cosa 
in quanto serve a rappresentare un’altra”. 
Para Carnelutti, do documento consideram-se o autor, o meio e o conteúdo (idem, ibidem). Referindo-se ao 
meio, diz o autor que “Come ogni altro opus, il documento risulta dalla elaborazione di una materia. Poiché il 
più antico e ancora più diffuso tra i mezzi di elaborazione documentale è la scrittura e, oggi, la materia sulla 
quale si scrive, è la carta, per lo più il documento è cartaceo; anzi come vi è nell’uso una sinonimia tra 
documento e scrittura, cosi vi è tra documento e carta, nel senso che scrittura e carta si adoperano, per 
antonomasia, con significato di documento. Ma il vero è che qualunque materia atta a formare una cosa 
rappresentativa può entrare nel documento: tela, cera, metallo, pietra e simili” (idem, pp. 692-693) (grifos no 
original). 
424 Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 565. Grifos no 
original. O autor ainda acrescenta que “Os seres que trazem em si esses símbolos transmissores de 
comunicação visual, sonora ou mesmo sensitiva (vibrações) são ordinariamente coisas e, mais 
corriqueiramente, papéis (...). Sempre, no entanto, o documento é uma fonte passiva de prova, da qual os 
informes são retirados sem a participação do ser que a traz em si (...); como toda fonte passiva, essa tem a 
natureza real e não pessoal (...)” (idem, ibidem) (grifos no original).  
425 DE LUCCA, Newton. Títulos e Contratos Eletrônicos: O Advento da Informática e seu Impacto no 
Mundo Jurídico. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (org.). Direito & Internet: Aspectos 
Jurídicos Relevantes. Vol. I. Bauru: Edipro, 2000, pp. 21-100; e COELHO, Fábio Ulhoa. Títulos de crédito 
eletrônicos. Revista do Advogado, São Paulo, AASP, ano XXVIII, n.º 96, p. 41-47, mar. 2008. 
426 Idem, pp. 42-43. 
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Outrossim, como assevera Newton De Lucca, entre os documentos tradicionais e os novos 

documentos eletrônicos, a diferença encontra-se unicamente “no suporte do meio real 

utilizado, não mais representado pelo papel e sim por disquetes, disco rígido, fita ou discos 

magnéticos etc.”427. 

 

O vigente Código Civil brasileiro buscou pacificar a questão, no que tange aos títulos de 

crédito. Com efeito, em seu art. 889, § 3º, esse diploma expressamente admite a emissão de 

títulos a partir de computadores, in verbis: 

Art. 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa 
dos direitos que confere, e a assinatura do emitente. 
(...) 
§ 3º. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador 
ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, 
observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. 

 

A doutrina ainda diverge sobre se o mencionado dispositivo efetivamente introduziu, no 

Direito brasileiro, uma previsão genérica expressa da criação de títulos de crédito 

eletrônicos, ou seja, em suporte material diverso do papel428. Mas, ainda que por outros 

fundamentos normativos, a tendência é do reconhecimento da juridicidade de tais títulos, 

                                                 
427 Títulos e Contratos Eletrônicos: O Advento da Informática e seu Impacto no Mundo Jurídico. In: DE 
LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (org.). Direito & Internet: Aspectos Jurídicos Relevantes. 
Vol. I. Bauru: Edipro, 2000, p. 44. Grifo no original. 
428 Em sentido positivo é a lição de Newton De Lucca (Dos Atos Unilaterais. Dos Títulos de Crédito. In: 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (org.). Comentários ao Novo Código Civil. Vol. XII. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, pp. 136-140). O autor, contudo, salienta a pouca utilidade do dispositivo se for adotado o 
entendimento de que as normas constantes do Código Civil brasileiro sobre títulos de crédito aplicam-se 
apenas àqueles atípicos. Ademais, para Newton De Lucca as próprias duplicatas escriturais, hoje, são títulos 
de crédito atípicos, sujeitando-se à aplicação do art. 889, § 3º (idem, pp. 140-141). Ainda para esse estudioso, 
é admissível, pela conjugação do dispositivo em tela com outros existentes no mesmo capítulo da codificação 
pátria, a assinatura digital (idem, pp. 145-164). 
Em sentido contrário, Fábio Ulhoa Coelho entende que esse dispositivo apenas admite a existência de títulos 
impressos em papel a partir de caracteres criados por computador. Segundo esse autor, os títulos eletrônicos 
são admitidos, no Direito brasileiro, com fundamento no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, por 
meio da invocação do princípio geral da equivalência funcional, pelo qual não se negarão efeitos jurídicos, 
validade ou executividade a documentos pelo simples fatos de eles constarem em suporte eletrônico (Títulos 
de crédito eletrônicos. Revista do Advogado, São Paulo, AASP, ano XXVIII, n.º 96, mar. 2008, pp. 42-45). 
Wille Duarte Costa, a seu turno, aduz que os títulos eletrônicos não podem encontrar seu fundamento legal 
no § 3º do art. 889 do Código Civil brasileiro, uma vez que o caput desse mesmo dispositivo traz como um 
dos requisitos do título a assinatura e tal elemento é impossível no âmbito digital (Títulos de crédito e o novo 
Código Civil. In: RODRIGUES, Frederico Viana (org.). Direito de Empresa no novo Código Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, pp. 544-546). Assevera, ainda, que se a intenção fosse “criar um título completo, 
incluindo a assinatura do emitente, faltou regulamentar a ‘assinatura criptografada’, a ‘chave privada’, a 
‘chave pública’ e outro elementos necessários para a segurança do emitente do título eletrônico. De qualquer 
forma, o legislador autorizou um tipo de emissão do qual não demonstrou o menor conhecimento. Quis ser 
moderno apenas” (idem, p. 546) (grifos no original). 
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em especial diante da admissão ampla de que há documentos com suportes materiais 

diversos429. 

 

Por esse motivo, talvez hoje seja mais adequado referir-se a uma documentalidade430 dos 

títulos de crédito do que precisamente à cartularidade. 

 

É a aceitação jurídica do fenômeno denominado de desmaterialização dos títulos de 

crédito431. Por certo, a evolução tecnológica implica severa alteração na práxis mercantil. E 

essa, por sua vez, demanda uma detida análise por parte dos juristas, que devem 

desenvolver a dogmática de forma a que esta passe a satisfazer as necessidades sociais que 

se lhe apresentam. 

 

Também vale acrescentar que os títulos de crédito tradicionais, cartulares, cumprem duas 

funções essenciais: permitir a circulação de direitos e facilitar a execução, caso a obrigação 

não seja adimplida na data e no modo convencionados432. Não obstante, no caso de títulos 

de crédito sob a forma eletrônica, essas funções são perfeitamente exercidas433. A 

circulação ocorre, sem maiores entraves – pelo contrário, de modo muito mais célere –, por 

meio de sistemas eletrônicos. E uma eventual execução pode ser aparelhada com o mesmo 

título, impresso no momento necessário para tanto434. 

 

                                                 
429 Antes mesmo de que se pudesse prever a efetiva existência de documentação em meio eletrônico, José 
Maria Whitaker assim descrevia a letra de câmbio: “Considerada em seu aspecto material, a letra é, 
geralmente, um retângulo de papel, escrito (...). 
Pode ela, entretanto, ser escrita de outra maneira, ter outro qualquer formato, não desarrazoado, e até mesmo 
ser feita de qualquer outra matéria prima idônea, como pergaminho, pano, madeira, pedra ou marfim” (Letra 
de câmbio. 2. ed. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1932, pp. 44-45). 
430 Referido termo foi utilizado por Newton De Lucca, quando de sua arguição oral para obtenção do título de 
professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 2009. 
431 Na lição de Fábio Ulhoa Coelho, “No mínimo, importantes transformações, já em curso, alterarão a 
substância do direito cambiário. O quadro é provocado pelo extraordinário progresso no tratamento 
eletrônico das informações, o crescente uso dos recursos da informática no cotidiano da atividade de 
administração de crédito. De fato, o meio eletrônico vem substituindo paulatina e decisivamente o meio papel 
como suporte de informações. O registro da concessão, cobrança e cumprimento do crédito comercial não 
fica, por evidente, à margem desse processo, ao qual se refere a doutrina pela noção de desmaterialização do 
título de crédito” (Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2008, p. 389) (grifo no original). 
432 Conforme Tullio Ascarelli, a função executiva dos títulos de crédito é secundária face à circulação de 
direitos (Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, pp. 131-132). No entanto, não se pode 
negar que também o caráter executório é em alguma medida relevante no âmbito desses papéis. 
433 E, ressalte-se desde já, no caso dos títulos públicos e demais instrumentos financeiros completamente 
desmaterializados, elas são exercidas sem necessidade de um documento que corporifique o direito. 
434 Sem prejuízo de, em futuro não longínquo, vislumbrar-se o envio de título ainda em meio eletrônico para 
o Poder Judiciário, de modo a instruir um processo virtual de execução. 
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Como alerta Fábio Ulhoa Coelho, 

Diante do quadro de desmaterialização dos títulos de crédito, vale a pena 
repassar rapidamente os princípios do direito cambiário, com vistas a conferir se 
eles ainda têm atualidade. Quer dizer, do que se está falando, hoje em dia, na 
referência à cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais?435 

 

Para esse autor, resiste à desmaterialização apenas a autonomia das obrigações cambiais, o 

que não ocorre com a cartularidade e a literalidade436. 

 

Newton De Lucca, a seu turno, aduz, com relação à lettre de change-relevé, mas em 

raciocínio que pode ser estendido aos demais títulos de crédito eletrônicos, que alguns dos 

elementos essenciais dos títulos de crédito encontram-se presentes em menor grau, sem 

que seja alterada a sua natureza437. Para Newton De Lucca, o que deve ser considerado, 

mais do que a natureza de um determinado papel, é a adequação do sistema jurídico ao 

qual ele está submetido438. 

 

Assim, de uma forma geral, diante da noção de documento eletrônico, pode-se afirmar que 

a doutrina ainda reconhece a presença de elementos da categoria dos títulos de crédito em 

valores emitidos em meio virtual. Tal reconhecimento se dá ou porque as características 

                                                 
435 Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 389. Grifo 
no original. 
436 Idem, pp. 389-390. 
É no mesmo sentido, no âmbito argentino, quanto aos títulos escriturais, a lição de Nicolás Malumián e 
Federico A. Barredo, para quem “los caracteres ‘tradicionales’ de los títulos valor (...) se apoyaban 
fuertemente en la incorporación de los derechos en un documento en papel (cartular) y que por lo tanto éstos 
pierden gran parte de su sustancia en los títulos escriturales. En tal línea de pensamiento, el Proyecto de 
Código Civil de la República Argentina Unificado con el Código de Comercio (año 1998) define, en sus arts. 
1747 y 1748, el concepto de título valor amparándose en el concepto de autonomía más que en los conceptos 
de literalidad y necesidad. De esta forma, podría sostenerse que han quedado modificados (al menos en 
cuanto al alcance de éstos y a la forma de exteriorización se refiere) a partir de la masificación del fenómeno 
de la desmaterialización” (Obligaciones negociables. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2006, p. 7). 
Como relatam esses autores, “el Proyecto entiende que ‘los títulos valores contienen una promesa 
incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo...’ (art. 1747)” 
(idem, ibidem). 
Ressalte-se que Fábio Ulhoa Coelho ainda admite que a literalidade seja mantida como princípio, mas com 
adaptações (Títulos de crédito eletrônicos. Revista do Advogado, São Paulo, AASP, ano XXVIII, n.º 96, 
mar. 2008, pp. 45-46). 
437 A cambial-extrato. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 64. 
438 Afirma Newton De Lucca: “(...) é bem razoável imaginar-se que estamos vivendo, presentemente, num 
momento em que o próprio instituto dos títulos de crédito – conquanto extraordinário – não seja mais 
suficiente para atender aos reclamos dos novos sistemas de pagamento que estão sendo desenvolvidos em 
número bastante expressivo de países. 
Em razão de todas essas considerações é que não nos parece tão decisiva a conclusão de ser ou não a LCR 
uma letra de câmbio. 
O que importa verdadeiramente verificar é se o sistema jurídico existente é ou não satisfatório para o 
atendimento das novas necessidades do mundo moderno, quais os ajustes necessários a serem realizados, na 
hipótese positiva, e quais as reformulações a serem procedidas diante das incompatibilidades eventualmente 
apuradas” (idem, pp. 76-77). 
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dos títulos de crédito ainda são constatáveis, ainda que em menor grau, ou porque esses 

princípios devem ser entendidos sob uma outra roupagem. 

 

Não obstante essa constatação, no caso dos títulos públicos a situação apresenta-se de 

forma substancialmente diversa. Presentemente, na maior parte das hipóteses, como já 

visto, a lei determina que os títulos sejam dotados de forma exclusivamente escritural, o 

que acarreta uma vedação na emissão de cártulas ou de qualquer outra forma documental 

representativa do direito respectivo. 

 

E, por via de consequência, em nenhum momento é exigida a apresentação de qualquer 

documento, em meio físico ou eletrônico, para o exercício dos direitos. O extrato existente, 

caracterizado por ser um resumo dos lançamentos a crédito e a débito da conta de um dado 

investidor, não supre essa ausência de suporte documental. Com efeito, tal extrato 

simplesmente traduz os números de títulos detidos por esse investidor e eventuais 

desdobramentos referentes a tais títulos (como resgates ou pagamentos de juros). Tem ele a 

simples função de comprovar a atual situação do investidor, demonstrando quantos e quais 

valores constam sob a sua titularidade nos registros do agente escriturador. Não há dois 

documentos: título e livro, ainda que eletrônicos. 

 

Esse extrato, assim, desempenha funções inteiramente diversas daquelas cumpridas pelo 

documento necessário existente nos títulos nominativos. O extrato não tem qualquer 

utilidade na circulação ou transferência da titularidade dos títulos públicos em tela. A 

transferência se dá apenas por meio de registros eletrônicos de transações originadas por 

ordens dos agentes atuantes no mercado a seus respectivos comissários, que as repassam ao 

sistema de negociação – ou, no caso do Tesouro Direito, por meio de ordens inseridas 

diretamente no sistema de negociação, ainda que se utilizando de uma instituição que 

conceda a interface entre o investidor e o administrador da estrutura eletrônica. Em outras 

palavras: o documento mencionado não possui função constitutiva ou dispositiva, mas 

meramente probatória. 

 

O extrato em tela também não se confunde com o borderô ou documento que acompanha 

os dados magnéticos enviados à instituição financeira, para cobrança, no caso da lettre de 

change-relevé ou da duplicata escritural. Em primeiro lugar, o extrato não se destina à 

cobrança dos títulos, diferentemente do borderô. Ademais, ele implica o reconhecimento 
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da dívida do ente público por um agente escriturador, que atua como mandatário seu, o que 

também não ocorre no caso dos borderôs. A função de cada um é bastante diversa, sendo 

impossível equipará-los. 

 

Não existe sequer um documento eletrônico que represente os títulos públicos. De fato, 

para sua admissão à negociação nos mercados regulados, basta a aceitação da ordem de 

aquisição formulada por um agente participante do sistema, sem que seja gerado um 

documento que represente, de qualquer forma, o direito correlato. É apenas efetuado o 

lançamento na conta escritural do investidor e liquidada a quantia correspondente em sua 

conta mantida em instituição financeira credenciada. 

 

Assim é que, com relação às ações escriturais, Philomeno José da Costa já afirmava que 

“elas escapam à retórica dos títulos de crédito, porque lhes falta exatamente o pedaço de 

papel negociável; não são nem documentos”439. 

 

Não se pode, portanto, falar na existência de cartularidade ou mesmo documentalidade dos 

títulos públicos: essa característica peculiar do regime jurídico cambiário deixa de ter 

função na circulação dos direitos referentes a ativos desmaterializados. E os títulos 

públicos afastam-se essencialmente da categoria dos títulos de crédito. 

 

Note-se que a questão já não é inteiramente nova na doutrina brasileira. Em nosso sistema 

jurídico, não se exige a apresentação das ações nominativas para a efetuação da 

transferência da titularidade das mesmas440. E tal circunstância levou Newton De Lucca a 

afastar essas ações da categoria dos títulos de crédito, pois, segundo ele, 

(...) a transferência da ação nominativa efetua-se com o termo no livro de 
transferência ou pela averbação no livro de registro de ações nominativas. 
Inexiste (como inexistiria no regime do Decreto-Lei n.º 2.627) algo que permita 
concluir ser necessária a apresentação do título, como ocorre no Direito italiano. 
Sabe-se que, costumeiramente, não se exige a apresentação do título para operar-
se a transferência das ações nominativas. 
Assim sendo, é forçosa a conclusão de que a ação nominativa no Direito 
brasileiro não pode ser considerada um título de crédito. (...) Faltar-lhe-ia, assim, 
sob tal aspecto, o elemento essencial consistente na cartularidade (...).441 

 

                                                 
439 Anotações às companhias. Vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 203. 
440 Como visto, essa questão já fora abordada por Carvalho de Mendonça e Newton De Lucca (vide item 4.1). 
441 Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, p. 115. 
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Da mesma forma, Philomeno José da Costa, após afirmar genericamente a qualidade de 

títulos de crédito das ações de companhias, lecionava que 

Contudo, se a transferência depende de registro nos livros sociais, transferindo-
se mesmo os seus direitos sem a exibição do papel (ação), este já não é mais um 
documento necessário para o exercício de um direito literal e autônomo que nele 
se contém. (...) São na verdade meros comprovantes, porque a verdade se revela 
sem elas; prova-se o direito, a que se referem, pelos registros sociais.442 

 

Tais considerações podem ser transportadas com igual razão para os títulos públicos: não 

sendo exigida a apresentação de nenhum documento para o exercício dos direitos advindos 

de tais valores, eles não configuram verdadeiros títulos de crédito. 

 

O mesmo raciocínio aplica-se à literalidade: na inexistência de um documento, sequer sob 

a forma eletrônica, não se pode afirmar que o limite dos direitos do titular do instrumento 

seja o teor do documento. É apenas à norma genérica, em geral um ato administrativo de 

caráter normativo, que se deve recorrer para verificar quais são os específicos direitos 

daquele que detém um título público. O único elemento a se acrescentar ao texto abstrato e 

genérico do ato normativo é o saldo da conta de custódia em favor do respectivo titular, 

para se aferir a quantidade de direitos individualmente considerados por ele detidos. 

 

E esse saldo, ou o respectivo extrato, não atendem à função da literalidade dos títulos de 

crédito, mas apenas permitem ao devedor saber o numerário que deve pagar ao titular da 

conta em questão, bem como permitem a este último ter informação quantitativa segura 

para poder negociar, por meio do mercado próprio, os valores que detém. 

 

Mesmo a autonomia, em face dos títulos públicos, não se apresente íntegra, em sua 

concepção original. Com efeito, a autonomia possui dois aspectos básicos: a 

inoponibilidade de exceções e a proteção do terceiro de boa-fé por eventual aquisição a 

non domino. A inoponibilidade de exceções, a nosso ver, como será desenvolvido 

posteriormente, atua de forma mais ampla nos títulos públicos, atingindo mesmo aqueles 

que possuem dívidas para com o Estado. Tal se dá em virtude do grau maximizado de 

fungibilidade desses títulos e da segurança necessária para a liquidação das operações 

travadas no sistema próprio. Ademais, não há de se falar em eventual aquisição a non 

domino, mas de possibilidade ou impossibilidade de liquidação de uma operação em 

virtude da inexistência de saldo (em títulos) disponível na conta de custódia do agente 

                                                 
442 Anotações às companhias. Vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 202. 
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alienante, bem como, eventualmente, na responsabilidade dos intermediários e do próprio 

administrador do sistema com relação a eventuais erros na contabilização e contratação das 

transações. 

 

Em acréscimo, há outras características dos valores nominativos que levaram à sua 

aceitação como títulos de crédito e que igualmente não se encontram presentes nos títulos 

públicos. 

 

Uma delas, salientada, como já visto, por Vivante e Messineo, é a conversibilidade dos 

títulos nominativos em títulos de outra espécie, ao portador ou à ordem443. Todos os títulos 

negociados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic são escriturais444. Essa é 

uma necessidade estrutural desse ambiente de negociação, na medida em que, para 

minimizar o risco sistêmico, as operações registradas no Sistema são liquidadas em tempo 

real445, o que seria impossível caso fosse necessária a realização de registros em papel. 

 

Verifica-se, portanto, que não há qualquer substitutividade, nem mesmo implícita ou 

potencial, dos títulos públicos por papéis ao portador ou à ordem, na medida em que estes 

são incompatíveis com o mecanismo de negociação adotado por aqueles de caráter 

escritural. 

 

Nesse sentido é que, por exemplo, no Direito italiano, deve-se entender a dicção do 

Decreto do Ministro do Tesouro, do Orçamento e da Programação Econômica, de 31 de 

julho de 1998, que regulamentou a transformação de papéis ao portador e nominativos em 

                                                 
443 Neste ponto, cabe destacar que a classificação dos títulos de crédito, quanto à circulação, em ao portador, 
à ordem e nominativos, é a mais comumente encontrada na doutrina, mas, ainda assim, não é unânime. Nesse 
sentido, Fábio Ulhoa Coelho classifica os títulos em (i) ao portador; (ii) nominativos à ordem; e (iii) 
nominativos não à ordem. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, “Os títulos ao portador não ostentam o nome 
do credor e, por isso, circulam por mera tradição; isto é, basta a entrega do documento, para que a titularidade 
do crédito se transfira do antigo detentor da cártula para o novo. Os nominativos à ordem identificam o titular 
do crédito e se transferem por endosso, que é o ato típico da circulação cambiária. Os nominativos não à 
ordem, que também identificam o credor, circulam por cessão civil de crédito” (Curso de Direito 
Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 387). Justificando sua posição, o 
autor aduz que “A solução de Vivante é aplicável ao direito italiano, tendo em vista que o Codice Civile a 
adota de forma expressa. Para o direito brasileiro, entretanto, não faz sentido. Rejeito esse modo de organizar 
a matéria, portanto, até mesmo porque a classificação, para ser precisa, além de se limitar aos títulos de 
crédito próprios (isto é, cuja disciplina se exaure no direito cambiário), deve incluir também a alternativa dos 
títulos com a cláusula ‘não à ordem’” (idem, ibidem). 
444 Nos termos do disposto no item 6.3.1.1 do Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil, 
com a redação dada pela Circular n.º 3.481, de 15 de janeiro de 2010. 
445 De acordo com o item 6.3.1.2 do Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil, com a 
redação dada pela Circular n.º 3.481, de 15 de janeiro de 2010. 
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títulos desmaterializados. Com efeito, o art. 1º desse Decreto alude literalmente à 

“transformação de títulos ao portador e nominativos em inscrições contábeis”446. 

 

Em explanação acerca da utilidade dos títulos nominativos, Libonati aduz que estes se 

prestam para dar operacionalidade a lançamentos de papéis de massa e de longo prazo447. 

Segundo ele, somente nesse caso atuam as razões que dão ensejo à emissão de títulos 

nominativos, que, como é de se lembrar, acarretam a necessidade de criação de uma 

estrutura mais custosa de controle. 

 

Entretanto, os títulos públicos, mesmo quando são de curto prazo, são emitidos sob a forma 

nominativa e escritural. E isso se dá porque os fundamentos para a utilização da 

modalidade escritural são diversos: no caso dos papéis lançados pelo Estado, a sua 

negociação em mercados próprios, que somente pode se efetivar se os títulos forem 

nominativos e exclusivamente escriturais, é elemento ínsito aos objetivos buscados com a 

sua emissão. 

 

Assim, também sob o aspecto funcional, não se equiparam os títulos públicos atuais aos 

títulos de crédito. Com efeito, a crítica da aproximação de ambas as categorias que ora se 

realiza não é meramente formal, mas abrange também as razões econômicas que 

determinam tais formas e estruturas jurídicas. 

 

Uma vez mais, tomemos o exemplo da cartularidade, uma das características essenciais dos 

títulos de crédito. Fábio Ulhoa Coelho discorre sobre os interesses específicos por ela 

protegidos, nos seguintes termos: 

A cartularidade é, desse modo, postulado que evita o enriquecimento indevido de 
quem, tendo sido credor de um título de crédito, o negociou com terceiros 
(descontou num banco, por exemplo). Em virtude dela, quem paga o título deve, 
cautelarmente, exigir que ele lhe seja entregue. Em primeiro lugar, para evitar 
que a cambial, embora paga, seja ainda negociada com terceiros de boa-fé, que 

                                                 
446 Reza o artigo mencionado: “Art. 1.  
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, terzo comma, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato in 
premessa, gli intermediari di cui all’art. 30 del medesimo decreto ritirano i titoli al portatore e nominativi, 
appartenenti a prestiti vigenti, presentati presso i loro sportelli dai possessori e procedono alla trasformazione 
dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandoli alla Banca d’Italia per l’immissione nella gestione 
centralizzata.” 
447 Em suas palavras: “È invero agevole osservare che il titolo nominativo nella sua evoluzione risulta 
strattamente collegato al fenomeno dei titoli di massa e di investimento a lungo termine (...)” (I titoli di 
credito nominativi. Milão: Giuffrè, 1965, p. 28). 
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terão direito de exigir novo pagamento; em segundo, para que o pagador possa 
exercer, contra outros devedores, o direito de regresso (quando for o caso).448 

 

A proteção desses interesses não se coaduna com os títulos públicos exclusivamente 

escriturais e negociados em mercados próprios. Não há de se falar nos direitos de terceiros 

adquirentes de boa-fé, na medida em que todas as aquisições são efetuadas no âmbito do 

sistema de negociação próprio, com regras especiais. O pagamento somente é efetuado ao 

titular que conste do respectivo sistema, pelo devedor (Estado), não havendo possibilidade 

de direito de regresso ou co-obrigação dos anteriores titulares. É impossível a transferência 

do título e a sua posterior cobrança pelo titular anterior. Surgem, contudo, novos desafios: 

como se define, v.g., a responsabilidade dos agentes envolvidos em caso de erro na 

transmissão de ordens ou escrituração de titularidade de papéis? 

 

Ademais, ainda que se adote a categoria dos títulos de crédito atípicos, os títulos públicos 

atuais nela não poderiam ser enquadrados. De fato, repise-se, mesmo atípicos, os títulos de 

crédito exigem a presença de um documento que lhes confira suporte, e esse documento 

não existe no caso dos valores estatais. 

 

E, nesse passo, parece-nos de pouca ou nenhuma utilidade tentar realizar um alargamento 

conceitual dos títulos de crédito para que eles possam abarcar também os títulos públicos 

hoje existentes no mercado. Em primeiro lugar, porque esse exercício dogmático poderia 

levar a uma tal descaracterização do conceito de títulos de crédito que este passaria a ser de 

pouca ou nenhuma utilidade. Em segundo lugar, porque tal esforço doutrinário não 

resultaria em um benefício prático: ambas as categorias, como já visto, exercem funções 

diferentes, satisfazem interesses diversos e focam a sua atenção em aspectos distintos da 

regulação. 

 

Assim, parece-nos que a posição da doutrina tradicional é insuficiente para explicar e 

permitir uma adequada operacionalização das normas e estruturas relacionadas aos títulos 

públicos. E resta, portanto, perquirir qual é a categoria jurídica que permite uma adequada 

compreensão e regulamentação dos títulos públicos. É a essa tarefa que passamos a nos 

dedicar. 

 

                                                 
448 Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 376. 
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4.4 Os valores mobiliários: relações com os títulos públicos 

 

No âmbito de um estudo acerca da natureza financeira dos títulos da dívida pública, não 

poderiam deixar de ser feitas algumas considerações acerca das relações de tais títulos com 

os valores mobiliários. 

 

Em primeiro lugar, deve-se levar em conta que, no ambiente jurídico brasileiro, causa uma 

certa estranheza fazer alguma correlação entre títulos da dívida pública e valores 

mobiliários449. Isso porque a Lei n.º 6.385/1976, que veicula o conceito destes últimos no 

ordenamento jurídico brasileiro, expressamente exclui os primeiros do âmbito de 

incidência desse diploma legal. Com efeito, a redação original do art. 2º, parágrafo único, 

I, dessa Lei era a seguinte: 

Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: 
(...) 
Parágrafo único - Excluem-se no regime desta Lei: 
I - os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal; (...)” 

 

O dispositivo em questão continua em vigor desde então, tendo sofrido apenas uma 

remuneração do parágrafo450 e uma pequena correção de redação451. 

 

Diante desse quadro, desenham-se três questões a serem respondidas: 

a) ontologicamente, os títulos da dívida pública podem ser considerados 

valores mobiliários? 

b) qual a razão da exclusão dos títulos da dívida pública do âmbito de 

incidência da Lei n.º 6.385/1976? 
                                                 
449 Tal estranheza não se limita ao Direito brasileiro. Em Portugal, Eduardo Paz Ferreira afirma que “É 
frequente que nos estudos da problemática de valores mobiliários se tenda a esquecer a figura das obrigações 
de dívida pública dentro de uma concepção que associa os mercados de capitais aos mecanismos de 
economia privada” (Títulos da dívida pública e valores mobiliários. In: Direito dos Valores Mobiliários. 
Vol. II. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 31). Esse, aliás, é justamente um dos elementos que mais 
dificulta o estudo dos títulos públicos em sua feição atual, cuja caracterização é relegada a um segundo plano 
pela doutrina, que se ocupa primordialmente da atuação dos agentes econômicos privados. 
450 A Lei nº 10.303/2001 transformou o antigo parágrafo único em § 1º. 
451 Corrigiu-se a regência do verbo excluir, para constar que “excluem-se do regime desta Lei” alguns títulos. 
Tal correção demonstra o descuido do legislador com relação a questões gramaticais, mormente porque ainda 
existe um erro de concordância na frase. Com efeito, o verbo “excluir”, transitivo indireto, está acompanhado 
da partícula “se”, que no caso assume a função de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, a oração em 
tela não possui sujeito determinado, motivo pelo qual o verbo deveria manter-se no singular. Nesse sentido, 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48. ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2008, pp. 219 e 469. Esse detalhe, aparentemente irrelevante, merece ser 
destacado para demonstrar que uma interpretação puramente literal do dispositivo não se demonstra 
adequada, tendo em vista a sua incorreta redação – além obviamente, das restrições hermenêuticas que se 
impõem a esse tipo de interpretação. 
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c) há algum título emitido por ente estatal que se enquadre no âmbito de 

incidência a Lei n.º 6.385/1976? 

 

Para responder à primeira questão, mister se faz analisar qual o real conteúdo do instituto 

dos valores mobiliários. E, para uma verificação de tal conceito, sob a ótica ontológica, é 

imprescindível a realização de uma comparação do regramento jurídico do instituto no 

tempo e no espaço. 

 

Sob o prisma histórico, deve-se notar que, a partir de 1964, houve uma significativa 

alteração na atuação governamental no que tange à dívida pública, ao menos no plano 

federal. Em 1965, o governo do Marechal Castello Branco estabeleceu o Plano de Ação 

Econômica do Governo – PAEG, que tinha, como um de seus objetivos, a criação de um 

mercado voluntário para os títulos públicos452. 

 

Nesse contexto, foi editada a Lei n.º 4.728/1965453, que foi a primeira a regular de forma 

relativamente orgânica a matéria atinente ao mercado de capitais no Brasil. O art. 19 desse 

diploma admitia a negociação em bolsa de valores de títulos ou valores mobiliários 

emitidos por pessoas jurídicas de direito público454. Portanto, enquanto vigia o regime 

instituído por esse diploma, os títulos da dívida pública integravam a categoria dos valores 

mobiliários455. 

 

Assim, pode-se concluir que a regra constante do inciso I do parágrafo único do art. 2º da 

Lei n.º 6.385/1976 trouxe uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                 
452 PEDRAS, Guilherme Binato Villela. História da dívida pública no Brasil: de 1964 até os dias atuais. 
SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (org.). Dívida 
pública: a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Mundial, 2009, p. 59. 
453 A qual continua vigente em alguns de seus pontos. 
454 Reza o art. 19 da Lei n.º 4.728/1965, que não foi expressamente revogado, apesar de ser incompatível com 
a legislação de 1976: 
“Art. 19. Somente poderão ser negociados nas Bolsas de Valores os títulos ou valores mobiliários de 
emissão: 
I - de pessoas jurídicas de direito público; 
II - de pessoas jurídicas de direito privado registradas no Banco Central.” 
Como ressalta Ary Oswaldo Mattos Filho, esse diploma não trazia, contudo, uma definição de valores 
mobiliários (O conceito de valor mobiliário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XXIV, n.º 59, jul.-set. 1985, p. 32). 
455 Em sentido contrário, contudo, Geraldo Ataliba defendia que os títulos públicos não se submetiam ao 
regime da Lei n.º 4.728/1965, porque as sanções previstas nesse diploma para o caso de descumprimento das 
normas por ele veiculadas eram incompatíveis com a natureza das entidades de direito público e porque estas 
entidades não eram listadas entre os membros do sistema de distribuição (Apontamentos de Ciência das 
Finanças, Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1969, pp. 77-81). 
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Mesmo o catálogo dos títulos aos quais se aplicam as normas em questão evoluiu com o 

tempo. O mencionado art. 2º, em seu caput, definiu por meio de enumeração os valores 

mobiliários que se sujeitam ao regime desse mesmo diploma legal. Desde a redação inicial 

do dispositivo em tela, foi conferida ao Conselho Monetário Nacional a competência para 

acrescentar ao rol “outros títulos criados ou emitidos pelas sociedades anônimas”. A lista 

legal não era, portanto, numerus clausus456. Posteriormente, a Lei n.º 10.303/2001 

acrescentou novas hipóteses à lista de valores mobiliários sujeitos à disciplina constante da 

Lei n.º 6.385/1976, tornando o elenco ainda mais aberto, ao incluir, entre eles, uma 

fórmula genérica de contratos de investimento coletivo457, permitindo que a aplicação do 

regime jurídico em tela inclusive a valores emitidos por entidades que não sejam 

companhias abertas. 

 

Do exposto, verifica-se que o tratamento da matéria, no Brasil, não foi unívoco ao longo do 

tempo. 

 

O mesmo se pode dizer quanto ao que se observa nos Direitos estrangeiros: os títulos 

públicos são, normalmente, considerados valores mobiliários pela legislação local, o que 

não acarreta necessariamente a obrigação do registro de sua emissão no órgão regulador do 

mercado, voltado à atuação dos agentes privados. Pelo contrário: o que se verifica, em 

geral, é a existência de regime jurídico próprio, destinado aos títulos públicos, o qual difere 

daquele ordinariamente incidente sobre os demais valores mobiliários, motivo pelo qual o 

registro das emissões e distribuições é dispensado ao Estado. 

 
                                                 
456 Cfr. DE LUCCA, Newton. Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria 
Pioneira, 1979, p. 37. 
457 O art. 2° da Lei n.º 6.385/1976, atualmente, possui a seguinte redação: 
“Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: 
 I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; 
II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores 
mobiliários referidos no inciso II; 
III - os certificados de depósito de valores mobiliários; 
IV - as cédulas de debêntures; 
V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer 
ativos; 
VI - as notas comerciais; 
VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; 
VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e 
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que 
gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, 
cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.” 
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Na Itália, os títulos públicos são contados entre os valores mobiliários. Como observa 

Berardino Libonati, 

A exigência que o valor mobiliário vinha a satisfazer era, portanto, de regular a 
captação de capital de risco ou de crédito da parte de empresas ou de entes 
públicos, de modo que esta acontecesse em um contexto julgado suficientemente 
tranquilizante para o pequeno investidor oblato.458 

 

Não obstante, há previsão no Testo Unico della Intermediazione Finanziaria459 – TUF, 

veiculado pelo Decreto Legislativo n.º 58, de 24 de fevereiro de 1998, no sentido de que as 

normas sobre as ofertas públicas de subscrição e venda de instrumentos financeiros460 não 

se aplicam àqueles emitidos ou garantidos por um Estado membro da União Europeia ou 

emitidos pelo Banco Central de um desses países ou pelo Banco Central Europeu461. 

 

Na Colômbia, os denominados valores são definidos pelo art. 2º da Lei n.º 964, de 8 de 

julho de 2005462. A alínea j desse artigo considera qualquer título da dívida pública um 

valor mobiliário. Outrossim, deve-se notar que o art. 7º, a, 2, desse mesmo diploma 

determina que todas as ofertas públicas de valores devem ser precedidas de inscrição no 

                                                 
458 Titoli di credito e strumenti finanziari.  Milão: Giuffrè, 1999, p. 113. Tradução livre do seguinte 
original: “L’istanza che il valore mobiliare andava a soddisfare era dunque di regolare la raccolta di capitale 
di rischio o di credito da parte di imprese o di enti publici, cosicché questa avvenisse in un contesto giudicato 
sufficientemente tranquillante per il piccolo risparmiatore oblato”. 
459 Na rubrica completa, o diploma denomina-se Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria. 
460 Conceito que, como se verá (item 4.7.3), inclui os valores mobiliários. 
461 É o que dispõem as alíneas d e e do § 1º do art. 100 do diploma legal em questão, cuja redação é a 
seguinte: 
“Art. 100. Casi di inapplicabilità.  
1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte: 
(...) 
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia 
incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell’Unione europea o emessi da organismi internazionali 
a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione europea;  
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali 
degli Stati membri dell’Unione Europea.” 
462 “Artículo 2º. Concepto de valor. Para efectos de la presente ley será valor todo derecho de naturaleza 
negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos del 
público, incluyendo los siguientes: 
a) Las acciones; 
b) Los bonos; 
c) Los papeles comerciales; 
d) Los certificados de depósito de mercancías; 
e) Cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización; 
f) Cualquier título representativo de capital de riesgo; 
g) Los certificados de depósito a término; 
h) Las aceptaciones bancarias; 
i) Las cédulas hipotecarias; 
j) Cualquier título de deuda pública.” 
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Registro Nacional de Valores y Emisores, sem fazer qualquer ressalva quanto aos títulos 

públicos463.  

 

Contudo, a Resolução n.º 400 da Superintendencia de Valores de Colômbia464, de 22 de 

maio de 1995, em seu art. 1.1.2.7465, determina que os títulos emitidos, garantidos ou 

avalizados pelo governo federal ou pelo Banco de la República são tidos como 

automaticamente inscritos no Registro, obedecidas as formalidades especificadas na 

norma. 

 

Destarte, na Colômbia, os títulos da dívida pública sempre se sujeitam à inscrição no 

Registro Nacional de Valores y Emisores, mas o caráter preponderante dessa necessidade é 

a garantia da publicidade de informações. Isso porque, para os títulos que devam ser 

honrados pelo governo federal, para o registro basta o envio de dados acerca da emissão ao 

órgão competente pela manutenção do cadastro, sem que seja realizada uma aprovação ou 

análise de mérito. Ressalva é feita, entretanto, quanto aos demais títulos da dívida pública, 

como aqueles emitidos por outras esferas do Estado colombiano, que não gozam do 

benefício da inscrição automática. 

 

Já no âmbito estadunidense, de uma forma geral, os securities, para sua emissão, precisam 

ser previamente registrados na Securities and Exchange Comission – SEC. Entretanto, o 

item (a) 2 da Seção 3 do Securities Act de 1933466 estabelece que os títulos lançados pelo 

                                                 
463 “Artículo 7°. El Sistema Integral de Información del Mercado de Valores. El Sistema Integral de 
Información del Mercado de Valores, SIMEV, es el conjunto de recursos humanos, técnicos y de gestión que 
utilizará la Superintendencia de Valores para permitir y facilitar el suministro de información al mercado y 
estará conformado así: 
a) El Registro Nacional de Valores y Emisores, el cual tendrá por objeto inscribir las clases y tipos de 
valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen, y certificar lo relacionado 
con la inscripción de dichos emisores y clases y tipos de valores. 
Las ofertas públicas de valores deberán estar precedidas por la inscripción en el Registro Nacional de Valores 
y Emisores.” 
464 Em virtude do estabelecido no Decreto n.º 4.327, de 25 de novembro de 2005, essa entidade foi sucedida 
pela Superintendencia Financiera de Colombia, mas a Resolução mencionada continua válida. 
465 “Art. 1.1.2.7.- Inscripción automática de títulos emitidos, avalados o garantizados por la Nación y el 
Banco de la República. Se entenderán inscritos en el RNVE [Registro Nacional de Valores y Emisores] y 
autorizada la oferta pública de los documentos de deuda pública emitidos, avalados o garantizados por la 
Nación o por el Banco de la República. Para tales efectos, se deberá enviar con destino al RNVE y a los 
sistemas de negociación en que vayan a negociarse, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
realización de la oferta pública, copia del acto mediante el cual se crearon los valores, facsímile o macrotítulo 
o modelo del título y demás documentos que permitan conocer las características de la emisión.” 
466 “EXEMPTED SECURITIES 
SEC. 3. (a) Except as hereinafter expressly provided, the provisions of this title shall not apply to any of the 
following classes of securities: 
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governo central dos Estados Unidos da América, pelos Estados que os compõem ou pelo 

Distrito de Columbia, bem como por algum banco que integre o sistema da Federal 

Reserve, ou garantido por qualquer desses entes, não está sujeito ao registro mencionado. 

A exclusão do dever de realizar o registro abrange as subdivisões dos Estados, bem como 

as entidades por eles controladas. 

 

Note-se que, nos termos do disposto no Securities Exchange Act de 1934, os agentes que 

negociam municipal securities, isto é, aqueles emitidos por Estados ou subdivisões 

destes467, têm a sua atividade regulada pelo Municipal Securities Rulemaking Board468. 

                                                                                                                                                    
(...) 
(2) Any security issued or guaranteed by the United States or any Territory thereof, or by the District of 
Columbia, or by any State of the United States, or by any political subdivision of a State or Territory, or by 
any public instrumentality of one or more States or Territories, or by any person controlled or supervised by 
and acting as an instrumentality of the Government of the United States pursuant to authority granted by the 
Congress of the United States; or any certificate of deposit for any of the foregoing; or any security issued or 
guaranteed by any bank; or any security issued by or representing an interest in or a direct obligation of a 
Federal Reserve bank (…).” 
Já o Securities Exchange Act de 1934 assim define os exempted securities: 
“DEFINITIONS AND APPLICATION OF TITLE 
SEC. 3. (a) When used in this title, unless the context otherwise requires— 
(...) 
(12)(A) The term ‘exempted security’ or ‘exempted securities’ includes— 
(i) government securities, as defined in paragraph (42) of this subsection; 
(ii) municipal securities, as defined in paragraph (29) of this subsection; 
(iii) any interest or participation in any common trust fund or similar fund that is excluded from the definition 
of the term ‘investment company’ under section 3(c)(3) of the Investment Company Act of 1940; 
(iv) any interest or participation in a single trust fund, or a collective trust fund maintained by a bank, or any 
security arising out of a contract issued by an insurance company, which interest, participation, or security is 
issued in connection with a qualified plan as defined in subparagraph (C) of this paragraph; 
(v) any security issued by or any interest or participation in any pooled income fund, collective trust fund, 
collective investment fund, or similar fund that is excluded from the definition of an investment company 
under section 3(c)(10)(B) of the Investment Company Act of 1940; 
(vi) solely for purposes of sections 12, 13, 14, and 16 of this title, any security issued by or any interest or 
participation in any church plan, company, or account that is excluded from the definition of an investment 
company under section 3(c)(14) of the Investment Company Act of 1940; and 
(vii) such other securities (which may include, among others, unregistered securities, the market in which is 
predominantly intrastate) as the Commission may, by such rules and regulations as it deems consistent with 
the public interest and the protection of investors, either unconditionally or upon specified terms and 
conditions or for stated periods, exempt from the operation of any one or more provisions of this title which 
by their terms do not apply to an ‘exempted security’ or to ‘exempted securities’.” 
Tratando dessa desnecessidade de registro, Louis Loss aduz que “The legislative history of the 1934 
amendments of Section 3 (a) (2) of the Securities Act indicates that Congress took a broad view of this 
exemption” (Securities Regulation. Boston: Little, Brown and Company, 1951, pp. 353-354). 
467 A definição de municipal securities é veiculada pelo item (a) 29 da Seção 3 do Securities Exchange Act de 
1934, in verbis: “DEFINITIONS AND APPLICATION OF TITLE 
SEC. 3. (a) When used in this title, unless the context otherwise requires—  
(…) 
(29) The term ‘municipal securities’ means securities which are direct obligations of, or obligations 
guaranteed as to principal or interest by, a State or any political subdivision thereof, or any agency or 
instrumentality of a State or any political subdivision thereof, or any municipal corporate instrumentality of 
one or more States, or any security which is an industrial development bond (as defined in section 103(c)(2) 
of the Internal Revenue Code of 1954) the interest on which is excludable from gross income under section 
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Verifica-se, assim, que apesar de a legislação de alguns países expressamente considerar os 

títulos públicos como uma espécie do gênero dos valores mobiliários, submete-os a regime 

bastante singular, em especial em um dos aspectos essenciais e motivadores da 

regulamentação estatal: o registro dos emitentes e das emissões no órgão competente. 

 

Feito esse panorama geral, concluímos que não existe uma unidade de tratamento da 

matéria que permita, sob uma perspectiva ontológica, incluir ou não os títulos públicos no 

rol dos valores mobiliários469. A normatização e o próprio âmbito de abrangência do 

conceito de valores mobiliários têm uma tal variação no tempo e no espaço que nenhuma 

conclusão definitiva sobre a questão pode ser formulada. 

 

Outrossim, a questão deixa de ter maior relevo tendo em vista que os títulos públicos não 

obedecem ao regime disposto na Lei n.º 6.385/1976470. E, por conseguinte, uma eventual 

inclusão desses títulos na categoria dos valores mobiliários não teria efeitos práticos 

significativos471. 

                                                                                                                                                    
103(a)(1) of such Code if, by reason of the application of paragraph (4) or (6) of section 103(c) of such Code 
(determined as if paragraphs (4)(A), (5), and (7) were not included in such section 103(c)), paragraph (1) of 
such section 103(c) does not apply to such security.” 
468 Que consiste em uma entidade autorreguladora criada pelo item (b) 1 da Seção 15B do aludido Act. 
469 Ainda que se considere que o regramento de um instituto, por um dado sistema jurídico temporal e 
espacialmente delimitado, corresponda à essência ou ontologia desse instituto, a questão não poderia ser 
resolvida adequadamente no âmbito do Direito brasileiro vigente aplicável aos valores mobiliários. Isso 
porque, como já visto, nosso ordenamento não define quais são os valores mobiliários, mas ocupa-se apenas 
daqueles que são objeto da disciplina pelas normas constantes da Lei n.º 6.385/1976. 
470 Newton De Lucca salienta que “(...) a identificação de um documento como valor mobiliário não traduz 
interesse prático maior. 
O único interesse reside na aplicação ou não da Lei n.º 6.385 a ele. Mas, quanto a isso, o art. 2º já definiu 
quais são os valores mobiliários sujeitos ao regime da lei e quais os não sujeitos” (Aspectos da Teoria Geral 
dos Títulos de Crédito. São Paulo: Livraria Pioneira, 1979, p. 37). 
471 Uma única consequência de relevo seria a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública para 
ressarcimento por danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários, prevista na Lei n.º 
7.913/1989. No entanto, tal questão pode ser resolvida, independentemente da caracterização dos títulos 
públicos como valores mobiliários, com a aplicação do disposto nos incisos II e V do art. 1º da Lei n.º 
7.347/1985, que preveem o cabimento de ação civil pública para os casos de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados ao consumidor ou em virtude de infração à ordem econômica, 
respectivamente. 
No que tange ao aspecto consumeirista, lembre-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o 
entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações envolvendo instituições 
financeiras (STF, ADIn 2591/DF, Pleno, Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Velloso, Julgamento: 07/06/2006, 
Fonte: DJ 29/09/2006, p. 31). E, nesse contexto, questões relacionadas à negociação dos títulos públicos no 
mercado secundário, normalmente realizadas, intermediadas ou facilitadas por instituições financeiras, 
submetem-se a tal regime jurídico. 
Por outro lado, o art. 20, I, da Lei n.º 8.884/1994 considera que caracterizam infração à ordem econômica as 
condutas que tenham por objeto ou possam “limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa”. 
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Isso nos leva à segunda indagação proposta: qual a razão da exclusão dos títulos da dívida 

pública do âmbito de incidência a Lei n.º 6.385/1976? A resposta a essa questão pressupõe 

a verificação de qual é o objetivo primordial do regramento jurídico dos valores 

mobiliários. 

 

Luis Gastão Paes de Barros Leães, antes mesmo do advento da Lei n.º 6.385/1976, 

comentando ainda o regime da Lei n.º 4.728/1965, discutia a eventual identificação entre o 

conceito norte-americano de securities e o conceito brasileiro de títulos e valores 

mobiliários472. No desenrolar desse estudo, o autor expõe a evolução da jurisprudência 

estadunidense acerca da matéria, concluindo que o foco da regulação é a busca do acesso 

isonômico de compradores e vendedores a informações materialmente relevantes, o que se 

convencionou denominar princípio do full disclosure473. Trata-se de uma forma de proteger 

os investidores, que podem a partir das informações que detêm tomar decisões tão 

racionais quanto possível acerca da alocação de seus recursos. 

 

E, com base nas considerações que faz acerca do direito estadunidense, Luis Gastão Paes 

de Barros Leães argumenta que a finalidade do regramento dos títulos e valores 

mobiliários, no Brasil, deve seguir a mesma linha, in verbis: 

Tendo em vista que o objetivo das leis disciplinadoras do mercado de capitais é, 
à parte a sua carga estimuladora, proteger o público investidor dos mecanismos 
de captação da poupança, a construção jurisprudencial norte-americana, 
lentamente formulada, em torno da noção de security, livre de embaraços 
formais, e com largo elastério, constitui uma lição que não pode deixar de ser 
cogitada pelos intérpretes do direito brasileiro de mercado de capitais.474 

 

A adoção de uma definição legal de valores mobiliários no Brasil está intimamente ligada à 

criação da Comissão de Valores Mobiliários e à delimitação de sua competência. O 

primeiro presidente da nova autarquia, Roberto Teixeira da Costa, relata que a sua criação 

estava vinculada ao intento governamental de estimular e desenvolver o mercado de 

                                                 
472 O conceito de “security” no Direito norte-americano e o conceito análogo no Direito brasileiro. Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XIII, n.º 
14, p. 41-60, 1974. 
473 Segundo Leães, “E a Suprema Corte dos Estado Unidos, desde então, tem sempre manifestado essa 
preocupação pelo full disclosure: ‘The design of the statutes is to protect investors by promoting full 
disclosure of information through necessary to informed investment decisions’. Em suma, um mercado livre 
de valores exige um acesso igual para compradores e vendedores a informações materialmente relevantes a 
fim de que possam tomar uma decisão criteriosa a respeito dos investimentos” (idem, pp. 56-57). 
474 Idem, p. 60. 
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capitais brasileiro, como forma de alavancar o crescimento econômico do país475. Entre os 

objetivos da Comissão de Valores Mobiliários, segundo Roberto Teixeira da Costa, 

encontravam-se: 

Proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e atos 
ilegais dos administradores e acionistas controladores de companhias abertas ou 
de administradores de carteiras de valores mobiliários; 
Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar 
condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários 
negociados no mercado; 
Assegurar o acesso do público a informação sobre valores mobiliários 
negociados e as companhias que os tenham emitido.476 

 

Na fase inicial de vigência da Lei n.º 6.385/1976, Ary Oswaldo Mattos Filho analisou o 

conceito de valores mobiliários477. Segundo ele, a necessidade desse conceito jurídico 

surge em virtude da imprescindibilidade da delimitação das competências da Comissão de 

Valores Mobiliários e do Banco Central do Brasil. Tais competências, ademais, nas 

palavras do autor, são motivadas porque o Estado “tenta fundamentalmente criar condições 

de proteção e de equidade na informação fornecida ao mercado”478. 

 

O rol constante do art. 2º da Lei n.º 6.385/1976 foi, desde a sua edição, sendo 

paulatinamente ampliado. Tal ampliação deu-se pela regulamentação expedida pelo 

Conselho Monetário Nacional479, pela edição de leis esparsas480 e, por fim, com a alteração 

de sua redação, finalizada pela reforma efetuada por meio da Lei n.º 10.303/2001. 

 

Tal ampliação perseguia, em linhas gerais, dois objetivos. Em alguns casos, o foco era criar 

novos instrumentos de investimento, como forma estimular o desenvolvimento de 

determinados mercados ou atividades481. Em outros, buscava-se trazer para o âmbito de 

competência regulamentar da Comissão de Valores Mobiliários algumas formas de 

investimento espontaneamente surgidas no ambiente econômico e que, no mais das vezes, 

                                                 
475 Analisando o presente e pensando o futuro: os 30 anos da CVM. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 9, n.º 34, p. 19-31, out.-dez. 2006. 
476 Idem, p. 22. 
477 O conceito de valor mobiliário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São 
Paulo, Revista dos Tribunais, ano XXIV, n.º 59, p. 31-55, jul.-set. 1985. 
478 Idem, p. 39. 
479 Na redação original do dispositivo, o seu inciso III conferia a esse órgão a competência para caracterizar 
como valores mobiliários outros títulos criados ou emitidos pelas sociedades anônimas. 
480 Por exemplo, a Lei n.º 8.668/1993, que regulou as cotas de fundos imobiliários, e a Lei n.º 8.685/93, que 
cuida dos certificados de investimentos em obras audiovisuais. 
481 E, obviamente, era intuito do legislador que esses novos instrumentos estivessem sob a regulação e 
fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. 
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em virtude de uma completa falta de fiscalização, trouxeram grandes prejuízos a 

investidores e à imagem do mercado482. 

 

De qualquer forma, sempre houve uma função claramente definida na inclusão de formas 

de investimento no seio da categoria dos valores mobiliários: proteger o investidor contra 

abusos e fraudes e possibilitar-lhe o acesso mais amplo possível à informação sobre o ativo 

e os seus administradores. 

 

E parece-nos que essa é a razão subjacente à exclusão dos títulos públicos do rol dos 

valores mobiliários sujeitos à regulação da Comissão de Valores Mobiliários. Não existe 

motivo para proteger investidores de fraudes que viriam a ser praticadas pelo próprio 

Estado. Este é, por pressuposto, um ente dotado da maior seriedade e que não tem interesse 

em lesar quaisquer investidores. Assim, a lógica subjacente ao regime dos valores 

mobiliários não se aplica adequadamente aos títulos públicos. 

 

Também se deve notar que as emissões de títulos públicos passam por análise prévia da 

legalidade do ato, realizada pela própria Administração, motivo que torna menos 

necessária uma nova análise por terceiros. 

 

De outro lado, deve-se notar que o Estado já está sujeito a normas que impõem ampla 

publicidade a seus atos e as suas receitas e gastos. Assim, a informação acerca da situação 

financeira das pessoas jurídicas de direito público é de conhecimento dos agentes do 

mercado, de forma muito mais detalhada e imediata do que ocorre em geral com os 

emissores de valores mobiliários483. Destarte, também sob o aspecto informacional, não se 

                                                 
482 É o que ocorreu, v.g., com os investimentos em engorda de boi, nos denominados “contratos de boi 
gordo”, que fugiam à atuação da Comissão de Valores Mobiliários por ausência de competência, uma vez 
que não se tratava, à luz da legislação vigente, de valores mobiliários. Nem poderia o Conselho Monetário 
Nacional adicioná-los ao rol legal, uma vez que tais títulos não eram emitidos por sociedades anônimas, mas 
por pessoas jurídicas normalmente constituídas sob a forma de sociedades por cotas de responsabilidade 
limitada. 
483 Há, por certo, algumas informações sobre os negócios estatais que são consideradas sigilosas. O fato de 
um dado ente estatal ser o emissor de alguns títulos de investimento não é suficiente para superar o interesse 
público na manutenção de sigilo em negócios sensíveis. Nesse ponto, é razoável lembrar que os próprios 
agentes privados que possuem valores mobiliários negociados no mercado podem, por vezes, guardar sigilo 
acerca de certos dados considerados relevantes. É esse o escopo do § 5º do art. 157 da Lei n.º 6.404/1976, in 
verbis: 
“Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de 
ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da 
companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. 
(...) 
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justifica a submissão dos títulos públicos ao regime dos valores mobiliários – e, por 

consequência, não se justifica a sujeição do Estado ao regime dos emissores de valores 

mobiliários. 

 

Outrossim, é o próprio Estado quem regula e fiscaliza o mercado de valores mobiliários e 

seus agentes, motivo pelo qual seria um contrassenso admitir que ele mesmo se submetesse 

a tal regulação e fiscalização.  

 

Uma objeção razoável que se pode fazer a tal raciocínio leva em conta que o Estado é uma 

pessoa jurídica que atua por meio de órgãos484 dotados de competências e funções 

específicas. Pode haver um órgão encarregado de decidir acerca da emissão de títulos 

públicos e suas características e outro que cuide de verificar previamente a regularidade 

dos pressupostos de tal emissão, autorizando-a485. Tal observação demonstra-se ainda mais 

                                                                                                                                                    
§ 3º A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da 
companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem. 
§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a 
divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da 
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão 
dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. 
§ 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 
4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de 
Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir 
sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.” 
E, ainda no âmbito das companhias abertas, essa questão assume contornos bastante delicados, diante da 
existência de interesses conflitantes. A Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 358/2002, de 3 de 
janeiro, que regulamenta o mencionado artigo de lei, assim disciplina o tema: 
“Art. 6º. Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, 
deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação 
porá em risco interesse legítimo da companhia. 
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de 
Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação 
escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores 
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados. 
Art. 7º. A CVM, a pedido dos administradores, de qualquer acionista ou por iniciativa própria, poderá decidir 
sobre a prestação de informação que tenha deixado de ser divulgada, na forma do caput do art. 6º. 
§1º. O requerimento de que trata o caput deverá ser dirigido ao Presidente da CVM em envelope lacrado, no 
qual deverá constar a palavra ‘Confidencial’. 
§2º. Caso a CVM decida pela divulgação do ato ou fato relevante, determinará ao interessado, ou ao Diretor 
de Relações com Investidores, conforme o caso, que o comunique, imediatamente, à bolsa de valores e 
entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam 
admitidos à negociação, e o divulgue na forma do art. 3º desta Instrução. 
§3º. Na hipótese do parágrafo único do art. 6º, o requerimento de que trata o caput não eximirá os acionistas 
controladores e os administradores de sua responsabilidade pela divulgação do ato ou fato relevante.” 
484 O termo órgão é aqui usado de forma a englobar também as entidades da Administração Indireta. 
485 Nesse sentido, o português Eduardo Paz Ferreira leciona que “É certo que não se pode ignorar a existência 
de uma certa tensão numa situação em que o Estado de alguma forma intervém a dois títulos: por um lado, 
tentando, designadamente através dos mecanismos criados no Código de Valores Mobiliários, disciplinar 
esse mercado e assegurar um funcionamento do mesmo que torne fácil o financiamento dos agentes 
econômicos e seguras as aplicações de poupanças; por outro apresentando-se como candidato à obtenção de 
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plausível em um Estado como o brasileiro, que consiste em uma Federação, com diferentes 

níveis espaciais de organização e divisão do poder. Assim, sob a perspectiva lógico-

teórica, dependendo da divisão de competências entre os entes federados, nada impede que 

o Governo central analise, registre e autorize emissões a serem efetivadas por unidades 

menores (Estados, Municípios, Distrito Federal e entidades a eles vinculadas). 

 

Ademais, a procedimentalização da atuação do Estado é uma das formas mais eficazes de 

controle da atuação dos agentes públicos486. A existência de regras formais e rituais, com 

etapas logicamente concatenadas a serem vencidas para a consecução de um dado fim é 

perfeitamente adequada aos procedimentos de registro de emissões de títulos públicos. No 

entanto, é importante ressaltar que o processo administrativo de registro não é a única 

forma procedimentalizada de controle da emissão dos títulos públicos. De fato, dentro dos 

órgãos responsáveis pelo lançamento de tais valores existem procedimentos previstos para 

a efetivação desse ato, que permitem um controle do exercício da competência em questão 

e a verificação da presença de seus pressupostos e da adequação dos meios utilizados. 

 

Em virtude de todo o exposto, concluímos que os títulos públicos não atendem, de uma 

forma geral, aos objetivos visados pela normatização atinente aos valores mobiliários, pois 

se pressupõe a boa-fé do Estado quando de sua emissão, existe um controle de 

legalidade487 e um procedimento administrativo prévios à emissão e há transparência 

adequada das contas públicas, de modo a permitir que os agentes econômicos formem sua 

decisão de investimento com base em parâmetros suficientes. 

                                                                                                                                                    
fundos oferecidos ao mercado” (Títulos da dívida pública e valores mobiliários. In: Direito dos Valores 
Mobiliários. Vol. II. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 32). No entanto, segundo esse autor, a tensão 
mencionada, em Portugal, é apenas aparente, porque a atuação do Estado na emissão de títulos públicos 
cerca-se de cuidado suficiente, inclusive com a exigência de autorização legislativa, e porque o organismo 
encarregado da gestão da dívida pública (Instituto de Gestão do Crédito Público) exerce as funções da 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários nesse específico segmento (idem, pp. 32-34). 
486 Como ensina Marçal Justen Filho, “A relevância da atividade administrativa relaciona-se, ademais, a uma 
figura fundamental para a democracia moderna. Não apenas os atos administrativos têm de ser examinados 
no contexto de um conjunto de atividades, mas essas atividades se desenvolvem necessariamente sob a forma 
procedimentalizada. 
O Direito Administrativo contemporâneo caracteriza-se pela procedimentalização, instrumento indispensável 
de controle do poder estatal e de aperfeiçoamento da atuação governamental” (Curso de Direito 
Administrativo.  4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 235). 
487 Sobre a competência de entidades reguladoras e fiscalizadoras federais para atuar sobre títulos emitidos 
por Estados e Municípios, cite-se o escólio de Geraldo Ataliba: “A presunção de boa-fé que milita em favor 
do poder público e a presunção de legalidade de seus atos, como a da verdade de suas afirmações – em 
contraste com idênticas manifestações de pessoas privadas – tornam esta fiscalização excepcional e sempre 
extraordinária” (Apontamentos de Ciência das Finanças, Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1969, pp. 77-78). 
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Entretanto, conclui-se também que não é desmedida nem ilógica a caracterização de alguns 

títulos públicos como valores mobiliários. Uma questão relevante diz respeito ao direito 

conferido ao titular do papel em tela: se se tratar de um título de dívida, a publicidade dada 

aos orçamentos estatais e à sua execução satisfaz o princípio de full disclosure. Mas se os 

direitos forem diversos, poderá persistir o interesse na divulgação ao mercado de dados 

sensíveis, cuja verificação poderia caber à Comissão de Valores Mobiliários. E, no caso 

dos papéis que não representam uma dívida pública, não incide a exclusão automática do 

regime jurídico dos valores mobiliários, ditada pela norma do art. 2º, parágrafo único, I, da 

Lei n.º 6.385/1976. 

 

Com base nas considerações expostas, passemos a analisar um tipo bastante específico de 

título público, o Certificado de Potencial Adicional de Construção – CEPAC, cuja 

caracterização como valor mobiliário foi objeto de discussão perante a própria Comissão 

de Valores Mobiliários. 

 

4.4.1 Os Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs 

 

Quando se faz menção a títulos públicos, o arquétipo que vem à mente são os títulos da 

dívida pública, representativos de empréstimos tomados pelos entes estatais sob uma forma 

pulverizada. Contudo, pode o Estado emitir outros títulos que não representem 

especificamente contratos de mútuo. 

 

No Direito brasileiro, esse é o caso dos Certificados de Potencial Adicional de Construção 

– CEPACs, que podem ser lançados pelos Municípios. 

 

A Lei n.º 10.257/2001, também denominada Estatuto das Cidades, traz normas sobre a 

fixação de políticas urbanas pelos Municípios. Nesse contexto, podem ser criadas 

operações urbanas consorciadas, que são assim definidas por esse diploma: 

Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área 
para aplicação de operações consorciadas. 
§ 1º. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos 
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 
objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e a valorização ambiental. 
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Para a execução das operações urbanas consorciadas, o Estatuto das Cidades possibilitou 

aos Municípios a emissão de títulos negociáveis que conferem ao seu titular o direito de 

empreender construção em área que supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso 

e ocupação do solo. O art. 34 da Lei n.º 10.257/2001 delimita as principais características 

desse título: 

Art. 34. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá 
prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de certificados de 
potencial adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados 
diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. 
§ 1º. Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente 
negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto 
da operação. 
§ 2º. Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial 
adicional será utilizado no pagamento da área de construção que supere os 
padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite 
fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada. 

 

Trata-se, sem dúvida, de título público, uma vez que emitido por ente estatal, no exercício 

de atividade típica do poder do Estado, sendo destinado, ainda que em tese, à circulação no 

mercado. Ademais, se emitidos sob a forma cartular, os Certificados de Potencial 

Adicional de Construção consistem em títulos de crédito, mesmo que impróprios, na 

medida em que são documentos necessários para o exercício do direito literal e autônomo 

neles mencionado, qual seja, o de construir em área superior àquela que ordinariamente 

seria permitida pela legislação. O § 2º do art. 34, já transcrito, é bastante claro ao 

determinar que o certificado “será utilizado no pagamento da área de construção que 

supere os padrões estabelecidos pela legislação”. 

 

Contudo, se adotarem a forma exclusivamente escritural, não se pode equipará-los aos 

títulos de crédito, pois, como já visto, não existirá documento hábil, não havendo de se 

falar em literalidade ou cartularidade. 

 

Resta, então, verificar se eles podem ser classificados como valores mobiliários. A 

Comissão de Valores Mobiliários, analisando a questão, concluiu positivamente, pelo fato 

de que os Certificados de Potencial Adicional de Construção constituem, em seu 



 153 

julgamento, contratos de investimento coletivo, sendo abrangidos pelo inciso IX do art. 2º 

da Lei n.º 6.385/1976488, quando ofertados publicamente489. 

 

Por essa razão, ademais, a Comissão de Valores Mobiliários editou a Instrução n.º 401, de 

29 de dezembro de 2003, regulamentando a sua emissão. Nos termos do art. 4º dessa 

Instrução, “nenhum CEPAC poderá ser ofertado no mercado sem prévio registro na CVM 

da operação a que estiver vinculado”490. Ademais, o art. 7º desse mesmo ato normativo 

estabelece o dever de os Municípios enviarem trimestralmente à Comissão de Valores 

Mobiliários informações sobre o andamento da operação e da utilização dos certificados, 

bem como comunicarem à autarquia e ao público eventuais fatos relevantes. 

 

                                                 
488 A questão foi examinada pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, no Processo CVM n.º RJ 
2003/0499. Constam do voto do relator, o então Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, as seguintes 
considerações: “Examinando mais detidamente os contornos dos CEPACs entendo que as características de 
um contrato de investimento coletivo estão presentes. 
Com efeito, conforme a definição legal, são valores mobiliários, quando ofertados publicamente, quaisquer 
títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de 
remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do 
empreendedor ou de terceiros. 
A doutrina já se posicionou no sentido de que esta definição buscou óbvio amparo no conceito americano de 
‘security’, que inclui o de ‘investment contracts’, cujos elementos essenciais ficaram definidos na decisão do 
caso W.J. Howey. 
Penso que estes elementos estão presentes nos CEPACs, pois há apelo à poupança pública, mediante esforço 
de colocação pública, de um instrumento de massa, no caso um certificado, que garante direitos homogêneos 
aos seus titulares. Os investidores ao se disporem a investir nos CEPACs têm expectativa de ganho 
financeiro, que deverá ser obtido mediante a negociação destes títulos no mercado secundário, até que 
alguém resolva utilizar os CEPACs para a construção. 
Além disso, os CEPACS reúnem outras características que são próximas, senão próprias, dos valores 
mobiliários tradicionais: (i) a existência de uma emissão, com captação de recursos para financiar uma 
atividade; (ii) a existência de um certificado, que corporifica e externa os direitos oriundos do CEPAC, 
permitindo a circulabilidade e transmissão mediante tradição e não cessão de direitos; e (iii) a negociação em 
um mercado secundário. 
O fato de o emissor não ser sociedade anônima não retira do CEPAC, nem de qualquer outro instrumento 
que, pelo art. 2º da Lei nº 6.385/76 seja considerado como tal, a natureza de valor mobiliário. A questão 
relevante, contudo, é que atrai a competência da CVM e esta, no exercício de sua competência, pode entender 
que o emissor de certos valores mobiliários deve revestir-se da forma de sociedade anônima. Mas o não 
atendimento desta exigência – quando ela existe - não desnatura o valor mobiliário, mas apenas faz com que 
a colocação seja realizada em desconformidade com a regulação própria, sendo, portanto, irregular, sujeita às 
providências da CVM, inclusive uma stop order.” 
489 O caput do art. 34 da Lei n.º 10.257/2001 traz uma hipótese em que os Certificados de Potencial 
Adicional de Construção – CEPACs não são alienados originariamente em leilão: quando eles são “utilizados 
diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação”. No entanto, uma vez inseridos em 
sistema de negociação e ofertados, ainda que no mercado secundário, indistintamente ao público, adquirem 
todas as características tidas pela Comissão de Valores Mobiliários, na decisão mencionada, como 
delineadoras de um valor mobiliário. 
490 Assim, não são valores mobiliários e independem de registro na Comissão de Valores Mobiliários os 
Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs que forem entregues como pagamento de 
obras ligadas à própria operação e utilizados pelo beneficiário inicial ou negociados posteriormente de modo 
exclusivamente privado. 
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A caracterização dos certificados em tela como contratos de investimento coletivo e, por 

via de consequência, como valores mobiliários, não fere o disposto no inciso I do § 1º do 

art. 2º da Lei n.º 6.385/1976, pelo fato de que este determina que são excluídos do regime 

dessa lei os “títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal”. E os Certificados de 

Potencial Adicional de Construção não constituem títulos de dívida, na medida em que não 

representam empréstimos tomados pelo ente público. 

 

O Município de São Paulo, por exemplo, previu em seu Plano Diretor (veiculado pela Lei 

Municipal n.º 13.430, de 13 de setembro de 2002) a emissão dos títulos em tela. O Decreto 

Municipal n.º 44.844, de 14 de junho de 2004491, por sua vez, regulamentou “a emissão e 

demais características dos Certificados de Potencial Adicional de Construção”.  

 

Com base nesses instrumentos normativos, o Município de São Paulo emitiu certificados 

cujas respectivas operações foram registradas na Comissão de Valores Mobiliários e que 

foram admitidos à negociação no segmento Bovespa, mantido pela BM&F BOVESPA 

S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 

 

Parece-nos que a inclusão dos títulos em questão entre os valores mobiliários é adequada, 

mas deve ser entendida com algumas ressalvas, em virtude das peculiaridades da espécie. 

Sob o aspecto legal, não há um óbice à consideração dos Certificados de Potencial 

Adicional de Construção como valores mobiliários e, principalmente, à sua sujeição ao 

registro e às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Isso porque o art. 2º, 

parágrafo único, I, da Lei n.º 6.385/1976 exclui de tal regime jurídico apenas os títulos da 

dívida pública, categoria em que os papéis em questão efetivamente não se enquadram. E, 

por outro lado, os Certificados de Potencial Adicional de Construção possuem os traços 

definidos pelo inciso IX do mesmo art. 2º para serem tidos como contratos de investimento 

coletivo492. 

 

Entretanto, o foco da regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários deve 

ser diverso daquele conferido em caso de valores mobiliários emitidos por entidades 

privadas. O que se há de buscar é a transparência na definição da operação urbana e na 

negociação dos títulos em questão. Mas a intromissão da autarquia nos negócios 

                                                 
491 Alterado pelo Decreto n.º 50.118, de 15 de outubro de 2008. 
492 Com as ressalvas já feitas na nota n.º 490, se não forem ofertados publicamente. 
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municipais deve obedecer a padrões muito mais flexíveis que aqueles aplicáveis à 

iniciativa privada, em especial porque a Lei n.º 10.257/2001 confere aos Municípios o 

direito de empreenderem operações urbanas consorciadas, como forma de execução de 

suas políticas públicas. Em outras palavras, nesse caso o emissor persegue o interesse 

público primário. Assim, se as normas da autoridade reguladora forem sobremaneira 

rígidas, impedirão aos Municípios que exercitem a autonomia que lhes é 

constitucionalmente assegurada, podendo ser combatidas em juízo. 

 

4.5 Breves notas sobre securitização e os títulos públicos 

 

A possibilidade de caracterização dos títulos públicos como uma forma de securitização 

depende de qual a noção de securitização se adote. 

 

Com efeito, sob a perspectiva etimológica, o termo securitização advém de tradução do 

vocábulo inglês securitization, ou seja, transformação em security. Assim, essa forma de 

organização financeira, ou contrato mercantil, como preferem alguns autores493, consiste 

na emissão de securities para representar um determinado ativo subjacente (asset-backed 

securities). Partindo-se de um bem ou direito ilíquido, são emitidos títulos ou valores que 

possam ser distribuídos e negociados no mercado, dotados, portanto, de liquidez 

significativamente mais alta que o seu lastro. Ainda sob essa perspectiva precipuamente 

gramatical, é bastante esclarecedor o termo utilizado em Portugal para denominação do 

fenômeno em tela: titularização494, advinda da noção de transformação em títulos. 

 

Discorrendo sobre o conceito ora em análise, entretanto, Ilene Patrícia de Noronha 

Najjarian apresenta uma noção mais restritiva, afirmando que 

Sob a visão estritamente jurídica, a securitização consiste na possibilidade de 
captação de recursos pela empresa originadora, por meio de um contrato de 
cessão de crédito, de seus recebíveis-lastro a uma sociedade de propósito 
específico, ou para um Fundo de Recebíveis em Direitos Creditórios (FIDC), ou 
para qualquer outro veículo securitizador, que os utilizará como lastro (garantia – 
base subjacente) para a emissão de valores mobiliários, debêntures ou quotas do 
FIDC ou qualquer outro que possa ser utilizado.495 

 

                                                 
493 V.g., NAJJARIAN, Ilene Patrícia de Noronha. Securitização de recebíveis mercantis. São Paulo: 
Quartier Latin, 2010, p. 73. 
494 Vide SILVA, João Calvão da. Titul[ariz]ação de Créditos – Securitization. Coimbra: Almedina, 2003. 
495 Securitização de recebíveis mercantis. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 76. 
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Sob esse aspecto mais limitativo, não se podem considerar os títulos públicos como uma 

forma de securitização de recebíveis. Isso porque eles não transferem para os respectivos 

adquirentes o risco acerca do recebimento de quaisquer recebíveis, direta ou indiretamente. 

O responsável único pelo pagamento de quaisquer títulos públicos, na forma em que estes 

são regulados hoje, é o Estado496. 

 

De fato, por vezes a União assume e refinancia a dívida de Estados, Municípios ou outras 

entidades da administração pública. Tais dívidas tinham sido, em geral, contraídas por 

meio de contratos individualizados celebrados originariamente pelos credores com os entes 

públicos que, em virtude da mencionada assunção, deixam o lado passivo da obrigação. E, 

para operacionalizar os negócios, após renegociação, a União lança títulos novos que serão 

entregues aos credores, como forma de novação da relação jurídica obrigacional. 

 

No jargão do mercado, essas operações são denominadas de securitização e os títulos da 

dívida pública emitidos em decorrência delas, papéis securitizados497. O Decreto n.º 

1.647/1995, por exemplo, faz menção, em seus arts. 4º, § 4º, e 10, a “créditos 

securitizados”, para referir-se a transações como as descritas no parágrafo anterior. Da 

mesma forma, essa terminologia é empregada com tal significado no art. 3º da Lei n.º 

9.711/1998. 

 

Assim, apesar de não corresponderem ao conceito doutrinário mais restritivo, deve-se 

reconhecer nessas operações o lançamento de títulos em substituição a dívidas contratuais, 

o que, em uma acepção mais ampla, pode ser considerado como securitização. 

 

Questão que merece especial atenção, no que diz respeito à securitização de dívidas 

públicas, é aquela atinente aos precatórios. O art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional n.º 

62/2009, cuida “dos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, 

Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária”. 

 

                                                 
496 Nada obsta, por certo, que diante de uma normatização própria, seja permitida a securitização, nesse 
sentido mais estrito, de alguns valores que o Estado tenha a receber na qualidade de agente que atua no 
mercado. 
497 Esses títulos são registrados e negociados em um ambiente mantido pela CETIP S.A. - Balcão Organizado 
de Ativos e Derivativos, chamado Sistema Securitizar. 
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Uma novidade relevante introduzida pela mencionada Emenda Constitucional diz respeito 

à possibilidade de cessão dos precatórios. Sobre a questão, dispõem os §§ 13 e 14 do art. 

100, in verbis: 

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, 
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão 
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta 
dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas 
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 
(...) 
§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios 
a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao 
cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. 
§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por 
meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. 

 

A circulabilidade dos precatórios, ora expressamente admitida, permite a estruturação de 

um mercado em que os mesmos venham a ser negociados, conferindo-lhes liquidez. Essa 

medida permitiria, por um lado, a antecipação, por parte do credor do Estado, do valor que 

lhe é devido, com um deságio advindo da necessidade de espera para que o pagamento seja 

efetuado. Por outro lado, o próprio ente público poderia vir a ser beneficiado, pois, no caso 

de existir um valor de negociação inferior ao valor da dívida descontada do juro médio 

pago para o financiamento do débito estatal, haveria a possibilidade de aquisição do título 

no mercado, com um desembolso menor498. 

 

Entretanto, há um entrave consistente na necessidade de comunicação da cessão, por 

“petição protocolizada junto ao tribunal de origem e à entidade devedora”. Nada impede, 

contudo, que essas entidades celebrem com o administrador do sistema de negociação 

convênio que acarrete a este o dever de comunicar àqueles, eletronicamente, o fechamento 

de qualquer negócio. Com efeito, presentemente, as comunicações eletrônicas de fatos a 

tribunais e à administração pública são atos corriqueiros, e a expressão “petição” não pode 

ser interpretada de forma tão restritiva que impeça o desenvolvimento de um mecanismo 

útil a todas as partes, sem que exista qualquer prejuízo. 

 

                                                 
498 Note-se que o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda 
Constitucional n.º 62/2009, já prevê a existência de leilões para que o ente público devedor adquira 
precatórios com deságio, até que seja editada a lei complementar prevista no § 15 do art. 100 da Constituição 
da República Federativa do Brasil. Verifica-se, portanto, a clara intenção do Poder Constituinte Derivado de 
fazer com que também os precatórios passem a obedecer a uma lógica de mercado, ínsita aos títulos públicos, 
que inclusive engloba mecanismos típicos de formação de preços em ambientes competitivos, como o leilão. 
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4.6 Moeda e títulos públicos 

 

Não se pode negar, ademais, a existência de uma certa semelhança entre os títulos públicos 

e a moeda499. Em especial se tivermos em conta que ambos os institutos possuem algumas 

funções em comum: a de gerar recursos para o Estado e a de funcionar como reserva de 

valor500. 

 

Não sem razão, Tullio Ascarelli menciona que a moeda cartular, quando conversível no 

ativo subjacente que deu base à sua emissão, constitui um verdadeiro título de crédito501. E, 

acrescente-se, na medida em que essa moeda fosse emitida pelo Estado, está-se diante de 

um título público502. 

 

Sob a perspectiva da análise histórica, a partir do momento em que os Estados nacionais 

centralizaram a função de emitir papel-moeda503, tanto essa atividade como o lançamento 

                                                 
499 O termo moeda não é unívoco, e a sua diversidade de significados está relacionada, em parte, à própria 
evolução do conceito. Com bem relata Paul A. Samuelson, pode-se conceber a moeda como uma mercadoria 
(em geral, mas fases mais recentes, metais preciosos como o ouro ou a prata), no sentido de papel-moeda e 
como moeda-crédito (Introdução à análise econômica. Tradução O. A. Dias Carneiro. Vol. 1. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Livraria Agir, 1955, pp. 69-71). Sobre o papel-moeda, o autor ressalta que “O valor do dinheiro e 
sua natureza intrínseca contrastam bem no papel-moeda. O dinheiro, como dinheiro mais do que como 
mercadoria, não é desejado por si mesmo, mas pelo que com ele se pode comprar” (idem, p. 70) (grifo no 
original). Por fim, quanto à moeda-crédito, Samuelson aduz que ela está relacionada ao crédito bancário e às 
contas-correntes bancárias (idem, p. 71). 
Para Tullio Ascarelli, o conceito jurídico de moeda deve equivaler àquele que lhe é conferido em sede dos 
estudos de economia, ou seja, como instrumento de troca (La moneta: considerazioni di diritto privato. 
Pádua: Cedam, 1928, pp. 58-63). 
500 Sobre a relação entre alguns títulos públicos emitidos na época do Império e o papel-moeda, vide trecho 
de discurso de José Bonifácio transcrito na nota n.º 208. 
501 Eis a lição de Ascarelli: “Dei due concetti difatti – strumento di scambio e misuratore di valore – è il 
primo quello che, almeno in linea di principio, deve ritenersi prevalente nel determinare il concetto 
economico della moneta. 
(...) 
Non è perciò escluso che dei titoli di credito possano rientrare nel concetto di moneta, in quanto essi vengano 
dati e ricevuti per essere ulteriormente scambiati contro altri beni per ottenere il pagamento del debitore. 
È questo il caso della carta moneta (convertibile), la quale è appunto costituita da titoli di credito per una 
determinata quantità di oro fino legislativamente fissata, che vengono correntemente dati e ricevuti in vista di 
un ulteriore scambio e non convertiti in oro, sebbene questa possibilità, come è naturale, influisca sul loro 
potere d’acquisto” (Studi giuridici sulla moneta. Milão: Giuffrè, 1952, p. 39). 
Ascarelli ainda acrescenta, tratando do cheque, que “Non è invece questo ancora il caso, per gli assegni 
bancari e nemmeno per quelli circolari; questi costituiscono bensì degli strumenti di scambio, sì che 
l’economista li deve considerare sotto molti aspetti accanto alla moneta (per es., ai fini della equazione dello 
scambio), ma essi non vengono essenzialmente dati e ricevuti per venire ulteriormente scambiati, ma per 
venire convertiti in moneta, e non possono perciò considerarsi moneta” (idem, ibidem). 
502 Obviamente, a referência em questão vale para o momento histórico em que era usual a emissão da 
mencionada moeda cartular conversível. Nos dias atuais, contudo, tal instrumento circulatório não é mais 
encontrado. 
503 Essa assertiva, acerca da emissão de moeda como fonte de recursos para o Estado, somente pode se referir 
ao papel-moeda, na medida em que a cunhagem de moedas de metais preciosos, com valor intrínseco, 
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de títulos públicos servem para dotar o poder público de recursos para o exercício de suas 

atividades504. 

 

Nesse contexto, por exemplo, um Alvará real português datado de 13 de julho de 1797 

determinava que as apólices da dívida pública fossem recebidas tanto por órgãos reais 

como por particulares, como se dinheiro circulante fossem505. 

 

                                                                                                                                                    
pressupunha a aquisição da respectiva matéria-prima, sem haver um valor agregado significativo advindo da 
cunhagem. 
Por outro lado, o papel-moeda tem sua origem remota nos recibos de depósito emitidos pelos ourives. Nesse 
sentido, leciona Eugênio Gudin: “Em Londres, na Idade Média, era aos ourives que particulares e 
negociantes confiavam a guarda de dinheiros e valores, mediante recibo, e era a esses ourives que geralmente 
recorriam quando precisavam de empréstimos. 
No século XVII, o Long Parliament decide aceitar os recibos, emitidos pelos ourives, em pagamento de 
impostos. (...) O banco só passa a ser emissor quando põe em circulação recibos ou notas, independentemente 
de depósito de metal, isto é, quando passa a emitir e entregar notas, sem que, para essas novas notas, tivesse 
havido depósito correspondente de metal” (Princípios de economia monetária. Vol. 1. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Livraria Agir, 1954, p. 55).  
O papel-moeda tem ainda como característica essencial, que o diferencia dos recibos em questão, a sua não 
conversibilidade em ativos de lastro (idem, p. 59). E, justamente sob essa perspectiva, constitui fonte de 
recursos para o Estado, que não precisa entesourar a quantidade correspectiva de metal para emitir moeda. 
Por tal razão, o papel-moeda passou a ser emitido em ocasiões de guerras, como pela Inglaterra durante as 
guerras napoleônicas ou pelos Estados Unidos da América por época da Guerra da Secessão (idem, ibidem). 
Sobre o aspecto temporal, ressalte-se que, segundo José Tadeu De Chiara, “O poder de emitir moeda com 
exclusividade passa a se integrar de forma geral no poder do Estado no século XIX, sendo que, até então, era 
um poder que na maioria das vezes não se regulamentava juridicamente, mas socialmente se reconhecia, aos 
banqueiros, aos senhores feudais, aos ourives e ao monarca” (Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese de 
doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 1986, p. 18). 
504 Obviamente, há limites econômicos tanto para a emissão de moeda quanto para a de títulos da dívida 
pública. Um excesso de moeda em circulação levará a um aumento generalizado dos preços, tendo em vista 
que o aumento na renda não corresponderá a um aumento da produção. Por outro lado, a falta de moeda 
também traz efeitos negativos, dificultando a realização de transações e, destarte, diminuindo o nível de 
atividade econômica. Da mesma forma, o lançamento desmedido de títulos da dívida pública acarreta 
endividamento demasiado do Estado, tornando menor a sua capacidade de pagamento e acarretando a 
desvalorização desses papéis, ou mesmo dificuldade na sua colocação, com consequente tendência de 
aumento da taxa de juros. Ainda que de modo caricatural, pode-se perceber que o ajuste exato entre o volume 
de moeda e títulos lançados no mercado é questão da maior relevância. 
505 O texto do Alvará, conforme consta de obra do Visconde de Cairu, é o seguinte: 
“Alvará de 13 de julho de 1797 
EU A RAINHA. Faço saber aos que este Alvará virem: Que Mandando abrir um Empréstimo de doze 
Milhões de Cruzados com as Hipotecas, e Providências do Decreto de 29 de Outubro de 1796, e Alvará de 13 
de Março do presente ano de 1797: Sou ora Servida a declarar, e Ordenar em beneficio do giro do Comércio, 
que se lavre uma porção de Apólices de menores quantidades que as de cinquenta mil réis, até a quantia de 
três Milhões de Cruzados, que devem incluir-se dentro dos doze do dito Empréstimo, para que por meio 
destas Apólices de pequenas quantidades se façam os pagamentos miúdos, como Tenho Ordenado, e 
regulado na maneira seguinte. (...) Mando outrossim que estas Apólices girem livremente sem endosso, ou 
cessão, e se aceitem em todas as Estações, e Recebedorias de Minha Real Fazenda, no Meu Real Erário, e em 
todas as Ações entre os Particulares, sem exceção alguma, como se fossem dinheiro de metal, pelo seu valor 
numeral, e sem atenção a juros, e em metade do pagamento total das mesmas Ações, procedendo-se contra os 
que duvidarem recebê-las, na forma que está determinado contra os que enjeitam Moeda do Rei” (LISBOA, 
José da Silva – Visconde de Cairu. Princípios de Direito Mercantil e Leis de Marinha. Edição fac-similar. 
[s.l.]: Serviço de Documentação do Ministério da Justiça, 1963, pp. 523-524). 
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É ainda sob essa perspectiva que se pode entender a criação de um fundo para o resgate de 

papel-moeda, criado pelo Decreto n.º 581, de 20 de julho de 1889506. Na criação desse 

fundo pode ser vislumbrada a opinião então em voga de alguns autores507, no sentido dos 

malefícios da emissão de papel-moeda, que tem como corolário a noção de que mesmo o 

papel-moeda deve ser resgatado pelo poder emitente508. 

 

Na mesma esteira, tem-se o teor do art. 1º do Decreto n.º 561, de 31 de dezembro de 1898, 

que possuía a seguinte redação: 

Art. 1º. Não poderão ser recebidos como moeda, ou nesta qualidade circular no 
país, quaisquer títulos de crédito ao portador ou com o nome deste em branco, 
que forem emitidos pelos Governos dos Estados ou dos municípios, sejam tais 
títulos apólices ou outros de denominação diferente. 

 

Com efeito, justamente em virtude da similitude entre os institutos, tornava-se necessária a 

determinação de que os títulos estaduais não fossem tomados por moeda509. O fundamento 

dessa determinação não era, contudo, uma diferença ontológica entre ambos os valores. 

Como esclarece Carvalho de Mendonça, a ideia era ressaltar a unidade monetária que havia 

sido estabelecida no Brasil pela Constituição republicana de 1891 (arts. 7º, § 1º, 1, e 34, 

7)510. 

 

O desenvolvimento do regramento desses institutos, todavia, acabou por sedimentar a 

distinção entre ambos. 

                                                 
506 O resgate do papel-moeda emitido já se demonstra como preocupação do legislador anteriormente ao 
mencionado Decreto. Com efeito, por exemplo, o art. 12 da Lei n.º 54/1835, de 6 de outubro, determinava 
que “A Nação reconhece como dívida pública o valor das notas que por esta lei se manda emitir, e se obriga à 
sua infalível amortização”. Amaro Cavalcanti já verificava que este último diploma “mandou aplicar rendas 
especiais para o serviço de resgate do papel emitido” (Resenha financeira do ex-Império do Brasil. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1890, p. 110). Com efeito, o art. 13 da Lei n.º 54/1835 arrolou as fontes que 
seriam utilizadas para efetuar a amortização. 
507 Cfr. CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, 
Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, pp. 37-38. 
508 Sobre o caráter resgatável do papel-moeda, escreve Aliomar Baleeiro: “A emissão de cédulas do Tesouro 
ou bilhetes conversíveis de bancos autorizados recebe, pelo curso legal, o caráter autoritário de título que 
produz a quitação de dívidas, entre os indivíduos. O Estado, diretamente ou por via do banco emissor, lança-
os à circulação sob o compromisso de recolhê-los mais tarde, quando dispuser de fundos suficientes. Muitas 
vezes o fez, quando decretou por algum tempo o curso forçado e posteriormente restabeleceu a 
conversibilidade em moeda metálica” (Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 487). E, em virtude disso, Baleeiro assim qualifica a emissão de moeda: “Mas, considerado 
em relação ao público em geral, a emissão de moeda de papel assume aqueles dois aspectos: a) empréstimo 
forçado, se os bilhetes ou cédulas conversíveis são redimidos mais tarde; b) imposto indireto e real sobre as 
disponibilidades monetárias ou poder aquisitivo das pessoas, se não há conversibilidade posterior à base ouro 
ou ao alinhamento com moeda estrangeira estável” (idem, ibidem). 
509 De fato, é importante notar que a proibição não incluía os títulos emitidos pela União. 
510 Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, 
pp. 34-35. 
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Uma diferença de extrema relevância, reconhecida presentemente, se faz sentir: em regra, 

os títulos públicos devem ser resgatados após um determinado período de tempo, 

demandando um desembolso de recursos estatais para tanto. 

 

Mesmo os títulos perpétuos não se igualam à moeda: esta, uma vez emitida, é negociada 

com terceiros sem acarretar um passivo futuro ao Estado; a sua emissão apenas traz 

recursos aos cofres públicos, sem que lhe pese uma contrapartida passiva511. Os títulos 

perpétuos, contudo, a par de não serem resgatáveis (ou o serem ao alvedrio do governo), 

implicam desembolso periódico, usualmente anual, que é justamente a sua razão de ser, 

bem como o eventual resgate do valor principal512. 

 

Assim, se por um lado a função de ambos é similar – obtenção de recursos pelo governo –, 

por outro os seus efeitos futuros são significativamente diversos. 

 

Nesse tocante, acrescente-se que ao emitir moeda, o Estado aumenta o meio circulante, ou 

seja, a quantidade de recursos disponíveis para a aquisição de bens ou serviços. Se esse 

aumento não se dá de forma proporcional a um crescimento da economia, da quantidade de 

bens e serviços produzidos e disponíveis para aquisição513, há mais moeda para a aquisição 

                                                 
511 Fato esse que ocorre apenas, reafirme-se, com a moeda de curso forçado, que não pode ser convertida 
livremente em metal. 
512 Pode-se concluir, portanto, que sob a perspectiva da obtenção de recursos pelo Estado, os títulos públicos 
diferenciam-se da moeda não simplesmente porque são, no mais das vezes, temporários. A diferença real 
reside no fato de que a moeda não implica gastos posteriores para o Estado, em contraposição aos títulos, que 
necessariamente pressupõem tais gastos futuros. 
No tocante ao valor principal dos títulos perpétuos, Carvalho de Mendonça assevera que o seu reembolso não 
é uma obrigação da União, in verbis: “As apólices não têm prazo certo para extinção. São títulos, podem-se 
dizer, perpétuos, e constituem renda de um capital que a União não é obrigada a reembolsar” (Tratado de 
Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, p. 68, nota 1). 
Trata-se, na verdade, de um direito potestativo do Estado. 
513 Pode-se assim falar em emissão de moeda com ou sem efeitos inflacionários, conforme o montante 
emitido advenha de uma necessidade da economia em expansão ou não. Nesse sentido, Francesco Forte 
explica da seguinte forma os casos em que a emissão de papel-moeda não tem efeitos inflacionários diretos: 
“Vi sono casi in cui l’emissione di moneta mediante nuovi biglietti (m1) o espansione del credito (m2) non è 
affatto un elemento di inflazione monetaria, ed è importante osservare che si tratta di casi del tutto normali, 
‘fisiologici’. Invero, in un sistema economico la domanda di moneta tende ad aumentare ogni anno per 
l’infittirsi degli scambio connessi all’aumento del prodotto nazionale e allo svilupo della suddivisione del 
lavoro e per l’accrescersi del reddito dei privati e delle imprese, che ne accresce il bisogno di liquidità” 
(Manuale di Scienza delle Finanze. Milão: Giuffrè, 2007, p. 520). 
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da mesma quantidade de riqueza existente. E, como efeito, tem-se a desvalorização do 

poder de compra da moeda, sob a forma da denominada inflação514. 

 

Já a emissão de títulos públicos tende a produzir efeito diametralmente oposto: os agentes 

econômicos entregam recursos ao Estado para a aquisição de tais títulos, abrindo mão da 

utilização imediata desses ativos para adquirir bens ou serviços515. Como consequência, há 

uma redução da quantidade de moeda em circulação, acarretando uma tendência 

deflacionária, ou seja, de aumento do poder de compra da moeda516. 

 

Por tais razões, do ponto de vista da Ciência das Finanças, a classificação da emissão de 

moeda e de títulos públicos também difere. Assim, por exemplo, segundo Francesco Forte, 

a emissão de papel-moeda consiste em uma entrada recorrente secundária do Estado. Já os 

títulos públicos caracterizarão também uma entrada recorrente secundária se forem 

emitidos dentro dos limites permitidos pela relação entre o volume da dívida e o produto 

interno bruto e entre as taxas de juros pagas e a taxa de crescimento do produto interno 

bruto. Caso contrário, tais títulos serão uma entrada secundária não recorrente ou 

marginal517. 

                                                 
514 Cfr. BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, 
pp. 486-489; e FORTE, Francesco. Manuale di Scienza delle Finanze. Milão: Giuffrè, 2007, p. 521. 
515 Segundo Fabio Nusdeo, “O déficit [público] pode ser financiado por emissão monetária primária e aí a 
liquidez aumenta. Todavia, se ele for financiado pela colocação de títulos, ou via aumento de impostos, tal 
acréscimo de liquidez não se dará, pois aí os recursos a mais que estiverem entrando no sistema financeiro 
serão total ou parcialmente compensados pelos que estiverem saindo com a compra de títulos pelos 
particulares ou o seu pagamento de maiores tributos” (Curso de Economia. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 318). Deve-se notar, contudo, que o raciocínio exposto por esse autor pressupõe que o 
Estado gaste todos os recursos que amealhou com a emissão de títulos; se, ao contrário, uma parte desses 
recurso não for imediatamente reinserida na economia por meio do gasto público, haverá uma redução na 
liquidez. 
516 Os mecanismos expostos, certamente, foram-no de modo simplificado, com o objetivo de demonstrar o 
efeito imediato de cada atitude governamental. Para utilizar a linguagem dos economistas, trata-se de um 
raciocínio correto ceteris paribus, ou seja, mantidas as demais variáveis. No entanto, na complexidade das 
economias modernas, a questão é significativamente mais complicada. Assim, a emissão de títulos traz 
recursos aos cofres do Estado, que podem ser utilizados para um aumento no gasto público, anulando ou 
minimizando o efeito deflacionário da emissão dos títulos. Ademais, deve-se ter em mente que os títulos 
públicos concorrem, na captação da poupança privada, com os títulos privados, que possuem eficácia 
significativa no aumento da produção (ou ao menos da capacidade de produção) do setor privado, podendo 
essa concorrência afetar o crescimento da economia. 
De acordo com Eugênio Gudin, a teoria exposta é denominada teoria quantitativa do valor da moeda 
(Princípios de economia monetária. Vol. 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1954, pp. 143-150), que, se 
não explica todos os fenômenos da complexa economia atual, ao menos permite, por meio de análise 
esquematizada, tirar algumas conclusões acerca de seu funcionamento. 
Aliomar Baleeiro, por sua vez, alerta que a emissão de títulos públicos pode ter diversos efeitos na economia, 
conforme a fonte da qual provierem os recursos utilizados para a compra dos títulos e outras condições do 
sistema econômico em questão (Uma introdução à ciência das finanças. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1969, pp. 462-464). 
517 Manuale di Scienza delle Finanze. Milão: Giuffrè, 2007, p. 334. 
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Uma outra função comum exercida tanto pela moeda como pelos títulos públicos é a de 

reserva de valor. Segundo Eugênio Gudin, 

O fator tempo introduz-se nas operações monetárias, porque certo período de 
tempo deve normalmente decorrer entre o recebimento da moeda e sua 
utilização. Durante esse período, a moeda exerce a função de reserva de valor.518 

 

Nesse contexto, em situações de normalidade econômica, deve-se considerar que os títulos 

públicos exercem o papel de reserva de valor de forma relativamente semelhante à da 

própria moeda. Consistem os títulos, de fato, em um meio utilizado pelos agentes 

econômicos para guardar capital excedente a ser utilizado posteriormente, em outras 

transações econômicas519. Mas deve-se sempre ressaltar que, no caso dos papéis públicos, 

a utilização dessa reserva de valor há de ser precedida por uma operação de alienação 

desse ativo e sua transformação em pecúnia520. 

 

Deve-se também atentar para as diferenças entre a moeda e os títulos públicos atinentes ao 

poder liberatório. Nos termos do disposto no art. 2º, caput, da Lei n.º 8.880/1994, 

combinado com o art. 1º, caput, da Lei n.º 9.069/1995, o real, moeda corrente brasileira, 

tem poder liberatório, ou seja, tem a capacidade de extinguir as obrigações cuja prestação 

tenha por conteúdo dar valor determinado, não podendo ser recusado o seu recebimento em 

tais circunstâncias521.  

                                                 
518 Princípios de economia monetária. Vol. 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1954, p. 20. 
Ainda sobre a noção de reserva de valor, José Tadeu De Chiara leciona que “Das características da troca em 
sua ‘forma superior’, segundo a qual apenas uma das partes obtém satisfação imediata, decorre que a moeda 
só desempenha eficientemente a função de intermediária de trocas na medida em que possa ser conservada 
como valor que instrumente novo ato de troca. É decorrente da intermediação da troca, a função de reserva de 
valor da moeda, que dessa forma tem a especial qualidade de, ao longo do tempo, assegurar a possibilidade 
de satisfação de necessidades” (Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese de doutorado – Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. São Paulo: 1986, p. 25). 
519 Essa função dos títulos públicos apenas pode se comparar à da moeda em um ambiente de alta liquidez do 
respectivo mercado, pois somente assim será possível desfazer-se do investimento e, de forma quase 
imediata, utilizar-se o valor correspondente para a aquisição de outros bens da vida. 
520 Pode-se vislumbrar que, em algum caso absolutamente excepcional, um determinado agente econômico 
aceite em um contrato qualquer o pagamento efetuado por meio da transferência da titularidade de títulos 
públicos. Mas se trata de uma possibilidade teórica que não possui maiores implicações no âmbito da 
circulação econômica real, dada a sua excepcionalidade. 
521 Sobre o poder liberatório como uma das características essenciais da moeda, aduz Eugênio Gudin: 
“(...) a função principal da moeda é a de meio de pagamento. Uma venda ou uma compra dão lugar à criação 
de um dívida, que só pode ser extinta pelo pagamento em moeda. 
Este conceito da moeda-meio de pagamento é por vezes criticado pelos economistas, por se lhe atribuir 
caráter jurídico e não econômico. Em princípio, a extinção de uma dívida é uma questão jurídica; a troca é 
que é a questão econômica” (Princípios de economia monetária. Vol. 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Agir, 1954, p. 20) (grifo no original). 
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O mesmo não se dá, de forma generalizada, com os títulos públicos. Esses possuem poder 

liberatório limitado ao pagamento de tributos devidos ao ente que os emitiu. Nos termos do 

disposto no art. 6º da Lei n.º 10.179/2001, as Letras do Tesouro Nacional - LTNs, as Letras 

Financeiras do Tesouro - LFTs e as Notas do Tesouro Nacional – NTNs, desde a data do 

seu vencimento, têm “poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de 

responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate”522. 

 

Tal forma de utilização dos títulos públicos, contudo, não tem razão econômica de ser. Na 

data do vencimento, deve o Tesouro Nacional realizar o depósito do valor de resgate dos 

títulos em conta-corrente indicada pela pessoa que, segundo o agente escriturador, é o seu 

titular523. Assim, efetuado o depósito, o ex-titular (uma vez que os títulos não mais 

perduram) pode efetuar o pagamento dos tributos com a moeda corrente que recebeu. A 

forma de proceder, portanto, é bastante simples, muito mais que a pretensão de utilizar os 

títulos para a quitação de tributos. Ademais, os sistemas de liquidação efetivam o imediato 

depósito do valor dos títulos na conta-corrente de seu titular, quando do resgate. Requerer 

uma alteração nessa sistemática levaria a intervenção indesejável no funcionamento de tal 

sistema, com riscos e custos daí advindos. 

 

Há apenas duas hipóteses em que o mecanismo poderia ser útil: a de inadimplemento por 

parte da União na época do resgate e a de bloqueio dos recursos ou da conta-corrente do 

titular. 

 

No primeiro caso, hipotético, se a União não efetuar na data aprazada o pagamento dos 

valores que deve em virtude dos títulos, podem esses ser utilizados para o pagamento de 

                                                                                                                                                    
Já José Tadeu De Chiara afirma que “a noção comum de moeda é correlacionada a um instrumento físico 
utilizado na intermediação de trocas e na liberação de vínculos obrigacionais” (Moeda e ordem jurídica. 
1986. Tese de doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 1986, p. 38). 
Esse autor ainda analisa a questão sob a ótica do curso legal, nos seguintes termos: “O curso legal constitui-
se na disposição legal que, de forma indiscriminada, veda a recusa de determinada moeda para pagamento de 
débito de qualquer natureza” (idem, p. 39). 
522 Há, ainda, normas próprias para cada espécie de título público, conferindo-lhe maior ou menor poder 
liberatório. Mas, de uma forma geral, os papéis emitidos indistintamente ao público, que não são destinados a 
um uso específico, podem, uma vez vencidos, ser utilizados para o pagamento de tributos devidos ao ente 
emissor. 
523 Deve-se, uma vez mais, lembrar que os títulos públicos que são tratados na Lei n.º 10.179/2001 são 
emitidos sob a forma exclusivamente escritural (art. 5º). 
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tributos federais. Mas essa hipótese é bastante improvável, para não dizer praticamente não 

verificável, dada a raridade dos casos em que o Estado declara a moratória interna. 

 

O segundo caso é mais complexo. Se há o bloqueio dos recursos ou da conta-corrente do 

titular dos papéis vencidos, ainda assim é feito o depósito do valor respectivo em sua 

conta-corrente, que ficará à disposição do Juízo ou da autoridade administrativa 

competente. E o fim para o qual serão destinados tais recursos – pagamento de tributos ou 

outro diverso – deve ser decidido justamente por tal autoridade, levando em conta os 

motivos de determinaram a expedição da ordem de bloqueio. A mera assunção da regra de 

que os títulos podem ser utilizados para o pagamento de tributos poderia levar a uma 

inversão na ordem dos interesses a ser protegidos. De qualquer modo, também nesse caso 

não ocorreria efetivamente a utilização dos papéis para pagamento de uma dívida, mas sim 

dos recursos mantidos em depósito. 

 

A Lei n.º 10.179/2001 faz menção apenas a alguns títulos públicos federais, mas o 

raciocínio acima expendido vale igualmente para os demais títulos públicos: fora o caso 

referido de inadimplemento, não existe utilidade para recorrer-se a um mecanismo mais 

complexo se existe outro bastante mais simples para a efetivação do pagamento dos 

tributos524. 

                                                 
524 O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de se efetuar a compensação entre títulos ao 
portador emitidos pelo Município de Belém, no Pará, com tributos devidos ao mesmo ente. A fundamentação 
da decisão, ao afastar a incidência do art. 6º da Lei n.º 10.279/2001, repousou sobre a forma de circulação de 
tais títulos, que eram ao portador, in verbis: 
“MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO ‘A QUO’ EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. DESTRANCAMENTO. EFEITO 
SUSPENSIVO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO COM TÍTULOS AO PORTADOR EMITIDOS 
PELA MUNICIPALIDADE DE BELÉM-PA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Hipótese em que a requerente pretende valer-se de títulos ao portador emitidos pela Municipalidade de 
Belém - PA, no início do século passado, para extinguir tributos federais por compensação. Recurso Especial 
que deve ser retido nos autos, por ter sido interposto em face de acórdão que negou provimento a Agravo de 
Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância, denegatória de antecipação de tutela em Ação 
Ordinária Declaratória. 
2. Não cabe afastar o óbice do art. 542, § 3º, do CPC, se não há verossimilhança nas alegações da requerente, 
pois: a) a extinção do crédito tributário por compensação dá-se nas condições fixadas pela Lei, nos termos do 
art. 170, do CTN; b) a legislação federal aplicável (Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 10.637/02) 
prevê a compensação tributária apenas com créditos também de natureza tributária; c) a Lei 10.179/01, 
referente aos títulos públicos e seu poder liberatório de tributos federais, refere-se exclusivamente àqueles 
emitidos pela União e de natureza escritural (não ao portador); e d) ‘a compensação de créditos tributários 
não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória’ (Súmula 212/STJ). 
3. Medida Cautelar improcedente. Prejudicada a pretensão de liminar e, portanto, o Agravo Regimental 
interposto em face da decisão denegatória” (STJ, MC 12179/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 
Data do Julgamento: 21/06/2007, Fonte: DJe 30/09/2008). 
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Conclui-se, destarte, que além de os títulos públicos hoje possuírem um poder liberatório 

bastante restrito, ele é de quase nenhuma utilidade. Ressalte-se, ademais, que não há poder 

liberatório dos títulos públicos frente a particulares ou a outros entes públicos que não o 

emitente525. 

 

Em virtude da diferença verificada no tocante ao poder liberatório, os títulos públicos não 

fazem parte do denominado meio circulante, que se limita à moeda corrente. São 

considerados, pelo Banco Central do Brasil, entre os meios de pagamento amplicados526. 

 

Vivante também alerta para uma outra diferença relevante entre a moeda e os títulos de 

crédito em geral: aquela possui um valor nominal pelo qual há de ser aceita. Já os títulos de 

crédito possuem um valor de mercado que, no mais das vezes, não corresponde exatamente 

ao seu valor nominal. Nas palavras de Vivante, 

Também a aparente semelhança de forma que existe entre o título de crédito, 
especialmente ao portador, e o papel-moeda de curso forçado ou legal esconde 
uma diferença essencial, porque este tem um valor certo e presente, que lhe é 
conferido por força legislativa, enquanto aquele tem um valor de mercado, 
dependente da confiança que inspira a solvabilidade do devedor; este é portador 
de um direito de crédito, aquele de um valor concreto e presente.527 

                                                                                                                                                    
Em outro caso, o mesmo Tribunal, referindo-se à matéria como hipótese de dação em pagamento, igualmente 
indeferiu a pretensão de utilização dos títulos, com fundamento na inexistência de lei permissiva. Eis o teor 
do acórdão: 
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. O débito tributário deve, necessariamente, ser pago ‘em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir’. A 
dação em pagamento, para o fim de quitação de obrigação tributária, só é aceita em hipóteses elencadas 
legalmente. 
2. Mutatis mutandis, em se tratando de dívida tributária indisponível à Autoridade Fazendária, não há como 
se admitir a dação em pagamento por via de título da dívida pública, porquanto este procedimento escapa à 
estrita legalidade. 
3. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp 691996/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Data do 
Julgamento: 07/03/2006, Fonte: DJ 20/03/2006, p. 200). 
525 Os contornos do poder liberatório dos títulos públicos alteraram-se significativamente com o correr do 
tempo. Com efeito, houve uma época em que esses títulos pouco se diferenciavam da moeda emitida pelo 
Estado, o que permitia um reforço em tal poder liberatório. É o que se vê, por exemplo, no regime do já 
mencionado Alvará real português datado de 13 de julho de 1797 (nota n.º 505). Com o tempo, esse poder 
liberatório foi sendo bastante reduzido, até atingir os seus contornos atuais. 
526 Sobre o tema, vide BANCO CENTRAL DO BRASIL. Notas Metodológicas – Reformulação dos Meios 
de Pagamento. Série Notas Técnicas do Banco Central do Brasil, n.º 3, ago. 2001. Brasília: Banco Central 
do Brasil. Disponível em < http://www.bcb.gov.br/pec/notastecnicas/port/2001nt03Meiospgtop.pdf >. Acesso 
em: 3 jan. 2011. 
527 Trattato di Diritto Commerciale. Vol. 3. 5. ed. Milão: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1924, p. 
130. Tradução livre do seguinte original: “Anche l’apparente somiglianza di forma che vi ha tra il titolo di 
credito, specialmente al portatore, e la moneta di carta a corso forzoso o legale nasconde un’essenziale 
differenza, perché questa ha un valore certo e presente, impressole per forza legislativa, mentre quello, ha un 
valore di mercato, dipendente dalla fiducia che ispira la solvabilità del debitore; questo è portatore di un 
diritto di credito, quello di un valore concreto e presente”. 
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Mesmo considerando que os títulos públicos não constituem, hoje, verdadeiros títulos de 

crédito, a observação de Vivante se lhes aplica: eles possuem um valor de mercado, 

variável de acordo com uma série de fatores, sendo que a moeda deve sempre ser aceita 

pelo seu valor nominal fixo. 

 

E, ademais, como ressalta Eugênio Gudin, a moeda também exerce o papel de 

“denominador comum de valores”528, que, por certo, em nada se relaciona aos títulos 

públicos. Estes, pelo contrário, têm o seu próprio valor expresso na moeda corrente de um 

dado sistema econômico. 

 

Em tempos recentes, é interessante notar que a moeda tem vivenciado o fenômeno da 

desmaterialização, tal como os títulos públicos. Há uma tendência significativa no meio 

econômico de que as transações monetárias e os pagamentos sejam realizados cada vez 

mais sem a utilização de um suporte físico – seja ele a moeda metálica, o papel-moeda ou 

títulos cartulares que atuem como meio de pagamento e permitam a sua circulação, como o 

cheque. 

 

A circulação física da moeda é substituída pelos cartões de crédito e de débito, bem como 

pelas transferências eletrônicas de fundos existentes em entidades participantes do Sistema 

de Pagamentos Brasileiro. A moeda, em sua forma corpórea, destina-se a operações de 

menor valor. 

 

E, da mesma forma como ocorre com os títulos públicos, os mecanismos de circulação 

monetária que utilizam sistemas eletrônicos para a sua efetivação trazem consigo uma 

maior complexidade na sua conformação529 e apresentam novos problemas jurídicos530. 

                                                 
528 Princípios de economia monetária. Vol. 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1954, pp. 22-24. 
529 Suponha-se uma compra e venda ocorrida em estabelecimento comercial. Se pagamento for efetuado com 
moeda em espécie, estão envolvidos apenas o comprador e o vendedor. Se, por outro lado, for utilizado um 
cheque, participam da operação de transferência de recursos o comprador (emitente ou sacador), o vendedor 
(beneficiário) e o banco (sacado). Por outro lado, no caso de pagamento por meio de cartão de crédito, estão 
envolvidos, além das partes no negócio de compra e venda, ao menos uma instituição financeira que emitiu o 
cartão, a administradora da bandeira de cartões de crédito e a mantenedora da rede eletrônica de registro das 
operações; há, ademais, diversos contratos celebrados entre as partes, regendo as relações de umas para com 
as outras. Percebe-se, destarte, uma complexidade crescente na efetivação da entrega da disponibilidade 
financeira do comprador para o vendedor. 
530 Sobre alguns dos temas jurídicos surgidos, vide, v.g., GUIMARÃES, Maria Raquel. As transferências 
electrónicas de fundos e os cartões de débito. Coimbra: Almedina, 1999; MILLÉ, Antonio. Legal aspects 
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Algumas vezes, aliás, as questões que se apresentam ao Direito são semelhantes em ambos 

os casos, como, por exemplo, as referentes à necessidade de segurança no acesso aos 

sistemas, de certeza acerca da proveniência de ordens e de manutenção de registros de 

valores em contas escriturais de depósito. Mas, ainda assim, moeda e títulos públicos 

permanecem como institutos substancialmente diferentes. 

 

4.7 A categoria proposta: títulos públicos como instrumentos financeiros 

 

4.7.1 Os instrumentos financeiros nos textos normativos brasileiros 

 

O sistema jurídico brasileiro adota a expressão “instrumento financeiro” com foco em sua 

acepção contábil. Com efeito, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC531, em seu 

Pronunciamento n.º 14, conceitua instrumento financeiro como “qualquer contrato que 

origine um ativo financeiro para uma entidade e um passivo financeiro ou título 

patrimonial para outra entidade”532. 

                                                                                                                                                    
of eletronic funds transfer. Informatica e Diritto , Firenze, Le Monnier, v. 16, n.° 1, p.159-169, jan./abr 
1990; e THOMAS, John Robinson. Legal response to commercial transactions employing novel 
communications media. Michigan Law Review, v. 90, n.º 5, p.1.145-1.178, mar. 1992. 
531 Associação formada por alguns entes atuantes no mercado e do setor de contabilidade, como a 
BM&FBovespa S/A e o Conselho Federal de Contabilidade, com a finalidade declarada de realizar a 
convergência internacional das normas contábeis, a centralização na emissão de normas dessa natureza no 
Brasil e a representação e processo democráticos na produção dessas informações. 
532 Pronunciamento obtido em <http://www.cpc.org.br/pdf/CPC_14.pdf>. Acesso em 28 dez. 2010. 
Esse mesmo Pronunciamento define o que são ativos e passivos financeiros nos seguintes termos: 
“Ativo financeiro é qualquer ativo que seja: 

(a) caixa; 
(b) título patrimonial de outra entidade; 
(c) direito contratual: 

(i) de receber caixa ou outro ativo financeiro de outra entidade; ou 
(ii) de trocar ativos ou passivos financeiros com outra entidade sob condições 
potencialmente favoráveis para a entidade; 

(d) contrato que será ou poderá vir a ser liquidado em títulos patrimoniais da própria entidade e que 
seja: 

(i) um instrumento financeiro não derivativo no qual a entidade é ou pode ser obrigada a 
receber um número variável dos seus próprios títulos patrimoniais; ou 
(ii) um instrumento financeiro derivativo que será ou poderá ser liquidado por outro meio 
que não a troca de montante fixo em caixa ou outro ativo financeiro, por número fixo de 
seus próprios títulos patrimoniais. Para esse propósito os títulos patrimoniais da própria 
entidade não incluem instrumentos que são contratos para recebimento ou entrega futura de 
títulos patrimoniais da própria entidade. 

Passivo financeiro é qualquer passivo que seja: 
(a) obrigação contratual: 

(i) de entregar caixa ou outro ativo financeiro para outra entidade; ou 
(ii) de trocar ativos ou passivos financeiros com outra entidade sob condições 
potencialmente desfavoráveis para a entidade; ou 
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No âmbito normativo, a Comissão de Valores Mobiliários, por meio da Instrução n.º 475, 

de 17 de dezembro de 2008533, regulamenta a “apresentação de informações sobre 

instrumentos financeiros, em nota explicativa específica, e a divulgação do quadro 

demonstrativo de análise de sensibilidade”, ou seja, aspectos contábeis de tais 

instrumentos. E, ao fazê-lo, reporta-se expressamente, no art. 2º dessa Instrução, ao 

Pronunciamento n.º 14 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

 

Por fim, os dispositivos da Lei n.º 6.404/1976 que fazem menção a instrumentos 

financeiros, quais sejam os seus arts. 183, I e § 1º, d, e 187, VI, também dizem respeito a 

questões precipuamente contábeis, em especial sua avaliação e sua influência na 

demonstração de resultado do exercício . 

 

Entretanto, o conceito de instrumentos financeiros não exaure a sua potencialidade 

operacional no âmbito exclusivamente contábil. Com efeito, é bastante útil aos operadores 

do Direito, de uma forma geral, a noção de mecanismo jurídico que represente posições 

jurídicas ativas e passivas de lados contrapostos (ou, mais comumente, créditos e dívidas), 

permitindo a circulação rápida e eficaz dessas mesmas posições em um dado mercado 

próprio. 

 

                                                                                                                                                    
(b) contrato que será ou poderá ser liquidado com títulos patrimoniais da própria entidade e que seja: 

(i) um não derivativo no qual a entidade é ou pode ser obrigada a entregar um número 
variável de seus próprios títulos patrimoniais; ou 
(ii) um derivativo que será ou poderá ser liquidado por outro meio que não a troca de 
montante fixo de caixa ou outro ativo financeiro por número fixo de títulos patrimoniais da 
própria entidade. Para esse propósito os títulos patrimoniais da própria entidade não 
incluem instrumentos que são contratos para recebimento ou entrega futura de títulos 
patrimoniais da própria entidade.” 

533 Anteriormente, a Nota Explicativa referente à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 235, de 
23 de março de 1995, mencionava que a regulamentação editada por essa autarquia adotava a definição de 
instrumento financeiro veiculada pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental de Especialistas em Padrões de 
Contabilidade – ISAR, vinculado à Organização das Nações Unidas – ONU. Segundo o Grupo de Trabalho, 
instrumentos financeiros são “todo contrato que dá origem a um ativo financeiro (registrado ou não) em uma 
empresa e um passivo financeiro ou título patrimonial (também registrados ou não) em outra empresa”. Essa 
definição é também adotada pelo International Accounting Standards Committee – IASC, que tem por função 
buscar a harmonização internacional das práticas contábeis, bem como, no âmbito brasileiro, era pela 
Comissão de Valores Mobiliários. Note-se que, ainda de acordo com a Nota Explicativa em questão, outra 
definição possível para a expressão instrumentos financeiros é aquela adotada nos Estados Unidos da 
América, pelo Financial Accounting Standard Board – FASB, segundo o qual eles consistem em “caixa e 
evidência de direitos sobre uma entidade ou um contrato que: a) tanto impõe a uma entidade uma obrigação 
(1) de entregar dinheiro ou outro ativo financeiro a uma segunda entidade ou (2) de trocar instrumentos 
financeiros em termos potencialmente desfavoráveis com a segunda entidade; b) quando transfere à segunda 
entidade um direito contratual (1) de receber dinheiro ou outro ativo financeiro da primeira entidade ou (2) de 
trocar instrumentos financeiros em termos potencialmente favoráveis com a primeira entidade”. 
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E, destarte, faz-se necessária a conceituação jurídica de instrumento financeiro, com 

características próprias e precisas. De fato, não serve ao jurista a mera afirmação de que os 

instrumentos financeiros são um tipo de ativo financeiro, consistente em contrato 

derivativo ou não derivativo, como consta do Pronunciamento n.º 14 do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC. Até porque esse Pronunciamento, como se depreende 

da topografia de seus itens, incisos e parágrafos, não esgota o conceito, mas antes lista 

alguns tipos de ativos que devem ser tidos como instrumentos financeiros. Em suma, sob a 

perspectiva jurídica, necessariamente normativo-formal, a mencionada regra contábil nada 

explica. 

 

Por outro lado, no jargão jurídico brasileiro, por vezes reduz-se a amplitude da expressão 

instrumento financeiro, sendo ela considerada como equivalente a derivativos. É o que se 

verifica, por exemplo, na Circular n.º 3.082 do Banco Central do Brasil, de 30 de janeiro de 

2002. Em seu art. 1º, § 1º, é trazida uma definição de instrumentos financeiros derivativos, 

nos seguintes termos: 

Art. 1º. Estabelecer que as operações com instrumentos financeiros derivativos 
realizadas por conta própria pelas instituições financeiras, demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e administradoras de 
consórcios devem ser registradas observados os seguintes procedimentos: 
(...) 
§ 1º.  Entende-se por instrumentos financeiros derivativos aqueles cujo valor 
varia em decorrência de mudanças em taxa de juros, preço de título ou valor 
mobiliário, preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de bolsa de valores, 
índice de preço, índice ou classificação de crédito, ou qualquer outra variável 
similar específica, cujo investimento inicial seja inexistente ou pequeno em 
relação ao valor do contrato, e que sejam liquidados em data futura.534 

 

Não obstante, essa postura restritiva não é adequada tanto sob o aspecto substantivo quanto 

sob o operacional. Com efeito, sob a ótica substantiva, tal postura deixa de abarcar outros 

tipos de ativos financeiros, como os títulos públicos e os valores mobiliários não 

derivativos, gerando uma incerteza conceitual. Ademais, no que diz respeito ao prisma 

operacional, o conceito de instrumento financeiro passa a ser inútil, na medida em que 

nada explica além daquilo que o próprio termo derivativo já significa. 

 

                                                 
534 Ainda que a utilização do adjetivo “derivativo” demonstre que pode haver outros instrumentos 
financeiros, o recurso a tal expressão se dá de forma limitada, sempre associada aos instrumentos derivativos. 
Não se constrói, destarte, uma categoria ampla que abarque outros tipos de ativos financeiros. 
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Assim, propomos535 a conceituação jurídica de instrumentos financeiros como os meios ou 

mecanismos de representação de posições jurídicas de natureza econômica536, criados 

visando especialmente à sua circulação em um mercado próprio de tais instrumentos. Tal 

conceituação será esmiuçada no correr deste capítulo. Contudo, antes, cremos ser útil 

realizar uma breve análise acerca do desenvolvimento do tema em alguns ordenamentos 

jurídicos estrangeiros. É o que passamos a fazer. 

 

4.7.2 Os instrumentos financeiros no Direito comunitário europeu 

 

Desde logo, é importante ressaltar que a categoria jurídica dos instrumentos financeiros 

tem sido mais profundamente explorada em alguns outros países, tanto pelo Direito 

positivo como pela doutrina. 

 

A matéria atinente aos instrumentos financeiros já havia sido tratada anteriormente pela 

Diretiva n.º 93/22/CEE do Conselho, de 10 de maio de 1993537. O Anexo B dessa Diretiva 

listava os instrumentos financeiros, a saber: 

SECÇÃO B  
Instrumentos 
1. a) Valores mobiliários.  
b) Unidades de participação em organismos de investimento coletivo.  

                                                 
535 E ousamos propô-lo diante de duas constatações. A primeira, de natureza formal, cuja origem advém do 
desenvolvimento tecnológico havido no registro e representação de relações econômicas, de que há 
necessidade de se trabalhar com mecanismos de crédito incorpóreos, que sequer eventualmente possam vir a 
ter um substrato físico com significação jurídica. No campo específico de nosso estudo, v.g., não haveria 
qualquer utilidade prática uma eventual impressão de títulos públicos para exigi-los do ente emissor, ainda 
que sob a via judicial: para tanto bastaria a prova da titularidade dos direitos, por meio da apresentação de 
extratos de contas-correntes eletrônicas. A segunda constatação a ser mencionada é de natureza material: há 
uma carência de mecanismos jurídicos que permitam categorizar – e, por conseguinte, estudar a respectiva 
normatização – os meios de circulação e representação de riquezas. Os institutos jurídicos tradicionais, como 
os títulos de crédito, são insuficientes por estreitarem sobremaneira as formas negociais pelas quais se dá a 
circulação e representação de riquezas. Instrumentos de larga utilização na vida econômica presente, tidos 
pelo homem comum como quase banais, como os cartões de crédito e de débito, não podem ser 
adequadamente enquadrados em categorias tradicionais. A tecnologia jurídica tem de se atualizar para tentar 
acompanhar e digerir a sempre constante e veloz evolução das práticas negociais. 
536 Não utilizamos a expressão “contrato” porque nem todos os instrumentos financeiros de que tratamos 
podem ser, sob a perspectiva jurídica, corretamente classificados como contratos. Com efeito, todos esses 
instrumentos que também forem títulos de crédito são, na verdade, frutos de declarações unilaterais de 
vontade. Note-se que a definição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, acima transcrita, utiliza-
se de linguagem contábil e econômica que, a par de ser correta na sua seara original de aplicação, não pode 
ser veiculada em texto eminentemente jurídico, porque geraria imprecisão técnica. Por outro lado, deve-se ter 
em mente que a categoria proposta, de instrumento financeiro, foca-se não na origem do mecanismo, mas em 
seu fim ou função. A ênfase da análise não se dá na diferenciação entre títulos de origem unilateral, bilateral 
ou multilateral, mas sim na sua emissão com vistas à circulação em um mercado desenvolvido especialmente 
para tanto. 
537 A Diretiva em questão ficou conhecida em Portugal como Diretiva sobre Serviços de Investimento – DSI. 
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2. Instrumentos do mercado monetário.  
3. Futuros sobre instrumentos financeiros, incluindo instrumentos equivalentes 
que deem origem a uma liquidação em dinheiro.  
4. Contratos a prazo relativos a taxas de juros (FRAs).  
5. Swaps de taxas de juro, de divisas ou swaps relativos a um índice sobre ações 
(equity swaps).  
6. Opções destinadas à compra ou à venda de qualquer instrumento abrangido 
pela presente secção do anexo, incluindo os instrumentos equivalentes que deem 
origem a uma liquidação em dinheiro. Estão nomeadamente incluídas nesta 
categoria as opções sobre divisas e sobre taxas de juro. 

 

É de se notar, ademais, que nos consideranda de tal Diretiva, constava expressamente que 

a definição de instrumentos financeiros se dava para fins de regulação dos mercados 

financeiros, não afetando outras searas de natureza interna dos Estados participantes, in 

verbis: 

Considerando que a definição extremamente lata de valores mobiliários e de 
instrumentos do mercado monetário consagrada na presente diretiva é apenas 
válida para esta diretiva e que como tal em nada prejudica as diferentes 
definições de instrumentos financeiros consagradas nas legislações nacionais 
para outros fins, nomeadamente de ordem fiscal. 

 

Posteriormente, com vistas à integração e fortalecimento dos mercados financeiros 

europeus, que passaria necessariamente por uma harmonização legislativa, em 1999 foi 

adotado um Plano de Ação para os Serviços Financeiros – PASF (ou, em inglês, Action 

Plan for Financial Services – APFS)538. 

 

No âmbito do desenvolvimento do Plano de Ação, foi elaborada e adotada a Diretiva n.º 

2004/39 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004539. Essa nova 

norma, em seu Anexo I, define os instrumentos financeiros por enumeração, listando-os da 

seguinte forma: 

Instrumentos financeiros 
1) Valores mobiliários; 
2) Instrumentos do mercado monetário; 
3) Unidades de participação em organismos de investimento coletivo; 
4) Opções, futuros, swaps, contratos a prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos derivados relativos a valores mobiliários, divisas, taxas de juro ou de 
rendibilidades ou outros instrumentos derivados, índices financeiros ou 

                                                 
538 Adotado por meio de Comunicação da Comissão, de 11 de maio de 1999, sobre a “Aplicação de um 
enquadramento para os serviços financeiros: Plano de Ação”. 
Niamh Moloney assim descreve os objetivos desse Plano: “The 1999 Financial Services Action Plan had two 
objectives. It was designed to support liberalisation and integration of EC financial markets through the 
harmonisation of national financial services rules to support mutual recognition of national regulatory 
systems and promote pan-EC activity. It was also designed to provide the integrated pan-EC financial 
marketplace with an upgraded regulatory framework for the new risk environment” (The current framework 
(Lamfalussy) on European Securities Regulation. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. VIII. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2008, p. 213). 
539 Em Portugal, essa norma foi batizada de Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros – DMIF. 
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indicadores financeiros que possam ser liquidados mediante uma entrega física 
ou um pagamento em dinheiro; 
5) Opções, futuros, swaps, contratos a prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos derivados relativos a mercadorias que devam ser liquidados em 
dinheiro ou possam ser liquidados em dinheiro por opção de uma das partes (por 
qualquer razão diferente do incumprimento ou outro fundamento para rescisão); 
6) Opções, futuros, swaps e quaisquer outros contratos derivados relativos a 
mercadorias que possam ser liquidados mediante uma entrega física, desde que 
sejam transacionados num mercado regulamentado e/ou num MTF540; 
7) Opções, futuros, swaps, contratos a prazo e quaisquer outros contratos sobre 
derivados relativos a mercadorias, que possam ser liquidados mediante entrega 
física, não mencionados no ponto 6 e não destinados a fins comerciais, que 
tenham as mesmas características de outros instrumentos financeiros derivados, 
tendo em conta, nomeadamente, se são compensados ou liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas ou se estão sujeitos ao controle regular do 
saldo da conta margem; 
8) Instrumentos derivados para a transferência do risco de crédito; 
9) Contratos financeiros por diferenças (financial contracts for diferences); 
10) Opções, futuros, swaps, contratos a prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos sobre derivados relativos a variáveis climáticas, tarifas de fretes, 
licenças de emissão, taxas de inflação ou quaisquer outras estatísticas 
econômicas oficiais, que devam ser liquidados em dinheiro ou possam ser 
liquidados em dinheiro por opção de uma das partes (por qualquer razão 
diferente do incumprimento ou outro fundamento para rescisão), bem como 
quaisquer outros contratos sobre derivados relativos a ativos, direitos, 
obrigações, índices e indicadores não mencionados na presente Seção e que 
tenham as mesmas características de outros instrumentos financeiros derivados, 
tendo em conta, nomeadamente, se são negociados num mercado regulamentado 
ou num MTF, se são compensados e liquidados através de câmaras de 
compensação reconhecidas ou se estão sujeitos ao controle regular do saldo da 
conta margem. 

 

Por sua vez, o art. 4º, § 1º, item 19, do mesmo diploma, traz definição de instrumentos do 

mercado monetário que engloba expressamente alguns títulos públicos, nos seguintes 

termos: 

Artigo 4º. Definições 
1. Para os efeitos da presente diretiva, entende-se por: 
(...) 
19. “Instrumentos do mercado monetário”: as categorias de instrumentos 
habitualmente negociadas no mercado monetário, como por exemplo bilhetes do 
Tesouro, certificados de depósito e papel comercial, com exclusão dos meios de 
pagamento.541 

 

Percebe-se, portanto, que houve uma significativa evolução no tratamento da matéria, de 

1993 para 2004. As normativas comunitárias trouxeram um elenco mais complexo e mais 

                                                 
540 Sistema de negociação multilateral (Multilateral Trading Facility). 
541 A Diretiva n.º 93/22/CEE trazia definição semelhante em seus consideranda, da qual não constava apenas 
a exceção aos meios de pagamento. 
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extenso de instrumentos financeiros, como resultado do desenvolvimento dos próprios 

mercados financeiros e dos negócios neles realizados542. 

 

Cumpre, por fim, com relação ao tratamento do tema no Direito comunitário europeu, fazer 

uma breve menção à força normativa das Diretivas, por meio das quais as normas atinentes 

aos instrumentos financeiros foram veiculadas nesse sistema jurídico. 

 

Paulo Borba Casella aduz que há dois tipos de fontes do direito comunitário: as 

convencionais, consistentes em tratados e convenções internacionais e que constituem 

direito originário; e as unilaterais, caracterizadas por atos normativos emanados das 

instituições comunitárias, configuradoras de um direito derivado543. 

 

Entre as fontes unilaterais, estão as diretivas, que assim são definidas pelo § 3º do art. 288 

do Tratado da União Europeia544: 

Artigo 288.  
Para exercerem as competências da União, as instituições adotam regulamentos, 
diretivas, decisões, recomendações e pareceres. 
(...) 
A diretiva vincula o Estado-Membro destinatário quanto ao resultado a alcançar, 
deixando, no entanto, às instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos 
meios. 

  

Nesse contexto, Paulo Borba Casella leciona que 

Adotando conceito do direito civil, constitui a Diretiva “obrigação de resultado”, 
com liberdade quanto aos meios e formas a serem adotados, para a efetivação 
daquele objetivo determinado.545 

 

O tema da autoaplicabilidade das diretivas, ou seja, se estas podem ser invocadas 

diretamente sem que haja um complemento normativo por parte dos Estados que 

participam da União europeia, é questão controvertida entre os estudiosos do Direito 

comunitário europeu546. Uma conclusão plausível é que as diretivas são autoaplicáveis 

                                                 
542 Sobre o contexto e o modo pelo qual se deu essa evolução no caso português, vide PEREIRA, José Nunes. 
Quinze anos de codificação mobiliária em Portugal. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. VIII. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2008, em especial pp. 265-270. 
543 Elementos de Direito Comunitário. 1993. Tese de livre docência – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo: 1993, p. 179. 
544 Em sua redação consolidada após a adoção do Tratado de Lisboa de 2007. 
545 Elementos de Direito Comunitário. 1993. Tese de livre docência – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo: 1993, p. 184. 
546 Idem, pp. 183-195. 
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quando contiverem todos os elementos normativos necessários para constituir um 

comando, tornando dispensável a complementação pela legislação estatal547. 

 

Nesse sentido é que Sandro Amorosino e Natalia Banchelli, discorrendo especificamente 

sobre as fontes do Direito do Mercado Financeiro, confirmam a tese da aplicabilidade 

imediata das normas das diretivas que sejam completas. E, por tal razão, mencionam as 

diretivas como a fonte primária desse Direito, sendo a legislação interna tida como quase 

subprimária548. 

 

4.7.3 Os instrumentos financeiros no Direito italiano 

 

Na Itália, o Testo Unico della Intermediazione Finanziaria – TUF (veiculado pelo Decreto 

Legislativo n.º 58, de 24 de fevereiro de 1998) define expressamente quais são os strumenti 

finanziari, em seu art. 1º, § 2º, in verbis: 

2. Por “instrumentos financeiros” entendem-se: 
a)  valores mobiliários; 
b) instrumentos do mercado monetário549; 
c) quotas de um organismo de investimento coletivo da poupança; 
d) contratos de opção, contratos financeiros a termo padronizados (futuros), 
swaps, acordos para troca futura de taxas de juros e outros contratos derivativos 
conexos a valores mobiliários, moedas, taxas de juros ou rendimentos, ou outros 
instrumentos derivativos, índices financeiros ou medidas financeiras que possam 
ser regulados com entrega física do [ativo] subjacente ou por meio do pagamento 
das diferenças em dinheiro; (...).550 

                                                 
547 Nesse sentido, Paulo Borba Casella aduz que “A aplicabilidade direta da Diretiva seria limitada – na 
mesma linha de argumentação – aos dispositivos redigidos com clareza, contendo clausulas de não-
discriminação, e que não exijam medidas ulteriores dos Estados, ou caso o exijam, não deixem a estes 
qualquer margem de discricionariedade, não obstante os riscos de tal hermenêutica” (idem, p. 185). 
548 Segundo esses autores, “Le direttive costituiscono le ‘vere’ fonte legislative primarie: 
- perché la legislazione interna si è dovuta e si deve adeguare ad esse, recependole ed attuandole; 
- e perché nelle parti in cui recano no dei principi ma una disciplina compiuta (sono, come si dice, 
autoportanti o self-executives) sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno, prevalendo sulle 
disposizioni legislative eventualmente contrattanti, che devono essere disapplicate. 
La legislazione nazionale è, quindi, quasi subprimaria (Predieri), perché le scelte d’indizzo legislativo sono 
state già compiute ‘a monte’, in sede comunitaria” (Oggetto, principi “costituzionali”, poteri pubblici e fonte 
normative dei diritti dei mercati finanziari. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. Manuale 
di Diritto dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 14). 
549 O § 1-ter desse artigo, inserido pelo Decreto Legislativo n.º 164, de 17 de setembro de 2007, estabelece 
que “por ‘instrumentos do mercado monetário’ entendem-se categorias normalmente negociadas no mercado 
monetário, como, por exemplo, os bônus do tesouro, os certificados de depósito e os papéis comerciais”. 
Tradução livre do seguinte original: “Per ‘strumenti del mercato monetario’ si intendono categorie di 
strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di 
deposito e le carte commerciali”. 
550 Tradução livre do seguinte original (com todos os incisos): 
“2. Per ‘strumenti finanziari’ si intendono:  
a) valori mobiliari;  
b) strumenti del mercato monetario;  
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Em acréscimo, o § 4º desse mesmo artigo estabelece que os meios de pagamento não são 

instrumentos financeiros. 

 

Ao comentar o dispositivo transcrito, Berardino Libonati explana que essa categoria 

engloba, entre outros, os titoli di Stato negociáveis no mercado de capitais551, ou seja, os 

títulos públicos de que cuidamos. Com efeito, tal consideração é uma decorrência natural 

da análise do texto legal, uma vez que, como visto, a lei incluiu expressamente entre os 

instrumentos do mercado monetário os bônus do tesouro. 

 

É interessante notar, ainda com base na lição de Libonati, que as categorias de títulos de 

crédito, valores mobiliários e instrumentos financeiros não se confundem, pois visam à 

tutela e ao regramento de objetos diversos. Segundo esse autor, 

Na verdade, como foi dito, é a abordagem que é diversa. O problema da 
regulação dos mercados é em parte estranho àquele da mobilização da riqueza 
(para cuja solução concorre o título de crédito) e é diferente, outrossim, daquele 
da regulação da solicitação de poupança; e todos os fenômenos agora indicados 
necessitam de disciplinas ad hoc. A sobreposição de disciplinas que se 

                                                                                                                                                    
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;  
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’), ‘swap’, accordi per scambi 
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o 
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con 
consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;  
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’), ‘swap’, accordi per scambi 
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il 
pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con 
esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la 
risoluzione del contratto;  
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’), ‘swap’ e altri contratti derivati 
connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati 
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;  
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’), ‘swap’, contratti a termine 
(‘forward’) e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna 
fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le 
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti 
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;  
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;  
i) contratti finanziari differenziali;  
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (‘future’), ‘swap’, contratti a termine sui 
tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di 
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il 
pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con 
esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la 
risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, 
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 
considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di 
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono 
soggetti a regolari richiami di margini.” 
551 Titoli di credito e strumenti finanziari.  Milão: Giuffrè, 1999, p. 118. 
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interseccionam não deve, portanto, espantar, principalmente em um ordenamento 
multissistêmico como o atual, que, aliás, está em constante evolução.552 

 

Para esse autor, portanto, a nota característica dos instrumentos financeiros é precisamente 

a regulação dos mercados próprios para a sua negociação. Diferenciam-se dos títulos de 

crédito porque estes cuidam com maior ênfase da circulação da riqueza, e dos valores 

mobiliários, voltados para o regramento da captação de poupança privada553. 

 

Da mesma forma, Mario Bessone retira do rol legal constante do Testo Unico della 

Intermediazione Finanziaria a negociabilidade como a característica diferenciadora dos 

instrumentos financeiros: 

Da enumeração da norma do Tuf emerge na verdade claramente que, diversos 
pelo seu conteúdo, todos os valores que estão listados compartilham um mesmo 
requisito de negociabilidade, entendida como tal a sua aptidão para serem 
matéria de transações no mercado financeiro (trate-se do “mercado de capitais” 
ou mercado monetário e trate-se ou não de um mercado qualificado por 
regulamentações particulares).554 

 

Para Filippo Parrella, a noção de instrumento financeiro e seu caráter unificante encontram 

uma justificativa dúplice: a exigência de crescimento dos mercados mobiliários e a tutela 

daqueles que investem em produtos colocados e negociados em tais mercados555. No que 

tange à função do conceito de instrumento financeiro, esse autor verifica que o instituto em 

questão entrelaça três campos diversos de regulamentação. Segundo ele, 

A ideia central de toda a disciplina, na qual estão contidas ambas as mencionadas 
exigências, é aquela de instrumento financeiro, essencial para delimitar o campo: 
– da atividade reservada aos intermediários mobiliários (os serviços de 
investimento são tais, na verdade, na medida em que tenham por objeto 
instrumentos financeiros, nos termos do art. 1º, § 5º, do Texto Único); 

                                                 
552 Titoli di credito e strumenti finanziari.  Milão: Giuffrè, 1999, p. 120. Tradução livre do seguinte 
original: “In realtà, come dicevasi, è l’approccio che è diverso. Il problema del regolamento dei mercati è in 
parte straneo a quello della mobilizzazione della richezza (alla cui soluzione concorre il titolo di credito) ed è 
diverso altresì da quello della regolazione della sollecitazione del risparmio; e tutti i fenomeni adesso indicati 
necessitano di discipline ad hoc. L’accavallarsi di discipline che si intersecano non deve dunque per nulla 
stupire, massimamente in un ordinamento polisistemico come quello attuale, per giunta in costante 
evoluzione.” 
553 Deve-se, aqui, fazer uma observação. A captação da poupança privada visada pelos valores mobiliários é 
aquela feita diretamente pelo agente econômico que necessita dos recursos captados para desenvolver suas 
atividades operacionais. Ou, em outras palavras, aquela que se dá sem a intermediação financeira. Sobre o 
tema, vide o item 4.8.2. 
554 I mercati mobiliari.  Milão: Giuffrè, 2002, p. 52. Grifos no original. Tradução livre do seguinte original: 
“Dalla enumerazione della norma del Tuf emerge infatti con chiarezza che diversi per il loro contenuto tutti i 
valori che ne sono indicati condividono un medesimo requisito di negoziabilità, intesa come tale la loro 
attitudine ad essere materia di transazioni sul mercato finanziario (si tratti del ‘mercato dei capitali’ o del 
mercato monetario e si tratti oppur no di un mercato qualificato da particolari regolamentazioni).” 
555 Intermediazione finanziaria e strumenti finanziari. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. 
Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 46. 
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– dos mercados regulamentados (nos quais são comercializados, justamente, 
instrumentos financeiros, como resulta da letra do art. 61 do Texto Único); 
– dos emitentes (isto é, daqueles sujeitos que emitem instrumentos financeiros 
comercializados em tais mercados, segundo a noção ditada pelo art. 1º, § 1º, letra 
w, do Texto Único, e que, precisamente devido a tais emissões, estão sujeitos a 
uma peculiar disciplina de transparência e da tutela dos sócios-
investidores).556,557 

 

Mario Bessone ainda ressalta que, em virtude da normatização comunitária internalizada 

na Itália, a noção de strumenti finanziari, a partir de 1996, passa a ser aplicada 

preferencialmente pelos textos normativos, em detrimento da de valores mobiliários558. E 

acrescenta que 

E se é verdade que, contudo, ainda continuavam a atuar também as normas 
referentes a “valor mobiliário”, em estreita sucessão no tempo as disposições do 
Tuf deveriam por sua vez confirmar a centralidade da noção de instrumento 
financeiro, integrada no interior de um sistema legislativo que contextualmente 
atribui caráter normativo também à noção de produto financeiro. Mas isso não 
significa a expulsão do valor mobiliário do número de fórmulas de definição que 
conservam um valor de relevo jurídico.559 

 

É claro, como ressalta o autor, que o conceito de valor mobiliário não deixa de ter a sua 

importância no âmbito normativo, até porque o art. 1º, § 2º, do Testo Unico della 

Intermediazione Finanziaria arrola os valores mobiliários como a primeira espécie de 

instrumento financeiro. 

 

                                                 
556 Idem, ibidem. Tradução livre do seguinte original: “La nozione centrale dell’intera disciplina, nella quale 
sono racchiuse entrambe le accennate esigenze, è quella di strumento finanziario, essenziale per delimitare il 
campo: 
– delle attività riservate agli intermediari mobiliari (i servizi di investimento sono tali, infatti, in quanto 
abbiano ad oggetto strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del Testo Unico); 
– dei mercati regolamentati (nei quali sono scambiati, appunto, strumenti finanziari, come risulta sin dalla 
rubrica dell’art. 61 del Testo Unico); 
– e degli emittenti (cioè di quei soggetti che emettono strumenti finanziari scambiati su tali mercati, secondo 
la nozione dettata dall’art. 1, comma 1, lett. w del Testo Unico, e che, proprio per effetto di tali emissioni, 
sono assoggettati ad una peculiare disciplina di trasparenza e di tutela dei soci-investitori).” 
557 É de se notar que, ao desenvolver a questão dos emitentes, tanto esse autor como a maioria daqueles que 
se estendem sobre a matéria levam em conta especialmente os emissores privados. Assim, são comuns 
referências a emissores como sendo empresas, apesar de não haver dúvida acerca da qualidade de emissor do 
Estado, quando da emissão de títulos públicos, para os mesmos fins. Tal se deve, em nosso entender, a uma 
tradição do próprio Direito Comercial, de se ocupar com maior cuidado dos títulos privados que dos públicos, 
verificada tanto no Brasil como no exterior. 
558 I mercati mobiliari.  Milão: Giuffrè, 2002, p. 50. Filippo Parella aduz que o conceito de instrumento 
financeiro substituiu o de valor mobiliário, com vistas a adequar a linguagem normativa italiana à 
comunitária (Intermediazione finanziaria e strumenti finanziari. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, 
Carla Rabitti. Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 46). 
559 I mercati mobiliari.  Milão: Giuffrè, 2002, p. 50. Grifos no original. Tradução livre do seguinte original: 
“E se è vero che continuavano tuttavia pur sempre ad operare anche prescrizioni riferite al ‘valore mobiliare’, 
in stretta successione di tempi le disposizioni del Tuf dovevano a loro volta confermare la centralità della 
nozione di strumento finanziario, integrata all’interno di un sistema legislativo che contestualmente assegna 
carattere normativo anche alla nozione di prodotto finanziario. Mas questo non significa espulsione del 
valore mobiliare dal numero delle formule definitorie che conservano una loro valenza di giuridico relevo.” 
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Ademais, da lição de Mario Bessone também se extrai que a categoria dos instrumentos 

financeiros não é a única tratada pelo Testo Unico della Intermediazione Finanziaria, o 

qual também faz menção aos produtos financeiros. Com efeito, o art. 1º, § 1º, desse 

diploma, em sua alínea u560, estabelece que produtos financeiros são “os instrumentos 

financeiros e qualquer outra forma de investimento de natureza financeira”, excluídos os 

depósitos bancários ou postais não representados por instrumentos financeiros. 

 

Ao estabelecer a diferenciação entre produtos financeiros e instrumentos financeiros, 

Mario Bessone diz que 

Em princípio, vale na verdade a definição da letra u do primeiro parágrafo do art. 
1º do Tuf, no qual se lê que são produtos financeiros sejam os instrumentos 
financeiros ou qualquer outra forma de investimento de natureza financeira. Por 
isso, os instrumentos financeiros são (e pertencem ao regime dos) produtos 
financeiros. Mas não lhes exaurem a categoria porque existem produtos 
financeiros que não são instrumentos financeiros, sendo, ao contrário, outro tipo 
de investimento cujo objeto ainda está inteiramente por precisar. Coisa que não é 
simples (e às vezes só possível com larga margem de incerteza), mas 
absolutamente necessária.561 

 

Em suma: não existe uma conceituação precisa, ao menos no plano legal, dos produtos 

financeiros, apenas sendo possível afirmar-se, com segurança, que estes são um gênero que 

possui os instrumentos financeiros como uma de suas espécies. Contudo, a definição sobre 

o que sejam efetivamente outras formas de investimento de natureza financeira cabe à 

regulamentação administrativa e à doutrina, com base nos elementos colhidos da sempre 

criativa prática negocial. 

 

Não obstante, Filippo Parrella assinala que a referência à categoria de produtos financeiros 

é relevante porque, por um lado, permite estender algumas normas do Testo Unico della 

Intermediazione Finanziaria a outras formas de investimento que não os instrumentos 

                                                 
560 Cujo texto, com a redação conferida pelo art. 3º do Decreto Legislativo n.º 303, de 29 de dezembro de 
2006, é o seguinte: 
“1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:  
(...) 
u) ‘prodotti finanziari’: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non 
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.” 
561 I mercati mobiliari.  Milão: Giuffrè, 2002, p. 54. Grifo no original. Tradução livre do seguinte original: 
“In linea di principio vale infatti la definizione della lettera u) del primo comma dell’art. 1 del Tuf, dove si 
legge che sono prodotti finanziari sia gli strumenti finanziari che ogni altra forma di investimento di natura 
finanziaria. Perciò gli strumenti finanziari sono (e appartengono al regime dei) prodotti finanziari. Ma non ne 
esauriscono la serie perché esistono prodotti finanziari che non sono strumenti finanziari, essendo invece 
altra fattispecie di investimento ancora tutta da precisare nel suo oggeto. Cosa non semplice (e talvolta 
possibile soltanto con largo margine di incertezze) ma assolutamente necessaria.” 
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financeiros estritamente listados562. E, sob a perspectiva teórica, esse mesmo autor 

menciona a existência de uma “noção unitária” de instrumentos e produtos financeiros, 

ambos sempre caracterizados como formas de captar poupança e nunca de conceder 

recursos, in verbis: 

Ora, da definição deduz-se que os produtos financeiros a que se refere o Texto 
Único são produtos ditos “de captação”, cuja aquisição subentende uma 
finalidade de investimento da poupança em atividade financeira potencialmente 
remuneratória, e não os ditos produtos produto de destinação [de recursos], cuja 
aquisição é dirigida a satisfazer uma finalidade, em certos sentidos oposta, de 
financiamento (e são, entre outros, o mútuo, o leasing, o factoring e o crédito ao 
consumo).563 

 

Se é claro que toda forma de captação de investimento também corresponde a um modo de 

destinação de recursos, a observação de Filippo Parrella deve ser entendida sempre 

tomando-se como ponto de partida o prisma do ente prestador de serviços financeiros564. 

 

Outro ponto a ser destacado na normatização dos instrumentos financeiros na Itália é a 

questão do caráter taxativo ou meramente enumerativo do rol constante do § 2º do art. 1º 

do Testo Unico della Intermediazione Finanziaria. Nos termos do disposto no art. 18, § 5º 

desse diploma legislativo565, o Ministro da Economia e das Finanças, ouvido o Banco da 

                                                 
562 V.g., o art. 25-bis do TUF determina que as normas sobre os critérios gerais para o desenvolvimento de 
serviços de gestão de investimento, bem como sobre separação patrimonial e cláusulas dos contratos 
celebrados entre os prestadores de tais serviços e os investidores (arts. 21 a 23 do TUF), aplicam-se aos 
produtos financeiros emitidos por bancos e empresas de seguro. Já o art. 100-bis traz normas gerais 
regulando a circulação dos produtos financeiros. 
563 Intermediazione finanziaria e strumenti finanziari. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. 
Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 50. Grifo no original. Tradução livre 
do seguinte original: “Orbene, dalla definizione si deduce che i prodotti finanziari cui ha riguardo il Testo 
Unico sono prodotti c.d. ‘di raccolta’, l’acquisto dei quali sottende una finalità di investimento del risparmio 
in attività finanziarie potenzialmente remunerative, e non anche i prodotti c.d. di erogazione, il cui acquisto è 
diretto a soddisfare una finalità, per certi versi opposta, di finanziamento (e sono, fra gli altri,  il mutuo, il 
leasing, il factoring e il credito al consumo).” 
564 Em uma analogia com a linguagem do Direito Bancário, as formas de captação de investimento 
correspondem às operações passivas dos bancos, enquanto as formas de destinação têm equivalente nas 
operações ativas. 
Sobre as categorias de operações bancárias, assim leciona Fábio Ulhoa Coelho: “As operações exclusivas de 
banco, por sua vez, costumam ser classificadas em ativas ou passivas. As primeiras são as de captação de 
dinheiro, correspondentes a obrigações em que os bancos são devedores; já as ativas estão relacionadas ao 
fornecimento de recursos monetários e correspondem a obrigações em que os bancos são credores” (Curso 
de Direito Comercial: Direito de Empresa. Vol. 3. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 128). 
565 “Art. 18. Soggetti 
(...) 
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob:  
a) può individuare, al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento 
stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di 
investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale 
possono esercitare i nuovi servizi e attività;  
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel 
rispetto delle disposizioni comunitarie.” 
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Itália e a Comissão Nacional para as Sociedades e a Bolsa (Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa – Consob)566, pode identificar novas categorias de instrumentos 

financeiros. 

 

Por essa razão, Filippo Parrella considera o elenco dos instrumentos financeiros “taxativo, 

mas aberto”567. Já Berardino Libonati, por sua vez, considera que a lista legal dos 

instrumentos financeiros é “fechada até nova intervenção estatal”568. No entanto, 

acrescenta esse último autor que há no rol um tipo de instrumento financeiro bastante 

aberto, consubstanciado nos títulos de débito negociados no mercado de capitais, que é 

elástico o suficiente para permitir criações  por parte dos operadores do mercado569. 

 

Sobre a materialidade dos instrumentos financeiros, ou seja, a sua representação por meio 

de documentos em papel, as denominadas cártulas, assim dispõe o art. 28 do Decreto 

Legislativo n.º 213, de 24 de junho de 1998, que introduziu o Euro no ordenamento 

jurídico italiano: 

TÍTULO V - DESMATERIALIZAÇÃO 
Seção I – Disposições gerais 
Art. 28. Âmbito de aplicação 
1. Os instrumentos financeiros negociados ou destinados à negociação em 
mercados regulamentados não podem ser representados por títulos, nos termos e 
para os efeitos da disciplina do Título V, Livro IV, do Código Civil. 
2. Em função de sua difusão entre o público, o regulamento aludido no artigo 36, 
§ 1º, pode prever que sejam sujeitos à disciplina do presente decreto também 
instrumentos financeiros que não tenham as características descritas no § 1º.  
3. O emitente de instrumentos financeiros pode sujeitá-los à disciplina do 
presente Título V.570 

                                                 
566 Que correspondem, no sistema financeiro brasileiro, respectivamente, ao Banco Central e à Comissão de 
Valores Mobiliários. 
567 Intermediazione finanziaria e strumenti finanziari. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. 
Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 48. Filippo Parrela ainda afirma que 
“L’affidamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze del compito di individuare nuovi strumenti 
finanziari delegifica ed agevola l’ampliamento dell’elenco attraverso il ricorso ad un mecanismo di 
produzione normativa più duttile e più rapido rispetto all’iter di approvazione delle leggi” (idem, ibidem). 
568 Diz o autor: “La definizione di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 58 appare avere contenuto imperativo, nel 
senso di essere esaustiva della categoria; così anche la definizione di servizi finanziari. Ciò è confermato 
dall’art. 18, 5° comma, lett. a, che prevede che nuove categorie di strumenti finanziari, oltre che nuovi servizi 
di investimento e nuovi servizi accessori, ‘possono’ essere individuati dal Ministro del Tesoro, con 
regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, ‘al fine di tenere conto dell’evoluzione dei mercati 
finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie’. La categoria di strumenti 
finanziari è dunque ‘chiusa’ fino a nuovo intervento” (Titoli di credito e strumenti finanziari.  Milão: 
Giuffrè, 1999, p. 120). 
Libonati ainda acrescenta que esse caráter fechado do rol dos instrumentos financeiros acarreta também um 
fechamento do acesso aos mercados em que são negociados tais instrumentos, sejam eles regulamentados ou 
não (idem, pp. 120-121). 
569 Idem, p. 120. 
570 Tradução livre do seguinte original: “TITOLO V – DEMATERIALIZZAZIONE 
Sezione I - Disposizioni generali 
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Essa disposição é de especial interesse para a perquirição da natureza jurídica dos títulos 

públicos, se considerados instrumentos financeiros: o Título V do Livro IV do Codice 

Civile é precisamente aquele que disciplina, no Direito italiano, os títulos de crédito. E, 

portanto, os instrumentos financeiros que são negociados ou destinados à negociação em 

mercados regulamentados são expressamente excluídos do regramento jurídico próprio dos 

títulos de crédito571. 

 

Ainda com base nesse dispositivo, Berardino Libonati vislumbra a existência de três 

formas de desmaterialização de instrumentos financeiros na Itália, nos seguintes termos: 

Os instrumentos financeiros submetem-se, hoje, a duas disciplinas diversas. 
Como foi dito, ao lado dos instrumentos financeiros que conservam forma 
cartular, e que podem por isso ser subsumidos na categoria dos títulos de crédito 
(ações e obrigações não cotadas em bolsa, por exemplo), foi estabelecida, com o 
Decreto Legislativo n.º 213/1998 (...), a denominada desmaterialização dos 
instrumentos financeiros negociados ou destinados à negociação nos mercados 
regulamentados (desmaterialização obrigatória por lei), ou que em função de 
sua difusão entre o público são considerados sujeitos à disciplina do Decreto 
Legislativo n.º 213 (desmaterialização obrigatória por regulamento), ou quando 
a desmaterialização seja requerida pelo emitente (desmaterialização 
voluntária).572 

 

4.7.4 Os instrumentos financeiros no Direito português 

 

                                                                                                                                                    
Art. 28. Ambito di applicazione 
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono 
essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice 
civile.  
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all’articolo 36, comma 1, può 
prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le 
caratteristiche di cui al comma 1.  
3. L’emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.” 
571 E tal se dá por uma razão de ordem prática extremamente relevante: a existência de cártulas tornaria 
inviável e insegura a negociação nos mercados regulamentados, além do fato já assinalado de que a disciplina 
dos títulos de crédito mostra-se completamente inadequada para lidar com as questões atinentes aos títulos 
escriturais e eletrônicos negociados em mercados próprios. 
572 Titoli di credito e strumenti finanziari.  Milão: Giuffrè, 1999, p. 121. Grifos no original. Tradução livre 
do seguinte original: “Gli strumenti finanziari soggiacciono, oggi, a due diverse discipline. Come si diceva, 
accanto agli strumento finanziari che conservano veste cartolare, e che possono perciò essere sussunti nella 
categoria dei titoli di credito (azioni e obligazioni no quotate in borsa, ad es.), è stata disposa, con d.lgs. 
213/1998 (...), la c.d. dematerializzazione degli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione 
nei mercati regolamentati (dematerializzazione obbligatoria per legge), o che in funzione della loro 
diffusione fra il pubblico siano ritenuti da assoggettare alla disciplina di cui al d.lgs. 213 (dematerializzazione 
obbligatoria per regolamento), o quando la dematerializzazione sia richiesta dall’emittente 
(dematerializzazione volontaria).” 
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Em Portugal, as diretivas da União Europeia também se fizeram sentir, alterando o 

panorama normativo e a dogmática respectiva. Antes mesmo da edição de tais diretivas, o 

país havia adotado um Código do Mercado de Valores Mobiliários573, datado de 1991. 

Essa codificação, ao menos no âmbito europeu, foi o primeiro diploma a tratar de forma 

sistematizada a questão atinente ao mercado de capitais574. 

 

No entanto, esse diploma não cuidava de forma pormenorizada dos instrumentos 

financeiros575, motivo pelo qual durante a sua vigência não era dada grande relevância à 

matéria pela doutrina portuguesa. 

 

Com efeito, por exemplo, em 1997, Amadeu José Ferreira assim escreveu sobre os 

instrumentos financeiros, ao debater a existência de valores mobiliários monetários e não 

monetários: 

Alguma doutrina defende a utilização do conceito de instrumento ou ativo 
financeiro como abrangendo as duas realidades [valores mobiliários monetários e 
não monetários]. Embora tais noções tenham caráter predominantemente 
econômico, autores como Bercovitz (1988), tentam uma definição jurídica. Neste 
momento, porém, entre nós, não lhe corresponde um regime jurídico comum 
mínimo.576 

 

Posteriormente, veio a lume o Código dos Valores Mobiliários – CVM577, de 1999. Em sua 

redação originária, esse novo Código, nos §§ 4º e 5º do art. 2º, fazia menção aos 

                                                 
573 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142-A, de 10 de abril de 1991. 
574 Nesse sentido, relata José Nunes Pereira: “Enquanto diploma ordenado da generalidade das matérias 
relevantes para o mercado de capitais, o CódMVM não teve antecedentes no âmbito nacional e mesmo no 
europeu, com exceção, até certo ponto, do Financial Securities Act britânico de 1986. Neste aspecto, a 
codificação mobiliária ocorrida em Portugal foi pioneira” (Quinze anos de codificação mobiliária em 
Portugal. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. VIII. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 268). 
575 Com efeito, o § 2º do art. 3º desse Código fazia referência aos instrumentos financeiros, sem, contudo, 
defini-los ou listá-los de forma completa, in verbis: 
“2 — Sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, equiparam-se aos valores mobiliários referidos na alínea a do 
número anterior:  
(...) 
b) Os instrumentos financeiros, nomeadamente futuros e opções, negociados em bolsa, traduzidos em 
contratos padronizados a prazo que tenham por objeto, direta ou indiretamente, valores mobiliários, de 
natureza real ou teórica, taxas de juro, divisas ou índices sobre valores mobiliários, taxas de juro ou divisas.” 
A redação legislativa pouco precisa não permitia concluir de forma segura se os instrumentos financeiros 
reduziam-se aos futuros e opções, ou abarcavam também outros instrumentos negociais. Daí a incerteza 
gerada na doutrina e a inutilidade prática do conceito. Ademais, do ponto de vista operacional, a menção aos 
instrumentos financeiros era feita com vistas a determinar a aplicação, por equiparação, do regime dos 
valores mobiliários aos futuros e opções, ou seja, era desnecessário um recurso direto à noção de instrumento 
financeiro. 
576 Valores mobiliários escriturais: um novo modo de representação e circulação de direitos. Coimbra: 
Almedina, 1997, pp. 49-50, nota 130. 
577 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486, de 13 de novembro de 1999, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 357-
A, de 31 de Outubro de 2007. O Código dos Valores Mobiliários entrou em vigor em 1º de março de 2000. 
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instrumentos financeiros, relacionando-os com os valores mobiliários, nos seguintes 

termos: 

Artigo 2.º. Âmbito de aplicação material  
(...) 
4 - As disposições dos títulos I e IV a VIII aplicam-se também aos instrumentos 
financeiros derivados que não sejam valores mobiliários, salvo se o respectivo 
regime não for compatível com a sua natureza.  
5 - Para efeitos do número anterior, as referências feitas neste Código a valores 
mobiliários devem ser entendidas de modo a abranger outros instrumentos 
financeiros. 

 

Não obstante isso, essa lei também não trouxe uma definição do que seriam instrumentos 

financeiros nem uma listagem enumerando-os. Tal postura manteve a incerteza nos 

operadores acerca de qual o conceito desses valores, bem como uma certa marginalização 

da sua utilização pela doutrina. 

 

A título de exemplo, veja-se a lição de José de Oliveira Ascensão, escrita pouco menos de 

um ano depois da entrada em vigor do Código dos Valores Mobiliários: 

O conceito de instrumento financeiro é afinal fonte de novas dificuldades. 
Atendendo ao art. 2/4 e 5, “instrumento financeiro” seria o conceito de cúpula. 
Abrangeria os derivados (n.º 4), mas mais: qualquer referência a valores 
mobiliários deveria ser entendida de modo a abranger outros “instrumentos 
financeiros”. 
Quais? Todos? Os derivados apenas? E os valores mobiliários são 
necessariamente instrumentos financeiros, todos eles? 
Haverá um conceito de instrumento financeiro que nos ajude nesta pesquisa? É 
de duvidar, dada a vastidão daquele.578 

 

Com efeito, a falta de limites mais precisos do instituto tornou-o relativamente inútil, ao 

menos em um primeiro momento. 

 

Entretanto, para se adaptar à Diretiva n.º 2004/39 do Parlamento Europeu e do Conselho, o 

novo Código sofreu profundas reformas desde então, que culminaram com a sua 

republicação, em 2007, tendo sido reformulada a sua parte conceitual, em especial no que 

tange aos instrumentos financeiros. José Engracia Antunes confirma os motivos dessa 

alteração legislativa: 

Essa centralidade do conceito de instrumento financeiro no CVM português 
apenas emergiu claramente com a reforma de 2007 (...). Para esta evolução do 
direito português, e, como veremos, dos demais direitos europeus, foi decisivo o 
impulso comunitário: com efeito, a Diretiva 2004/39/CE, de 21 de abril – 
intitulada expressamente “Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros” 

                                                 
578 O actual conceito de valor mobiliário. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. III. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2001, p. 46. 
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(DMIF) – erigiu expressamente aquele conceito em nova figura-chave da 
regulação do mercado de capitais.579 

 

Presentemente, o Código dos Valores Mobiliários, em sua nova redação, define o conceito 

de instrumentos financeiros de maneira enumerativa, no § 2º de seu art. 2º, in verbis: 

Artigo 2.º. Âmbito de aplicação material 
1 - O presente Código regula: 
a) Os valores mobiliários e as ofertas públicas a estes respeitantes; 
b) Os instrumentos do mercado monetário, com exceção dos meios de 
pagamento; 
c) Os instrumentos derivados para a transferência do risco de crédito; 
d) Os contratos diferenciais; 
e) As opções, os futuros, os swaps, os contratos a prazo e quaisquer outros 
contratos derivados relativos a: 
i) Valores mobiliários, divisas, taxas de juro ou de rendibilidades ou relativos a 
outros instrumentos derivados, índices financeiros ou indicadores financeiros, 
com liquidação física ou financeira; 
ii) Mercadorias, variáveis climáticas, tarifas de fretes, licenças de emissão, taxas 
de inflação ou quaisquer outras estatísticas econômicas oficiais, com liquidação 
financeira ainda que por opção de uma das partes; 
iii) Mercadorias, com liquidação física, desde que sejam transacionados em 
mercado regulamentado ou em sistema de negociação multilateral ou, não se 
destinando a finalidade comercial, tenham características análogas às de outros 
instrumentos financeiros derivados nos termos do artigo 38.º do Regulamento 
(CE) n.º 1287/2006, da Comissão, de 10 de Agosto; 
f) Quaisquer outros contratos derivados, nomeadamente os relativos a qualquer 
dos elementos indicados no artigo 39.º do Regulamento (CE) n.º 1287/2006, da 
Comissão, de 10 de Agosto, desde que tenham características análogas às de 
outros instrumentos financeiros derivados nos termos do artigo 38.º do mesmo 
diploma; 
g) As formas organizadas de negociação de instrumentos financeiros referidos 
nas alíneas anteriores, a liquidação e a compensação de operações àqueles 
respeitantes e as actividades de intermediação financeira; 
h) O regime de supervisão e sancionatório relativo aos instrumentos e às 
atividades mencionadas nas alíneas anteriores. 
2 - As referências feitas no presente Código a instrumentos financeiros devem 
ser entendidas de modo a abranger os instrumentos mencionados nas alíneas a) a 
f) do número anterior. 

 

À vista dessa enumeração legal, José Engracia Antunes reúne as espécies de instrumentos 

financeiros em três categorias, a saber: 

Assim acontece hoje, desde logo, em Portugal: o diploma codificador nuclear do 
mercado de capitais – o Código dos Valores Mobiliários (CVM) – encontra hoje 
o denominador comum de seu âmbito de aplicação material no conceito de 
instrumento financeiro (art. 2º, n.º 2), conceito ecumênico que abarca os valores 
mobiliários (arts. 1º e 2º, n.º 1, a, “ab initio”), os instrumentos do mercado 
monetário, com exceção dos meios de pagamento (art. 2º, n.º 1, b), e as diversas 
modalidades de instrumentos derivados (art. 2º, n.º 1, c a f).580 

 

Quanto à primeira categoria, dos valores mobiliários, é assente que há uma relação de 

espécie e gênero: todos os valores mobiliários são instrumentos financeiros, mas nem todos 
                                                 
579 Os Instrumentos Financeiros. Coimbra: Almedina, 2009, p. 16, nota 12. 
580 Idem, pp. 15-16. 
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os instrumentos financeiros constituem valores mobiliários581. Cuida da regulamentação 

dos valores mobiliários, em Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – 

CMVM. 

 

Já os instrumentos financeiros do mercado monetário (também ditos instrumentos 

monetários ou valores monetários) são caracterizados pelo prazo de vencimento das 

obrigações a que dizem respeito e cuja regulamentação está a cargo do Banco de Portugal. 

Por essa razão, Carlos Costa Pina afirma que a diferenciação entre os valores mobiliários 

em sentido estrito e os valores monetários “não é substantiva mas antes eminentemente 

formal, sendo ainda relevantes considerações de natureza institucional”582. 

 

José Engracia Antunes, a seu turno, define não propriamente os valores monetários, mas o 

mercado em que estes são negociados: 

O mercado monetário, também por vezes denominado mercado de capitais de 
curto prazo, constitui o espaço de encontro entre a oferta e a procura de fundos 
financeiros de curto prazo, em geral inferior a um ano, dotados de liquidez 
(quase) imediata e de baixo risco.583 

 

De qualquer forma, deve-se verificar que não existe uma definição legal de valores 

monetários, em Portugal. 

 

Ademais, os valores monetários lusitanos podem ser classificados em puros ou impuros. 

Os puros são aqueles instrumentos de curto prazo, elevada liquidez e baixo risco. Os 

impuros, por sua vez, conjugam um valor monetário com outro tipo de instrumento 

financeiro, como, por exemplo, os bilhetes do tesouro – que indubitavelmente são títulos 

públicos –  e os papéis comerciais.584 

                                                 
581 PINA, Carlos Costa. Instituições e Mercados Financeiros. Coimbra: Almedina, 2004, p. 447. 
582 Idem, p. 465. 
583 Os Instrumentos Financeiros. Coimbra: Almedina, 2009, p. 205. O autor explicita tal conceito, de forma 
a abranger as operações que no Brasil são denominadas de interbancárias, bem como o financiamento de 
curto prazo a pessoas jurídicas e à intervenção estatal, quando da execução da política monetária: “Trata-se 
de um mercado que desempenha funções econômicas e financeiras relevantes: de entre elas, salienta-se a 
transferência de significativos montantes pecuniários entre instituições creditícias e bancárias (permitindo o 
encontro entre bancos com disponibilidade superavitárias e deficitárias), o financiamento de curto prazo das 
empresas (que não sucedem a fazer face às suas despesas e necessidades de capital unicamente à custa dos 
ganhos provenientes das suas operações correntes), e a intervenção conformadora das próprias autoridades 
monetárias (v.g., controle das taxas de juros e outros parâmetros)” (idem, pp. 206-207). 
584 É essa a lição de José Engracia Antunes, in verbis: “Os instrumentos monetários puros são instrumentos 
financeiros típicos de curto prazo, elevada liquidez e baixo risco, negociáveis no mercado monetário; entre 
eles, incluem-se os instrumentos do mercado interbancário, os instrumentos de pagamento, e outros 
instrumentos de natureza heterogênea emitidos por entidades públicas e privadas (v.g., certificados de aforro, 
certificados especiais de dívida de curto prazo, empréstimos ‘cristal’). Os instrumentos monetários impuros 
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Por fim, também são instrumentos financeiros os instrumentos derivados, ou, na linguagem 

brasileira, derivativos. Segundo José Engracia Antunes, são eles “instrumentos financeiros 

resultantes de contratos a prazo celebrados e valorados por referência a um determinado 

ativo subjacente”585.  

 

Ou, no dizer de Carlos Costa Pina, 

Os i.f.d. [instrumentos financeiros derivados] consistem em contratos cujo 
conteúdo se traduz na atribuição do direito de exigir ou da obrigação de efetuar, 
numa data futura, determinados pagamentos, prestações, ou a mera diferença 
entre ambos, calculados por referência a determinados fatos, reais ou teóricos, 
que lhe estão subjacentes.586 

 

Sob o prisma legislativo, esses valores estão listados nas alíneas c a f do § 2º do art. 2º do 

Código dos Valores Mobiliários, já transcrito. 

 

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ao disciplinar os fundos de titularização 

de créditos, define os instrumentos financeiros derivados no art. 2º, § 2º, do Regulamento 

n.º 7/2002, de 17 de janeiro desse ano, nos seguintes termos: 

2. Para efeitos do presente regulamento são considerados instrumentos 
financeiros derivados os que, contratados isoladamente ou incorporados noutros 
valores, com ou sem liquidação financeira, tenham como ativo subjacente, real 
ou teórico, valores representativos de dívida ou direitos de crédito, bem como 
taxas de juro e divisas, nomeadamente: 
a) futuros padronizados, forwards e FRA'S; 
b) opções padronizadas, caps, floors e collars; 
c) swaps e swaptions; e 
d) warrants, warrants autônomos. 

 

Do exposto, pode-se concluir que também em Portugal, com a recente reforma legislativa 

de 2007, os instrumentos financeiros assumiram papel de destaque, se não central, na 

temática das transações financeiras. 

 

                                                                                                                                                    
são instrumentos financeiros híbridos, que resultam da combinação de um instrumento monetário e outro tipo 
de instrumento financeiro: é o caso dos instrumentos monetários de natureza mobiliária, os quais, 
constituindo estruturalmente valores mobiliários (dotados de representabilidade, homogeneidade e 
fungibilidade, e negociabilidade organizada), são objeto de negociação no mercado monetário (‘maxime’, 
bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações de caixa)” (idem, pp. 207-208) (grifos no original). 
585 Idem, p. 119. 
586 Instituições e Mercados Financeiros. Coimbra: Almedina, 2004, p. 454. 
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Tendo em vista que a nova redação do Código traz um conceito relativamente aberto de 

valores mobiliários587, conclui-se que o número dos instrumentos financeiros não é 

fechado. O mesmo se diga quanto aos instrumentos derivados e aos valores monetários. 

Como estes não são objeto de uma tipificação efetiva, mas têm os seus elementos 

meramente indicados na norma, o número dos instrumentos financeiros dessas categorias 

também é aberto. 

 

Deve-se acrescentar, por fim, que em Portugal o foco com a regulação dos mercados é 

verificado já há algum tempo, não derivando exclusivamente da Diretiva n.º 2004/39 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. Com efeito, como aduz José Nunes Pereira, tanto o 

Código vigente como o que lhe antecedeu “abarcam todas as matérias relativas ao mercado 

de valores mobiliários, incluindo tanto as de direito privado como as de direito público”588. 

Ocorreu lá, de fato, uma evolução legislativa constante e orgânica, ao menos desde meados 

da década de 1980, no que tange ao tema. 

 

4.7.5 Os instrumentos financeiros no Direito espanhol 

 

Trilhando caminho bastante semelhante aos já descritos, a Espanha partiu da noção de 

valores negociables para a de instrumentos financieros589. 

 

Assim, hoje o conceito de instrumento financeiro é a base da regulação do denominado 

mercado de valores, objeto da Lei n.º 24/1988, de 28 de julho. O art. 1º590 dessa Lei 

expressamente dispõe que ela tem por objetivo “a regulação dos sistemas espanhóis de 

                                                 
587 Segundo José Nunes Pereira, “Quanto à própria noção de valor mobiliário, uma evolução interessante se 
verificou. Depois de o CódMVM ter definido tais valores através de uma enumeração, adotando uma 
abordagem assente no princípio da tipicidade (embora as opiniões dos autores não fossem uniformes sobre o 
ponto), o novo Código veio a abrir as portas ao alargamento das possibilidades de criação de valores 
mobiliários, primeiramente, pelo estabelecimento de uma tipicidade administrativa (permitindo o 
alargamento do elenco legal mediante decisão regulamentar da CMVM ou do Banco de Portugal) e, depois, 
com a nova redação do art. 1º do Código introduzida pelo Decreto-Lei n.º 66/2004, de 24 de Março, pelo 
reconhecimento da atipicidade dos valores mobiliários” (Quinze anos de codificação mobiliária em Portugal. 
In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. VIII. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pp. 276-277). 
588 Idem, p. 298. 
589 RECALDE CASTELLS, Andrés J. La pretendida delimitación “objetiva” del Derecho del Mercado de 
Valores. In: CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (org.). 
Mercado de capitales. Buenos Aires: Heliasta, 2009, pp. 43-47. 
590 Com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 47/2007, de 19 de dezembro. 
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negociação de instrumentos financeiros”591. Dessa forma, também na Espanha percebe-se a 

centralidade da noção de instrumentos financeiros, bem como a técnica de focar a atuação 

normativa na estruturação dos mercados e sistemas de negociação. 

 

O art. 2º da Lei mencionada, uma vez mais adotando a técnica constante das normas 

comunitárias592, traz um rol de instrumentos financeiros, cuja negociação é abrangida por 

esse diploma, nos seguintes termos: 

Art. 2. Estão compreendidos no âmbito da presente Lei os seguintes instrumentos 
financeiros: 
1.  Os valores negociáveis emitidos por pessoas ou entidades, públicas ou 
privadas, e agrupados em emissões. Será considerado valor negociável qualquer 
direito de conteúdo patrimonial, qualquer que seja sua denominação, que por sua 
configuração jurídica própria e regime de transmissão, seja suscetível de tráfico 
generalizado e impessoal em um mercado financeiro. 
Se consideram em todo caso valores negociáveis, para os efeitos da presente Lei: 
(...) 
c) os bônus, obrigações e outros valores análogos, representativos de parte 
de um empréstimo, incluídos os conversíveis ou permutáveis. 
(...) 
g) os instrumentos do mercado monetário, entendendo-se por tais as 
categorias de instrumentos que se negociam habitualmente no mercado 
monetário, tais como as letras do Tesouro, certificados de depósitos e notas 

                                                 
591 “Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de los sistemas españoles de negociación de 
instrumentos financieros, estableciendo a tal fin los principios de su organización y funcionamiento y las 
normas relativas a los instrumentos financieros objeto de su negociación y a los emisores de esos 
instrumentos; la prestación en España de servicios de inversión y el establecimiento del régimen de 
supervisión, inspección y sanción.” 
Note-se que, antes de sua reforma, esse diploma legal cuidava em especial dos valores negociables, sendo 
que a sua exposição de motivos original traçava as seguintes considerações: 
“La Ley reposa sobre el concepto de valores o, para mayor precisión, de valores negociables, concepto difícil 
de definir de forma escueta en el articulado de un texto legal, pero no por ello carente de realidad. Así, se 
abandona, ante todo, la relación biunívoca dominante hasta hoy entre el Mercado de Valores y los Títulos-
valores. Junto a éstos, la Ley introduce la importante novedad de que los valores puedan representarse 
mediante anotaciones en cuenta, lo que conducirá a una previsible pérdida de importancia de los tradicionales 
títulos. La disociación del concepto de valores negociables de una determinada fórmula de instrumentación 
jurídica es patente también en la inclusión, en determinados casos, de instrumentos tales como las letras de 
cambio, los pagarés o cualquier otro que reúna las restantes características contempladas en la Ley. Las notas 
adicionales que definen los valores a los que se refiere la Ley, a los efectos de su aplicación, son su 
negociabilidad y su agrupación en emisiones, dos características que la Ley no ha intentado precisar, pues se 
trata de temas de imposible concreción sin un casuismo que resultaría impropio de una disposición de rango 
legal. En cuanto a la negociabilidad, baste señalar que con tal expresión se ha querido hacer referencia a algo 
más amplio que la mera transmisibilidad, propia de prácticamente todos los derechos, y que deberá definirse 
en términos de un mercado que, aunque sea de proporciones reducidas, se caracterice por el predominio de 
los términos económicos en que se produzca la transmisión sobre las características personales de los 
contratantes. En cuanto a la agrupación en emisiones, se ha abandonado el concepto de valores emitidos en 
serie, tanto por la difícil concreción legal del mismo, como por el hecho de que no hay razón para no 
considerar agrupados en una emisión, de conformidad con las prácticas actuales de numerosos mercados 
financieros, instrumentos que puedan ser bastante heterogéneos en algunas de sus características económicas 
(vgr. plazo o tipo de interés) y que en ausencia de este planteamiento podrían escapar totalmente a las 
previsiones de la presente Ley.” 
592 A redação atual desse artigo também foi conferida pela Lei n.º 47/2007, de 19 de dezembro, que, em sua 
exposição de motivos, expressa ter como objetivo a adequação da Lei do Mercado de Valores (Lei n.º 
24/1988) a atos normativos comunitários, entre os quais a Diretiva n.º 2004/39 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004. 
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promissórias, salvo se forem emitidos singularmente, excluindo-se os 
instrumentos de pagamento que derivem de operações comerciais antecedentes 
que não impliquem captação de fundos reembolsáveis. 
(...) 
2. Contratos de opções, futuros, permutas, acordos de taxas de juro a prazo e 
outros contratos de instrumentos financeiros derivativos relacionados com 
valores, divisas, taxas de juro ou rendimentos, ou outros instrumentos financeiros 
derivativos, índices financeiros ou medidas financeiras que possam ser 
liquidadas em espécie ou em dinheiro. (...)593 

                                                 
593 Tradução livre do original que, completo, possui a seguinte redação: “Artículo 2. Quedan comprendidos 
en el ámbito de la presente Ley los siguientes instrumentos financieros: 
1. Los valores negociables emitidos por personas o entidades, públicas o privadas, y agrupados en emisiones. 
Tendrá la consideración de valor negociable cualquier derecho de contenido patrimonial, cualquiera que sea 
su denominación, que por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión, sea susceptible de 
tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero. 
Se considerarán en todo caso valores negociables, a los efectos de la presente Ley: 
a) Las acciones de sociedades y los valores negociables equivalentes a las acciones, así como cualquier otro 
tipo de valores negociables que den derecho a adquirir acciones o valores equivalentes a las acciones, por su 
conversión o por el ejercicio de los derechos que confieren. 
b) Las cuotas participativas de las cajas de ahorros y las cuotas participativas de asociación de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros. 
c) Los bonos, obligaciones y otros valores análogos, representativos de parte de un empréstito, incluidos los 
convertibles o canjeables. 
d) Las cédulas, bonos y participaciones hipotecarias. 
e) Los bonos de titulización. 
f) Las participaciones y acciones de instituciones de inversión colectiva. 
g) Los instrumentos del mercado monetario entendiendo por tales las categorías de instrumentos que se 
negocian habitualmente en el mercado monetario tales como las letras del Tesoro, certificados de depósito y 
pagarés, salvo que sean librados singularmente, excluyéndose los instrumentos de pago que deriven de 
operaciones comerciales antecedentes que no impliquen captación de fondos reembolsables. 
h) Las participaciones preferentes. 
i) Las cédulas territoriales. 
j) Los ‘warrants’ y demás valores negociables derivados que confieran el derecho a adquirir o vender 
cualquier otro valor negociable, o que den derecho a una liquidación en efectivo determinada por referencia, 
entre otros, a valores negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas, riesgo de crédito 
u otros índices o medidas. 
k) Los demás a los que las disposiciones legales o reglamentarias atribuyan la condición de valor negociable. 
2. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de 
instrumentos financieros derivados relacionados con valores, divisas, tipos de interés o rendimientos, u otros 
instrumentos financieros derivados, índices financieros o medidas financieras que puedan liquidarse en 
especie o en efectivo. 
3. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de 
instrumentos financieros derivados relacionados con materias primas que deban liquidarse en efectivo o que 
puedan liquidarse en efectivo a petición de una de las partes (por motivos distintos al incumplimiento o a otro 
suceso que lleve a la rescisión del contrato). 
4. Contratos de opciones, futuros, permutas y otros contratos de instrumentos financieros derivados 
relacionados con materias primas que puedan liquidarse en especie, siempre que se negocien en un mercado 
regulado o sistema multilateral de negociación. 
5. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de 
instrumentos financieros derivados relacionados con materias primas que puedan ser liquidados mediante 
entrega física no mencionados en el apartado anterior de este artículo y no destinados a fines comerciales, 
que presentan las características de otros instrumentos financieros derivados, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, si se liquidan a través de cámaras de compensación reconocidas o son objeto de ajustes regulares de 
los márgenes de garantía. 
6. Instrumentos financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito. 
7. Contratos financieros por diferencias. 
8. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de 
instrumentos financieros derivados relacionados con variables climáticas, gastos de transporte, autorizaciones 
de emisión o tipos de inflación u otras estadísticas económicas oficiales, que deban liquidarse en efectivo o 
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Note-se que há a expressa enunciação de ao menos um título público com integrante do rol 

dos instrumentos financeiros: as letras do Tesouro. De qualquer modo, essa qualificação 

pode ser estendida, pelo conceito legal, a todos os demais papéis de emissão do Estado que 

sejam voltados à negociação no mercado. 

 

Os instrumentos financeiros podem ser representados por títulos impressos ou por meio de 

anotações em conta594, sendo que a primeira opção é tida pela lei como preferencial, uma 

vez que a opção por ela é irreversível595. 

 

É interessante destacar algumas características essenciais dos valores negociáveis 

mencionados no § 1º do artigo transcrito. Em primeiro lugar, eles são necessariamente 

agrupados em emissões. Ademais, são voltados a uma circulação “generalizada e 

impessoal em um mercado financeiro”596. Já no § 2º do mesmo artigo constam contratos, 

títulos e ativos diversos que não possuem uma unidade conceitual, mas que se submetem 

ao regime jurídico próprio dos instrumentos financeiros597. 

 

                                                                                                                                                    
que puedan liquidarse en efectivo a elección de una de las partes (por motivos distintos al incumplimiento o a 
otro supuesto que lleve a la rescisión del contrato), así como cualquier otro contrato de instrumentos 
financieros derivados relacionado con activos, derechos, obligaciones, índices y medidas no mencionados en 
los anteriores apartados del presente artículo, que presentan las características de otros instrumentos 
financieros derivados, teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se negocian en un mercado regulado o sistema 
multilateral de negociación, se liquidan a través de cámaras de compensación reconocidas o son objeto de 
ajustes regulares de los márgenes de garantía.” 
594 Conforme o art. 5º da Lei n.º 24/1988, de 28 de julho, que possui a seguinte redação: 
“Artículo 5. Los valores negociables podrán representarse por medio de anotaciones en cuenta o por medio 
de títulos. La modalidad de representación elegida habrá de aplicarse a todos los valores integrados en una 
misma emisión.  
La representación de valores por medio de anotaciones en cuenta será irreversible.  
La representación por medio de títulos será reversible. El paso al sistema de anotaciones en cuenta podrá 
hacerse, no obstante lo dispuesto en el párrafo primero, a medida que los titulares vayan prestando su 
consentimiento a la transformación.  
El Gobierno podrá establecer, con carácter general o para determinadas categorías de valores, que su 
representación por medio de anotaciones en cuenta sea condición necesaria para la admisión a negociación en 
uno u otro mercado secundario oficial de valores. Asimismo, determinará los supuestos excepcionales en que 
no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo.” 
595 MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Alfonso; e DE DUEÑAS, García. El régimen jurídico de los instrumentos 
financieros y de los valores negociables anotados em cuenta. In: CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 
Guillermo; DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (org.). Mercado de capitales. Buenos Aires: Heliasta, 2009, p. 
74. 
596 Segundo Alfonso Martínez-Echevarría e García de Dueñas, são características dos valores negociables: o 
conteúdo patrimonial do direito que representam, a emissão em séries, a negociabilidade e a unidade na 
forma de representação (idem, pp. 72-73). 
597 RECALDE CASTELLS, Andrés J. La pretendida delimitación “objetiva” del Derecho del Mercado de 
Valores. In: CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (org.). 
Mercado de capitales. Buenos Aires: Heliasta, 2009, p. 44. 
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A mudança do instituto que serve de referência para a regulamentação, dos valores 

negociáveis para os instrumentos financeiros, acarretou também um foco diverso. Com 

efeito, Andrés J. Recalde Castells salienta que 

Basicamente, o novo esquema de ambos os preceitos reflete uma mudança de 
perspectiva. A Lei já não se constrói sobre o produto negociado (valores 
negociáveis e outros instrumentos financeiros), mas sobre a atividade de 
colocação de recursos produtivos em poder daqueles que os reclamam para sua 
atividade empresarial. Em suma, para os próprios serviços financeiros.598 

 

4.7.6 Os instrumentos financeiros no Direito britânico 

 

No âmbito do Direito britânico, a matéria relativa aos serviços financeiros era tratada pelo 

Financial Services and Markets Act de 1986. Esse estatuto foi revogado em 2000 por um 

novo Financial Services and Markets Act. 

 

Uma das principais características do sistema britânico é a existência de uma única 

autoridade reguladora, a Financial Services Authority – FSA599. Não se distinguem, assim, 

do ponto de vista da competência regulatória, os valores mobiliários (securities) dos 

produtos típicos do mercado financeiro stricto sensu. 

 

O Financial Services and Markets Act de 2000 constrói a sua regulamentação sobre a 

noção de investimentos. A Parte II da Lista II desse Act traz um extenso rol de 

investimentos, que inclui securities, instrumentos de criação ou reconhecimento de dívida, 

securities governamentais e públicos, instrumentos de titularidade de investimentos, 

certificados representando securities, unidades de participação em esquemas de 

investimento coletivo, opções, futuros, contratos por diferença, contratos de seguro, 
                                                 
598 Idem, p. 45. Tradução livre do seguinte original: “En el fondo, el nuevo esquema de ambos preceptos 
refleja un cambio de perspectiva. La Ley ya no construye sobre el producto negociado (valores negociables y 
otros instrumentos financieros), sino sobre la actividad de colocación de recursos productivos en poder de 
quienes los reclaman para su actividad de empresa. En definitiva, sobre los mismos servicios financieros”.  
Em outro ponto, o autor afirma que “Pero probablemente no és solo que el ‘valor negociable’ deje de ser el 
referente conceptual que delimite el ámbito de aplicación del Derecho del Mercado de Valores. El abandono 
de un criterio delimitador del citado régimen en función de criterios objetivos responde a la idea de qua el 
criterio delimitador ya no puede tomar como punto de conexión ‘productos’, sino que éste se debe trasladar a 
la actividad de las empresas de inversión. En efecto, el nuevo modelo atiende, más bien a la actividad o a la 
misma función de inversión que subyace en la realidad que se considera merecedora de tutela e atención por 
el Derecho” (idem, p. 43). 
599   O status da Financial Services Authority – FSA é bastante peculiar, ao menos sob a perspectiva do 
sistema jurídico brasileiro. Com efeito, de acordo com a Seção 14 da Lista 1 do Financial Services and 
Markets Act de 2000, essa autoridade reguladora é constituída sob a forma de uma companhia, sendo 
governada pelo Companies Act de 1985, apesar de estar dispensada de utilizar o termo “limitada” em seu 
nome. 
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participações em grupos de Lloyd, depósitos, empréstimos garantidos por imóveis e 

direitos sobre investimentos600. Por outro lado, a Subseção 22(4), que é complementada 

                                                 
600   A Lista em tela é a seguinte: 
“Part II – Investments 
General 
10 The matters with respect to which provision may be made under section 22(1) in respect of investments 
include, in particular, those described in general terms in this Part of this Schedule. 
Securities 
11 (1) Shares or stock in the share capital of a company. 
(2) ‘Company’ includes— 
(a) any body corporate (wherever incorporated), and 
(b) any unincorporated body constituted under the law of a country or territory outside the United Kingdom, 
other than an open-ended investment company. 
Instruments creating or acknowledging indebtedness 
12 Any of the following— 
(a) debentures;  
(b) debenture stock;  
(c) loan stock;  
(d) bonds;  
(e) certificates of deposit;  
(f) any other instruments creating or acknowledging a present or future indebtedness. 
Government and public securities 
13 (1) Loan stock, bonds and other instruments— 
(a) creating or acknowledging indebtedness; and 
(b) issued by or on behalf of a government, local authority or public authority. 
(2) ‘Government, local authority or public authority’ means— 
(a) the government of the United Kingdom, of Northern Ireland, or of any country or territory outside the 
United Kingdom; 
(b) a local authority in the United Kingdom or elsewhere; 
(c) any international organisation the members of which include the United Kingdom or another member 
State. 
Instruments giving entitlement to investments 
14 (1) Warrants or other instruments entitling the holder to subscribe for any investment. 
(2) It is immaterial whether the investment is in existence or identifiable. 
Certificates representing securities 
15 Certificates or other instruments which confer contractual or property rights— 
(a) in respect of any investment held by someone other than the person on whom the rights are conferred by 
the certificate or other instrument; and 
(b) the transfer of which may be effected without requiring the consent of that person. 
Units in collective investment schemes 
16 (1) Shares in or securities of an open-ended investment company. 
(2) Any right to participate in a collective investment scheme. 
Options 
17 Options to acquire or dispose of property. 
Futures 
18 Rights under a contract for the sale of a commodity or property of any other description under which 
delivery is to be made at a future date. 
Contracts for differences 
19 Rights under—  
(a) a contract for differences; or 
(b) any other contract the purpose or pretended purpose of which is to secure a profit or avoid a loss by 
reference to fluctuations in— 
(i) the value or price of property of any description; or 
 (ii) an index or other factor designated for that purpose in the contract. 
Contracts of insurance 
20 Rights under a contract of insurance, including rights under contracts falling within head C of Schedule 2 
to the [1992 c. 40.] Friendly Societies Act 1992. 
Participation in Lloyd’s syndicates 
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pela lista mencionada, aduz que “investimento inclui qualquer ativo, direito ou 

interesse”601. 

 

Outro ponto relevante do Financial Services and Markets Act de 2000 é que, nos termos 

das Subseções 22(1) e (5), cabe ao Tesouro britânico determinar quais atividades e 

investimentos específicos estão sujeitos à regulação da Financial Services Authority602. 

Essa competência foi exercida pelo Tesouro, que editou a Financial Services and Markets 

Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001. 

 

Com a existência de uma autoridade reguladora única, responsável por uma lista de 

investimentos bastante extensa, englobando a maior parte das formas de aplicação 

financeira de recursos, a adoção do conceito de instrumento financeiro no Reino Unido, em 

razão da Diretiva n.º 2004/39 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 

2004, não demandou maiores alterações estruturais. 

 

                                                                                                                                                    
21 (1) The underwriting capacity of a Lloyd’s syndicate. 
(2) A person’s membership (or prospective membership) of a Lloyd’s syndicate. 
Deposits 
22 Rights under any contract under which a sum of money (whether or not denominated in a currency) is 
paid on terms under which it will be repaid, with or without interest or a premium, and either on demand or at 
a time or in circumstances agreed by or on behalf of the person making the payment and the person receiving 
it. 
Loans secured on land 
23 (1) Rights under any contract under which— 
(a) one person provides another with credit; and 
(b) the obligation of the borrower to repay is secured on land. 
(2) ‘Credit’ includes any cash loan or other financial accommodation. 
(3) ‘Cash’ includes money in any form. 
Rights in investments 
24 Any right or interest in anything which is an investment as a result of any other provision made under 
section 22(1).” 
601   Tradução livre do seguinte original: 
“22 The classes of activity and categories of investment 
(...) 
(4) ‘Investment’ includes any asset, right or interest.” 
602   A Seçao mencionada, com suas Subsecções, possui a seguinte redação: 
“22 The classes of activity and categories of investment (1) An activity is a regulated activity for the 
purposes of this Act if it is an activity of a specified kind which is carried on by way of business and—  
(a) relates to an investment of a specified kind; or 
(b) in the case of an activity of a kind which is also specified for the purposes of this paragraph, is carried on 
in relation to property of any kind. 
(2) Schedule 2 makes provision supplementing this section. 
(3) Nothing in Schedule 2 limits the powers conferred by subsection (1). 
(…) 
(5) ‘Specified’ means specified in an order made by the Treasury.” 
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Com efeito, a lista comunitária é um pouco mais ampla do que a britânica era, pois a 

primeira inclui entre os instrumentos financeiros alguns derivativos que têm commodities 

como ativos subjacentes, o que não ocorria no caso da segunda603. Para adaptar-se à 

Diretiva mencionada, a Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) 

Order 2001 prevê atualmente um rol mais amplo de ativos incluídos na categoria jurídica 

de investimentos604. 

                                                 
603   É o que consta de relatório de implementação da Diretiva elaborado pela própria Financial Services 
Authority: 
“3.4 The approach to implementation adopted by the Treasury is essentially to expand the existing categories 
of derivatives (options, futures and contracts for differences) to reflect the fact that certain MiFID financial 
instruments are not currently within the scope of domestic regulation. The main increases in the scope of 
domestic regulation relate to: commodity options; credit derivatives; and other miscellaneous derivatives. 
3.5 Probably the most significant increase in scope relates to commodity options. At present, broadly 
speaking, non-cash settled commodity options fall outside the scope of domestic regulation except in the case 
of precious metals. In essence, MiFID expands the scope of domestic regulation to include physically settled 
commodity options generally where these are traded in an RM or MTF and in other prescribed cases” 
(Implementing MiFID for Firms and Markets. Consultat ion paper 06/14. Londres: 2006, p. 21. 
Disponível em <http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp06_14.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2011). 
604  A título de exemplo, vejam-se os seguintes trechos do regulamento mencionado, em especial no que diz 
respeito aos contratos de opções, futuros e diferenciais que têm como ativo subjacente commodities: 
“PART III - SPECIFIED INVESTMENTS 
Investments: general 
73.  The following kinds of investment are specified for the purposes of section 22 of the Act. 
(...) 
Options 
83.  Options to acquire or dispose of— 
(a) a security or contractually based investment (other than one of a kind specified by this article); 
(b) currency of the United Kingdom or any other country or territory; 
(c) palladium, platinum, gold or silver; or 
(d) an option to acquire or dispose of an investment of the kind specified by this article by virtue of paragraph 
(a), (b) or (c). 
Futures 
84.—(1) Subject to paragraph (2), rights under a contract for the sale of a commodity or property of any other 
description under which delivery is to be made at a future date and at a price agreed on when the contract is 
made. 
(2) There are excluded from paragraph (1) rights under any contract which is made for commercial and not 
investment purposes. 
(3) A contract is to be regarded as made for investment purposes if it is made or traded on a recognised 
investment exchange, or is made otherwise than on a recognised investment exchange but is expressed to be 
as traded on such an exchange or on the same terms as those on which an equivalent contract would be made 
on such an exchange. 
(4) A contract not falling within paragraph (3) is to be regarded as made for commercial purposes if under the 
terms of the contract delivery is to be made within seven days, unless it can be shown that there existed an 
understanding that (notwithstanding the express terms of the contract) delivery would not be made within 
seven days. 
(5) The following are indications that a contract not falling within paragraph (3) or (4) is made for 
commercial purposes and the absence of them is an indication that it is made for investment purposes— 
(a) one or more of the parties is a producer of the commodity or other property, or uses it in his business; 
(b) the seller delivers or intends to deliver the property or the purchaser takes or intends to take delivery of it. 
(6) It is an indication that a contract is made for commercial purposes that the prices, the lot, the delivery date 
or other terms are determined by the parties for the purposes of the particular contract and not by reference 
(or not solely by reference) to regularly published prices, to standard lots or delivery dates or to standard 
terms. 
(7) The following are indications that a contract is made for investment purposes— 
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Assim, no Direito britânico positivado, não existe uma conceituação expressão de financial 

instruments, mas a noção adotada de investments possui escopo semelhante àquele previsto 

na normatização comunitária europeia, já analisada. Trata-se, na verdade, acima de tudo, 

de uma diferença terminológica, sem maiores consequências práticas605. 

 

De qualquer forma, ressalte-se que a lista de investments constante da Financial Services 

and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001 apresenta uma seção dedicada aos 

títulos emitidos por entes públicos, a saber: 

Títulos governamentais e públicos 
78. (1) Sujeitos ao parágrafo (2), apólices de empréstimos, bônus e outros 
instrumentos que criem ou reconheçam dívida, emitidos por ou no interesse dos 
seguintes entes: 
(A) o governo do Reino Unido; 
(B) a administração da Escócia; 
(C) o Comitê Executivo da Assembleia da Irlanda do Norte; 
(D) a Assembleia Nacional do País de Gales; 
(E) o governo de qualquer país ou território fora do Reino Unido; 
(F) uma autoridade local no Reino Unido ou em outro lugar, ou 

                                                                                                                                                    
(a) it is expressed to be as traded on an investment exchange; 
(b) performance of the contract is ensured by an investment exchange or a clearing house; 
(c) there are arrangements for the payment or provision of margin. 
(8) For the purposes of paragraph (1), a price is to be taken to be agreed on when a contract is made— 
(a) notwithstanding that it is left to be determined by reference to the price at which a contract is to be 
entered into on a market or exchange or could be entered into at a time and place specified in the contract; or 
(b)in a case where the contract is expressed to be by reference to a standard lot and quality, notwithstanding 
that provision is made for a variation in the price to take account of any variation in quantity or quality on 
delivery. 
Contracts for differences etc. 
85.—(1) Subject to paragraph (2), rights under— 
(a) a contract for differences; or 
(b) any other contract the purpose or pretended purpose of which is to secure a profit or avoid a loss by 
reference to fluctuations in— 
(i) the value or price of property of any description; or 
(ii) an index or other factor designated for that purpose in the contract. 
(2) There are excluded from paragraph (1)— 
(a) rights under a contract if the parties intend that the profit is to be secured or the loss is to be avoided by 
one or more of the parties taking delivery of any property to which the contract relates; 
(b) rights under a contract under which money is received by way of deposit on terms that any interest or 
other return to be paid on the sum deposited will be calculated by reference to fluctuations in an index or 
other factor; 
(c) rights under any contract under which— 
(i) money is received by the Director of Savings as deposits or otherwise in connection with the business of 
the National Savings Bank; or 
(ii) money is raised under the National Loans Act 1968 under the auspices of the Director of Savings or 
treated as so raised by virtue of section 11(3) of the National Debt Act 1972; 
(d) rights under a qualifying contract of insurance.” 
605  As autoridades reguladoras britânicas, ao discutirem a aplicação da Diretiva em questão, mencionam  
constantemente e de modo indiferente a expressão financial instruments para se referirem ao rol legal e 
regulamentar de investments (vide o já citado relatório FINANCIAL SERVICES AUTHORITY - FSA. 
Implementing MiFID for Firms and Markets. Consultat ion paper 06/14. Londres: 2006. Disponível em 
<http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/cp06_14.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2011). 
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(G) um organismo cujos membros incluam 
(i) Estados, incluindo o Reino Unido ou outro Estado do Espaço Econômico 
Europeu, ou. 
(ii) organismos cujos membros incluam Estados, incluindo o Reino Unido ou 
outro Estado do Espaço Econômico Europeu.606 

 

4.7.7 Os instrumentos financeiros no Direito francês 

 

No Direito francês, a definição de instrumentos financeiros consta do art. L.211-1 do Code 

monétaire et financier, com a redação que lhe foi conferida pela Ordenança n.° 2009-15, 

de 8 de janeiro de 2009. Eis a redação vigente desse dispositivo codificado: 

Seção 1: Definições 
Artigo L211-1 
I – Os instrumentos financeiros são os títulos financeiros e os contratos 
financeiros. 
II – Os títulos financeiros são: 
1. Os títulos de capital emitidos por sociedades por ações; 
2. Os títulos de dívida, excluindo os efeitos mercantis e certificados de depósito; 
3. As quotas ou ações de organismos de investimento coletivo. 
III – Os contratos financeiros, igualmente denominados “instrumentos 
financeiros a termo”, são os contratos a termo que figurem em uma lista fixada 
por decreto.607 

 

                                                 
606  Tradução livre do original que, completo, possui a seguinte redação: 
“Government and public securities 
78.—(1) Subject to paragraph (2), loan stock, bonds and other instruments creating or acknowledging 
indebtedness, issued by or on behalf of any of the following— 
(a) the government of the United Kingdom; 
(b) the Scottish Administration; 
(c) the Executive Committee of the Northern Ireland Assembly; 
(d) the National Assembly for Wales; 
(e) the government of any country or territory outside the United Kingdom; 
(f) a local authority in the United Kingdom or elsewhere; or.(g)a body the members of which comprise— 
(i) states including the United Kingdom or another EEA State; or 
(ii) bodies whose members comprise states including the United Kingdom or another EEA State. 
(2) There are excluded from paragraph (1)— 
(a) so far as applicable, the instruments mentioned in article 77(2)(a) to (d); 
(b) any instrument creating or acknowledging indebtedness in respect of— 
(i) money received by the Director of Savings as deposits or otherwise in connection with the business of the 
National Savings Bank; 
(ii) money raised under the National Loans Act 1968(2) under the auspices of the Director of Savings or 
treated as so raised by virtue of section 11(3) of the National Debt Act 1972(3).” 
607 Tradução livre do seguinte original: 
“Section 1: Définitions 
Article L211-1 
I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.  
II. - Les titres financiers sont: 
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions; 
2. Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse; 
3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif. 
III. - Les contrats financiers, également dénommés ‘instruments financiers à terme’, sont les contrats à terme 
qui figurent sur une liste fixée par décret.” 
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Por outro lado, o conceito de valores mobiliários no âmbito desse mesmo sistema jurídico 

é veiculado em outra sede, qual seja o art. L-228-1 do Code de commerce608. Assim, apesar 

de este último dispositivo prever expressamente que os valores mobiliários são uma 

espécie do gênero títulos financeiros, a ótica do tratamento de ambos os institutos é 

diversa. 

 

Sobre a mencionada distinção conceitual no âmbito legislativo, Thierry Bonneau leciona 

que 

Essa divisão pode ser aprovada em razão do papel reconhecido a cada um desses 
conceitos: os valores mobiliários são um conceito chave no direito societário e 
no direito das coisas enquanto os títulos financeiros o são em direito financeiro, 
em particular para os profissionais e os mercados. Não se deve, contudo, pensar 
que essa divisão é estanque, pois a noção de valores mobiliários reenvia àquela 
de títulos financeiros: os valores mobiliários são títulos financeiros. Mas títulos 
financeiros peculiares, posto que devem conferir “direitos idênticos por 
categorias”.609 

 
                                                 
608 Tal artigo possui a seguinte redação, que também lhe foi conferida pela Ordenança n.° 2009-15, de 8 de 
janeiro de 2009: 
“Article L228-1 
Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre.  
Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, 
qui confèrent des droits identiques par catégorie.  
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres 
nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, 
pour tout ou partie du capital.  
Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les titres font partie d’une émission comprenant 
à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l’autre forme.  
Toutefois, la conversion des titres nominatifs n’est pas possible s’agissant des sociétés pour lesquelles la loi 
ou les statuts imposent la forme nominative pour tout ou partie du capital.  
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur 
propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.  
Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé 
et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l’article 102 du code civil, 
tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la 
forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. 
L’intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l’ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, 
soit de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, 
de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte 
d’autrui.  
En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un 
système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le 
transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 de ce code. Dans les autres 
cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.” 
609 Valeurs mobilières et titres financiers en droit français. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 12, n.º 45, jul.-set. 2009, pp. 198-199. Tradução livre do 
seguinte original: “Cette répartition peut être approuvée en raison du role reconnu à chacun des concepts: les 
valeurs mobilières sont un concept clef en droit des sociétés et en droit des biens alors que les titres financiers 
en est un en droit financier, en particulier pour les professionnels et les marchés. On ne doit cependant pas 
penser que cette répartition est étanche car la notion de valeurs mobilières renvoie à celle de titres financiers : 
les valeurs mobilières sont des titres financiers. Mais des titres financiers particuliers puisqu’ils doivent 
conférer ‘des droits identiques par catégories’”. 
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Por outro lado, como traços característicos dos títulos financeiros, o mesmo autor ressalta 

que está a desmaterialização e o fato de serem escriturais, bem como a aplicação do regime 

de inoponibilidade de exceções610. 

 

A possibilidade de que os títulos públicos possam ser tidos como títulos financeiros é clara. 

Isso porque o art. L 211-2 do Code monétaire et financier prevê, entre os agentes que 

podem emitir títulos financeiros, o Estado611. 

 

Ademais, se forem emitidos em território francês e se submeterem à legislação francesa, 

esses títulos titres financiers devem adotar a forma escritural612. 

 

4.7.8 Os instrumentos financeiros no Direito estadunidense 

 

Apesar do título deste item, o mais correto seria fazer referência à ausência do conceito de 

instrumentos financeiros no âmbito jurídico estadunidense613. 

 

Com efeito, nos Estados Unidos da América, a regulação estatal gravita em torno do 

conceito básico de securities. Tanto o Securities Act de 1933614 como o Securities 

                                                 
610 Idem, pp. 201-202. 
611 O mencionado artigo possui a seguinte redação: 
“Article L211-2 
Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l’article L. 228-1 
du code de commerce, ne peuvent être émis que par l’Etat, une personne morale, un fonds commun de 
placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation.” 
612 Segundo o art. L-211-3 do mesmo Código, in verbis: 
“Art. L211-3  
Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans un 
compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 
542-1.” 
613 Mantém-se o título apenas em virtude da simetria com os demais em que se analisa a questão dos 
instrumentos financeiros em outros ordenamentos jurídicos. 
614 “DEFINITIONS 
SEC. 2. (a) DEFINITIONS.—When used in this title, unless the context otherwise requires— 
(1) The term ‘security’ means any note, stock, treasury stock, security future, bond, debenture, evidence of 
indebtedness, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement, collateral-trust 
certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, investment contract, voting-trust 
certificate, certificate of deposit for a security, fractional undivided interest in oil, gas, or other mineral rights, 
any put, call, straddle, option, or privilege on any security, certificate of deposit, or group or index of 
securities (including any interest therein or based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or 
privilege entered into on a national securities exchange relating to foreign currency, or, in general, any 
interest or instrument commonly known as a ‘security’, or any certificate of interest or participation in, 
temporary or interim certificate for, receipt for, guarantee of, or warrant or right to subscribe to or purchase, 
any of the foregoing.” 
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Exchange Act de 1934615 trazem definições bastante amplas desse instituto616, de forma a 

englobar, genericamente, os valores emitidos publicamente no mercado, para aquisição por 

pessoas que não irão administrar o respectivo investimento617. 

 

Tal definição, bastante ampla, conferiu maleabilidade ao sistema norte-americano618 e 

permitiu-lhe adaptar-se aos novos tipos de negócios engendrados pelo mercado financeiro 

lato sensu, sem necessidade de alterações conceituais ou legislativas. 

 

Estão abarcados pela noção de securities inclusive os títulos públicos, quer sejam emitidos 

pelo Governo Federal, quer pelos Estados e suas subdivisões políticas, ou por entidades 

por eles controladas, incluindo os bancos integrantes do Federal Reserve System. Todos 

                                                 
615 “DEFINITIONS AND APPLICATION OF TITLE 
SEC. 3. (a) When used in this title, unless the context otherwise requires—  
(...) 
(10) The term ‘security’ means any note, stock, treasury stock, security future, bond, debenture, certificate of 
interest or participation in any profit-sharing agreement or in any oil, gas, or other mineral royalty or lease, 
any collateral-trust certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, investment 
contract, voting-trust certificate, certificate of deposit for a security, any put, call, straddle, option, or 
privilege on any security, certificate of deposit, or group or index of securities (including any interest therein 
or based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or privilege entered into on a national 
securities exchange relating to foreign currency, or in general, any instrument commonly known as a 
‘security’; or any certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, or 
warrant or right to subscribe to or purchase, any of the foregoing; but shall not include currency or any note, 
draft, bill of exchange, or banker’s acceptance which has a maturity at the time of issuance of not exceeding 
nine months, exclusive of days of grace, or any renewal thereof the maturity of which is likewise limited.” 
616 Luiz Gastão Paes de Barros Leães menciona que cinco leis dos Estados Unidos da América trazem a 
definição de securities: o Securities Act de 1933, o Securities Exchange Act de 1934, o Public Utility Holding 
Company Act de 1935, o Investment Company Act de 1940 e o Investment Advisers Act de 1940. Acrescenta 
o autor que as “definições são praticamente idênticas e as diferenças existentes, sobre serem irrelevantes, 
foram eliminadas pela interpretação judicial” (O conceito de “security” no Direito norte-americano e o 
conceito análogo no Direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XIII, n.º 14, 1974, pp. 42-43). 
617 Para uma análise do conceito de securities no Direito estadunidense e sua relação com os valores 
mobiliários brasileiros, vide LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. O conceito de “security” no Direito norte-
americano e o conceito análogo no Direito brasileiro. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 
e Financeiro, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XIII, n.º 14, p. 41-60, 1974; e MATTOS FILHO, Ary 
Oswaldo. O conceito de valor mobiliário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XXIV, n.º 59, p. 31-55, jul.-set. 1985. Em ambos os 
artigos, é feita uma análise da evolução da noção de security e das suas características reconhecidas pela 
doutrina e jurisprudência dos Estados Unidos da América. 
Sobre a evolução mais recente do tema, considerando em especial a regulamentação determinada pela 
Securities and Exchange Comission – SEC, vide MAHONEY, Paul G. The Development of Securities Law 
in the United States. Journal of Accounting Research, Chicago, vol. 47, tomo 2, p. 325-347, maio 2009; e 
STULZ, René M.. Securities Laws, Disclosure, and National Capital Markets in the Age of Financial 
Globalization. Journal of Accounting Research, Chicago, vol. 47, tomo 2, p. 325-347, maio 2009. 
618 Segundo Louis Loss, “So, taking advantage of the states’ experience with their blue skye laws, Congress 
defined the word [securities] ‘in sufficiently broad and general terms so as to include within that definition 
the many types of instruments that in our commercial world fall within the ordinary concept of a security’ (H. 
R. Rep. No. 85, 73rd Cong., 1st Sess. 1933)” (Securities Regulation. Boston: Little, Brown and Company, 
1951, p. 299). 
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esses papéis são denominados genericamente de government securities619 e estão 

dispensados de registro na Securities and Exchange Comission – SEC 620. Quando não são 

emitidos pelo Governo Federal ou entidades a ele vinculadas, utiliza-se o termo municipal 

securities621. 

 

O Government Securities Act de 1986 incluiu alguns títulos no Securities Exchange Act de 

1934, para tratar da atividade dos corretores e negociantes (brokers and dealers) de 

government securities. Por outro lado, a negociação de municipal securities é objeto de 

autorregulação encetada pela Municipal Securities Rulemaking Board622. 

 

O caráter tão abrangente do conceito de securities não incentiva o recurso a outras 

categorias, do ponto de vista regulatório. Com efeito, nos Estados Unidos da América não 

existe uma definição ou uma utilidade jurídica para a classe dos instrumentos 

financeiros623. Mas é de se notar que, desde 1934, há normas estatais voltadas 

especificamente ao regramento dos mercados de securities, bem como é conferida uma 

competência bastante significativa à  Securities and Exchange Comission – SEC para a 

regulação desses mercados.  

 

                                                 
619 São government securities, segundo a Subseção (a)42 da Seção 3 do Securities Exchange Act de 1934: 
“DEFINITIONS AND APPLICATION OF TITLE 
SEC. 3. (a) When used in this title, unless the context otherwise requires—  
(...) 
 (42) The term ‘government securities’ means— 
(A) securities which are direct obligations of, or obligations guaranteed as to principal or interest by, the 
United States; 
(B) securities which are issued or guaranteed by the Tennessee Valley Authority or by corporations in which 
the United States has a direct or indirect interest and which are designated by the Secretary of the Treasury 
for exemption as necessary or appropriate in the public interest or for the protection of investors; 
(C) securities issued or guaranteed as to principal or interest by any corporation the securities of which are 
designated, by statute specifically naming such corporation, to constitute exempt securities within the 
meaning of the laws administered by the Commission; 
(D) for purposes of sections 15C and 17A, any put, call, straddle, option, or privilege on a security described 
in subparagraph (A), (B), or (C) other than a put, call, straddle, option, or privilege— (i) that is traded on one 
or more national securities exchanges; or (ii) for which quotations are disseminated through an automated 
quotation system operated by a registered securities association; or 
(E) for purposes of sections 15, 15C, and 17A as applied to a bank, a qualified Canadian government 
obligation as defined in section 5136 of the Revised Statutes of the United States.” 
620 Vide nota n.º 466. 
621 Vide nota n.º 467. 
622 Prevista na Seção 15B do Securities Exchange Act de 1934. 
623 É sempre mais difícil verificar a inexistência de um instituto em dado ordenamento jurídico do que a sua 
presença. No presente caso, para a elaboração do presente trabalho, foi efetuada consulta à Securities and 
Exchange Comission que, de forma muito gentil, confirmou a constatação de que o conceito de financial 
instrument não é adotado no âmbito jurídico dos Estados Unidos da América. 
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4.7.9 Os instrumentos financeiros no Direito argentino 

 

No Direito argentino também não ocorreu a adoção legislativa do conceito de instrumentos 

financeiros. A regulação estatal gravita em torna da noção de valores negociables. No 

entanto, a expressão instrumentos financieros tem sido utilizada, em virtude da forte 

influência espanhola na doutrina local624. Mas, ainda assim, em geral a expressão cinge-se 

a questões envolvendo apenas derivativos625. 

 

O conceito de valores negociables encontra-se insculpido no art. 2º do Anexo do Decreto 

n.º 677, de 22 de maio de 2001626. Trata-se de um conceito bastante abrangente que, 

segundo a doutrina argentina, aproxima-se da noção estadunidense de securities627. O 

próprio Decreto, em sua exposição de motivos, destaca  

Que se adota assim um conceito mais próximo ao conceito de security do direito 
anglo-saxão e mais comum à realidade econômica dos mercados de capitais 
internacionais, superando o caráter formalista que predominava no velho 
conceito de “título de crédito”.628 

 

                                                 
624 Por exemplo, foram publicados em Buenos Aires um estudo denominado La pretendida delimitación 
“objetiva” del Derecho del Mercado de Valores: desde el “valor negociable”, pasando por el “instrumento 
financiero”, hasta la unificación de la supervisión financiera, de autoria de Andrés J. Recalde Castells, e 
outro denominado El régimen jurídico de los instrumentos financieros y de los valores negociables anotados 
en cuenta, escrito por Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas, ambos professores de universidades 
espanholas (in CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; DE REINA TARTIÈRE, Gabriel (org.). 
Mercado de capitales. Buenos Aires: Heliasta, 2009). 
625 É o caso, v.g., de artigo de Gabriel Alejandro Daga entitulado Los futuros y los mercados de instrumentos 
financieros derivados (in CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; DE REINA TARTIÈRE, Gabriel 
(org.). Mercado de capitales. Buenos Aires: Heliasta, 2009). 
626 Tal dispositivo possui a seguinte redação: 
“ARTICULO 2º — Definiciones. A los fines de los Títulos I y II del presente Decreto y de las disposiciones 
reglamentarias que en su consecuencia se dicten, se entenderá por: 
Valores negociables: A los ‘títulos valores’ mencionados en el artículo 17 de la Ley N° 17.811 y sus 
modificatorias, emitidos tanto en forma cartular así como a todos aquellos valores incorporados a un registro 
de anotaciones en cuenta incluyendo, en particular, a los valores de crédito o representativos de derechos 
creditorios, a las acciones, a las cuotapartes de fondos comunes de inversión, a los títulos de deuda o 
certificados de participación de fideicomisos financieros o de otros vehículos de inversión colectiva y, en 
general, a cualquier valor o contrato de inversión o derechos de crédito homogéneos y fungibles, emitidos o 
agrupados en serie y negociables en igual forma y con efectos similares a los títulos valores, que por su 
configuración y régimen de transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los 
mercados financieros. Son aplicables a los valores negociables todas las disposiciones de la Ley Nº 17.811 y 
sus modificaciones relativas a los títulos valores.” 
627 MALUMIÁN, Nicolás e BARREDO, Federico A. Obligaciones negociables. Buenos Aires: Lexis Nexis 
Argentina, 2006, pp. 8-10. 
628 Tradução livre do seguinte original: “Que se adopta así un concepto más cercano al concepto de ‘security’ 
del derecho anglosajón y más común a la realidad económica de los mercados de capitales internacionales, 
superando el carácter formalista que predominaba en el viejo concepto de ‘título valor’”. 
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O art. 3º do Anexo desse mesmo ato normativo estabelece que os valores negociables 

podem ser livremente criados pelos agentes econômicos629, tratando-se de uma categoria 

aberta. O elemento crucial para a caracterização de um valor negociable é o contrato de 

investimento, cuja caracterização é objeto de construção doutrinária630. 

 

Ademais, ainda segundo a exposição de motivos do mencionado Decreto, os valores 

negociables têm como características principais sua negociabilidade e a emissão em 

séries631.  

 

É de se notar que a emissão série já era um requisito para que os títulos de crédito 

pudessem ser objeto de oferta pública, nos termos do art. 17 da Lei 17.811, publicada em 

22 de julho de 1968632. Portanto, desde 1968, na Argentina a padronização dos valores já 

era um elemento relevante para a negociação pública (e, por consequência, para a 

negociação bursátil, que é necessariamente pública) de títulos. 

 

Por fim, é importante ressaltar que o Direito argentino, ao concentrar sua atuação sobre a 

noção de valores negociables, não se volta especificamente para a regulação dos mercados 

de uma forma generalizada. O próprio conceito em tela é veiculado pelo Decreto n.º 677, 

de 22 de maio de 2001, que tem por finalidade expressa regular o regime de transparência 

das ofertas públicas633. Não existe uma normatização dos mercados próprios em todas as 

suas feições, recaindo o foco sobre um de seus aspectos específicos, qual seja a oferta 

pública de tais ativos.  

 

                                                 
629 “ARTICULO 3º — Libertad de creación. Cualquier persona jurídica puede crear y emitir valores 
negociables emitidos o agrupados en serie para su negociación en mercados de valores de los tipos y en las 
condiciones que elija, incluyendo los derechos conferidos a sus titulares y demás condiciones que se 
establezcan en el acto de emisión, siempre que no exista confusión con el tipo, denominación y condiciones 
de los valores previstos especialmente en la legislación vigente. 
A los efectos de determinar el alcance de los derechos emergentes del valor negociable así creado, debe 
estarse al instrumento de creación, acto de emisión e inscripciones registrales ante las autoridades de 
contralor competentes.” 
630 MALUMIÁN, Nicolás e BARREDO, Federico A. Obligaciones negociables. Buenos Aires: Lexis Nexis 
Argentina, 2006, pp. 9-11. 
631 Consta do texto original: “Que las características principales de este concepto son las que se refieren a su 
negociabilidad y agrupación en emisiones.” 
632 “ARTICULO 17. Pueden ser objeto de oferta pública únicamente los títulos valores emitidos en masa, que 
por tener las mismas características y otorgar los mismos derechos dentro de su clase, se ofrecen en forma 
genérica y se individualizan en el momento de cumplirse el contrato respectivo.” 
633 Nesse ponto, de forma bastante semelhante ao que ocorre no Brasil, onde o conceito de valores 
mobiliários encontra-se na Lei n.º 6.385/76, que tem como um de seus principais objetivos a regulação do 
sistema de distribuição desses valores. 
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4.8 O conceito proposto 

 

Como já aduzido, propomos a conceituação dos instrumentos financeiros como meios ou 

mecanismos de representação de posições jurídicas de natureza econômica, criados 

visando especialmente a sua circulação em um mercado próprio de tais instrumentos.  

 

Trata-se, portanto, antes de tudo de um conceito funcional: a tônica deixa de ser a 

normatização de cada título, contrato, ativo ou instrumento, e passa a recair sobre a 

formatação dos mecanismos de negociação desses valores e a atividades dos agentes 

econômicos que atuam nesses mercados. 

 

Em alguns casos, podem ser transacionadas as posições jurídicas subjetivas ativas e 

passivas detidas por ambas as partes da relação jurídica condensada no instrumento 

financeiro. É o que ocorre, por exemplo, nos contratos de opção de compra de dólares. Em 

outros, a estrutura do ativo permite a mobilidade apenas em uma das pontas do negócio: é 

o que se dá, normalmente, nos títulos públicos, em que o credor pode ceder livremente a 

sua posição, mas o Estado permanece como devedor634. 

 

Por outro lado, há certos instrumentos financeiros que são criados não com o intuito de 

serem alienados em sistemas de negociação. Mas, mesmo assim, a sua caracterização como 

tal se dá porque eles são inseridos e se utilizam das estruturas próprias a esses sistemas, 

com vistas a possibilitar um melhor controle e gestão do fluxo de direitos que lhes são 

inerentes, como a titularidade, pagamentos, amortizações, resgates, etc.635 Parafraseando a 

terminologia que se tornou corrente na doutrina dos títulos de crédito, pode-se dizer que se 

trata de instrumentos financeiros impróprios. 

 

O aspecto formal ou estrutural não é inteiramente relevante para a delimitação do campo 

em que se inserem os instrumentos financeiros. Estes podem, por exemplo, advir de 

contratos – como as já mencionadas opções de compras de determinados ativos – ou de 

declarações unilaterais de vontade – como em geral são classificados os títulos públicos 
                                                 
634 Essa imobilidade da posição do Estado, contudo, não é absoluta. Em alguns casos, outros entes estatais 
assumem a dívida originária, como ocorreu, no Brasil, com a reestruturação dos passivos mobiliários de 
Estados e Municípios, que passaram a ser de responsabilidade da União. Nessas hipóteses, contudo, o trâmite 
para a efetivação do negócio é significativamente mais difícil do que a mera cessão do título pelo credor. 
635 É o caso, v.g., das Notas do Tesouro Nacional Série M – NTNs Série M, que, apesar de inegociáveis, são 
registradas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic do Banco Central do Brasil. 



 205 

sob a ótica do Direito Privado tradicional. Nesta seara, sobreleva a visão de contrato mais 

genérica propugnada na lição dos economistas, que o caracterizam como instrumento hábil 

para a circulação de propriedade e do crédito636, sem ocupar-se com o número de partes ou 

polos existentes e as formalidades para a celebração. 

 

O conceito de instrumento financeiro ora proposto não equivale ou se reduz ao de título de 

crédito. Deve-se admitir que ambos os mecanismos possuem algumas características 

comuns, mas limites diversos. Em uma representação geométrica, pode-se dizer que ambas 

as figuras consistem em dois círculos secantes, com um espaço compartilhado entre eles. 

 

A título de exemplo, note-se que um cheque, em regra, é emitido com o intuito de permitir 

o pagamento de uma dívida, com a utilização de recursos inseridos no sistema financeiro, 

depositados em algum banco. A sua circulação é eventual, não configurando a razão de ser 

desse mesmo título. Não é, portanto, um instrumento financeiro637. 

 

O mesmo não se pode dizer, contudo, de um título público. O Estado pode obter recursos 

emprestados por meio de operações individuais, mútuos celebrados com uma parte 

determinada e específica, ou por meio da colocação de títulos de sua emissão no mercado. 

Nesse caso, o objetivo da emissão dos títulos é permitir a sua negociação em um mercado 

próprio, de forma standardizada ou padronizada, por meio de agentes com atuação 

institucional.  

 

Há mecanismos negociais, contudo, que se inserem em ambas as esferas. Um commercial 

paper (nota promissória emitida por uma pessoa jurídica, para circulação no mercado) 
                                                 
636 Nesse sentido, por exemplo, José Luís de Almeida Nogueira, em seu curso de economia, asseverava que 
“O comércio, dissemos, é a sistematização das trocas” (Curso didactico de economia política ou sciencia 
do valor. 4. ed. São Paulo: Escolas Profissionais do Lyceu Coração de Jesus, 1931, p. 269), indagando ainda 
“Que é o comércio em sua substância, a não ser a troca (contrato) de mercadorias (propriedade)?” (idem, p. 
272) (grifo no original). 
Robert Cooter e Thomas Ulen, a seu turno, põem a ênfase na existência da promessa (prestação) como 
subjacente aos contratos, in verbis: “People continually make promises: sales people promise happiness; 
lovers promise marriage; generals promise victory; and children promise to behave better. The law becomes 
involved when someone seeks to have a promise enforced” (Law & Economics. 4. ed. Boston: Pearson 
Addison Wesley, 2004, p. 188). Em outro ponto, os autores aduzem que “In general, economic efficiency 
requires enforcing a promise if the promisor and promisee both wanted enforceability when its made” (idem, 
p. 195). 
Deve-se lembrar, ainda, que o próprio Tullio Ascarelli, ao tratar dos títulos de crédito, acentua a função 
destes na circulação do crédito (Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1969, pp. 6-11). 
637 Eventualmente, a característica do cheque de ordem de pagamento à vista pode ser desvirtuada, e então a 
questão terá de ser analisada sob outra ótica. 
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pode ser tido, a um só tempo, como título de crédito e instrumento financeiro. As fronteiras 

entre ambas as figuras não são lineares e a análise da caracterização de um determinado 

mecanismo deve dar-se pela análise de cada caso. 

 

4.8.1 Cartularidade, documentalidade e títulos negociados em mercados próprios 

 

Apesar da dificuldade de diferenciação em abstrato entre títulos de crédito e instrumentos 

financeiros, uma afirmação generalizada pode ser feita: quanto mais desligado de um 

eventual suporte material for o elemento de que se trata, mais próximo estará ele da 

categoria dos instrumentos financeiros e mais afastado da dos títulos de crédito. 

 

Com efeito, quer pela sua conceituação doutrinária, já alardeada por Vivante em seu 

Tratado de Direito Comercial, quer pela sua conceituação legal, veiculada no Brasil com o 

advento do Código Civil de 2002, os títulos de crédito possuem como uma de suas 

características essenciais a cartularidade. Mais presentemente, com o avanço na utilização 

de títulos eletrônicos, a doutrina passa a considerar a possibilidade da evolução de tal 

característica dos títulos de crédito, da cartularidade para a documentalidade. Ou, em 

outros termos, da substituição do papel como suporte material dos títulos de crédito, que 

passam a ser mantidos por meio de registros documentais eletrônicos. 

 

Mas, em certos casos, como ocorre com os títulos públicos, a própria documentalidade 

deixa de existir: não existe o documento que represente os direitos advindos dos títulos, 

sequer sob a sua forma eletrônica. 

 

Com efeito, razões práticas como a massificação das operações com títulos, sejam eles 

públicos ou não, o desenvolvimento da telemática e a necessidade de controles gerenciais 

mais eficazes e de ambientes de negociação mais ágeis, levaram à desmaterialização dos 

títulos. 

 

Nos dizeres de Amadeu José Ferreira, a desmaterialização pode se dar em dois graus, a 

saber: 

Consideramos duas etapas ou graus de desmaterialização dos valores mobiliários 
como fundamentais: a desmaterialização da circulação, em que o título continua 
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a existir embora deixando de circular638; a desmaterialização total, em que o 
próprio título deixa de existir, sendo o direito apenas representado por registros 
em conta. Outros graus de desmaterialização podem ser considerados, dentro de 
cada um dos anteriores.639 

 

Na hipótese da desmaterialização total, ou desmaterialização de segundo grau, as contas de 

custódia em que são escrituradas as posições ou ativos de cada um dos agentes econômicos 

detentores de direitos relacionados ao instrumento financeiro estão intimamente ligadas à 

posição jurídica subjetiva desses mesmos agentes. Há uma diferença significativa no que 

tange aos títulos de crédito, em sua acepção mais tradicional: o foco da manutenção de 

registros deixa de ser a coisa detida, conforme a relação já analisada que beira o regime 

dos direitos reais, para pousar sobre as relações obrigacionais de que é parte cada um dos 

titulares640. 

 

Ademais, deve-se considerar que a desmaterialização de segundo grau somente é possível 

diante de valores nominativos. Aliás, quaisquer títulos escriturais dependem da circulação 

com caráter nominativo, pois somente esta independe de um suporte material a ser 

entregue como forma de transmissão dos direitos. A manutenção de registros em contas, 

para aferição de quem é o titular de um dado papel ou mesmo para constatação dos direitos 

que correspondem a cada titular, não se coaduna com títulos ao portador ou endossáveis. 

 

Assim, deve-se concluir que houve uma inversão histórica de um lugar comum que era 

próprio dos títulos de crédito: os papéis ao portador foram criados para facilitar a 

circulação e eram justamente eles que permitiam a rápida transferência de direitos. Hoje, 

contudo, a celeridade maior está nas transferências efetuadas com base em valores 

nominativos641. Pensar na entrega em larga escala de títulos ao portador leva à conclusão 

                                                 
638 É o que ocorre, v.g., com os títulos emitidos sob a forma de certificados globais ou, conforme previsão do 
Direito positivo brasileiro, com a cédula de produto rural (art. 19 da Lei n.º 8.929/1994) e o warrant 
agropecuário e o conhecimento de depósito agropecuário (art. 15 da Lei n.º 11.076/2004). 
639 Valores mobiliários escriturais: um novo modo de representação e circulação de direitos. Coimbra: 
Almedina, 1997, pp. 73-74. 
640 Na verdade, não há qualquer escrituração que documente uma suposta “Letra do Tesouro Nacional – LTN 
n.º 1”, quais os direitos a que ela corresponde, quando ela foi emitida ou quem é o seu titular. Existe, pura e 
simplesmente, um lançamento contábil nas rubricas dedicadas à Secretaria do Tesouro Nacional, relatando a 
emissão de uma dada quantidade de Letras desse gênero, qual a sua data de vencimento e o valor da dívida 
por elas representada. Sob a perspectiva do beneficiário das mesmas Letras, há o registro, no âmbito do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, de quantas letras são titularizadas por essa pessoa e qual 
o valor nominal das mesmas. Não há de se falar, assim, na existência de um documento, qualquer que seja a 
sua configuração, que traduza a existência do título. E, por via de consequência, toda a argumentação da 
doutrina tradicional acerca da relação especial existente entre direito e título deixa de ter sentido. 
641 Ou, em outros termos, as observações da doutrina mais antiga no sentido de que o caráter nominativo 
dificultava a rápida circulação dos direitos não mais se aplica. 



 208 

de que, comparados com um ambiente no qual dominam instrumentos financeiros 

desmaterializados, eles acarretariam uma diminuição no ritmo e na escala das transações, 

atravancando o mercado642. 

 

Além disso, negócios internacionais, com transferências de fundos entre praças localizadas 

em países muito distantes entre si, são virtualmente impossíveis em grandes volumes se 

dependerem de negócios documentados em papel. 

 

Outrossim, os instrumentos financeiros são, por natureza, voltados para a circulação em 

um mercado específico. Essa circulação, para ser realizada de forma minimamente 

eficiente, que a torne viável, depende de ambientes de negociação próprios, que em geral 

são organizados com base no modelo bursátil.  

 

O desenvolvimento de um mercado especial para a negociação de instrumentos financeiros 

depende, entre outras, de duas condições essenciais: (i) a existência de estruturas 

consolidadas e ambientes de negociação próprios, institucionalizados, dotados de regras 

claras; e (ii) a presença de títulos, instrumentos ou papéis emitidos de forma padronizada, 

dotados de características facilmente identificáveis de forma prévia por todos os agentes 

desse mercado. 

 

Nesse contexto, no que diz respeito às estruturas voltadas à negociação dos títulos dos 

quais se ocupa o presente trabalho643, no Brasil, pode-se mencionar o Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia – Selic, sistema informatizado administrado pelo próprio Banco 

Central do Brasil, que tem como finalidade precípua a custódia de títulos públicos federais, 

bem como o registro e a liquidação envolvendo tais papéis. Da mesma forma, a CETIP 

S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos é uma sociedade anônima que 

administra ambientes de negociação e registro de diversos valores, como títulos públicos e 

privados. 

 

                                                 
642 Sobre a celeridade que tem de estar atrelada às transações mercantis, José Luís de Almeida Nogueira 
assevera que “Constitui a celeridade imprescindível característico das instituições de comércio, porque a 
multiplicidade das operações de trocas, que são a essência e a própria vida do comércio, fora incompatível 
com os morosos processos e as formalidades do direito civil. É axioma do comércio: pequenos lucros com 
reembolsos rápidos e prontos” (Curso didactico de economia política ou sciencia do valor. 4. ed. São 
Paulo: Escolas Profissionais do Lyceu Coração de Jesus, 1931, p. 268) (grifo no original). 
643 Vide item 5.2.2. 
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Por outro lado, a existência de mercados específicos para a negociação de determinados 

títulos depende de um alto grau de padronização desses mesmos títulos, que pode ser 

denominado commoditização, ou transformação em commodity, ou, ainda, meramente 

padronização. A negociação de papéis representativos ou referentes a direitos, em larga 

escala, somente é possível se os custos de transação para a realização dos negócios forem 

baixos o suficiente de forma a permitir o incremento exponencial no número de operações. 

 

Caso cada transação possua características especiais, negociadas de forma individual e 

quase artesanal, o tempo e os recursos despendidos para um acerto final de vontades são 

tão altos que impedem a reprodução desses negócios em série644. E, na presença dessas 

condicionantes, estruturas de caráter bursátil não podem se desenvolver, na medida em que 

não se encontra aptidão para criar um ambiente de negociação adequado para os direitos 

objeto das operações em tela. 

 

Em outras palavras: a padronização permite que os efeitos das transações sejam antevistos 

de modo mais objetivo pelos agentes atuantes em um dado mercado. Essa previsibilidade e 

a certeza jurídica dela decorrentes permitem um aumento no volume dos recursos 

investidos, na medida em que os riscos podem ser, em larga medida, calculados. 

 

Por outro lado, a realização de transações com ativos padronizados, sejam eles financeiros 

ou de qualquer gênero, diminui a necessidade de negociação entres as partes, na medida 

                                                 
644 De acordo com Natalino Irti, a própria concepção de mercado está ligada à noção de regularidade e 
previsibilidade da ação de terceiros, com a possibilidade de cálculo sobre o futuro, conformado por normas 
jurídicas. Nas palavras desse autor, “Nessuno dubita che il mercato sia un ordine (...). Ordine, nel senso di 
regolarità e previsibilità dell’agire: chi entra nel mercato – nel mercato de un dato bene – sa che l’agire, 
proprio e altrui, è governato da regole, e dunque che, entro la misura definita da codeste regole, i 
comportamenti sono prevedibili. Ignoto é l’esito dell’affare, se ne tragga beneficio l’una o l’altra parte; ma 
nota è la regola, e perciò prevedibile l’agire di ambedue. (...) La regolarità, il reiterarsi di dati comportamenti 
nelle medesime circostanze, permette un calcolo sul futuro, quel ‘prevedere’, o vedere prima, onde un 
soggetto confida nell’agire altrui” (L’ordine giuridico del mercato. 4. ed. Roma: Laterza, 2001, p. 5) (grifos 
no original). 
Por outro lado, ainda segundo Irti, esse regularidade nos comportamentos implica a superação do elemento 
subjetivo, dos mutáveis interesses das partes, com a sua objetivação. Em suas palavras: “La regolarità, 
costitutiva dell’ordine, implica sempre il superamento dell’individualità; la prevedibilità comporta sempre un 
vincolo vicendevole, sicché sia dato a ciascuna parte di conoscere il futuro e di confidare nell’azione altrui. 
Questo ritornare a riconoscersi delle azioni, strappate alla singolarità delle circostanze, esige sempre um 
fondamento di carattere oggettivo, una governata e controlata continuità. I soggetti, stipulanti di un qualsiasi 
accordo (dalla locazione allo mutuo, dall’appalto al mandato), possono prevedere e calcolare i futuri 
comportamenti, solo per il comune riferirsi a un criterio, che stia sopra di loro ed a loro si imponga. Essi 
sanno che, fermato il vincolo dell’accordo, le volontà debbono orientarsi secondo un principio generale, più 
forte e più costante dei mutevoli interessi individuali. Questi sono ormai trascesi nell’oggettiva stabilità de un 
criterio di giudizio” (L’ordine giuridico del mercato. 4. ed. Roma: Laterza, 2001, pp. 5-6) (grifos no 
original). 
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em que os termos e condições do negócio são prefixados. Em consequência, o tempo 

necessário para o fechamento de cada operação é significativamente diminuído, de forma a 

possibilitar a realização de negócios em série. 

 

Contribui para a formação de condições para o desenvolvimento de mercados específicos 

funcionais e ágeis a informatização dos instrumentos negociados e da formalização das 

operações. Com efeito, a realização de transações que dependam do preenchimento, 

guarda, manutenção e transferência de papéis gera alto custo e torna mais lento o 

andamento dos negócios645. 

 

Se não há um suporte físico, nem mesmo eventual, para os instrumentos financeiros, o 

conteúdo, alcance e limites dos direitos aos quais esses instrumentos se referem não podem 

constar de documentos que incorporem ou mesmo mencionem tais posições jurídicas 

ativas. Assim sendo, a delimitação dos direitos referentes a um dado instrumento 

financeiro tem de ser feita de forma genérica, por meio de atos normativos646,647, que 

                                                 
645 Como ressalta Modesto Carvalhosa, no que tange à negociação das ações escriturais, “A segurança e a 
instantaneidade do sistema informatizado de registro de propriedade e transferência de ações permitem 
estabelecer uma rede capilar de operações através do sistema de alimentação do computador central e de 
terminais on line. 
A velocidade dos negócios, a segurança das transações e sua ampliação geográfica, bem como a integração 
de informações e cotações, tanto no mercado de Bolsa como no de balcão organizado, são seus principais 
atributos” (Comentários à Lei de Sociedades Anônimas.  Vol. 1. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 338-
339). Tais observações, por certo, também se aplicam aos sistemas de negociação de títulos públicos, na 
medida em que, nesse tocante, ambos os valores obedecem à mesma lógica. 
E também se aplicam aos dois casos – ações e títulos públicos – as advertências que o autor faz em seguida, 
acerca dos novos desafios jurídicos que se apresentam: “Não obstante a inegável racionalização dos serviços 
e eliminação de custos inúteis com transferência e desdobro de certificados, não se pode acreditar que não 
haja riscos de erro nos registros dos computadores nem que os preços das respectivas operações serão 
menores que no antigo sistema. Trata-se, no entanto, de um novo método de operação com ações que 
representa uma efetiva evolução das técnicas e mesmo dos conceitos jurídicos sobre a matéria” (idem, p. 
339).  
646 Ainda que, se não se tratar de títulos públicos, tais atos normativos sejam de caráter privado. É o caso, 
v.g., das escrituras nas emissões de debêntures. 
647 É possível que tais atos normativos tenham origem e sejam contidos em instrumentos contratuais. Tal é o 
caso, por exemplo, de acordos feitos entre um governo e certos credores, para renegociação de uma dívida, 
que culmine com a emissão de títulos públicos padronizados e negociáveis. No caso brasileiro, podemos citar 
como exemplo a BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, que, no mercado de 
produtos agrícolas, fixa tipos de bens e de contratos a serem negociados, estabelecendo quantidade por lote e 
qualidade da mercadoria. 
Por outro lado, há certos ativos que possuem características mais flexíveis, como os derivativos. Mas, mesmo 
assim, são estabelecidos padrões mínimos para a sua contratação e negociação, sob pena de o sistema bursátil 
ser inviabilizado. Assim, apenas alguns itens referentes às transações são deixados ao alvedrio dos 
participantes doe mercados, sendo as demais condições prefixadas pela própria Bolsa, que fixa padrões, por 
meio de “normas para negociação”. É o que ocorre, v.g., com os contratos de Volatilidade Taxa de Câmbio 
com Ajuste e de Volatilidade Taxa de Juros Spot. Essas “normas para negociação” têm natureza contratual, 
sendo necessária a adesão às mesmas para que um dado agente passe a operar nos mercados em questão. 
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servem de parâmetro ou moldura tanto para a verificação de quais são os direitos de que se 

trata, como para basear os negócios que os tenham como objeto. 

 

Há necessidade, portanto, da criação de uma estrutura normativa, de caráter geral, que se 

afaste da cartularidade própria dos títulos de crédito. Não é em um determinado título que 

se encontram os valores, prazos, condições e restrições que conformam o conteúdo do 

direito, mas sim em uma norma preestabelecida, em geral pelo emissor do título, aplicável 

a todos os instrumentos cuja emissão se enquadre em seus pressupostos. 

 

Cabe aos sistemas, normalmente informatizados, realizar o registro da emissão dos 

instrumentos, bem como das negociações a eles vinculadas, e o controle da liquidação 

financeira das respectivas operações. Esses sistemas não cuidam da especificação dos 

direitos ligados a um dado instrumento, mas se limitam a registrar, por meio de um 

mecanismo de contas correntes, movimentos positivos ou negativos nas posições de cada 

agente e o respectivo saldo. A desmaterialização, entendida como desvinculação do direito 

a um documento, físico ou magnético, é total. 

 

4.8.2 Mercados e mercados próprios 

 

O termo mercado também não é unívoco. Com efeito, a par de uma noção intuitiva de 

mercado, na linguagem comum ele pode ser entendido como um local onde se realizam 

determinadas trocas, como o conjunto dessas trocas, como o conjunto de agentes que 

efetivam as trocas ou mesmo como o conjunto de instituições e regras que regem as trocas. 

 

É assim que, sob o ponto de vista gramatical, Laudelino Freire apresenta as seguintes 

definições da palavra mercado: 

Mercado, s.m. Praça pública onde se vendem víveres e outros gêneros. 2. 
Edifício público dividido em compartimentos apropriados, e destinado à venda 
de víveres e outros gêneros. 3. Povo ou cidade onde há transações comerciais 
extremamente desenvolvidas; centro de comércio. 4. O comércio. 5. A porção 
que se compra de qualquer coisa.648 

 

No âmbito técnico-jurídico, também não se vislumbra uma acepção única e inequívoca 

desse termo. Para utilizar uma qualificação cunhada por Asquini, com relação à empresa, 

                                                 
648 Grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa. Vol. IV. Rio de Janeiro: A Noite, [s.d.], p. 3.391. 
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pode-se dizer que o mercado é um fenômeno poliédrico649. Com efeito, o jurista pode focar 

sua atenção no aspecto subjetivo (conjunto de pessoas, agentes econômicos, que efetuam 

trocas), físico (local ou ambiente no qual se dão tais trocas), substantivo (as próprias 

permutas, consideradas em reunião) ou institucional (as instituições e normas que regulam 

as transações mencionadas). Mais presentemente, há de se acrescentar também a faceta 

virtual do mercado, entendida como o ambiente eletrônico de negociação em que os 

agentes econômicos efetuam transações. 

 

No entanto, deve-se reconhecer que todos esses planos de análise estão intimamente 

ligados: correspondem a um mesmo fenômeno que pode ser analisado por diversos 

ângulos. 

 

Algumas características, contudo, são inerentes ao conteúdo do fenômeno, qualquer que 

seja a posição do estudioso. Uma delas, em especial, é o aspecto finalístico do mercado. 

Ele não existe por si só, como um fim em si mesmo, mas para possibilitar ou facilitar a 

existência de relações de trocas650, que ocorrem, em última instância, para satisfazer 

necessidades humanas. Como aduz Pietro Perlingieri, “há mercado se há a possibilidade 

jurídica de comerciar um bem”651. 

 

Nesse contexto é que a regulação do mercado e das trocas nele realizadas assume 

conotação proeminente no âmbito da implementação de políticas públicas. De uma forma 

bastante simples – quiçá simplória – a criação de normas para reger as relações no mercado 

é um dos modos mais eficazes de o Estado executar alguns objetivos que são por ele 

traçados. Há de se reconhecer no mercado, portanto, uma função social a ser buscada e 

atingida. 

 

Por certo, a própria avaliação dessa função social e de quais são as políticas públicas e os 

objetivos por elas visados traz em si um forte elemento ideológico. No âmbito de um 

Estado de matiz fortemente liberal, a função social do mercado é permitir a realização da 
                                                 
649 A imagem é de Paula Andrea Forgioni (A evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao 
mercado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 190), que aponta suas dimensões econômica, política, 
social e jurídica (idem, pp. 190-241). 
650 Na lição de Paula Andrea Forgioni, a dimensão econômica do mercado toma-o justamente como uma 
“arena de trocas” (idem, p. 190), abrangendo o local onde estas ocorrem, “o conjunto das relações existentes 
entre os agentes que nele atuam e também o produto dessa inteiração” (idem, p. 194). 
651 Istituzione di Diritto Civile. 2 ed. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, p. 27. Tradução livre do 
seguinte original: “vi è mercato se vi è possibilità giuridica di commerciare un bene”. 
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liberdade de concorrência, de contratar, de empresa e de consumo, da forma mais ampla e 

com a menor intervenção possível652. A normatização e as políticas públicas, nesse caso, 

devem visar preferencialmente à garantia das liberdades mencionadas e da propriedade, 

bem como a exequibilidade dos contratos firmados. Já em uma ordem jurídica de índole 

mais socialista, as trocas efetuadas no mercado são um modo de eliminar desigualdades 

entre os diversos agentes, com a redistribuição de riqueza e mesmo de poder653. E, 

portanto, nesse ambiente as políticas públicas centram sua atenção na diminuição da 

desigualdade entre as partes, em prejuízo, muitas vezes, da liberdade de iniciativa ou de 

contratar. 

 

De qualquer modo, deve-se reconhecer que o mercado é um espaço profícuo para que 

sejam executadas normas relacionadas a políticas e mesmo aquelas que preveem sanções 

premiais. E tal se dá, em primeiro lugar, porque esse ambiente e a teia de relações que é 

tecida em seu âmbito são o locus por excelência da mobilidade das posições jurídicas. O 

intercâmbio de direitos e deveres, bens e expectativas, efetuado no mercado, permite a 

atuação mais célere e efetiva de um regramento jurídico dinâmico, voltado a um 

determinado fim – qualquer que seja este. Ademais, nas economias mais desenvolvidas, as 

quais já ultrapassaram a fase da produção com o objetivo de mera subsistência, é ao 

mercado que os indivíduos se voltam para obter a satisfação de suas necessidades básicas. 

E esse fator torna bastante sensível a atuação do Estado nesse meio, para a consecução de 

fins e políticas públicos. 

 

Essas características do mercado, como forma de alocação de recursos, tornam 

potencialmente muito eficaz a implementação de políticas públicas. 

 

Ademais, todo mercado depende de uma ordem jurídica respectiva, que o discipline. 

Natalino Irti, por exemplo, assevera que o mercado é sempre uma ordem654, definindo-o do 

seguinte modo: 

                                                 
652 Na dicção de Paula Andrea Forgioni, “Em torno do lineamento político do mercado (i.e., da ponderação 
sobre o papel que lhe toca no funcionamento da economia) desenvolve-se a doutrina liberal. Para seus 
seguidores, é reservada às forças do mercado (especialmente à competição) a tarefa de protagonista máximo” 
(A evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao mercado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 199). 
653 Ainda segundo Paula Andrea Forgioni, “Há resultados (distributivos) que derivam da implementação de 
políticas públicas, e não da dinâmica ‘natural e espontânea’ do mercado. Esses objetivos a serem 
perseguidos pelo sistema são fixados mediante escolhas políticas” (idem, p. 197) (grifos no original). 
654 Vide nota n.º 644. 
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Proponho definir o mercado como unidade jurídica das relações de troca, 
concernentes a um determinado bem ou dadas categorias de bens. 
(...) 
Essa consciência leva, portanto, a definir o mercado como o locus artificialis, 
que a lei constrói e governa, orienta e controla. Não há mercado fora da decisão 
política e da escolha legislativa: mesmo o abandono dos negócios ao puro jogo 
dos interesses individuais é uma decisão e uma escolha.655 

 

Na mesma linha, Pietro Perlingieri leciona que “o mercado não é uma categoria distinta do 

direito: ele é uma categoria jurídica, porque o direito o orienta segundo os seus valores 

globais”656. 

 

Ademais, pode-se falar genericamente na existência de um mercado ou de vários mercados 

específicos ou setoriais657. A referência genérica ao mercado engloba, em sua significação, 

todas as transações ocorridas em um dado sistema econômico, ainda que geograficamente 

limitado658. No entanto, existem conjuntos de trocas dotados de características peculiares 

que as distinguem dos demais. Assim, pode-se fazer alusão ao mercado de café, de grãos, 

de ações, de capitais, ou ao mercado financeiro. Esses mercados específicos ou setoriais 

encerram instituições e normas diferentes das dos demais, que existem para atender às suas 

necessidades e demandas659. 

 

                                                 
655 L’ordine giuridico del mercato. 4. ed. Roma: Laterza, 2001, p. 81. Tradução livre do seguinte original: 
“Propongo di definire il mercato come unità giuridica delle relazioni di scambio, riguardanti a un dato bene o 
date categorie di beni. 
(...) 
Questa consapevolezza spinge dunque a configurare il mercato come il locus artificialis, che la legge 
costruisce e governa, orienta e controlla. Non c’è mercato fuori dalla decisione politica e dalla scelta 
legislativa: anche l’abbandono degli affari al puro gioco degli interessi individuali è una decisione e una 
scelta”. 
656 Istituzione di Diritto Civile. 2 ed. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, p. 27. Tradução livre do 
seguinte original: “Il mercato non è una realtà distinta dal diritto: esso è una categoria giuridica, perché il 
diritto lo orienta secondo i suoi valori complessivi”. 
657 Segundo Paula Andrea Forgioni, o termo mercado “Designa, ao mesmo tempo, cada um e todos os setores 
da economia” (A evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao mercado. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009, p. 189). 
658 Por exemplo, a menção ao “mercado brasileiro” diz respeito a todas as trocas efetuadas no Brasil, sem 
qualquer especificidade. Tal menção, contudo, toma o caso brasileiro como um sistema próprio, 
relativamente isolado dos demais. É nesse sentido que o art. 219 da Constituição da República de 1988 
estabelece que o mercado interno integra o patrimônio nacional. 
659 Nesse sentido é a lição de Natalino Irti, in verbis: “Le norme, che siano nazionale o comunitarie, non 
ordinano il  mercato, ma una pluralità di mercati. (...) Non si tratta di spazi economici più ristretti, ma di 
diversità di beni: la cosa può rimanere identica, ma variano bisogni e interessi delle parti, per i quali soltanto 
una cosa assume il valore di bene. (...) 
Tanti mercati, insomma, quanti sono i nuclei di norme, che regolano la produzione e lo scambio di beni. I 
mercati sono statuti normativi, cioè non concepibili fuori dalle norme, che, provvedendo a disciplinarli, li 
fanno quali sono. Si spiega così la pluralità dei predicati, che, sempre più imprevedibili e numerosi, si 
aggiungono a ‘mercato’: finanziario, immobiliare, bancario, e via discorrendo.” (L’ordine giuridico del 
mercato. 4. ed. Roma: Laterza, 2001, p. 39) (grifos no original). 
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Por outro lado, também é possível constatar a existência de mercados próprios, assim 

entendidos como aqueles mercados setoriais em que se transacionam ou negociam bens, 

direitos ou valores – ou, na verdade, em geral, títulos – criados ou formatados 

especialmente para esses mercados660. 

 

O café, por exemplo, é plantado, colhido, armazenado e negociado para atender a uma 

finalidade que ultrapassa os limites do mercado – a sua transformação em uma bebida. No 

entanto, contratos de negociação de café, padronizados, existem especialmente para a sua 

comercialização em mercados. Nesse sentido, o mercado de café não é próprio, mas o de 

contratos padronizados de negociação de café o é. 

 

Os mercados próprios podem ser objeto de regulamentação estatal ou não661, conforme o 

ente normativo competente adote regras expressas que regulem as relações jurídicas nele 

travadas. Entretanto, em sistemas mais desenvolvidos, esses mercado tendem a ser 

regulamentados pelo Estado, pelo fato de que a criação de ativos especialmente para a 

negociação em seu âmbito pressupõe um alto grau de organização. Essa organização, 

outrossim, está ligada à necessidade de estabilidade e segurança nas regras de negociação, 

que são ínsitas aos mercados regulamentados662. 

 

                                                 
660 Libonati descreve um dos motivos que leva à emissão de títulos para negociação em mercados próprios 
nos seguintes termos: “Al di là dell’appello diffuso al momento dell’emissione del titolo, dunque del ‘lancio’ 
dell’operazione, che è già utile a mobilizzare la ricchezza (e perciò soggiace alla disciplina della 
sollecitazione del risparmio: v. d.lgs. 58/1998), si è sentita l’esigenza di rendere la situazione soggettiva 
circolabile, cosicché la maggiore liquidabilità dell’investimento ne rafforzi l’appetibilità sul mercato e quindi 
agevoli il drenaggio del risparmio. Il documento diventa così ‘destinato’ alla circolazione, in un contesto 
tipico di istanza di (sempre più accentuata finanziarizzazione e) mobilizzazione di ricchezza” (Titoli di 
credito e strumenti finanziari. Milão: Giuffrè, 1999, p. 71). 
661 Note-se que, como será desenvolvido adiante, no Direito comunitário europeu – e, por consequência, 
também na legislação de alguns países que compõem a União Europeia – a expressão “mercado 
regulamentado” possui um significado mais preciso, não se opondo a mercado não objeto de regulamentação 
estatal. Sobre a conceituação de mercados não regulamentados no Direito português e a sua inconsistência 
frente ao atual panorama normativo europeu, vide RODRIGUES, Sofia Nascimento. Cabimento da figura dos 
“mercados não regulamentados” no âmbito da DMIF e na consequente revisão do Cód. VM. In: Direito dos 
Valores Mobiliários. Vol. VIII. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pp. 319-335. 
662 É de se notar, entretanto, a possibilidade de existência de mercados bastante desenvolvidos e complexos 
de negociação de determinados bens ou contratos que fogem, ou ao menos buscam fazê-lo, à regulação 
estatal. Exemplo bastante interessante desses sistemas de negociação é apresentado por Lisa Bernstein, que 
discorre sobre o mercado de diamantes em Nova Iorque (Opting out of the legal system: extralegal 
contractual relations in the diamond industry. Journal of Legal Studies, Chigago, Univesity of Chicago 
Press, n.º  21, p. 115-157, jan. 1992.). Nesse artigo, a autora analisa e desenvolve os motivos pelos quais os 
participantes de tal mercado evitam submeter as suas transações aos modelos contratuais estatais, bem como 
procuram não levar ao Poder Judiciário as controvérsias surgidas. 
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Os mercados próprios constituem uma parcela do mercado financeiro lato sensu, assim 

como os contratos, títulos e valores negociados nos primeiros incluem-se entre os ativos 

financeiros. 

 

De uma forma genérica, os autores definem o mercado financeiro como sendo o setor da 

economia no qual os agentes econômicos superavitários e os deficitários realizam negócios 

que têm por objeto a canalização da poupança dos primeiros para os segundos, que a 

utilizarão no exercício de suas atividades663. 

 

Podemos dividir o mercado financeiro lato sensu em quatro tipos de mercados mais 

específicos: o mercado monetário, o de capitais, o de valores mobiliários e o financeiro 

stricto sensu664. 

 

Tanto o mercado monetário como o de capitais são ambientes nos quais os agentes buscam 

recursos para financiar a consecução de suas atividades. A diferença reside no fato de que 

os agentes econômicos recorrem ao mercado monetário para buscar recursos de curto 

prazo. Já o de capitais congrega aqueles agentes que buscam recursos por médio ou longo 

prazo.  

 

Nesse sentido, por exemplo, manifesta-se Mario Bessone: 

Como já se sabe, uma coisa é na verdade o mercado monetário, onde se 
comercializam títulos de curto prazo (e de risco maximamente contido), outra 
coisa é o mercado de capitais, onde ao contrário se comercializam títulos de 
longo prazo (e entre estes também instrumentos financeiros que são em sentido 
técnico títulos de risco) (...).665 

                                                 
663 Nesse sentido, BESSONE, Mario. I mercati mobiliari.  Milão: Giuffrè, 2002, p. 5; e PARRELLA, 
Filippo. Intermediazione finanziaria e strumenti finanziari. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla 
Rabitti. Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 29. 
664 Essa classificação não é a única possível, dependendo a análise dos objetivos do estudioso. Assim, por 
exemplo, Tullio Ascarelli contrapõe a atividade dos bancos e o desconto, como próprios da mobilização de 
créditos de curto prazo, ao mercado de capitais, nos quais são negociados títulos de longo prazo, como as 
apólices e as debêntures, e títulos de participação, em especial as ações (Panorama do Direito Comercial. 
São Paulo: Saraiva, 1947, pp. 32-33). 
Por outro lado, alguns autores também incluem a atividade securitária no âmbito do mercado financeiro (cfr. 
PARRELLA, Filippo. Intermediazione finanziaria e strumenti finanziari. In: AMOROSINO, Sandro; 
BEDOGNI, Carla Rabitti. Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, pp. 32-35). 
665 I mercati mobiliari.  Milão: Giuffrè, 2002, p. 209. Grifos no original. Tradução livre do seguinte original: 
“Come già si sa, uma cosa è infatti il mercato monetario dove si trattano titoli a breve termine (e a rischio 
massimamente contenuto), altra cosa il mercato di capitali dove si trattano invece titoli a lungo termine (e tra 
questi anche strumenti finanziari che sono in senso tecnico titoli di rischio (...).” 
No mesmo sentido, quanto ao mercado monetário, José Engracia Antunes (vide item 4.7.4), que menciona 
que nele são negociados títulos com vencimento, em geral, em até 12 meses. 
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De teor bastante semelhante é a lição de Juan Ignacio Sanz Caballero, que assim se 

manifesta: 

Um resultado semelhante é obtido a partir da classificação dos mercados tendo 
em conta o objeto de negociação nos mesmos e, particularmente, o vencimento 
do objeto de negociação; distingue-se, assim, por um lado, o mercado de 
dinheiro ou mercado monetário, cujo objeto é o dinheiro em si mesmo 
considerado ou representado por ativos financeiros de alta liquidez, baixo risco e 
vencimento imediato e, por outro lado, o mercado de valores ou capitais, cujo 
objeto são os valores negociáveis, entendidos estes, no nosso caso, segundo a 
expressão utilizada pelo Real Decreto n.º 291/1992, de 27 de março, sobre 
emissões e ofertas públicas de venda de valores, como direitos de conteúdo 
patrimonial, que, por sua configuração jurídica e regime de transmissão, sejam 
capazes de tráfico generalizado e impessoal em um mercado financeiro.666 

 

Para fins jurídicos, parece-nos que a classificação apresentada padece de uma 

inconsistência prática667: diante da ausência de uma definição precisa do que seja curto 

prazo ou baixo risco, não se podem diferenciar com certeza os instrumentos objeto de um 

ou outro mercado. As classificações jurídicas, ainda que baseadas em critérios econômicos, 

têm de ser eminentemente formais668, sob pena de verem severamente reduzida a sua 

utilidade. 

                                                                                                                                                    
A distinção efetuada por Timothy Q. Cook e Robert K. LaRoche também aponta na mesma direção: “The 
major purpose of financial markets is to transfer funds from lenders to borrowers. Financial market 
participants commonly distinguish between the ‘capital market’ and the ‘money market’, with the latter term 
generally referring to borrowing and lending for periods of a year or less” (Instruments of the money 
market . 7. ed. Richmond: Federal Reserve Bank of Richmond, 1993, p. 1. Também disponível em: 
<http://www.richmondfed.org/publications/research/special_reports/instruments_of_the_money_market/pdf/f
ull_publication.pdf >. Acesso em 4 jan. 2011). 
666 Derivados financieros. Madri/Barcelona: Marcial Pons, 2000, pp. 49-50. Tradução livre do seguinte 
original: “Un resultado similar se obtiene a partir de la classificación de los mercados atendiendo al objeto de 
negociación en los mismos y, particularmente, al vencimiento del objeto de negociación; se distingue así, por 
una parte, el mercado del dinero o mercado monetario, cuyo objeto es el dinero en sí mismo considerado o 
representado mediante activos financieros de elevada liquidez, bajo riesgo y vencimiento inmediato y, en 
segundo termino, el mercado de valores o capitales, cuyo objeto son los valores negociables, entendidos éstos 
en nuestro caso, según expresión utilizada por el Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y 
ofertas públicas de venta de valores, como derechos de contenido patrimonial, que por su configuración 
jurídica y régimen de transmisión, sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en un mercado 
financiero.” 
667 Inconsistência essa que afeta significativamente os conceitos apresentados pelos autores em geral que 
tratam sobre o tema. Com efeito, dizer, como José Engracia Antunes, que instrumentos do mercado 
monetário são aqueles com prazo “em geral inferior a um ano” não permite diferenciar situações limítrofes, 
nem saber se um ativo que tenha vencimento em 360 dias pertence ou não a essa categoria, uma vez que o 
elemento diferencial não é preciso. 
Com efeito, dos autores mencionados, nenhum apresenta um critério preciso e categórico de diferenciação. 
668 Como ressalta Ascarelli, “Parece-me, no entanto, preferível o sistema tradicional de assentar as 
classificações jurídicas, antes de mais nada, sobre critérios formais; proporcionam eles uma certeza jurídica 
que, ao contrário, não pode ser própria a critérios econômicos. 
Geralmente, as classificações assentes em critérios formais e aquelas assentes em critérios econômicos 
acabam por coincidir, a vista da correspondência, normal, de uma determinada estrutura jurídica com uma 
determinada função econômica, e da natural influência desta sobre aquela; deve aliás, o intérprete, visar 
assentar a classificação sobre critérios que, embora formais, encontrem correspondência e significado em 
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O mercado de valores mobiliários, a seu turno, representa a parcela do mercado de capitais 

no qual são negociados justamente os valores mobiliários. Há, portanto, uma relação de 

continência entre esse mercado e o de capitais: o segundo engloba o primeiro, mais o de 

negociação de títulos públicos. Ou, nas palavras de Newton De Lucca,  

Quanto ao segundo aspecto relativo à tendência natural de serem confundidas as 
noções de mercado de capitais e de mercado de valores mobiliários – decorrente 
da semelhança de negociação existente entre esses dois mercados – cumpre 
observar-se, antes de mais nada, que em ambos existe uma finalidade comum, 
qual seja, a de que em ambos se pratica uma captação de recursos destinada à 
capitalização das empresas. 
A diferença só se torna mais palpável pela razão de que no mercado de capitais 
são também negociados os títulos públicos, enquanto no mercado de valores 
mobiliários essa modalidade acha-se expressamente excluída por força do 
parágrafo único do art. 2º da Lei nº 6.385/76.669 

 

De qualquer forma, é importante que se note, como afirma Luigi Lordi, que os títulos 

públicos concorrem com os privados na busca pela poupança, mas um mercado 

desenvolvido favorece a ambos670. Sem dúvida, há uma concorrência, nesse campo, entre 

agentes públicos e privados: uma absorção excessiva de recursos por parte do Estado faz 

com que eles se tornem de difícil acesso para os entes privados. Isso porque, como é 

sabido, a quantidade de riqueza inserida em um determinado sistema econômico é, por 

definição, limitada ou escassa. Entretanto, na presença de instituições hígidas e seguras, 

ambos os setores tendem a apresentar crescimento nas opções de financiamento e delas se 

beneficiar. 

                                                                                                                                                    
critérios econômicos; são porém, os critérios ‘estruturais’ os que devem prevalecer na classificação jurídica” 
(O contrato plurilateral. In: Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Campinas: 
Bookseller, 1999, pp. 374-375, nota 725). 
669 As bolsas de valores e os valores mobiliários. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, São 
Paulo, n.º  35, pp. 19-38, jul.-set. 1998, pp. 30-31. 
670 Le obbligazioni commerciali. V. 1. 2. ed. Milão: Società Editrice Libraria, 1936, p. 319. A constatação 
talvez deva até ser ampliada: o setor público concorre com o privado na busca pelos recursos excedentes 
detidos por agentes econômicos, qualquer que seja a forma pela qual tais valores são entregues aos entes que 
deles necessitem. 
Entretanto, há uma implicação mútua entre o desenvolvimento dos diversos setores do mercado financeiro 
em sentido lato. Segundo relatório da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro – 
Andima, “há que se levar em conta o aspecto estratégico da dívida pública na formação de mercados de 
papéis privados. A experiência histórica de praticamente todos os países desenvolvidos ou dotados de 
sistemas financeiros mais modernos e avançados mostra que a implantação de um mercado de títulos da 
dívida pública foi condição sine qua non para a emergência de mercados privados. Segmentos de títulos 
públicos amplos e diferenciados permitem a definição de curvas de rendimento capazes de viabilizar a 
precificação de papéis privados, servindo-lhes de referência como parâmetros de risco de crédito nulo. 
Adicionalmente, se os títulos públicos tiverem liquidez suficiente, podem servir como instrumento de hedge 
para os papéis privados. Não menos importante é o impacto educativo desse segmento na transformação de 
depositantes em aplicadores, levando-os a pensar em termos de comparação entre risco e retorno, aprender o 
valor da liquidez em mercados de ativos e conhecer seu perfil como investidores” (Dívida pública: 
propostas para ampliar a liquidez. Rio de Janeiro: Andima, 2003, p. 13). 
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Por fim, há o mercado financeiro stricto sensu, no qual títulos e contratos são negociados 

como forma de efetuar a circulação da propriedade de bens, de realizar hedge, ou de 

desenvolver especulação. Nesse âmbito incluem-se as negociações de futuros e de 

derivativos. Esse mercado inclui, ademais, operações de financiamento e mútuos 

bancários, concedidos aos empresários ou ao consumidor. Trata-se, destarte, de um 

mercado de crédito obtido junto a instituições especializadas nesse mister671. 

 

Uma das diferenças essenciais entre o mercado financeiro stricto sensu e o de capitais é 

que, no primeiro, dá-se a denominada intermediação financeira, com instituições que 

genericamente podem ser denominadas de bancos captando recursos de alguns agentes e 

repassando-os a outros. Destarte, as instituições em tela assumem diretamente o risco do 

inadimplemento. Já no mercado de capitais, o fenômeno que ocorre é o da 

desintermediação financeira, havendo um vínculo jurídico direto entre os agentes que 

dispõem de capital em excesso e daqueles que necessitam desses recursos para exercer 

suas atividades672. E, nesse caso, o risco passa a ser sofrido diretamente pelo investidor. 

 

A distinção entre tais mercados, em geral, não tem maior utilidade prática673. Se, no 

passado, podia-se afirmar com alguma segurança que o ente regulador do mercado 

financeiro stricto sensu e do mercado monetário era o Banco Central do Brasil, sendo a 

regulação do mercado de valores mobiliários competência da Comissão de Valores 

Mobiliários674, tal tese não mais se sustenta nos presentes dias. A evolução no tratamento 

                                                 
671 O item 1.6.1.2 do Plano Contábil das Instituições Financeiras – Cosif, instituído pela Circular do Banco 
Central do Brasil n.º 1.273, de 29 de dezembro de 1987, assim define as operações de crédito: 
“2 - As operações de crédito distribuem-se segundo as seguintes modalidades: 
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.” 
672 Segundo Julian Fonseca Peña Chediak, “Em resumo, no mercado de valores mobiliários, as instituições 
especializadas têm uma função de aproximação, ao passo que, no mercado de crédito, tais instituições têm 
uma função de substituição” (A Reforma do Mercado de Valores Mobiliários. In: LOBO, Jorge (org.). A 
Reforma da Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 532) (grifos no original). 
673 DE LUCCA, Newton. As bolsas de valores e os valores mobiliários. Revista do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, São Paulo, n.º  35, pp. 19-38, jul.-set. 1998, p. 31. 
674 Sobre as dificuldades na distinção instrumentos de cada um desses mercados, com reflexos em uma 
incerteza regulatória, vide MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. O conceito de valor mobiliário. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XXIV, n.º 
59, p. 31-55, jul.-set. 1985. Ainda sobre a questão da competência na regulação dos mercados em tela, vide 
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dos temas financeiros evoluiu e continua evoluindo de forma a dificultar uma visão 

conceitual estanque dos instrumentos negociados em cada um desses mercados. Exemplo 

disso é a inclusão, no rol legal dos valores mobiliários, de cotas de clubes de investimento 

em quaisquer ativos e de contratos derivativos (incisos V, VII e VIII do art. 2º da Lei n.º 

6.385/1976, com a redação conferida pela Lei n.º 10.303/2001): tais instrumentos, que em 

princípio pertenciam ao mercado financeiro stricto sensu, passaram a ser objeto de 

regulação por parte da Comissão de Valores Mobiliários. 

 

Consequentemente, sob o aspecto regulatório, a divisão de competências e atribuições 

também deve ser encarada sob uma outra perspectiva. Com efeito, à Comissão de Valores 

Mobiliários foi delineado o papel de protetora dos interesses dos investidores, em especial 

no que tange à quantidade e qualidade de informação divulgada. Ao Banco Central do 

Brasil, por sua vez, foi atribuída a função de monitorar e reduzir riscos de mercado, em 

especial o risco sistêmico, além da supervisão das instituições financeiras. Daí dizer-se que 

a atuação dessa autarquia é prudencial. 

 

De qualquer forma, pode-se afirmar que todos esses subsistemas integrantes do mercado 

financeiro lato sensu constituem ou incluem mercados próprios, no sentido que lhes foi 

conferido neste trabalho675. 

 

Por outro lado, deve-se ter em mente que o mercado existe, pelo menos, desde que o 

capitalismo é o modo de produção da vida social dominante. Com efeito, o capitalismo 

pressupõe a presença de um mercado no qual os agentes possam realizar suas transações – 

ou contratos, na acepção que os economistas conferem ao termo. 

 

Contudo, a legislação limitou-se, até há bem pouco tempo, a regular um ou outro aspecto 

pontual do mercado, sem cuidar dele de uma forma global676,677. Em tempos recentes, 

entretanto, essa tendência tem se alterado paulatinamente.  

                                                                                                                                                    
LOBO, Carlos Augusto da Silveira. Os valores mobiliários. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 10, n.º 36, abr.-jun. 2007, pp. 30-33. 
675 Uma exceção são os financiamentos e mútuos concedidos por meio de intermediação financeira, que em 
diversos casos não ensejam diretamente a emissão ou criação de instrumentos a serem posteriormente 
negociados em algum mercado. 
676 Na Itália, por exemplo, a regulamentação referente aos mercados mobiliários, desde o Codice di 
Commercio de 1865 até a Lei n.º 216/1974, limitava-se à regulamentação das bolsas de valores e dos agentes 
intermediários habilitados a operaram em tais bolsas (D’AMBROSIO, Raffaele; DE FALCO, Domenico; 
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Assim, do ponto de vista legislativo, na União Europeia, a já citada Diretiva n.º 2004/39 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, define o que são mercados 

regulamentados em seu art. 4º, § 1º, item 14678, nos seguintes termos: 

                                                                                                                                                    
SFORZA, Flavia. Gli emitenti. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. Manuale di Diritto 
dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 170). 
Da mesma forma, no Brasil, a Lei n.º 2.146/1953 dispunha acerca das bolsas oficiais de valores e dos 
corretores que nelas atuavam. As normas constantes de tal diploma, que possuía somente 10 artigos, 
cuidavam apenas de declarar que tais bolsas eram “órgãos auxiliares dos poderes públicos, na fiscalização 
dos lançamentos de emissões de títulos, por subscrição pública”, e de regulamentar o exercício da profissão 
de corretor de valores. Anteriormente, o Código Comercial de 1850 dispunha acerca das praças de comércio 
(arts. 32 a 34) e havia diplomas específicos sobre algumas bolsas (como, v.g, o Decreto n.º 9.264, de 28 de 
dezembro de 1911, que regulamentava a Junta de Corretores de Mercadorias e de Navios do Distrito 
Federal). Mesmo a Lei n.º 6.385/1976 foca um aspecto do mercado de valores mobiliários: a organização do 
sistema de distribuição e a competência regulatória e fiscalizatória da Comissão de Valores Mobiliários. 
Constata-se, portanto, a inexistência de uma regulamentação orgânica, mais detalhada e geral dos mercados, 
em especial, no que diz respeito ao tema ora em análise, dos mercados financeiro e de capitais. 
677 Libonati, ao discorrer sobre a regulamentação da circulação dos créditos e a regulação dos mercados, 
assevera que se trata de aspectos diferentes, pois o primeiro diz respeito a uma faceta dos negócios 
realizados, de um particular momento dos mercados, enquanto o segundo é bastante mais amplo. Em suas 
palavras: “Ma i due fenomeni, circolazione del diritto a una prestazione e ordinazione del mercato, 
convivono, e non sono confondibili perché rispondono ad esigenze diverse, e vengono ragionati in 
prospettive diverse. In entranbi i casi, l’istanza basilare, più o meno mediata, è di facilitare il drenaggio del 
risparmio verso le imprese, che si assume decisivo nello sviluppo e nello stesso mantenimento della società 
economica corrente. Nel primo caso però si discute di un rapporto fra il singolo che chiede capitale e i singoli 
che sono disposti a darne; nel secondo caso si discute del contesto nel quale i capitali si muovono, venendo 
sollecitati o formando oggetto di speculazione. In un caso l’attenzione si ferma alla regolazione del 
particolare momento nel mercato, nell’altro l’atenzione si estende al mercato e alla sua regolazione 
d’insieme” (Titoli di credito e strumenti finanziari.  Milão: Giuffrè, 1999, p. 5) 
Vale ainda mencionar a lição de Luigi Lordi, para quem as bolsas são mercados disciplinados por normas 
particulares concernentes a: (i) admissão à contratação; (ii) o horário de negociação, a forma pela qual esta é 
feita e a polícia e disciplina do local; (iii) a proibição de negócios fora da bolsa, ou a submissão destes a 
tratamento diverso; (iv) o exercício de atividades de mediação, geralmente reservada a mediadores oficiais; 
(v) a execução coativa dos negócios; (vi) a sistematização de normas sobre insolvência; e (vii) a 
determinação oficial de preços (Le obbligazioni commerciali. V. 1. 2. ed. Milão: Società Editrice Libraria, 
1936, pp. 318-319). De fato, esses são os aspectos principais que ainda hoje a normatização dos mercados 
deve englobar, apesar de um caráter significativamente mais complexo devido à própria evolução das 
transações. A esses temas, outros devem ser acrescentados, advindos da dinâmica dos negócios realizados em 
sistemas eletrônicos e de forma sincronizada, como as normas sobre liquidação das operações e transferência 
de fundos. 
678 A anterior Diretiva n.º 93/22/CEE, de 10 de maio de 1993 trazia uma noção diferente de mercados 
regulamentados, com a seguinte redação: 
“Artigo 1º. Na acepção da presente diretiva, entende-se por: 
(...) 
13. Mercado regulamentado, um mercado de instrumentos financeiros referidos na seção B do anexo,  
- inscrito na lista referida no artigo 16º, estabelecida pelo Estado-membro que é o Estado-membro de origem 
na acepção do ponto 6, alínea c), do artigo 1º,  
- de funcionamento regular,  
- caracterizado pelo fato de existirem disposições estabelecidas ou aprovadas pelas autoridades competentes 
que definam as condições de funcionamento do mercado, as condições de acesso ao mercado, bem como, 
sempre que a Diretiva 79/279/CEE for aplicável, as condições de admissão à cotação fixadas por essa 
diretiva e, sempre que essa diretiva não for aplicável, as condições a satisfazer por estes instrumentos 
financeiros para poderem ser efetivamente negociados no mercado,  
- que imponha o cumprimento de todas as obrigações de declaração e de transparência estipuladas em 
aplicação dos artigos 20º e 21º da presente diretiva.” 
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Artigo 4º. Definições 
1. Para os efeitos da presente diretiva, entende-se por: 
(...) 
14) “Mercado regulamentado”: um sistema multilateral, operado e/ou gerido por 
um operador de mercado, que permite o encontro ou facilita o encontro de 
múltiplos interesses de compra e venda de instrumentos financeiros manifestados 
por terceiros – dentro desse sistema e de acordo com as suas regras não 
discricionárias – por forma a que tal resulte num contrato relativo a instrumentos 
financeiros admitidos à negociação de acordo com as suas regras e/ou sistemas e 
que esteja autorizado e funcione de forma regular e em conformidade com o 
disposto no Título III.679 

 

Em primeiro lugar, deve-se atentar para o fato de que a definição transcrita cinge-se aos 

mercados regulamentados de ativos financeiros, ou, em outros termos, de instrumentos 

financeiros. Entre as características básicas de tais mercados, estão (i) a existência de um 

sistema multilateral; (ii) o objetivo de encontro de interesses de compradores e vendedores; 

(iii) a existência de regras não discricionárias; e (iv) a necessidade de autorização para 

funcionamento680. 

                                                                                                                                                    
Nao havia a definição de mercados não regulamentados, mas apenas a menção a operações realizadas fora do 
mercado. As legislações de alguns países criaram a figura dos mercados não-regulamentados (Portugal), não-
oficiais (Espanha) ou livres (França) (cfr. RODRIGUES, Sofia Nascimento. Cabimento da figura dos 
“mercados não regulamentados” no âmbito da DMIF e na consequente revisão do Cód. VM. In: Direito dos 
Valores Mobiliários. Vol. VIII. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pp. 321-322). 
679 Raffaele D’Ambrosio, Domenico De Falco e Flavia Sforza, em 2004, aduziam que o Testo Unico della 
Intermediazione Finanziaria não definia mercado de uma forma geral, nem precisava o que seriam mercados 
regulamentados ou não regulamentados (Gli emitenti. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. 
Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 178). Contudo, como forma de adaptar 
a legislação italiana à Diretiva transcrita, os Decretos Legislativos n.º  51, de 28 de março de 2007, e n.º 164, 
de 17 de setembro de 2007, acrescentaram a alínea w-ter ao § 1º do art. 1º do Testo, veiculando a definição 
de mercado regulamentado bastante similar àquela constante da norma comunitária. 
Já o Código de Valores Mobiliários português, em sua redação atual, traz a seguinte definição, em seu art. 
199: 
“Artigo 199º. Mercados regulamentados 
1 - São mercados regulamentados os sistemas que, tendo sido autorizados como tal por qualquer Estado 
membro da União Europeia, são multilaterais e funcionam regularmente a fim de possibilitar o encontro de 
interesses relativos a instrumentos financeiros com vista à celebração de contratos sobre tais instrumentos. 
2 - Os mercados regulamentados autorizados nos termos do artigo 217º obedecem aos requisitos fixados no 
capítulo II do presente título.” 
680 Consta do item 6 dos consideranda que integram a Diretiva em tela: “Um mercado composto apenas por 
um conjunto de regras que regem os aspectos relacionados com a qualidade de membro, a admissão de 
instrumentos à negociação, a negociação entre membros, as obrigações de informação e, sempre que 
aplicável, as obrigações de transparência, é um mercado regulamentado ou um MTF na acepção da presente 
diretiva e as operações celebradas ao abrigo dessas regras são consideradas como tendo sido celebradas ao 
abrigo dos sistemas de um mercado regulamentado ou de um MTF. A expressão ‘interesses de compra e 
venda’ deve ser entendida em sentido lato, incluindo ordens, ofertas de preços e manifestações de interesse. 
O requisito relativo ao encontro de interesses no sistema através de regras não discricionárias estabelecidas 
pelo operador do sistema significa que aquele encontro deverá ocorrer segundo as regras do sistema ou 
através dos seus protocolos ou procedimentos operacionais internos (incluindo os procedimentos integrados 
em programas informáticos). A expressão ‘regras não discricionárias’ significa que as regras não permitem à 
empresa de investimento que opera um MTF qualquer discricionariedade quanto à forma como os diferentes 
interesses podem interagir. As definições exigem que haja um encontro de interesses que resulte num 
contrato, o que significa que a sua execução se processa no âmbito das regras do sistema ou através dos seus 
protocolos ou procedimentos operacionais internos”. 
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Mas a Diretiva em questão não limita a sua atenção aos ditos mercados regulamentados. 

Com efeito, há dois outros conceitos de ambientes ou sistemas de negociação que são 

relevantes para a plena compreensão de seu conteúdo normativo: os sistemas de 

negociação multilateral e a internalização sistemática. Aliás, uma das próprias razões de 

ser desse diploma foi a atualização do texto da Diretiva n.º 93/22/CEE, de 10 de maio de 

1993, para abarcar as denominadas “novas plataformas de negociação”681. 

 

Os sistemas de negociação multilateral também estão definidos no art. 4º, § 1º, da Diretiva 

n.º 2004/39 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, com a seguinte 

caracterização: 

15) “Sistema de negociação multilateral” (Multilateral Trading Facility – MTF): 
um sistema multilateral, operado por uma empresa de investimento ou um 
operador de mercado, que permite o confronto de múltiplos interesses de compra 
e venda de instrumentos financeiros manifestados por terceiros - dentro desse 
sistema e de acordo com regras não discricionárias - por forma a que tal resulte 
num contrato em conformidade com o disposto no Título II. 

 

A grande amplitude do conceito de sistemas de negociação multilateral, que quase os 

equipara aos mercados regulamentados, é proposital682. Isso porque o princípio 

denominado de concentração, pelo qual os instrumentos financeiros admitidos à 

                                                 
681 Segundo Sofia Nascimento Rodrigues, “Uma das principais razões determinativas da revisão da DSI 
[Diretiva n.º 93/22/CEE do Conselho, de 10 de maio de 1993] foi precisamente o conjunto de alterações 
estruturais que os mercados financeiros europeus vinham revelando na última década, o que impunha a 
previsão de um quadro relativo à concorrência entre ‘mercados regulamentados’ bem como o 
reconhecimento das ‘novas plataformas de negociação’” (Cabimento da figura dos “mercados não 
regulamentados” no âmbito da DMIF e na consequente revisão do Cód. VM. In: Direito dos Valores 
Mobiliários. Vol. VIII. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pp. 319-320, nota 2). Ademais, como salientava 
essa mesma autora em 2008, “a DMFI [Diretiva n.º 2004/39 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
abril de 2004] converte-se em uma Diretiva que tanto regula os serviços de investimento como as próprias 
estruturas de negociação de valores mobiliários pelo que, nesta matéria, introduz novos conceitos e 
qualificações que não correspondem na íntegra aos que regem, atualmente, os tipos de mercado portugueses. 
Potencia, por isso, elementos de descontinuidade na estrutura desses mercados” (idem, pp. 319-320) (grifo no 
original).  
A questão vem explicitada no item 5 dos consideranda que integram a Diretiva de 2004, nos seguintes 
termos: “É necessário estabelecer um regime regulamentar completo que regule a realização de transações 
em instrumentos financeiros, independentemente dos métodos de negociação utilizados para a sua conclusão, 
por forma a garantir uma elevada qualidade de execução das transações dos investidores e apoiar a 
integridade e a eficiência global do sistema financeiro. Há que prever um enquadramento coerente e ajustado 
ao risco para a regulamentação dos principais tipos de sistemas de execução de ordens atualmente 
disponíveis no mercado financeiro europeu. Há que ter em consideração o surgimento de uma nova geração 
de sistemas de negociação organizados, em paralelo com os mercados regulamentados, que devem ser 
sujeitos a obrigações cujo objetivo consista em preservar a eficiência e o funcionamento ordenado dos 
mercados financeiros. Para que o enquadramento regulamentar seja adequado, deverá prever-se a inclusão de 
um novo serviço de investimento que se prende com o funcionamento de um MTF”. 
682 Como se lê do item 6 dos consideranda que integram a Diretiva em tela, “Há que introduzir definições 
para os conceitos de mercado regulamentado e MTF, estreitamente alinhadas entre si, por forma a tornar 
patente que representam a mesma funcionalidade de negociação organizada”. 
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negociação em um mercado regulamentado não podem ser objeto de transações em outro 

ambiente, salvo indicação do investidor, não foi adotado pela Diretiva em tela683. O 

objetivo é fomentar a competição entre os vários mercados, preservando sempre a 

transparência nas operações684. 

 

No entanto, ambas as figuras não se equiparam, na medida em que nos sistemas de 

negociação multilateral não existe a admissão dos valores à negociação, mas apenas a 

negociação685. Mas, como forma de proteger as partes que realizam transações nesse 

ambiente, são impostos deveres de transparência ao sistema de negociação multilateral, se 

este negociar ativos listados em um mercado regulamentado686.  

 

A internalização sistemática, por sua vez, é definida indiretamente, por referência à figura 

do ente que a pratica. Com efeito, assim dispõe o item 7 do art. 4º, § 1º, da Diretiva 

vigente:  

7) “Internalizador sistemático”: uma empresa de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático, negocia por conta própria executando 
ordens de clientes fora de um mercado regulamentado ou de um MTF. 

 

Trata-se, portanto, não de um sistema próprio voltado à negociação, ou, em outros termos, 

não de um mercado próprio. O internalizador sistemático é, na verdade, um determinado 

agente – empresa de investimento – que de forma sistemática atua, por conta própria e 

ordem de terceiros, fora dos mercados regulamentados e dos sistemas de negociação 

multilateral. A internalização sistemática equivale, em seus termos gerais, ao conceito de 

mercado de balcão não organizado, já assimilado pela legislação brasileira. 

 

                                                 
683 Cfr. RODRIGUES, Sofia Nascimento. Cabimento da figura dos “mercados não regulamentados” no 
âmbito da DMIF e na consequente revisão do Cód. VM. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. VIII. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pp. 324-326. 
684 A ideia subjacente foi a de reduzir as diferenças entre ambos os ambientes de negociação, de forma a 
proteger investidores não experientes, permitindo que as suas ordens fossem executadas em outras 
plataformas de negociação, sem que eles sofressem algum prejuízo. 
685 RODRIGUES, Sofia Nascimento. Cabimento da figura dos “mercados não regulamentados” no âmbito da 
DMIF e na consequente revisão do Cód. VM. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. VIII. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2008, p. 329. 
686 Arts. 29 e 30 da Diretiva n.º 2004/39 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004. 
Segundo relatório da Financial Services Authority – FSA britânica, a Diretiva em questão “creates a new, 
comprehensive EU-wide pre- and post-trade transparency regime for trades in any share admitted to trading 
on an EU RM, whether those trades are executed on an RM, an MTF or by an investment firm operating 
outside those systems – i.e. Over-the-Counter (OTC)” ( Implementing MiFID for Firms and Markets. 
Consultation paper 06/14. Londres: 2006, pp. 70-71. Disponível em <http://www.fsa.gov.uk/pubs/cp/ 
cp06_14.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2010). 
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Ademais, como ressalta Sofia Nascimento Rodrigues, 

As figuras dos “mercados regulamentados”, “sistemas de negociação 
multilateral” e “internalização sistemática” funcionam e servem, na economia da 
DMIF [a Diretiva em estudo], como limite à discricionariedade de cada Estado 
membro. Permitir outras figuras corresponderia a deixar à vontade de um Estado 
membro que determinado mercado pudesse, por ex., proibir o acesso de 
membros de mercados estrangeiros, mantendo-se situações de privilégio dos 
membros que atuassem nesse mercado dito “não regulamentado”.687 

 

No âmbito da legislação interna italiana, o Testo Unico della Intermediazione Finanziaria 

– TUF (veiculado pelo Decreto Legislativo n.º 58, de 24 de fevereiro de 1998) divide os 

mercados regulamentados em mercado de atacado e de varejo688. 

 

No Brasil, o legislador já deu os primeiros passos em direção a um tratamento mais 

adequado dos mercados próprios. Nesse sentido, em especial, foi editada a Lei n.º 

10.214/2001, que, conforme o seu art. 1º, “regula a atuação das câmaras e dos prestadores 

de serviços de compensação e de liquidação, no âmbito do sistema de pagamentos 

brasileiro”. Já o art. 2º do mesmo diploma define esse sistema de pagamentos da seguinte 

forma: 

Art. 2º. O sistema de pagamentos brasileiro de que trata esta Lei compreende as 
entidades, os sistemas e os procedimentos relacionados com a transferência de 
fundos e de outros ativos financeiros, ou com o processamento, a compensação e 
a liquidação de pagamentos em qualquer de suas formas. 

 

Em suma, os mercados próprios anteriormente definidos, ou seja, aqueles nos quais são 

negociados bens ou ativos especialmente criados para circulação nesses mercados, são, 

genericamente, incluídos no Sistema de Pagamentos Brasileiro.  

 

A Lei n.º 10.214/2001 traz, ademais, duas outras disposições de relevo para a 

regulamentação dos mercados próprios. 

 

Em primeiro lugar, nos termos do seu art. 4º, quando se tratar de um sistema relevante aos 

olhos do Banco Central do Brasil, as operações deverão ser liquidadas sempre tendo como 

contraparte central a câmara ou o prestador de serviços de compensação e de liquidação. 

Como forma de evitar o inadimplemento das partes contratantes e diminuir os riscos daí 

                                                 
687 Cabimento da figura dos “mercados não regulamentados” no âmbito da DMIF e na consequente revisão 
do Cód. VM. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. VIII. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 333. 
688 D’AMBROSIO, Raffaele; DE FALCO, Domenico; SFORZA, Flavia. I mercati. In: AMOROSINO, 
Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, pp. 
178-179. 



 226 

advindos, essas partes não realizam um negócio jurídico diretamente entre si, mas cada 

uma delas efetua uma transação separada com a câmara ou o prestador de serviços de 

compensação e de liquidação689. Ademais, a liquidação dos negócios se dá por meio do 

sistema de entrega contra pagamento – ou seja, os títulos somente são liberados após a 

quitação do valor pactuado para a sua aquisição690. 

 

Para definir quais são os sistemas relevantes, o Banco Central do Brasil deve levar em 

consideração a sua capacidade de oferecer risco à solidez e ao normal funcionamento do 

sistema financeiro, em virtude do volume e da natureza dos negócios. 

 

Outrossim, os arts. 5º a 8º dessa mesma Lei trazem um regime próprio para o caso de crise 

ou dificuldade no adimplemento das obrigações assumidas pelas câmaras ou prestadores de 

serviços de compensação e de liquidação “responsáveis por um ou mais ambientes 

sistemicamente importantes”. Tais gestores deverão manter um patrimônio especial, 

apartado, que somente será afetado em uma hipótese: para “garantir exclusivamente o 

cumprimento das obrigações existentes em cada um dos sistemas que estiverem operando” 

(art. 5º). Tal conjunto de bens não se comunica com o patrimônio geral ou outros 

patrimônios especiais da mesma pessoa jurídica (art. 5º, § 1º) e é impenhorável, além de 

                                                 
689 No caso, a câmara ou o prestador de serviços de compensação e de liquidação efetivamente celebra um 
negócio consigo mesmo. No entanto, o faz por conta de terceiros, quais sejam as contrapartes que possuem o 
interesse econômico final na realização da transação. Como bem ressalta José Carlos Moreira Alves, acerca 
do negócio consigo mesmo ou autocontrato, “Levando-se em conta que pessoa não se confunde com parte, 
pois esta é um centro de interesses que pode consistir em uma só pessoa ou em várias, tem-se que, no negócio 
consigo mesmo, uma pessoa faz as vezes de duas ou mais partes, pois o negócio jurídico assim realizado 
pode ser bilateral, multilateral ou unilateral” (Considerações sobre a disciplina do negócio jurídico consigo 
mesmo no novo Código Civil brasileiro. Revista do Advogado, São Paulo, AASP, ano XXVIII, n.º 98, jul. 
2008, pp. 8-9). Entretanto, nesse caso, há expressa autorização legal – constante do já mencionado art. 4º da 
Lei n.º 10.214/2001 – para que o negócio seja celebrado desse modo, não havendo de se falar em 
anulabilidade fundamentada no disposto no art. 117 do Código Civil brasileiro. Ademais, como reforça o 
mesmo autor, caso todas as condições do negócio já tenham sido predispostas pela parte a quem ele interessa 
– e é exatamente isso o que ocorre no caso em estudo –, a pessoa que efetivamente celebra o negócio não age 
como representante, mas mero núncio da parte, não se aplicando o art. 117 do Código Civil brasileiro (idem, 
p. 10). 
690 O regulamento do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, em especial o item 6.3.7.3 do 
Manual de Normas e Instruções – MNI do Banco Central do Brasil, com a redação que lhe foi dada pela 
Circular Bacen n.º 3.481, de 15 de janeiro de 2010, assim regulamenta a matéria: 
“3 - Envolvendo transferência de títulos e de recursos financeiros, o Selic, na liquidação da operação: 
a) aparta os títulos, objeto da operação, da conta do participante cedente/vendedor; 
b) certifica-se da liquidação financeira; e 
c) efetiva os lançamentos a débito e a crédito nas contas de custódia das partes contratantes.” 
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não poder ser objeto de arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro ato de 

constrição judicial para fins diversos (art. 6º)691. 

 

Há um avanço significativo, portanto, no tratamento das entidades que gerem os mercados 

próprios, ou, mais especificamente, cuidam da compensação e liquidação de operações. No 

entanto, o diploma mencionado restringiu-se a esse aspecto da regulamentação dos 

mercados, nada dispondo sobre outras questões de suma relevância, como, por exemplo, o 

acesso aos mercados ou o regramento das operações neles travadas.  

 

De qualquer modo, deve-se ter em mente que os títulos públicos devem ser dotados do 

maior grau de liquidez possível. Ou seja: os mercados próprios em que eles são negociados 

devem ser dotados de um elevado número de negócios potenciais, de forma a que a 

transformação desses instrumentos financeiros em moeda seja passível de ser realizada 

com rapidez e sem perda considerável do valor desse ativo. 

 

Um grau de liquidez alto permite, em primeiro lugar, que o Estado alcance um valor de 

emissão maior quando do lançamento dos títulos, tendo em vista que o interesse dos 

agentes econômicos na aquisição dos mesmos tende a aumentar, gerando concorrência 

maior no lado da demanda. Além disso, para que os instrumentos em questão possam 

adequadamente exercer as suas funções que transbordam a mera obtenção de recursos – 

como, em especial, a implementação de políticas públicas e a indução de comportamentos 

– é requisito que haja um alto volume de negócios envolvendo tais ativos. Com efeito, a 

indução de comportamentos será tanto mais eficaz quanto maior for o número de 

transações em que ela for observada ou puder de algum modo influir692. 

 

                                                 
691 Parece-nos que a proibição genérica de que qualquer constrição judicial recaia sobre os bens do 
patrimônio especial é inconstitucional, na medida em que cabe ao Poder Judiciário a tutela inafastável a 
lesões ou ameaças a direitos e, por via de consequência, em última análise, sopesar direitos, regras e 
princípios diversos, em caso de conflito ou colisão de interesses. Mas, de modo geral, a intenção do 
legislador é bastante clara: não afetar o patrimônio especial a outras finalidades que não aquela de garantir a 
execução da operação, como forma de minimizar o risco a que estão sujeitas as operações no sistema de 
negociação. 
692 Veja-se, por exemplo, o caso da taxa básica de juros da economia. Quanto mais transações com títulos da 
dívida pública forem celebradas tomando como referencial o coeficiente de juros pretendido pelas 
autoridades monetárias, maior será a influência dessa taxa oficial em outros negócios entre agentes 
econômicos privados, que a tomem como parâmetro. 
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Assim, a circulação potencial ou efetiva passa a ser um dos caracteres mais relevantes a 

serem buscados nos títulos públicos693, de modo a que esse objetivo informe não só o 

regramento jurídico de cada uma das espécies de título, mas também a regulação dos 

mercados próprios em que eles são negociados. A circulabilidade e um grau de liquidez 

significativo são, portanto, um dos pressupostos para que esses instrumentos possam 

adequadamente exercer as suas funções. E a tecnologia jurídica deve ser utilizada para 

favorecer que tal pressuposto venha efetivamente a concretizar-se. 

                                                 
693 Segundo relatório da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro – Andima, “Em outras 
palavras, um mercado é tanto mais líquido quanto maior for a demanda de reserva com que se possa contar 
para o ativo considerado. À exceção de países onde a credibilidade do governo tenha sido corroída a ponto de 
o pleno crédito do Tesouro ter perdido seu apelo, títulos da dívida pública exibem várias características que, 
de partida, lhes garantem elevado grau de liquidez” (Dívida pública: propostas para ampliar a liquidez. 
Rio de Janeiro: Andima, 2003, 16). 
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5. O MERCADO DE TÍTULOS PÚBLICOS 

 

5.1 Condições para a existência de um mercado de títulos públicos 

 

Já tivemos a oportunidade de afirmar, no curso deste trabalho, que o regramento jurídico 

dos títulos públicos e do seu respectivo mercado tem de preencher alguns requisitos para 

possibilitar um adequado funcionamento dessa tecnologia jurídica. 

 

Obviamente, essa assertiva somente tem sentido se considerarmos os títulos públicos tais 

como eles existem na realidade negocial e jurídica presente. De fato, algum observador 

arguto poderia objetar que, outrora, foi possível a emissão e mesmo a circulação, em 

alguma medida, de papéis emitidos por entes do poder público sem que todas as condições 

ora propugnadas estivessem presentes. Contudo, deve-se ter em mente que os papéis então 

emitidos não se enquadrariam no conceito e na caracterização de títulos públicos que ora se 

nos apresenta: instrumentos financeiros, emitidos em um Estado democrático de direito, de 

matiz capitalista. Como todo instituto jurídico, a sua conformação e análise dependem do 

meio político, social e econômico em que eles estão inseridos694. 

 

Em uma economia globalizada e dotada de grande informatização dos meios financeiros, a 

formação do preço dos ativos695, em especial daqueles não precipuamente materiais, 

depende em grande medida não só do lucro que eles efetivamente geram para os agentes 

econômicos, mas, em grande medida, da expectativa de lucro por eles causada. 

 

É nesse sentido, por exemplo, que Manuel Castells aduz que 

Parece que há dois fatores essenciais no processo de valorização: confiança e 
expectativas. Se não houver confiança no ambiente institucional no qual opera a 
geração de valor, nenhum desempenho em lucros, tecnologia ou valor de uso 
(por exemplo, recursos energéticos) se traduzirão em valor financeiro. Por outro 

                                                 
694 E, por consequência, as ponderações apresentadas no curso deste trabalho não pretendem ser universais 
nem perenes, mas dependem, por certo, do ambiente institucional, cultural, econômico, social, político e 
jurídico no qual foram formuladas. 
695 Max Weber assevera que “Como condição prévia para o desenvolvimento perfeito do comércio atacadista 
e de suas manifestações especulativas, aparece a organização de um sistema de informações e de 
comunicações” (História geral da economia. Tradução Calógeras A. Pajuaba. São Paulo: Mestre Jou, 1968, 
p. 264) (grifo no original). 



 230 

lado, se houver confiança nas instituições subjacentes ao mercado, então as 
expectativas do possível valor futuro de uma futura ação aumentarão o seu 
valor.696 

 

Como demonstra o autor, ademais, os elementos confiança e expectativa estão 

intrinsecamente jungidos, na medida em que o primeiro acarreta o segundo - ou, melhor 

dizendo, acarreta uma expectativa positiva. Tal necessidade de confiança, na seara jurídica 

em geral tratada por segurança, é um dos temas recorrentes do Direito Comercial. 

 

É interessante notar que no Reino Unido o Financial Services and Markets Act de 2000 

expressamente lista como um dos objetivos a ser perseguido pela autoridade reguladora 

dos serviços financeiros a “confiança do mercado”697. Há, destarte, previsão expressa de 

que esse desígnio deve, naquele sistema, permear toda a atuação da Financial Services 

Authority (normativa e extranormativa), que inclui a supervisão e regulamentação do 

mercado de títulos públicos. Ora, esse objetivo, ainda que não explícito, subsiste nos 

demais sistemas jurídicos, como um pressuposto para que os mercados de títulos públicos 

(e de outros instrumentos financeiros) possam se desenvolver e manter-se. 

 

No Brasil, em particular, em passado ainda recente o mercado de títulos públicos foi 

negativamente afetado pelas constantes alterações de regras e incertezas sobre a 

capacidade de o Estado honrar seus compromissos. Nesse sentido, André Soares Loureiro e 

Fernando de Holanda Barbosa relatam que 

As constantes intervenções do governo na economia, com impacto sobre os 
contratos firmados; e os desequilíbrios macroeconômicos que caracterizaram a 
primeira metade da década de 80 levaram os agentes econômicos a cobrar 
prêmios de risco crescentes na aquisição de títulos públicos federais.698 

                                                 
696 A era da informação: A sociedade em rede. Vol. 1. 7. ed. Tradução Roneide Venancio Majer. São Paulo: 
Paz e Terra, 2003, p. 200. 
697 Usando técnica legislativa típica do Direito anglo-saxão, o estatuto mencionado define o objetivo em tela 
e o âmbito de sua abrangência em sua Parte I, Seção 3, nos seguintes termos: 
“3 Market confidence 
(1) The market confidence objective is: maintaining confidence in the financial system.  
(2) ‘The financial system’ means the financial system operating in the United Kingdom and includes—  
(a) financial markets and exchanges;  
(b) regulated activities; and  
(c) other activities connected with financial markets and exchanges.” 
698 Dívida Pública e Prêmio de Risco dos Títulos Públicos no Brasil. Série Notas Técnicas do Banco 
Central do Brasil, n.º 42. Brasília: Banco Central do Brasil, 2003, p. 14. Disponível em 
<http://www.bcb.gov.br/pec/NotasTecnicas/Port/2003nt42DividaPubPremioRisco_TPBp.pdf>. Acesso em 4 
jan. 2011. No texto mencionado, os autores analisam, a partir de 1964, as principais alterações normativas e 
operacionais promovidas no mercado pátrio de títulos públicos e suas consequências sobre a aceitação desses 
papéis e a evolução da dívida, concluindo que “Durante a década de 80 e início dos anos 90, a composição da 
dívida foi alterada diversas vezes em função da situação econômica e de uma sequência de planos de 
estabilização fracassados. Com efeito, seu perfil de vencimentos reduziu-se progressivamente. Os prazos 
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Dito isto, reafirmamos que, para serem aceitos no mercado e circularem de forma 

adequada, os títulos da dívida pública devem gozar de credibilidade mínima junto aos 

agentes econômicos. E, para tanto, deve haver estabilidade e previsibilidade jurídicas, 

segurança no marco regulatório e proteção aos titulares dos valores em tela contra a 

atuação de entes e administradores públicos inconsequentes e de outros investidores de má-

fé. 

 

Como bem salienta Paula Andrea Forgioni, 

Eis outra mola propulsora do direito comercial: quanto maior o grau de 
segurança e de previsibilidade jurídicas proporcionadas pelo sistema, mais 
azeitado o fluxo de relações econômicas. A relação entre segurança, 
previsibilidade e funcionamento do sistema, explicada por Weber e base do 
pensamento de juristas modernos, é razão determinante da própria gênese do 
direito comercial.699 

 

Por estabilidade jurídica consideramos a ausência de modificações constantes no 

regramento aplicável aos títulos públicos700. Já a previsibilidade é a qualidade pela qual os 

agentes econômicos têm conhecimento prévio de quais são as regras incidentes sobre o 

instrumento financeiro que detêm ou pretendem adquirir, permitindo-lhes calcular 

satisfatoriamente se o lucro possível ou provável compensa os riscos enfrentados701. 

Ambos os conceitos – estabilidade e previsibilidade – estão intimamente ligados, pois 

somente com normas estáveis é possível realizar-se algum tipo de previsão. 

                                                                                                                                                    
curtos da dívida e a incerteza que marca esse período erodiram a confiança dos agentes privados na 
capacidade do governo de satisfazer sua restrição intertemporal, levando os mesmos a exigir prêmios de risco 
crescentes, o que encareceu o custo de financiamento da dívida, acelerando seu crescimento” (idem, pp. 26-
27). Não se pode olvidar, ademais, que além do encarecimento dessa forma de financiamento, a falta de 
confiança dos agentes econômicos acarreta um menor incentivo ao aporte e manutenção de recursos no 
mercado, tendo em vista o caráter de alto risco que os ativos passam a deter, de modo a afastar diversos 
segmentos de investidores. 
699 A interpretação dos negócios empresariais no novo Código Civil brasileiro. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, ano XLII, n.º 130, abr.-jun. 2003, p. 
12. 
700 Todos os conceitos expostos estão intrinsecamente ligados, mas não se confundem. Nesse sentido, vale 
lembrar que Miguel Reale reconhece a estabilidade como um pressuposto da certeza e da segurança jurídicas, 
in verbis: “A Historia do Direito revela-nos um ideal constante de adequação entre a ordem normativa e as 
múltiplas e cambiantes circunstâncias espácio-temporais, uma experiência dominada ao mesmo tempo pela 
dinamicidade do justo e pela estabilidade reclamada pela certeza e pela segurança” (Filosofia do Direito. 17. 
ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 572). 
701 Ainda que esse cálculo enfrente os limites de uma racionalidade limitada e possa resultar em um erro. O 
erro, no entanto, como ressalta Paula Andrea Forgioni, “é inerente ao funcionamento do sistema de direito 
comercial”, na medida em que “é a diferença entre as estratégias adotadas pelos agentes econômicos e entre 
os resultados obtidos (uns melhores, outros piores) que dá vida a um ambiente de competição (porque todos 
buscam o prêmio do maior sucesso, da adoção da estratégia mais eficiente)” (A interpretação dos negócios 
empresariais no novo Código Civil brasileiro. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, Malheiros, ano XLII, n.º 130, abr.-jun. 2003, pp. 14-15). 
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Por segurança no marco regulatório entendemos a existência de regras que são dotadas de 

aplicabilidade efetiva, por meio da esfera administrativa ou da judicial, bem como a não 

alteração das regras referentes a um determinado título quando este já está em circulação 

no mercado. 

 

A temática referente à segurança é bastante tradicional no âmbito jurídico, em especial no 

que diz respeito a relações econômicas e ao Direito Comercial. Como relata Paula Andrea 

Forgioni, 

Um dos pilares sobre os quais se funda a AED [análise econômica do Direito] 
liga-se à verificação de que o incremento do grau de segurança e de 
previsibilidade proporcionado pelo sistema jurídico leva ao azeitamento do fluxo 
de relações econômicas. Em outras palavras, os mercados funcionam de forma 
mais eficiente se ligados a um ambiente institucional estável, no qual os agentes 
econômicos podem calcular, i. e., razoavelmente prever o resultado de seu 
comportamento e o daqueles com quem se relacionam.  
Nada há de original nessa assertiva, que tampouco é exclusiva da AED. “O 
Commercio para medrar e desenvolver-se necessita, além do seu mechanismo 
especial, o transporte e intelligente distribuição das mercadorias, de segurança, 
estabilidade e confiança” era, há muito, a lição de José da Silva Lisboa, o 
Visconde de Cairu.702 

 

José Luís de Almeida Nogueira já afirmava que “três são os caracteres predominantes das 

instituições de comércio: a celeridade, a segurança e o crédito” 703. Desenvolvendo essa 

reflexão, no que tange ao tema de que ora se cuida, o autor salientava que 

A celeridade, todavia, produziria nefastas consequências, se a sua observância 
viesse a prejudicar a segurança das transações mercantis. Faz-se, pois, 
indispensável que a legislação comercial consiga esse resultado sem prejuízo da 
celeridade; ou, antes, que em benefício da mesma celeridade, rodeie de medidas 
assecuratórias de sua firmeza os contratos mercantis. 
(...) A própria segurança nos contratos é de natureza a dar incremento ao crédito 
mercantil.704 

 

Apresenta-se, portanto, a segurança jurídica como um dos objetivos a ser buscado pelo 

legislador e pelo operador do direito, como forma de permitir o adequado desenvolvimento 

das relações de troca nos mercados. 

 

                                                 
702 Análise econômica do direito: paranóia ou mistificação. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, ano XLIV, n.º 139, jul.-set. 2005, p. 243. 
703 Curso didactico de economia política ou sciencia do valor. 4. ed. São Paulo: Escolas Profissionais do 
Lyceu Coração de Jesus, 1931, p. 268. Grifos no original. Almeida Nogueira acrescenta em seguida que “Por 
este conjunto de condições, que se devem desenvolver harmonicamente, discriminam-se os sistemas da 
legislação comercial e do direito civil” (idem, ibidem). 
704 Idem, p. 269. Grifos no original. 
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Com efeito, um dos valores últimos buscados pela própria ordem jurídica consubstancia-se 

na segurança, como preleciona Miguel Reale, ao dizer que 

(...) o simples fato de existir uma regra jurídica já representa, apesar dos pesares, 
a satisfação de um mínimo de exigência axiológica: a da ordem e da segurança, 
condição primordial do Direito, mesmo para que seja possível preparar-se o 
advento de uma outra “ordem” mas plena de conteúdo estimativo.705 

 

A própria noção de Direito, como forma de organização da sociedade e de imposição de 

padrões de comportamento devidos, pressupõe um grau mínimo de segurança jurídica, sem 

o qual o sistema jurídico não é apto a atingir os seus objetivos. Com efeito, é impossível 

falar em pacificação social, redução da conflituosidade e organização do modo de 

produção da vida social sem se atrelar a busca de tais escopos a normas dotadas de 

estabilidade e previsibilidade. 

 

No entanto, não se pode considerar que a necessidade de segurança possa, de qualquer 

forma, impedir o desenvolvimento do Direito. Uma vez mais, transcrevemos a lição de 

Miguel Reale: 

O mínimo de fundamento axiológico, exigido pela sociedade em qualquer 
circunstância, postula, também, a certeza do Direito, põe e exige um Direito 
vigente. O princípio da certeza preside – em díade indissolúvel com o da 
segurança – todo o evolver histórico da vigência do Direito, e, por via de 
consequência, a toda a história do Direito Positivo.706 

 

Há, assim, na visão desse jusfilósofo, uma constante tensão e adaptação mutuamente 

referida entre três valores essenciais ao Direito: a justiça, conforme apreendida pelos 

valores historicamente considerados de uma dada sociedade, a certeza e a segurança 

jurídicas. E nenhum deles pode impedir o desenvolvimento dos demais, devendo todos ser 

buscados harmonicamente. 

 

                                                 
705  Filosofia do Direito. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 594. Grifo no original. O mesmo autor aduz 
que a preocupação com a segurança, na seara do Direito, advém desde a Antiguidade, in verbis: “O 
reconhecimento dos valores da ‘ordem’ e da ‘segurança’ como pressupostos inamovíveis da experiência 
jurídica prende-se à tradição do Direito, desde os filósofos gregos e os jurisconsultos romanos até nossos 
dias, apresentando-se com pequenas variantes que não atingem o ‘postulado da ordem jurídica’ (...)” (idem, 
p. 595, nota 6). 
706 Filosofia do Direito. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 601. Grifos no original. Sobre a constante 
adaptação do Direito, escreve Miguel Reale: “Para nós a norma, ao contrário [do que para Kelsen], não pode 
ser compreendida devidamente fora do processo incessante de adequação da realidade às exigências ideais ou 
da atualização de fins éticos no domínio das relações de convivência, devendo-se ter presente que ela não tem 
a virtude de superar, absorvendo-os em si e eliminando-os, os elementos que lhe dão ser. O Direito é um 
processo aberto exatamente porque é próprio dos valores, isto é, das fontes dinamizadoras de todo o 
ordenamento jurídico, jamais se exaurir em solução normativa de caráter definitivo” (idem, p. 574). 



 234 

Em linha de raciocínio similar, Tullio Ascarelli aduz que a certeza e a segurança são 

imperativos e características da matéria jurídica, as quais foram especialmente visadas na 

formulação do regramento dos títulos de crédito707. Entretanto, salienta tal autor,  

Ao ser elaborada a norma legal, surge essa exigência de certeza e segurança e 
fica em perene contraste com as não menos justificadas exigências da equidade, 
da justiça do caso concreto, contraste que o direito supera nos diferentes casos 
segundo as diversas exigências dos vários institutos.708 

 

Assim, estabelece-se uma relação entre a demanda por certeza e segurança, de um lado, e 

justiça aplicada ao caso concreto e evolução das normas, de outro. Essa dinâmica de teses e 

antíteses, da qual surge um resultado novo, a síntese, bem se enquadra na dialética 

hegeliana. 

 

A segurança jurídica, ademais, é elevada por Max Weber à condição de pilar para gestação 

e sedimentação do capitalismo. Segundo Weber, o capitalismo surgido a partir da Idade 

Média pode ser qualificado como racional, na medida em que “orienta-se no sentido do 

aproveitamento das oportunidades do mercado”709. E uma das condições para que ele 

prospere é a existência do direito racional ou formal, no âmbito de um Estado também 

racional, de modo a permitir o cálculo e a expectativa do comportamento dos demais 

agentes710. 

 

Note-se que a segurança e a efetividade nas relações, no presente caso, devem atingir dois 

níveis essenciais: o dos títulos e respectivos direitos, e o das transações envolvendo tais 

títulos. No primeiro nível, tem-se que a ordem jurídica deve assegurar que os direitos 

                                                 
707 Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 4. 
Ascarelli, ademais, sublinha o papel essencial desempenhado pela dogmática jurídica e pela interpretação no 
estabelecimento de uma relação harmônica entre as mencionadas exigências (idem, ibidem). 
708 Idem, ibidem. 
Em outra obra, Ascarelli desenvolve o mesmo raciocínio na seguinte maneira: “In realtà, nell’ordinamento 
giuridico sono sempre egualmente vive ed operose le esigenze della certezza e quelle dell’equità. 
Rispondono le prime ad un profondo bisogno di semplicità e sicurezza per cui appunto il diritto deve ridurre 
la realtà sociale in schemi semplici e formali, seppure a prezzo di una non perfetta adeguazione; rispondono 
le seconde alla costante esigenza di ogni ordinamento giuridico di adeguarsi quanto più possibile alla realtà. 
Garantiscono le prime la necessaria organicità dello sviluppo e l’unità rigorosa del sistema; provvedono le 
seconde ai necessari mutamenti e rinovamenti. 
È evidentemente impossibile e assurdo stabilire a priori una graduazione tra queste varie esigenze” (Studi 
giuridici sulla moneta. Milão: Giuffrè, 1952, p. 303). 
709 História geral da economia. Tradução Calógeras A. Pajuaba. São Paulo: Mestre Jou, 1968, p. 295. 
710 Idem, pp. 298-300. Nas palavras desse autor, “Direito racional, isto é, direito calculável. Para que a 
exploração econômica capitalista proceda racionalmente precisa confiar em que a justiça e a administração 
seguirão determinadas pautas” (idem, p. 251) (grifo no original). Weber ainda defende que “Decisivamente, o 
capitalismo surgiu através da empresa permanente e racional, da contabilidade racional, da técnica racional e 
do direito racional. A tudo isso se deve adicionar a ideologia racional, a racionalização da vida, a ética 
racional na economia” (idem, p. 310) (grifos no original). 
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referentes a cada valor lançado pelo Estado tenham o seu conteúdo respeitado e as 

prestações econômicas que lhe são inerentes sejam efetivamente cumpridas, nos prazos, 

termos e condições estabelecidos. Não pode haver tergiversação ou dúvida acerca do 

efetivo adimplemento das obrigações assumidas pelo ente público. No segundo nível, para 

a existência de um mercado deve haver segurança acerca dos negócios travados entre os 

participantes, que tenham como objeto títulos públicos. Devem, desde logo, ser tornados 

claros quais os negócios aceitos e em que ambientes eles poderão ser travados, bem como 

garantida a sua efetivação. Nesse ambiente é que ganham relevo, por exemplo, as clearings 

ou câmeras de liquidação, cuja formatação tem por finalidade evitar o descumprimento da 

obrigação de uma das partes em uma transação envolvendo ativos a elas relacionados. É 

também nesse contexto que se deve ter em mente a necessidade de enforcement dos 

negócios realizados, com uma pronta tutela – jurisdicional ou administrativa – das 

pretensões envolvidas. 

 

Ademais, no âmbito do mercado de títulos públicos, a recorrência dos requisitos da 

estabilidade jurídica e da segurança do marco regulatório gera uma imagem positiva711 do 

ente emissor, que é essencial, como já visto, na precificação dos títulos oferecidos ao 

mercado e neste negociados. Essa imagem positiva é essencial por dois fatores. Em 

primeiro lugar, um Estado concorre com outros, bem como com agentes privados, na busca 

de captação de poupança popular. Apesar do baixo risco representado pelos valores 

lançados pelo Estado, esse é apenas um dos fatores que levam os detentores de poupança 

(ou, em outros termos, agentes superavitários) a formarem a sua decisão de investimento. 

Quanto melhor a imagem do emitente e de seus respectivos títulos, maior a sua vantagem 

na concorrência com os demais712. Em segundo lugar, a imagem permite a obtenção de um 

                                                 
711 Sobre o tema, vide o seguinte excerto de Manuel Castells: “A geração de valor, no capitalismo 
informático, é, em essência, produto do mercado financeiro. Porém, para alcançar o mercado financeiro e 
competir por um valor mais alto nele, empresas, instituições e indivíduos precisam realizar o duro trabalho da 
inovação, da produção, da administração e da criação de imagens em bens e serviços. Assim, embora o 
torvelinho de fatores que entram no processo de valorização seja, por fim, expresso em valor financeiro 
(sempre incerto), no decorrer do processo de chegar a esse juízo crítico, administradores e trabalhadores (isto 
é, pessoas) acabam produzindo e consumindo nosso mundo material – inclusive as imagens que lhe dão 
forma e o fabricam. A nova economia reúne a informática e sua tecnologia na geração de valor a partir da 
nossa crença no valor que geramos” (A era da informação: A sociedade em rede. Vol. 1. 7. ed. Tradução 
Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 201). 
712 Com a crescente globalização financeira, mesmo entre Estados se instaura uma disputa entre recursos e os 
índices de risco-país, medidos por certas agências especializadas de classificação de risco, buscam traduzir e 
precificar justamente a imagem que um determinado Estado detém frente ao conjunto internacional de 
investidores. 
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melhor retorno pelos valores emitidos. Ou, no que tange aos títulos da dívida pública713, 

uma imagem que gere confiança permite o pagamento de uma taxa de juros menor, ou a 

alienação dos títulos com um deságio menos significativo714. 

 

É com base em tais considerações que podem ser entendidas, por exemplo, as 

consequências da moratória decretada unilateralmente pelo Brasil quanto aos títulos da 

dívida externa, em 1982. Como relatam Jairo Saddi e Lior Pinsky, 

(...) medidas extremas quase sempre acarretam consequências gravíssimas. Foi o 
que ocorreu após a moratória de 1982: foram necessários 13 anos para o Brasil 
ter acesso novamente a empréstimos voluntários, o que se deu com a colocação 
dos Yen bonds (títulos em ienes) e dos DM bonds (títulos em marcos alemães), 
ambos em 1995.715 

 

Mas a peculiar posição do Estado, no âmbito dessas questões afetas à formação de um 

mercado para os seus títulos, suscita ainda algumas dificuldades de ordem conceitual e 

procedimental. 

 

Uma dessas questões diz respeito à dúplice posição do Estado nesse mercado: como agente 

normatizador e como agente econômico participante de transações. Uma consequência 

disso, ressaltada por alguns autores716, com relação à regulamentação do mercado de títulos 

públicos, é que há diversas normas determinando que algumas instituições tenham 

necessariamente de investir parcela expressiva de seu patrimônio na aquisição dos títulos 

em questão717. Cria-se, por assim dizer, um mercado cativo de títulos públicos. 

                                                 
713 Também naqueles títulos que não advêm de uma dívida o fator imagem é relevante. Um Certificado de 
Potencial Adicional de Construção – CEPAC obterá um melhor valor de emissão quando houver uma 
percepção entre os agentes econômicos (ou uma percepção “no mercado”) de que aquele ente emissor é 
confiável, que as regras referentes ao título são estáveis e os direitos por ele conferidos, bem como as 
transações que sobre ele incidam, são dotados de segurança e efetividade. 
714 É essa, aliás, a lógica por trás do cálculo de indicadores como o risco-país. Esse número indica quanto um 
Estado paga de juro para captar recursos, se comparado com um dado padrão – em geral, a taxa de juros 
pactuada nas captações do Tesouro estadunidense. Tal diferença advém, em grossas linhas, da percepção do 
risco de um eventual inadimplemento, formada nos mercados mundiais. 
715 As emissões públicas. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; 
SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (org.). Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. 2. São 
Paulo: Malheiros, 2006, p. 412. 
716 Idem, pp. 410, nota 6, e 412. 
717 Jairo Saddi e Lior Pinsky aduzem que esse mercado cativo só existe no âmbito interno, pois, se o 
investidor estrangeiro “considerar os títulos brasileiros portadores de risco incompatível com sua estratégia 
de investimento, não hesitará em trocar de ativos, talvez adquirindo papéis de outra economia emergente” 
(idem, p. 412). As normas que criam um “mercado cativo” só afetam o mercado da dívida pública interna, 
diante do princípio da territorialidade das leis. Mais precisamente, essas normas só afetam parcela dos 
agentes que participam do mercado da dívida pública interna, na medida em que este é formado também – e 
em proporção de crescente significação – por investidores estrangeiros, que não se sujeitam às regras 
brasileiras acerca da composição de suas carteiras. Com efeito, uma seguradora sueca ou um fundo de 
investimento baseado nas Ilhas Cayman não devem obedecer aos limites de composição de carteiras 
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Parece-nos, todavia, que antes de constituir um entrave à livre concorrência pelos capitais 

dos agentes superavitários, as regras que determinam que certos investidores institucionais 

mantenham em suas carteiras uma quantidade mínima de títulos públicos são justificadas, 

em si, por razões de ordem estritamente técnica. 

 

Como já mencionado, é amplamente reconhecido que os títulos públicos são valores de 

baixíssimo risco718, quer pelo caráter perene do Estado e por sua não submissão aos 

institutos da falência ou da recuperação de empresas, quer pelo grande patrimônio de que 

dispõe o devedor, bem como pela sua alta capacidade de auferir receitas719, pelo alto grau 

de confiabilidade da contabilidade estatal720, ou pela alta liquidez que os títulos em tela 

possuem, ao menos nos locais em que há mercados mais desenvolvidos. 

 

Obviamente, em cada caso deve-se ponderar se o coeficiente normativamente fixado é 

adequado dentro da realidade daquele específico grupo de investidores institucionais e de 

questões circunstanciais721. Assim, cabe indagar se a determinação de que uma entidade de 

previdência complementar invista 20% ou 70% de seus ativos em títulos públicos de 

grande liquidez condiz com a regra de prudência necessária para manter o patrimônio 

desse fundo a salvo de eventuais perdas extremamente altas, que poderiam afetar o 

desenvolvimento de sua atividade. 

 

E aí, uma vez mais, cabe o recurso a elementos técnicos e atuariais. Se estes não são 

estritamente precisos e deixam espaço para uma certa discricionariedade da autoridade na 

fixação dos coeficientes, deve-se admitir que eles fornecem parâmetros mínimos para tal 

atuação estatal. E tais parâmetros são tão mais confiáveis quando provêm de entidades 

                                                                                                                                                    
determinados pela legislação brasileira. Há, contudo, uma tendência de harmonização das regras sobre o 
tema, advinda da internacionalização da regulamentação bancária e financeira, decorrente de recomendações 
formuladas por grupos de trabalho constituídos por diversos países, como o Comitê da Basileia ou o Grupo 
dos Dez, e mesmo por organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional – FMI, o Banco 
Mundial – BID ou a International Organization of Securities Commission – IOSCO. 
718 Segundo Paul A. Samuelson, “Se uma apólice governamental desse tipo não for considerada segura, 
também não serão considerados seguros papel-moeda e contas bancárias” (Introdução à análise econômica. 
Vol. 1. Tradução O. A. Dias Carneiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1955, p. 290). 
719 Lembre-se sempre a capacidade do Estado de, em situações extremas, emitir moeda. 
720 Ainda que periodicamente haja escândalos envolvendo a matéria e a corrupção seja, ao menos em nosso 
país, praticamente endêmica, há um grande rol de mecanismos de controle que permitem constatar erros 
praticados, entre eles as existência de Tribunais de Contas e controladorias internas, a ampla publicidade e a 
fiscalização popular. 
721 Nesse sentido, são emblemáticas as significativas alterações feitas pelo Brasil e por diversos outros 
Estados na regulamentação da matéria em virtude da crise financeira mundial de 2008. 
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multilaterais, como organizações internacionais ou grupos de trabalho constituídos por 

diversos países, preferencialmente com a participação também de técnicos não ligados a 

governos. 

 

Ainda nessa seara, pode-se ressaltar a importância da atividade de agências classificadoras 

de risco, que permitem aferir, com algum grau de confiabilidade, qual a credibilidade de 

que gozam determinados títulos, de modo a permitir a atuação mais adequada de 

autoridades e administradores722. 

 

Outro ponto que merece ser abordado diz respeito ao caráter não unitário da atuação 

estatal. Os Estados atuais constituem estruturas dotadas de grande complexidade, com 

vários centros de decisão dotados de competências e funções próprias. Sendo assim, há um 

certo número de órgãos e entidades estatais que lidam com a matéria atinente aos títulos 

públicos, cada qual em uma área característica. 

 

Nesse contexto, entre outros, influenciam o tema objeto deste trabalho a Secretaria do 

Tesouro Nacional, que emite os títulos públicos federais e administra os haveres e dívidas 

da União, e o Banco Central do Brasil, que regula o mercado de títulos públicos e as 

entidades dele participantes. Mas também não se pode negar que outros centros de decisão 

atuam de forma a afetar os papéis e mercados em tela. 

 

O Poder Judiciário, por exemplo, ao decidir questões como a possibilidade de securitização 

de um passivo assumido pela União ou a exclusão de uma instituição de um sistema de 

negociação, gera efeitos que atuam não só sobre a esfera patrimonial das partes 

diretamente envolvidas, mas influem na decisão de investimento tomada por todos os 

demais agentes723. O mesmo se diga quanto à atuação do Poder Legislativo, que ao aprovar 

uma lei que regulamente um dado título público ou um sistema de negociação sensível, ou 

ao deixar de fazê-lo, também acarreta consequências sobre todo o mercado. Idem quanto 

                                                 
722 Cabe, por certo, questionar a atividade de tais entidades, que, em geral, não se sujeitam a regulamentação 
específica, mas influenciam sobremaneira mercados e ativos no mundo inteiro. A normatização de sua 
atuação é, seguramente, um dos pontos sensíveis do desenvolvimento dos mercados financeiros globalizados, 
que deverá ser enfrentado no âmbito internacional, dado ao caráter transnacional do alcance de suas 
atividades. 
723 Não se pode esquecer que o Poder Judiciário é o único que não se submete ao sufrágio popular e, por tal 
razão, possui maior estabilidade em sua composição e forma de atuação, que lhe permite atuar como garante 
da ordem jurídica. 
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ao Tribunal de Contas, quando, por exemplo, suspende certos contratos da União ou fixa 

jurisprudência no sentido da regularidade ou irregularidade de uma prática. 

 

Todos esses órgãos, poderes e entidades são, em alguma medida, corresponsáveis tanto 

pela imagem do Estado, como pela estabilidade jurídica e pela segurança do marco 

regulatório necessárias para a existência e o pleno desenvolvimento de um mercado de 

títulos públicos. As decisões tomadas por qualquer desses órgãos, bem como por outros 

que venham a afetar as escolhas de investimento dos agentes participantes ou 

potencialmente participantes do mercado, afetam a formação dos preços dos títulos 

públicos, a sua liquidez e, até mesmo, a possibilidade de que esses adequadamente 

realizam as funções a que se destinam724. 

 

Ainda relacionado a tal aspecto, outro fato que não pode ser ignorado ou negligenciado na 

listagem das condições essenciais para a existência e o desenvolvimento de um mercado de 

títulos públicos é o risco político. Com efeito, a postura de um dado governo ou de 

autoridades que o compõem afetam a imagem do ente emissor e, com isso, as decisões de 

investimento tomadas pelos agentes econômicos. 

 

O denominado risco político engloba, em um primeiro plano, ações estatais reais que 

afetam diretamente o patrimônio das pessoas, físicas ou jurídicas, que detenham ativos 

sensíveis. E, nesse tocante, deve-se sempre repisar que os títulos públicos são ativos 

altamente sensíveis a esse tipo de ingerência, na medida em que o Estado, como ente 

emissor, negociador e normatizador, possui uma alta capacidade de influenciar no ciclo de 

vida da obrigação advinda dos títulos. Ademais, como a dívida mobiliária do Estado é hoje 

a mais significativa e afeta, com bastante impacto, a capacidade pública de pagamento, de 

destinar recursos para custeio e de investimento, de fomentar o crescimento econômico, há 

uma tendência a que ela seja encampada por decisões de cunho ideológico bastante 

perceptível. Em um outro plano, o risco político afeta ainda os títulos públicos, sua 

cotação, aceitação e liquidez e, por consequência, a própria existência de um mercado 

minimamente dinâmico, por conjecturas acerca das decisões futuras de um governo, 

                                                 
724 Uma observação de mesmo conteúdo, por certo, pode ser feita quanto a outros ativos que não os títulos 
públicos, como ações, ouro ou café. No entanto, em se tratando de um ativo cuja emissão se dá no seio do 
exercício de atividades públicas e com responsabilidade de pagamento pelo próprio Estado, o grau de 
influência da atuação de cada centro de decisões estatal é potencializado. Uma vez mais, não se pode 
esquecer que aqui o Estado exerce uma dúplice função: agente normatizador e agente essencial participante 
do mercado. 
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tomadas tanto com base em dados atuais (decisões anteriores, discursos políticos, 

negociações em curso etc.) como, por vezes, em suposições por vezes pouco fundadas na 

realidade (como, v.g., a eventual postura de um governo futuro, baseada nas concepções 

ideológicas de seus membros, mesmo que estes assinalem em sentido contrário) 725. 

 

É justamente em razão desse risco político que a tradição jurídica criou uma série de regras 

aplicáveis aos contratos administrativos, com vistas a garantir os particulares que 

pretendem travar ou efetivamente realizam negócios com a Administração. Tais regras, 

além de garantirem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, permitem uma 

vantagem econômica para o ente estatal, na medida em que o mercado precifica o risco 

político existente; e, destarte, quanto menor for este, menor será, em tese, o desembolso 

exigido do Estado para adquirir bens e serviços. 

 

Entretanto, no âmbito dos títulos públicos, em virtude da escassa – ou quase inexistente – 

regulação legal726, não há regras claras acerca de quais as possíveis alterações unilaterais 

pode o governo realizar nos direitos originados de títulos públicos. Para formatação de um 

conjunto de regras que protejam efetivamente o mercado e os investidores, é necessário, 

hoje, o recurso aos princípios gerais do Direito – como a vedação ao enriquecimento sem 

causa – e a princípios constitucionais bastante amplos – como a livre iniciativa ou a 

necessidade de respeito ao ato jurídico perfeito. No entanto, dada a amplitude e 

generalidade de tais princípios, torna-se mais incerta sua concretização por meio de 

decisões administrativas ou judiciais que freiem eventuais iniciativas do poder público 

contrárias ao adequado funcionamento do mercado. Prejudica-se, assim, tanto a 

estabilidade e a certeza normativas como a segurança jurídica. 

 

Nesse sentido é que vislumbramos a premência de formulação de um marco regulatório 

mais preciso e estável, que abranja tanto as principais estruturas do mercado de negociação 

dos títulos públicos, quanto normas efetivas acerca do poder do Estado de alterar 

                                                 
725 E a cada eleição veem-se debatidos, como maior ou menor seriedade, temas como as taxas de juros, a 
diminuição ou aumento da dívida pública e mesmo, em alguns casos, a hipótese de cessação de pagamentos. 
A perspectiva de sucesso eleitoral de candidatos que se filiem a uma ou outra corrente afeta a percepção dos 
agentes econômicos acerca da rentabilidade futura dos papéis e do risco a que eles se submetem, vindo a 
influenciar na decisão sobre a alocação de recursos. 
726 Aqui, vale considerar apenas a regulação em nível constitucional e legal, uma vez que aquela constante de 
atos administrativos está muito mais sujeita a alterações conforme o sabor das tendências políticas, na medida 
em que o processo para a sua elaboração depende quase que exclusivamente de uma decisão política do 
titular do Poder Executivo ou de autoridade a ele diretamente subordinada. 
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unilateralmente regras incidentes sobre tais títulos e seus limites. E, ademais, como forma 

de atribuir estabilidade a tal arcabouço normativo, parece-nos adequado conferir a 

elaboração de regras técnicas a pessoal especializado, não submetido diretamente a 

autoridades executivas que sejam agentes políticos eleitos ou demissíveis ad nutum. 

Portanto, é adequado conferir mandatos a membros diretivos de agências reguladoras, 

como o Banco Central do Brasil727, bem como delegar competências a conselhos 

consultivos integrados também por entidades de classe e representativas dos diversos 

setores envolvidos728,729. 

 

De qualquer forma, parece-nos que a minimização desse risco político ou de eventuais 

ingerências negativas provenientes de alterações na imagem do Estado passa 

fundamentalmente pela adoção de regras claras e estáveis sobre os títulos públicos e os 

mercados nos quais eles são negociados. E essas regras, hoje, não existem no Brasil, ao 

menos na forma ideal. Para a evolução nesse quadro, sustentamos que, antes de qualquer 

coisa, deve ser adotada a categoria dos instrumentos financeiros, que permite lidar de 

forma apropriada com a realidade que se apresente, firmando normas sobre mercados de 

negociação e os respectivos instrumentos. 

 

Note-se que o desenvolvimento de um marco regulatório adequado atua não só no interesse 

dos agentes privados do mercado, mas beneficia também o próprio Estado. Em primeiro 

lugar, há um desestímulo a demandas infundadas que sempre lhe trazem custos730, bem 

                                                 
727 Sem dúvida, tais mandatos não podem excluir a possibilidade de afastamento dos membros diretivos, mas 
devem submetê-lo à observância do devido processo legal. De fato, parece-nos que a procedimentalização 
desse afastamento torna mais segura a posição dos titulares dos cargos de direção das agências reguladoras, 
quanto à tomada de decisões de caráter técnico, sem permitir que eles se afastem de regras éticas e mesmo da 
orientação política geral definida por autoridades escolhidas pelo processo democrático e eleitoral. 
728 Certamente não se pode olvidar a possibilidade de que associações ou entidades de classe tendam a 
privilegiar os interesses de seus membros em detrimento dos de outros agentes de mercado, por vezes 
conflitantes. Por tal razão, muitas vezes é mais apropriado não conferir diretamente um poder normativo a 
tais entidades, mas fazer com que elas participem de conselhos consultivos, de formação multilateral, nos 
quais os principais grupos de agentes com interesses envolvidos estejam adequadamente representados. 
729 Como ressaltam Sandro Amorosino e Natalia Banchelli, “Quel Che rileva, tuttavia, (...) è il processo di 
distacco dalla sfera del governo e, quindi, di indipendenza dalla politica; un processo che si iscrive nella più 
generale tendenza degli ordinamenti giuridico-politici contemporanei a sottrarre interi settori, considerati di 
particolari delicatezza (ad esempio: le telecomunicazioni), al controllo politico e ad affidarli a poteri neutrali, 
pubblici ma non governativi” (Oggetto, principi “costituzionali”, poteri pubblici e fonte normative dei diritti 
dei mercati finanziari. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. Manuale di Diritto dei 
Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 19) (grifo no original). 
730 Em especial quando se multiplicam exponencialmente, abarrotando o Poder Judiciário e assoberbando as 
Procuradorias judiciais. 
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como lhe acarretam um risco de passivos futuros731. A certeza acerca dos desembolsos 

futuros, do volume e características da dívida pública, é um dado essencial para a boa 

gestão da coisa pública e o planejamento da atividade estatal por prazos mais longos. Além 

disso, um mercado sadio e bem desenvolvido propicia uma forma mais barata de 

financiamento do Estado, permitindo-lhe a obtenção de mais crédito e a custo menor. E, 

por óbvio, ao favorecer o Estado, na consecução de objetivos legítimos, a postura 

propugnada também opera em favor da coletividade a este subjacente. 

 

Além de estabilidade e certeza normativas, segurança do marco regulatório, imagem estatal 

adequada e risco político diminuído, há outras condições que são necessárias para a 

existência de um mercado de títulos públicos. Entre elas destaca-se o imperativo da 

presença de instituições voltadas para a operação desse mercado e de normas eficientes 

para regular os negócios jurídicos praticados. 

 

Com efeito, se consideramos que presentemente os títulos públicos são instrumentos 

financeiros, os mercados de sua negociação não são ambientes simples. Faz-se mister a 

criação de sistemas de negociação sofisticados, de mecanismos de liquidação de operações, 

de estruturas de contabilização das posições dos agentes participantes bem como das 

transações por estes efetuadas, e de instrumentos para a supervisão e fiscalização dos 

negócios. 

 

Nesse contexto, é imprescindível a existência de entidades ou órgãos voltados para o 

desempenho de tais funções, com competências e funções específicas. Esses entes, sejam 

eles estatais ou não, devem ter uma estrutura física, humana e normativa suficiente e 

adequada para desenvolver as tarefas que lhes são afetadas. 

 

Assim, em primeiro lugar, impõe-se a presença de entes que ditem normas que criem a 

moldura na qual o mercado deve operar. No Brasil, hoje, esses entes, além do Poder 

Legislativo, são, por exemplo, no setor público, o Conselho Monetário Nacional, o Banco 

Central do Brasil e a Secretaria do Tesouro Nacional. Na seara privada, podemos 

                                                 
731 Segundo Flávio Rabelo Versiani, um dos fatores que gerou o grande aumento experimentado pela dívida 
pública federal desde 1994 foi “contabilização de dívidas latentes (os chamados ‘esqueletos’, na linguagem 
jornalística, ou ‘passivos contingentes’, no jargão técnico)” (A Dívida Pública Interna e Sua Trajetória 
Recente. Brasília: UnB, 2003, p. 8. Texto n.º 284. Disponível em <http://vsites.unb.br/face/eco/cpe/TD 
/284Mar03FVersiani.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2011). 
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vislumbrar a CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e a BM&F 

BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, que exercem atividade 

autorreguladora. 

 

Também há os órgãos ou segmentos que operam os sistemas eletrônicos de negociação e 

mantêm a escrituração dos valores emitidos e sua titularidade, bem como efetuam a 

liquidação e a compensação das transações realizadas. São eles, em especial, o Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia – Selic, a CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e 

Derivativos e a BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 

 

Ademais, a fiscalização das atividades também é exercida, em geral, pelos mesmos órgãos 

e entidades mencionados, cada um no seu âmbito de competências. Por fim, atuam 

igualmente nessa questão órgãos que normalmente já exercem a fiscalização das finanças 

públicas, como os Tribunais de Contas, a Controladoria Geral da União e o Ministério 

Público, 

 

Todos esses entes devem possuir capacidade técnica que lhes permita bem exercer suas 

funções, considerando-se em particular o alto grau de complexidade das operações 

realizadas nesses mercados e a sofisticação dos sistemas informatizados que são 

indispensáveis para o funcionamento do mercado. E essa capacidade há de estar em 

constante aperfeiçoamento, dada a rapidez com que os meios financeiro e tecnológico têm 

evoluído nas últimas décadas. O investimento em estudos e pesquisa demonstra-se como 

uma exigência inafastável para que esses entes possam, com o correr do tempo, manter a 

sua capacidade de exercer as atividades que lhes são próprias. 

 

Para concluir, saliente-se que outro ponto relevante no que tange às instituições presentes 

no mercado próprio de instrumentos financeiros e, especialmente, de títulos públicos, 

concerne à governança das mesmas. Com efeito, são extremamente relevantes as normas e 

as práticas adotadas com o intuito de fazer com que essas instituições efetivamente 

cumpram o papel que lhes é designado, buscando o melhor interesse do mercado e o seu 

próprio, dentro de padrões éticos mínimos. Sem boas práticas de governança e normas que 

as assegurem ou favoreçam, há uma possibilidade – quiçá uma alta probabilidade – de 

desvio na conduta ou no exercício das funções dos órgãos e entidades, com prejuízos 

significativos para todos os agentes econômicos envolvidos. 
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5.2 As estruturas regulatórias 

 

5.2.1 Fontes normativas estatais e a produção do Direito 

 

Nem só de leis vive a ordem jurídica. Tal constatação advém de duas situações presentes: o 

Poder Legislativo não detém com exclusividade a função legislativa do Estado e o próprio 

Estado não é a única fonte de produção normativa. 

 

Com relação à primeira situação, deve-se verificar que a repartição de funções estatais 

entre órgãos não destaca o Poder Legislativo como o único que detém competência para 

emanar normas gerais e abstratas. Nesse sentido, a Constituição da República Federativa 

do Brasil não estabelece um monopólio da edição de normas jurídicas vinculantes ao 

Parlamento. O E. Supremo Tribunal Federal, a quem cabe zelar pelo cumprimento e 

respeito à Constituição, assim já se manifestou: 

6. No enunciado do preceito – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei – há visível distinção entre as seguintes 
situações: (i) vinculação às definições da lei e (ii) vinculação às definições 
‘decorrentes’ – isto é, fixadas em virtude dela – de lei. No primeiro caso estamos 
diante da reserva da lei; no segundo, em face da reserva da norma (norma que 
pode ser tanto legal quanto regulamentar ou regimental). Na segunda situação, 
ainda quando as definições em pauta se operem em atos normativos não da 
espécie legislativa – mas decorrentes de previsão implícita ou explícita em lei – o 
princípio estará sendo devidamente acatado. 
(...) 
8. (...) O exercício da função regulamentar e da função regimental não decorrem 
de delegação de função legislativa; não envolvem, portanto, derrogação do 
princípio da divisão dos poderes.732 

 

O mais correto, portanto, é falar-se em funções preponderantes da cada um dos Poderes do 

Estado, mas que não são exclusivas e se complementam. Não só o Legislativo, mas 

também o Executivo e o Judiciário possuem competência para criar normas jurídicas gerais 

e abstratas. Assim, na dicção de Eros Roberto Grau, a função normativa não se resume à 

legislativa733. 

 
                                                 
732 HC 85.060, 1ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, Data do julgamento: 23/9/2008, Fonte/: DJE 13/2/2009. 
733 O direito posto e o direito pressuposto. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, pp. 179-181. Eros Roberto 
Grau define a função normativa como sendo a de “emanar estatuições primárias, seja em decorrência do 
exercício do poder originário para tanto, seja em decorrência de poder derivado, contendo preceitos abstratos 
e genéricos” (idem, p. 180). 
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Nesse contexto, assume relevo a tarefa que incumbe ao Poder Executivo, quer diretamente, 

quer por meio de entidades da Administração Pública indireta, editar normas de caráter 

altamente técnico, tratando de matérias específicas no que concerne ao funcionamento dos 

mercados e à própria caracterização dos títulos públicos. Ainda com base na lição de Eros 

Roberto Grau, os regulamentos – denominação genérica dos atos normativos emanados do 

Poder Executivo – podem ser classificados em executivos, autorizados e autônomos ou 

independentes734. 

 

O grande peso – e, por decorrência, o grande volume – das normas regulamentares em sede 

do mercado financeiro lato sensu advém de fatores peculiares. Entre eles, a necessidade de 

conhecimentos técnicos altamente especializados, que, em regra, fogem ao âmbito normal 

das discussões legislativas735, e a demanda por uma normatização mais flexível e que possa 

rapidamente adaptar-se às modificações do cenário negocial que lhes é subjacente. Ou, 

como relata Paulo Câmara, 

O edifício de fontes do Direito dos valores mobiliários reconhece pacificamente 
a insuficiência das fontes legislativas, em sentido formal, para a adequada 
regulação do mercado e dos seus agentes. Esta asserção repousa em diversos 
motivos: na acelerada dinâmica dos mercados financeiros, a exigir alguma 
adaptabilidade dos instrumentos normativos; na necessidade, por vezes sentida, 
de encetar intervenções com caráter de urgência; e na conveniência em redigir 
preceitos com algum detalhe, que se apresentam desajustados aos textos 
normativos. Estes dados ditam a importância dos regulamentos da autoridade de 
supervisão e dos atos quase normativos (soft law) na construção de modelos 
decisórios para a resolução de casos concretos.736 

 

                                                 
734 Com efeito, explana esse autor: 
“Isto posto, reconstruindo a classificação dos regulamentos no Brasil, teremos: 
i) regulamentos executivos ou de execução, que são os que, decorrendo de atribuição do exercício de função 
normativa explícita no texto constitucional (art. 84, IV, in fine), destinam-se ao desenvolvimento da lei, no 
sentido de deduzir os diversos comandos nela já virtualmente abrigados; 
ii) regulamentos autorizados, que são os que, decorrendo de atribuição do exercício de função normativa 
explícita em ato legislativo, importam o exercício pleno daquela função – nos limites da atribuição – pelo 
Executivo, inclusive com a criação de obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa; 
iii) regulamentos autônomos ou independentes, que são os que, decorrendo de atribuição do exercício de 
função normativa implícita no texto constitucional, importam o exercício daquela função pelo Executivo para 
o fim de viabilizar a atuação, dele, no desenvolvimento de função administrativa de sua competência; 
envolvem, quando necessário, inclusive a criação de obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa” (O 
direito posto e o direito pressuposto. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 189) (grifos no original). 
735 Não é comum no aparato legislativo tradicional a existência de técnicos com formação e grande prática na 
realização e análise de negócios financeiros complexos. O Poder Executivo, pelo contrário, em geral detém 
pessoal especializado, em virtude do exercício de funções de execução, supervisão, fiscalização e imposição 
de sanções, que lhe são próprias. Ademais, não há uma ameaça efetiva à democracia popular se questões 
como a fórmula para o cálculo de rendimentos advindos de títulos públicos não forem submetidas à discussão 
no Parlamento. 
736 Supervisão e regulação do mercado de valores mobiliários. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. 
VIII. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pp. 41-42. 
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Vale notar que o chamado paradigma da legalidade não é absoluto, sendo que, não poucas 

vezes, decorre da mera ficção de que as normas oriundas do Poder Legislativo foram 

criadas em um ambiente altamente democrático e são do conhecimento geral. Pelo 

contrário, a concepção desse paradigma decorre de um modelo ideal de Estado que não se 

concretiza na realidade atual e não é apto a responder às demandas da sociedade civil737. 

 

Outrossim, as normas estatais não são, por vezes, suficientes para a completa regulação dos 

fenômenos econômicos verificados nos mercados financeiros. Há uma crescente 

participação de normas oriundas da atuação de outros agentes, que não o Estado, na 

conformação do sistema jurídico que rege as relações econômicas. 

 

Duas razões são especialmente relevantes para a consolidação desse fenômeno738: uma 

demanda crescente dos agentes sociais por participação efetiva na elaboração de normas e 

a relativização do teorema positivista de exclusividade da lei como fonte de direitos e 

deveres739. 

 

O primeiro desses motivos está relacionado a um panorama de remodelagem do tipo de 

democracia praticado. Com efeito, o padrão democrático preconizado pela teoria política 

que está na base do Estado liberal não é mais suficiente para criar todas as regras e 

princípios que regulam as complexas relações sociais e econômicas hoje existentes. Em 

primeiro lugar, porque esse modelo pressupunha a participação dos indivíduos na criação 

do Direito de forma apenas indireta, por meio da eleição de seus representantes no 

                                                 
737 Sobre a denominada “crise de legalidade”, vide HESPANHA, António. Justiça e litigiosidade: história e 
prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, pp. 7-41. Segundo esse autor, “(...) o paradigma 
legalista constitui uma ilusão. Uma ilusão não inocente, já que ela se insere numa conhecida matriz de 
legitimação do Estado contemporâneo (forma de dominação ‘legal-racional’, lhe chama M. Weber), nem 
inócua, pois produz uma série de efeitos perversos que os juristas de hoje descrevem como a ‘crise da lei’” 
(p. 29). António Hespanha ainda aduz “a necessidade de, eventualmente por meio da lei, garantir um 
funcionamento justo de mecanismos regulativos não legais. Por outro lado, a revalorização de tecnologias 
disciplinares não legalistas não implica a completa desmontagem do aparelho legislativo atual. Por isso é que 
os autores tendem hoje a falar, mais do que de ‘deslegalização’, de ‘relegalização’, entendida como 
redimensionamento do aparelho legislativo, em vista de suas novas funções” (p. 34). 
738 Uma terceira razão é apontada por Sandro Amorosino e Natalia Banchelli: a multiplicação de estruturas 
privadas atuantes no mercado financeiro, coincidente com a liberalização dos próprios mercados (Oggetto, 
principi “costituzionali”, poteri pubblici e fonte normative dei diritti dei mercati finanziari. In: 
AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari. Milão: 
Giuffrè, 2004, p. 20). Entretanto, essa multiplicação de atores, nos anos recentes no Brasil, tem sido menos 
relevante que os outros dois fatores indicados. 
739 Como lembra Eros Roberto Grau, uma das fragilidades do positivismo é justamente que, na visão dessa 
corrente teórica, “a legalidade ocupa o lugar da legitimidade” (O direito posto e o direito pressuposto. 2. 
ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 26). 
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Parlamento. Contudo, a conformação social, econômica e cultural presente demonstra uma 

clara pressão por maior participação direta dos cidadãos na construção do Direito. Além 

disso, o modelo em tela previa tão-somente que os indivíduos atuassem ou tivessem 

interesse na confecção de normas. Mas atualmente diversas coletividades, organizações 

sociais ou instituições têm voz ativa na criação normativa740. 

 

Com relação à relativização da noção de que a lei é a única fonte de direitos e deveres, 

deve-se considerar que a teoria cede espaço à constatação de dados da realidade. Com 

efeito, por um lado, a lei nunca exerceu a função de única geradora normas cogentes ou 

impositivas de comportamentos obrigatórios. Ademais, há uma tendência na doutrina a 

reconhecer a ampliação do poder normativo efetivo de outras fontes do Direito. 

 

Verifica-se que há, portanto, nos mercados financeiros, tanto normas impostas por uma 

autoridade externa – ditas exógenas – como outras criadas pelos próprios agentes que 

atuam nessa seara – normas endógenas741. 

 

Não se trata, por óbvio de uma ode à ausência do Estado no momento da produção das 

regras jurídicas. Com efeito, o mercado, como já diziam alguns teóricos há bastante tempo 

e recentes crises econômicas deixaram ainda mais claro, não é apto, isoladamente, a gerar 

todas as normas adequadas ao seu bom e adequado funcionamento. Contudo, deve-se 

reconhecer a necessidade de que preceitos jurídicos de origem não estatal também possam 

criar direitos e deveres742. 

 

Com base no exposto, pode-se afirmar que há o revigoramento da autonomia privada como 

poder de criar normas jurídicas que regulem os interesses privados dos diversos agentes 

                                                 
740 Mesmo o processo de feitura da lei tem sofrido alterações, na medida em que, como relata António 
Hespanha, “a lei é cada vez menos um ato unilateral que comunica imperativamente a autoridade do Estado 
aos particulares. Pelo contrário, ‘cada vez mais se aproxima do contrato, de um ato multilateral cujo conteúdo 
exprime a vontade do concordante – ou seja, o menor denominador comum de seus autores. A lei é hoje o 
produto de um longo processo de consultas e acordos, que se inicia antes da sua propositura parlamentar e, 
muitas vezes, apenas culmina no momento da sua aplicação” (Justiça e litigiosidade: história e 
prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 25). 
741 A terminologia mencionada é adotada, v.g., por Paula Andrea Forgioni (A evolução do direito comercial 
brasileiro: Da mercancia ao mercado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 234). 
742 Eros Grau faz, nesse contexto, a afirmação precisa no sentido de que “a desregulação de que se cogita, 
destarte, em realidade deverá expressar uma nova estratégia, instrumentada sob novas formas, de regulação” 
(O direito posto e o direito pressuposto. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 98) (grifos no original). 



 248 

econômicos743. Em contraponto, mas alinhado a essa tendência, reserva-se à lei o papel de 

estabelecer limites ao exercício da autonomia privada, para resguardar tanto os direitos de 

partes mais fracas como manter o equilíbrio no sistema econômico e nos ditos mercados. O 

ajuste exato entre o âmbito de abrangência de cada uma dessas forças geradoras de normas 

é, na verdade, um dos grandes desafios do Direito contemporâneo. 

 

Em resumo, como afirma António Hespanha, 

Fundamental é, aqui, encontrar um modelo que permita compatibilizar a vigência 
dos mecanismos legislativos com a preservação da autonomia dos ordenamentos 
infra-estaduais. (...) enquanto as ordens normativas periféricas regulam as 
relações jurídicas, a lei deve estabelecer as condições de validade (formais – v.g., 
âmbito de vigência – e materiais – referências valorativas) dessa regulação. Mais 
do que regular processos, a lei deve estabelecer objetivos, fixar limites ou 
garantir resultados744 

 

De fato, em suma, ainda cabe à lei estabelecer a moldura regulatória dentro da qual as 

demais normas – infralegais e mesmo não estatais – devem se fixar, regendo as singulares 

relações jurídicas. À lei é atribuída a tarefa de garantir a manutenção das condições de 

funcionamento do sistema, sendo que ela, contudo, não é o meio mais adequado para 

disciplinar aspectos mais minuciosos de cada relação, mesmo que a outras fontes 

normativas seja incumbido o mister de impor direitos e deveres. 

 

5.2.2 As estruturas de negociação no mercado 

 

Como já visto, os títulos públicos internos constituem instrumentos financeiros. Como tal, 

eles são transacionados em mercados próprios, por meio de sistemas eletrônicos de 

negociação. Tais sistemas pressupõem, para o seu adequado funcionamento, a existência 

de uma estrutura física e de um arcabouço jurídico que oriente os negócios neles 

celebrados. 

 

No que diz respeito à estrutura física, o aspecto de maior relevância é a rede de informática 

e os softwares que permitem a interface entre os usuários (compradores e vendedores ou 

                                                 
743 Sobre a autonomia privada como poder normativo, vide FERRI, Luigi. L’autonomia privata. Milão: 
Giuffrè, 1959. 
744 Justiça e litigiosidade: história e prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 35. 
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seus representantes, administrador do sistema, prestadores de serviços conexos etc.) bem 

como o registro de dados acerca das operações efetuadas e dos saldos de custódia745. 

 

Isso porque um alto volume de negócios, como já verificado, depende da conformação 

eletrônica do sistema de negociação. A documentação das operações e das posições de 

ativos em papel é sobremaneira custosa e lenta, a tal ponto que impediria um 

desenvolvimento maior do mercado. Mas os elementos informáticos e telemáticos 

envolvidos devem ser dotados de alguns requisitos para assegurar o bom funcionamento da 

estrutura de negociação. 

                                                 
745 As organizações que administram sistemas de negociação têm como uma de suas principais funções a 
manutenção de ambientes eletrônicos de negociação adequados, bem como a realização de atividades 
acessórias tais como a custódia de ativos e o registro de operações, que igualmente pressupõem uma alta 
tecnologia e o respectivo desenvolvimento de softwares. Nesse sentido, por exemplo, veja-se o estatuto social 
da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, que assim dispõe em seu art. 3º: 
“Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social exercer ou participar em sociedades que exerçam as seguintes 
atividades: 
I – Administração de mercados organizados de títulos e valores mobiliários, zelando pela organização, 
funcionamento e desenvolvimento de mercados livres e abertos para a negociação de quaisquer espécies de 
títulos ou contratos que possuam como referência ou tenham por objeto ativos financeiros, índices, 
indicadores, taxas, mercadorias, moedas, energias, transportes, commodities e outros bens ou direitos direta 
ou indiretamente relacionados a tais ativos, nas modalidades à vista ou de liquidação futura; 
II – Manutenção de ambientes ou sistemas adequados à realização de negócios de compras e vendas, leilões e 
operações especiais envolvendo valores mobiliários, títulos, direitos e ativos, no mercado de bolsa e no 
mercado de balcão organizado; 
III – Prestação de serviços de registro, compensação e liquidação, física e financeira, por meio de órgão 
interno ou sociedade especialmente constituída para esse fim, assumindo ou não a posição de contraparte 
central e garantidora da liquidação definitiva, nos termos da legislação vigente e de seus próprios 
regulamentos: 
(a) das operações realizadas e/ou registradas em quaisquer dos ambientes ou sistemas relacionados nos itens 
‘I’ e ‘II’ acima; ou 
(b) das operações realizadas e/ou registradas em outras bolsas, mercados ou sistemas de negociação, 
IV – Prestação de serviços de depositária central e de custódia fungível e infungível de mercadorias, de 
títulos e valores mobiliários e de quaisquer outros ativos físicos e financeiros; (...).” 
Da mesma forma, o estatuto social da CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos traz o 
seguinte objeto social: 
“Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social: 
(i) administrar mercados organizados de valores mobiliários, de títulos, de derivativos e de outros 
instrumentos financeiros (‘Ativos’), admitidos a negociação e/ou a registro de negociação previamente 
realizada; 
(ii) operacionalizar e manter sistemas de registro de Ativos, de negociação, de registro de operações 
previamente negociadas, e de compensação, liquidação e de depósito ou custódia de Ativos, nos mercados 
organizados administrados pela Companhia (‘Mercados Organizados’) ou nos mercados organizados 
administrados por outras entidades; 
(iii) criar e desenvolver os Mercados Organizados, bem como divulgar as alterações introduzidas nos 
mesmos, com rapidez, amplitude e detalhes; 
(iv) dotar os Mercados Organizados, de forma permanente, de todos os meios necessários à pronta e eficiente 
realização e visibilidade das operações; (...).” 
Por fim, o regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, que não possui 
personalidade jurídica própria, qualifica-o como um “sistema informatizado que se destina à custódia de 
títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional, bem como ao registro e à liquidação de operações com os 
referidos títulos”, nos termos do item 6.3.1.1 do Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil, 
com a redação que lhe foi dada pela Circular Bacen n.º 3.481, de 15 de janeiro de 2010. 
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Em primeiro lugar, deve haver segurança na transmissão e no armazenamento dos dados. 

Os estudiosos do Direito há algum tempo têm voltado a sua atenção para a segurança da 

documentação de operações e de dados na esfera virtual, construindo uma teoria já um 

tanto desenvolvida acerca da necessidade de criptografia de dados por meio de chaves 

públicas e privadas e das condições de confiabilidade da assinatura eletrônica746.  

 

Ademais, a transmissão e a compilação das informações, bem como a liquidação dos 

negócios, devem se dar com a maior rapidez possível, para evitar ou minimizar problemas 

concernentes à existência de ordens de fontes distintas ou conflitantes acerca de um mesmo 

título e ao risco de inadimplemento das operações. 

 

Note-se que com a conformação dos negócios em uma base virtual, tornam-se presentes 

todas as questões atinentes à contratação por meio eletrônico, como a oferta e a aceitação 

virtuais, as discussões acerca do local e do momento da celebração do contrato etc. 

 

Contando com os recursos computacionais mencionados, a entidade que opera o sistema de 

negociação exerce três funções principais: (i) agente de custódia dos instrumentos 

financeiros; (ii) manutenção de contas de registro; e (iii) agente escriturador e liquidante 

das transações efetuadas. 

 

A custódia dos valores transacionados em ambientes bursáteis é um ponto sempre afirmado 

na doutrina sobre o tema. Não obstante, ela deve ser analisada com bastante cuidado, tendo 

em vista a evolução da prática do mercado e, principalmente, a total desmaterialização dos 

instrumentos financeiros. 

 

                                                 
746 Vejam-se, a respeito, CONCERINO, Artur José. Internet e segurança são compatíveis; e QUEIROZ, 
Regis Magalhães Soares de. Assinatura digital e o tabelião virtual. Ambos em: DE LUCCA, Newton; 
SIMÃO FILHO, Adalberto (org.). Direito & Internet: Aspectos Jurídicos Relevantes. Vol. I. Bauru: 
Edipro, 2000, pp. 131-154 e 371-418, respectivamente; e SILVA, Ricardo Barreto Ferreira da; LEÇA, José. 
Certificação eletrônica: uma avaliação comparativa da regulamentação no Brasil e na Comunidade Europeia. 
In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO FILHO, Adalberto (org.). Direito & Internet: Aspectos Jurídicos 
Relevantes. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, pp. 519-539. 
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Assim, enquanto a doutrina tradicional faz referência ao depósito de títulos, valores ou 

ações em custódia747, hoje a existência desse depósito não mais pode ser afirmada748. Todo 

depósito, em sentido jurídico, pressupõe um determinado bem tangível entregue ao 

depositário. O art. 627 do Código Civil brasileiro, ao definir esse contrato, menciona que o 

depositário recebe um objeto móvel, para guardar. Ora, a alusão expressa a objeto e guarda 

faz concluir pela existência de um bem materialmente verificável. E tal não ocorre com os 

instrumentos financeiros, em especial os títulos públicos. 

 

Pode-se argumentar, em oposição ao exposto, que no âmbito das contas correntes 

bancárias, o depósito atua de modo diverso, na medida em que o numerário entregue ao 

banco o é, muitas vezes, sem a consignação de moeda em espécie, mas por meio de meros 

registros de créditos e débitos entre contas diversas mantidas no sistema financeiro. 

Entretanto, deve-se salientar que, mesmo no âmbito do depósito bancário ou pecuniário, 

não existe unanimidade na doutrina acerca da natureza jurídica desse contrato: ele é tido 

por alguns como depósito irregular749 e, por outros, como contrato sui generis750. 

 

                                                 
747 Mesmo na doutrina tradicional, anterior à desmaterialização dos títulos, essa natureza não era pacífica. 
Com efeito, Waldemar Ferreira já afirmava que, no depósito de títulos, “mais do que depositário, o Banco é 
mandatário do depositante” (Tratado de Direito Comercial. Vol. 10. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 529). 
748 Nesse sentido, quanto às ações escriturais, Modesto Carvalhosa leciona que “Fala a lei de 1976 em 
‘depósito’, em ‘conta de depósito’ e em ‘instituição depositária’ (art. 35). Ao fazê-lo, comete uma série de 
equívocos fundamentais. Em primeiro lugar, porque, sendo as ações escriturais bens incorpóreos, não podem 
ser objeto de depósito. Em segundo, porque a conta de depósito supõe, evidentemente, um bem corpóreo a 
ser depositado, o qual constitui o seu precípuo objeto. Em terceiro lugar, porque é da essência dos contratos 
de depósito o direito do depositante à exibição do bem depositado. Ora, se a ação escritural pressupõe a 
inexistência do certificado, não haverá bem depositável, passível de conta de depósito e muito menos de 
contrato dessa espécie” (Comentários à Lei de Sociedades Anônimas.  Vol. 1. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 341). 
749 Eduardo Salomão Neto filia-se a essa corrente, afirmando que “em vista da falta de fundamentação das 
críticas, não há por que encontrar outra explicação se não a do depósito como centro da figura contratual que 
estamos analisando” (Direito Bancário. São Paulo: Atlas, 2007, p. 229). Sobre as críticas feitas à 
caracterização como depósito irregular, o autor salienta que “Estas objeções vêm da doutrina estrangeira e 
não se sustentam no sistema brasileiro. De início, não é correto supor que o depósito não possa trazer 
remuneração para o depositante. É verdade que normalmente não o faz, porque a causa do depósito, no 
sentido de substrato econômico do negócio, é normalmente uma vantagem para o depositante quando são 
coisas infungíveis que se depositam. O mesmo não ocorre com o depósito em dinheiro ou outra coisa 
fungível que possa o depositário usar: nesse caso, ele auferirá vantagem pelo uso, e assim poderá ter interesse 
em remunerar o depósito” (idem, pp. 228-229). 
750 É esta a posição, por exemplo, de Nelson Abrão, para quem “De depósito não se trata, porquanto nele o 
elemento essencial é a guarda da coisa fungível (CC, art. 645), e, no bancário, o propósito do depositante não 
é tanto a custódia do dinheiro, mas o de estabelecer uma relação creditícia com o banco, donde haver 
interesse deste, na qualidade de depositário” (Direito Bancário. Atualização: Carlos Henrique Abrão. 11. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 114). Para esse autor, “repelidas as teses do depósito irregular e do mútuo, 
convergem os autores para a do contrato inominado original ou sui generis” (p. 115). 
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No entanto, entre o depósito bancário e o de que ora cuidamos há diferenças significativas. 

Em primeiro lugar, a moeda ou os fundos depositados podem, em algum momento, ser 

convertidos em um bem móvel tangível, consistente em cédulas em papel ou moeda 

metálica. O mesmo não ocorre com os instrumentos financeiros desmaterializados. Além 

disso, no depósito junto a banco, os recursos podem ser livremente utilizados pela 

instituição financeira – pressupondo-se até que o serão –, mas no caso dos títulos 

depositados para negociação bursátil, estes são mantidos apenas pelo custodiante, no 

interesse e para utilização do depositante751. 

 

Em suma, trata-se de figuras diversas e que não podem ser confundidas. 

 

As considerações feitas acerca da natureza jurídica do depósito de instrumentos financeiros 

podem parecer teoréticas e sem interesse prático. Mas não o são, na medida em que deixam 

claro que não se aplicam as normas regentes do depósito civil ou mercantil à relação 

jurídica em tela. As disposições concernentes à devolução da coisa depositada não fazem 

qualquer sentido, na medida em que não existe nenhum bem palpável que possa ser 

entregue a qualquer pessoa. Da mesma forma, os deveres atinentes à guarda do objeto 

depositado demonstram-se completamente estranhos às peculiaridades dos instrumentos 

financeiros desmaterializados. 

 

Assim, as regras de responsabilidade da instituição depositária obedecem a parâmetros 

completamente diversos, quer assinalados expressamente em normas próprias que regem 

as atividades dessa instituição – sejam elas legais, regulamentares ou contratuais –, quer 

decorrentes da aplicação ao caso dos princípios gerais do direito. 

 

Apenas deve-se ressaltar que subsiste a necessidade de uma determinada entidade atue 

como “depositária” central ou custodiante dos instrumentos financeiros, como forma de 

controle acerca dos mesmos, no que tange ao número de títulos em circulação, seu resgate, 

pagamento de juros e amortização etc. O termo depósito permanece, destarte, como uma 

                                                 
751 Nesse sentido, no caso dos títulos, a relação jurídica se aproxima mais do depósito irregular, não 
procedendo uma das críticas feitas ao enquadramento do depósito bancário nesse figura. 
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reminiscência do passado, com a única função de demonstrar essa função específica 

exercida pela instituição752. 

 

Da mesma forma, os entes que administram as estruturas de negociação tem de manter o 

registro, por meio de um sistema de contas de débito e crédito, das posições de ativos de 

cada agente econômico que atua naquele determinado mercado. Se esses instrumentos 

financeiros são completamente destituídos de suporte material, a sua titularidade somente 

pode ser aferida por meio da análise dos saldos e demais anotações – vinculação de títulos, 

existência de operações compromissadas – de referidas contas. 

 

Outrossim, também deve ser mantida a escrituração dos negócios realizados por meio do 

sistema. Sem dúvida, um dos papéis que deve ser desempenhado pela estrutura de 

negociação é o recebimento de ordens de aquisição e alienação, sua classificação conforme 

critérios determinados – tipo de ativo, espécie de negócio pretendido, ordem de 

apresentação, valor –, a verificação de quais ordens atendem aos mesmos critérios e a 

indicação das transações a serem realizadas. Atua a instituição, portanto, como agente 

escriturador. 

 

Certamente, para que o sistema de negociação funcione de modo satisfatório, esses 

diversos elementos devem ser transmitidos aos agentes econômicos no menor tempo 

possível, para permitir a mais rápida dispersão de informação e a tomada de decisões 

negociais com um grau de racionalidade econômica maior. 

 

No cenário atual do mercado de capitais brasileiro, existem duas estruturas principais 

voltadas à negociação dos títulos públicos da dívida interna. São o Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia – SELIC, mantido pelo Banco Central do Brasil, e a CETIP S.A. 

- Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. 

 

Cada uma delas possui um regulamento próprio que estabelece as funções desempenhadas 

e o modo pelo qual os negócios são realizados, trazendo disposições que versam desde 

                                                 
752 A Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional n.º 554, de 12 de dezembro de 2001, conceitua, em seu  
anexo, depósito como sendo “entrada de Títulos no ambiente Tesouro Direto, mediante crédito destes Títulos 
na Conta da CBLC no SELIC e consequente registro em Conta de Custódia”. 
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temas operacionais, como a interface ao sistema, até questões juridicamente sensíveis, 

como o acesso à estrutura de negociação e a classificação das ordens. 

 

A BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros fornece uma 

estrutura de negociação para títulos públicos que não representam uma dívida em dinheiro, 

quais sejam, hoje, os Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs. 

Igualmente, há um regulamento interno que normatiza as atividades da respectiva estrutura 

de negociação. 

 

5.2.3 A mútua implicação entre as estruturas privadas e públicas 

 

A relação entre normas exógenas e endógenas está, de modo geral, presente em todos os 

mercados, e nos financeiros em especial.  

 

Contudo, no que tange ao mercado de títulos públicos, ela adquire maior complexidade, 

relacionada ao fato de que nesse âmbito o Estado é também um dos agentes econômicos 

participantes. Agente esse que, aliás, por pressuposto, está sempre presente no polo passivo 

da relação jurídica advinda do título e que, por consequência, realiza diversas transações 

nos sistemas de negociação, como alienações – tanto no momento da colocação quanto, 

eventualmente, no mercado secundário –, aquisições, pagamentos etc. 

 

Assim, quando emite normas cogentes, o Estado, além de regular as atividades 

desenvolvidas por terceiros – e nesse sentido há exogenia –, também conforma e restringe 

a sua própria capacidade de atuação – devendo-se reconhecer, em certa medida, também 

um caráter endógeno, por vezes, em normas estatais. 

 

Ademais, como já visto, os mercados organizados nos quais se negociam títulos da dívida 

pública não são regidos por normas de origem exclusivamente estatal. Há agentes de 

natureza privada que editam normas gerais e abstratas aptas e reconhecidamente válidas e 

eficazes, as quais regulam certas questões atinentes à organização e funcionamento dos 

mercados em tela. 

 



 255 

Como notam Sandro Amorosino e Natalia Banchelli, as entidades não estatais, ao emitirem 

normas no âmbito dos mercados financeiros, exercem uma função de interesse público, 

sendo que tais normas devem ser aderidas pelos demais agentes que a elas se 

submeterão753. Essa nota de interesse público das mencionadas regras acarreta, por certo, 

algum grau de limitação material a seu conteúdo. 

 

Um exemplo de tais normas originadas de agentes privados são os regulamentos e 

regimentos internos dos sistemas de negociação que não tenham origem pública. No caso 

brasileiro, especificamente a CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos é 

uma companhia aberta, cujas ações são negociadas em bolsa de valores. Como sociedade 

anônima, tem objetivo de obtenção de lucro, a ser distribuído entre os seus acionistas, 

observadas as regras legais e estatutárias a respeito754. 

 

Verifica-se, portanto, desde já, a compatibilidade de que agentes econômicos com 

finalidade lucrativa atuem na criação de normas gerais e abstratas que vincularão a si 

próprios, bem como a terceiros755. 

 

Há também determinadas associações que cumprem o papel ora estudado. Entre elas, 

ganha relevo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
                                                 
753 Em suas palavras: “Pur nela diversità di funzioni – in taluni casi eventuali (i fondi di garanzia), in altri 
continue e gestionali – hanno in comune sotto il profilo giuridico tre elementi: 
– lo  svolgimento di compiti di pubblico interesse; 
– l’adesione o partecipazione necessaria degli operatori del settore; 
– la produzione di atti di autoregolamentazione, che ne disciplinano l’organizzazione e l’attività e regolano i 
diritti e gli obblighi degli operatori nei loro confronti” (Oggetto, principi “costituzionali”, poteri pubblici e 
fonte normative dei diritti dei mercati finanziari. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. 
Manuale di Diritto dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 20). 
754 Até 1º de julho de 2008, a CETIP era uma associação, não possuindo fins lucrativos. No entanto, a partir 
dessa data, foi realizada a chamada desmutualização dessa entidade, que passou a adotar uma forma 
tipicamente mercantil. Sobre a desmutualização de bolsas de valores e de mercadorias, como fenômeno e 
tendência recente, vide WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge. A desmutualização das bolsas de valores e os 
novos desafios da regulação dos mercados de capitais. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, ano XLV, n.º 144, p. 128-137, out.-dez. 2006; e DUTRA, 
Marcos Galileu Lorena. As novas estruturas organizacionais das bolsas. 2008. Tese de doutorado – 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2008. 
755 Como explana Mario Bessone, “Per le disposizione dell’art. 62 [del Tuf], l’assemblea ordinaria della 
società deve deliberare un regolamento di organizzazione e gestione del mercato imperativamente precisato 
dal secondo comma della norma. Sarà suo contenuto necessario (i) la determinazione delle regole di 
ammissione al mercato sia per gli ‘operatori’ che per gli ‘strumenti finanziari’, dovendosi determinare anche 
le possibili fattispecie di loro sospensione o esclusione del mercato. Allo stesso modo la normativa 
regolamentare dovrà portare (ii) indicazioni delle ‘condizioni’ e ‘modalità’ per lo svolgimento delle 
negoziazioni (e degli ‘eventuali obblighi’ di ‘operatori’ e ‘emittenti’). Egualmente dovuta la (iii) precisazione 
dei ‘tipi di contratti’ ammessi alle negoziazioni (e dalle quantitativi negoziabili), così come (iiii) la 
definizione delle modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi.” (I mercati mobiliari.  
Milão: Giuffrè, 2002, p. 230) (grifos no original). 
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– ANBIMA, a qual reúne diversas instituições que operam nesses mercados. Uma das 

atividades desenvolvidas por essa Associação é justamente a edição de códigos de 

condutas e práticas adequadas nos mercados, que devem ser seguidas por seus membros756. 

Obviamente, essas regras são mais restritivas que aquelas de natureza estatal, que, por 

serem cogentes, hão de ser observadas por todos, independentemente de adesão. 

 

Em ambos os casos – normas impostas pelas autoridades estatais e aquelas criadas por 

agentes de mercado –, deve ser reconhecida a necessidade de haver estruturas nos agentes 

criadores do Direito que garantam uma certa isenção no exercício de sua atividades 

normativa. Essa isenção é buscada com a procedimentalização de tal função, bem como no 

estabelecimento de competências a seus respectivos órgãos e de regras acerca da 

composição dos mesmos. 

 

A adoção de ritos preestabelecidos para a tomada de decisões, com atos, fases e 

competências suficientemente delimitados, permite o exercício de controle, em algum 

grau, sobre o modo pelo qual a função normativa é exercida. 

 

Ganha relevo, ainda, nesse contexto, a questão atinente à formação dos órgãos das 

entidades mencionadas aos quais é incumbida a tarefa de criar normas. Eles devem, na 

medida do possível, ter composições mistas, com membros que representem interesses de 

mais de um setor, com vistas a tornar – ao menos em tese ou tendencialmente – o resultado 

de sua atuação menos unilateral ou voltado à persecução de interesses de determinados 

grupos de agentes econômicos. Ademais, órgãos cuja composição contemple diversas 

visões e pessoas de origens díspares são menos suscetíveis à sua captura por algum ramo 

do mercado ou grupo de interesses. 

 

                                                 
756 Um desses códigos de regulação e melhores práticas, que têm relação com o mercado de títulos públicos, 
é aquele atinente aos fundos de investimento. O código em questão, que traz parâmetros no que tange às 
atividades e administração desses investidores institucionais, tem os seus objetivos definidos em seu art. 1º, 
in verbis: 
“Art. 1º - O objetivo deste Código de Regulação e Melhores Práticas (‘Código’) é estabelecer parâmetros 
pelos quais as atividades das Instituições Participantes abaixo definidas, relacionadas à constituição e 
funcionamento de fundos de investimento (‘Fundos de Investimento’ ou ‘Fundos’), devem se orientar, 
visando, principalmente, a estabelecer: 
I. a concorrência leal; 
II. a padronização de seus procedimentos; 
III. a maior qualidade e disponibilidade de informações sobre Fundos de Investimento, especialmente por 
meio do envio de dados pelas Instituições Participantes à ANBIMA; e 
IV. a elevação dos padrões fiduciários e a promoção das melhores práticas do mercado.” 
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Cabe, outrossim, às autoridades administrativas – no caso brasileiro, especialmente ao 

Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, em seus respectivos campos 

de atuação – zelar pela adoção dessas boas práticas de mercado mencionadas757. No que 

tange à produção normativa no seio de entidades públicas, cabe aos órgãos 

hierarquicamente superiores ou ao próprio legislador efetuar a definição e o controle dos 

procedimentos respectivos. 

 

De qualquer modo, tem-se de considerar que todo o quadro normativo atinente à 

negociação dos títulos públicos e às características destes deve levar em consideração os 

interesses dos diversos agentes econômicos envolvidos, bem como os objetivos a serem 

buscados com a conformação de tais mercados. Entre tais objetivos, como já exposto, 

podem ser ressaltados o acesso amplo aos sistemas de negociação, direta ou indiretamente, 

a busca por melhores condições de colocação para a Administração Pública, a 

impessoalidade na execução dos negócios e a mais ampla possibilidade de intervenção de 

terceiros nas propostas lançadas. 

 

Por fim, ressalte-se que não pode ser olvidada a intrincada rede de normas e fontes 

normativas que atuam para delimitar o regramento jurídico aplicável aos títulos públicos e 

aos mercados nos quais estes são negociados. Deve-se, destarte, ter em mente que existe 

uma influência recíproca e mútua entre os diversos organismos jurígenos, quer públicos, 

quer privados, em uma complexa dinâmica, para que se possa atingir o resultado final, com 

um sistema que funcione adequadamente. 

 

5.3 Os interesses dos investidores 

 

Os títulos públicos, para cumprirem adequadamente a sua função de permitir o 

financiamento dos gastos estatais por meio da captação temporária de poupança ao menor 

                                                 
757 No âmbito italiano, Mario Bessone relata que “Ad autorizzare la società all’‘esercizio’ della attivittà di 
gestione del mercato sarà la Consob impegnata ad osservare le disposizioni dell’art. 63 del Tuf, che alla 
Consob domanda di accertare sia la sussistenza dei requisiti di legge sia che il regolamento del mercato risulti 
‘conforme alla disciplina comunitaria’, dovendo comunque essere tale da ‘assicurare’ la necessaria 
trasparenza delle attivittà, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. In questo 
modo le discipline del Tuf assegnano alla Consob funzioni di vigilanza con caratteri di forte incidenza già 
quanto all’avvio ad operatività di mercati mobiliari ‘regolamentati’” (I mercati mobiliari.  Milão: Giuffrè, 
2002, p. 230) (grifos no original). 
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custo possível, devem atender não só aos interesses do ente público emissor, mas também 

aos dos seus destinatários: os investidores. 

 

Tendo em vista que, ordinariamente, a subscrição ou aquisição de tais títulos por agentes 

privados é voluntária, torna-se necessário que os valores em questão sejam atrativos para 

aqueles agentes econômicos superavitários, detentores de recursos excedentes. 

 

A poupança privada de caráter monetário, hoje, é mantida quase que exclusivamente no 

seio do sistema financeiro lato sensu. Tal se dá tanto pela segurança propiciada pelas 

instituições financeiras e equiparadas758 quanto pela possibilidade de realização de 

investimentos de natureza financeira759. No âmbito de tal sistema, os “produtos” ou opções 

de investimento oferecidos são cada vez mais diversificados, concorrendo entre si pela 

preferência do investidor. 

 

É nesse contexto que se deve entender a afirmação de que o Estado tem de considerar os 

interesses dos investidores ao fixar as características e o regime jurídico dos títulos 

públicos, sob pena de tais títulos deixarem de ser voluntariamente absorvidos pelo mercado 

e haver uma falha nessa forma de financiamento das atividades estatais. Deve o Estado, 

ademais, considerar as diferenças de interesses entre os diversos potenciais investidores, 

como forma de tentar obter uma parcela da poupança de todos. 

 

Deve-se, ainda, levar em consideração que um objetivo a ser atingido na regulamentação 

dos valores em questão é a democratização na participação dos agentes econômicos 

privados nos ganhos a serem percebidos com o pagamento de juros pelo Estado. Trata-se 

de uma norma programática de democracia econômica760, pela qual todo cidadão detentor 

                                                 
758 A chance de perda de ativos em virtude da insolvência, liquidação ou falência de uma instituição 
financeira é significativamente inferior à de roubo, furto, perecimento ou extravio de valores em moeda.  
759 Não se pode esquecer que a moeda, em regra, sofre constante deterioração de seu poder de compra, em 
virtude da existência do fenômeno inflacionário. É, portanto, do interesse geral dos titulares de recursos 
excedentes adotar medidas para proteger-se de tal desvalorização bem como com vistas a, na medida do 
possível, obter remuneração pela não utilização imediata dos recursos que detêm. 
760 A mencionada “democracia econômica” encontra seu fundamento constitucional nos objetivos da 
República Federativa do Brasil insertos nos incisos I e IV do art. 3º da Constituição de 1988, que são 
respectivamente “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Outrossim, o 
regramento constitucional da licitação é orientado no sentido de permitir a quaisquer interessados a 
participação em atividades econômicas como contratante com a Administração, com o objetivo de obter 
lucros em virtude de tal contratação. Ademais, um dos princípios da ordem econômica é “redução das 
desigualdades regionais e sociais” (art. 170, VII, da Constituição da República de 1988).  
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de recursos para poupar pode optar por realizar investimento em títulos públicos e receber 

de juros a serem pagos pelo Estado. 

 

Assim, passaremos a analisar os interesses dos investidores na subscrição e aquisição de 

títulos públicos. Para tornar a análise mais acurada, dividimos os investidores em duas 

classes que, em geral, possuem objetivos próprios: os institucionais e os não institucionais. 

 

5.3.1 Investidores institucionais 

 

Investidores institucionais são as pessoas jurídicas761 que possuem o dever de aplicar seus 

recursos em determinados ativos de natureza financeira, dever esse decorrente da 

combinação de seu objeto social com as normas jurídicas aplicáveis em decorrência de tal 

objeto762. De fato, há pessoas jurídicas que exercem atividades tais que tornam necessária a 

utilização de parcela de seus recursos para a aquisição de determinados ativos, para a 

realização de certos investimentos. É o caso das sociedades seguradoras, das sociedades de 

capitalização, dos resseguradores, das entidades abertas ou fechadas de previdência 

complementar e dos fundos de investimento763. 

 

No que tange às seguradoras, os recursos por elas recebidos com o pagamento de prêmios, 

aqueles já incorporados ao seu patrimônio bem como as demais receitas que obtiverem, 

têm de ser aplicados de uma forma suficientemente segura de modo a que possam, sempre 

que necessário, fazer frente ao pagamento dos riscos cobertos quando um sinistro ocorrer. 

Nesse sentido, o art. 5º, V, do Decreto-Lei n.º 73/1966 estabelece como um dos objetivos 

                                                 
761 Não cuidamos, aqui, de afirmar peremptoriamente a personificação jurídica dos investidores 
institucionais. Com efeito, os fundos de investimento, que se incluem na categoria de investidores 
institucionais, não são dotados, no ordenamento jurídico pátrio, de personalidade jurídica no sentido preciso 
do termo. Contudo, para efeitos práticos, há uma equiparação entre tais fundos e as pessoas jurídicas, como a 
existência de representantes estatutários e de inscrição no CNPJ. O que é importante ressaltar é que os 
investidores institucionais não podem ser pessoas físicas ou naturais, na medida em que estas não têm o dever 
estatutário de investir parcela de seus recursos neste ou naquele ativo. Assim, a expressão “pessoa jurídica” é 
ora utilizada em oposição a “pessoa física”, e não como sinônimo de “ente dotado de personalidade jurídica”. 
762 Conferindo sentido relativamente diverso à expressão investitori istituzionali, Mario Bessone diz que 
“Così comumente si definiscono gli operatori professionali che nell’interesse di una massa di risparmiatori 
possono essere autorizzati ad una gestione colletiva e in monte di risorse finanziarie variamente impiegate” (I 
mercati mobiliari.  Milão: Giuffrè, 2002, p. 173) (grifos no original). 
763 O Manual de Procedimentos Operacionais da Bolsa de Valores de São Paulo, em seu item 7.1.1 b 
enumera que “Clientes Investidores Institucionais são os Fundos Mútuos de Investimento, Fundos de 
Previdência Privada, Seguradoras e outros”. O item de mesmo número do Regulamento de Operações da 
Bolsa de Valores de São Paulo veicula conceito idêntico. 
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da política de seguros brasileira “a preservação da liquidez e da solvência das sociedades 

seguradoras”. Para tanto, os arts. 28 e 29 desse mesmo diploma764 conferem ao Conselho 

Monetário Nacional a competência para ditar diretrizes acerca da aplicação das reservas 

técnicas das sociedades seguradoras, bem como mencionam a existência de “investimentos 

compulsórios”. Outrossim, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP também 

detém atribuição de regulamentar os investimentos a serem feitos pelas sociedades 

seguradoras765. 

 

Situação semelhante é a das sociedades de capitalização. O Decreto-Lei n.º 261/1967, que 

cuida dessas entidades, estabelece que a atuação estatal com relação às mesmas, no 

interesse dos portadores de títulos de capitalização, deve objetivar, entre outros fins, “a 

preservação da liquidez e da solvência das sociedades de capitalização” (art. 2º, III). E esse 

diploma, em seu art. 4º, determina que às sociedades de capitalização aplicam-se, entre 

outras disposições atinentes às sociedades seguradoras, os já mencionados arts. 28 e 29 do 

Decreto-Lei n.º 73/1966. Conclui-se, portanto, que também as sociedades de capitalização 

sujeitam-se a regras de aplicação de reservas técnicas e realização de investimentos 

compulsórios ditadas pelo Conselho Monetário Nacional e pela regulamentação do 

Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP766. 

 

Aos resseguradores locais, que são aqueles sediados no Brasil e que possuem como objeto 

exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão, aplicam-se as normas 

concernentes às sociedades seguradoras, nos termos do art. 5º da Lei Complementar n.º 

126/2007. O art. 6º, V, da mesma Lei Complementar estabelece que os resseguradores 

admitidos e os eventuais767 devem obedecer “aos requisitos que venham a ser fixados pelo 

                                                 
764 “Art 28. A partir da vigência deste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas das Sociedades 
Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. 
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a critérios que garantam 
remuneração adequada, segurança e liquidez. 
Parágrafo único. Nos casos de seguros contratados com a cláusula de correção monetária é obrigatório o 
investimento das respectivas reservas nas condições estabelecidas neste artigo.” 
765 Determina o art. 32, III do Decreto-Lei n.º 73/66: 
“Art 32. É criado o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, ao qual compete privativamente: 
(...)_ 
III - Estipular índices e demais condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais 
a serem observadas pelas Sociedades Seguradoras.” 
766 A competência desse Conselho vem estabelecida pelo art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 261/1967, com 
referência, uma vez mais, ao Decreto-Lei n.º 73/1966. 
767 Assim definidos pelo art. 4º da Lei Complementar em tela: 
“Art. 4º. As operações de resseguro e retrocessão podem ser realizadas com os seguintes tipos de 
resseguradores: 
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órgão regulador de seguros brasileiro”. Assim, cabe ao Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP estabelecer critérios para a realização de investimentos no Brasil pelos 

resseguradores admitidos e pelos eventuais768, inclusive em virtude da isonomia que deve 

haver entre estes e os resseguradores locais. 

 

Também as entidades abertas ou fechadas de previdência complementar devem obedecer 

às determinações de agentes estatais na realização de seus investimentos. Com efeito, a Lei 

Complementar n.º 109/2001, ao dispor sobre o regime de previdência complementar, 

determina que a ação do Estado será exercida com o objetivo de “determinar padrões 

mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial”. Como fins específicos dessa 

atuação, a lei fixa “a preservação da liquidez, da solvência e do equilíbrio” tanto dos 

planos de benefícios, isoladamente, como de cada entidade de previdência complementar, 

no conjunto de suas atividades (art. 3º, III).  

 

Entretanto, há uma significativa diferença entre as atribuições estatais para a definição dos 

investimentos obrigatórios nas entidades de previdência complementar e nos demais 

investidores institucionais anteriormente mencionados. A Lei Complementar n.º 109/2001, 

em seu art. 9º, determina que “as entidades de previdência complementar constituirão 

reservas técnicas, provisões e fundos” nos termos de regulamentação a ser expedida pelos 

órgãos competentes. O § 1º desse dispositivo confere ao Conselho Monetário Nacional 

competência para ditar diretrizes acerca da aplicação dos recursos correspondentes às 

reservas, às provisões e aos fundos. Mas o seu § 2º veda expressamente que sejam 

estabelecidos limites mínimos de aplicação ou aplicações compulsórias, reduzindo o 

âmbito de atuação e discricionariedade dos agentes reguladores. Com efeito, a atuação do 

Conselho Monetário Nacional não pode ir além da fixação de diretrizes, com vistas a 

preservar a solvência e a liquidez das entidades e, eventualmente, de limites máximos de 

aplicação, com o intuito de evitar a concentração excessiva de risco. 

                                                                                                                                                    
I - ressegurador local: ressegurador sediado no País constituído sob a forma de sociedade anônima, tendo por 
objeto exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão; 
II - ressegurador admitido: ressegurador sediado no exterior, com escritório de representação no País, que, 
atendendo às exigências previstas nesta Lei Complementar e nas normas aplicáveis à atividade de resseguro e 
retrocessão, tenha sido cadastrado como tal no órgão fiscalizador de seguros para realizar operações de 
resseguro e retrocessão; e 
III - ressegurador eventual: empresa resseguradora estrangeira sediada no exterior sem escritório de 
representação no País que, atendendo às exigências previstas nesta Lei Complementar e nas normas 
aplicáveis à atividade de resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrada como tal no órgão fiscalizador de 
seguros para realizar operações de resseguro e retrocessão.” 
768 Tal competência foi exercida por meio da Resolução CNSP n.º 187, de 29 de abril de 2008.  
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No que tange especificamente às entidades abertas de previdência complementar, o art. 37, 

III, dessa Lei Complementar atribui ao órgão regulador a competência de fixar “os índices 

de solvência e liquidez, bem como as relações patrimoniais a serem atendidas”. 

 

Por fim, também os fundos de investimento devem obedecer a certos limites de aplicação 

de seu patrimônio em determinados tipos de ativos. Mas tais limites variam conforme o 

tipo e o objetivo de cada fundo de investimento769. Considerando que o objetivo desses 

fundos é essencialmente a realização de aplicações de recursos em ativos financeiros, é 

patente que o seu patrimônio deve estar primordialmente alocado em tal tipo de ativos. No 

entanto, há uma diversidade bastante grande de fundos de investimento, para atender a 

demandas diferenciadas por parte dos agentes econômicos interessados em aportar recursos 

neles. 

 

As normas acerca dos limites de aplicação dos fundos de investimento buscam justamente 

salvaguardar os interesses dos aplicadores, deixando os gestores e administradores dos 

fundos adstritos ao objetivo declarado destes. Aliás, no mais das vezes, são justamente os 

limites mínimos ou máximos de composição do ativo que determinam a inclusão de um 

fundo de investimento nesta ou naquela categoria. Nesse sentido é que a Comissão de 

Valores Mobiliários determina que o regulamento dos fundos de investimento sujeitos à 

sua atuação explicite a “política de investimento, de forma a caracterizar a classe do 

fundo”770. 

 

Assim, apenas a título exemplificativo, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 

409, de 18 de agosto de 2004, em seus arts. 93 e 94771, estabelece limites máximos para a 

exposição do patrimônio de fundos de investimento classificados como de “Curto Prazo” 

ou “Referenciados”, contendo, entre outras, as seguintes disposições: 

Art. 93.  Os fundos classificados como “Curto Prazo” deverão aplicar seus 
recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou privados prefixados ou 
indexados à taxa SELIC ou a outra taxa de juros, ou títulos indexados a índices 
de preços, com prazo máximo a decorrer de 375 dias, e prazo médio da carteira 
do fundo inferior a 60 dias, sendo permitida a utilização de derivativos somente 

                                                 
769 Acerca dos tipos de fundos de investimento existentes no Brasil e a caracterização de sua natureza 
jurídica, vide FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento. São Paulo: 
Quartier Latin, 2006. 
770 Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 409, de 18 de agosto de 2004, art. 41, VI. 
771 Com a redação que lhes foi conferida respectivamente pelas Instruções da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 411, de 26 de novembro de 2004, e n.º 450, de 30 de março de 2007. 
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para proteção da carteira e a realização de operações compromissadas lastreadas 
em títulos públicos federais. 
(...) 
Art. 94.  Os fundos classificados como “Referenciados” deverão identificar em 
sua denominação o seu indicador de desempenho, em função da estrutura dos 
ativos financeiros integrantes das respectivas carteiras, desde que atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
I – tenham 80% (oitenta por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido 
representado, isolada ou cumulativamente, por: 
a) títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil; 
b) títulos e valores mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja classificado na 
categoria baixo risco de crédito ou equivalente, com certificação por agência de 
classificação de risco localizada no País; 
II – estipulem que 95%, no mínimo, da carteira seja composta por ativos 
financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do 
indicador de desempenho (benchmark) escolhido;  
III – restrinjam a respectiva atuação nos mercados de derivativos a realização de 
operações com o objetivo de proteger posições detidas à vista, até o limite 
dessas. 

 

Note-se que os títulos públicos federais têm o mesmo tratamento conferido aos papéis de 

emissores que sejam certificados como apresentando baixo risco de crédito. Nessa mesma 

linha, o art. 87, II, a, do ato normativo em questão estabelece não haver limite máximo de 

concentração do patrimônio de um fundo em “títulos públicos federais e operações 

compromissadas lastreadas nestes títulos”. E o art. 86, V, ainda da mesma Instrução, 

dispõe não haver limite de concentração em ativos de um mesmo emissor, quando este for 

a União. 

 

Isto posto, pode ser feita uma divisão dos investidores institucionais em duas categorias: (i) 

aqueles que voltados à administração de recursos de terceiros e (ii) aqueles que assumem 

onerosamente riscos de terceiros. Na primeira categoria encontram-se os fundos de 

investimento, as sociedades de capitalização e as entidades de previdência complementar, 

abertas ou fechadas772. Na segunda categoria estão as sociedades seguradoras e os 

resseguradores. 

 

Vistos quem são os investidores institucionais e que existem normas cogentes que 

determinam, ao menos parcialmente, a composição de suas respectivas carteiras, cabe 

                                                 
772 As entidades de previdência complementar tanto administram recursos de terceiros, os participantes, 
quanto cobrem alguns riscos sociais, como a velhice e a invalidez. No entanto, parece-nos que prepondera, 
com relação a essas entidades, o caráter de administração de recursos de terceiros, na medida em que os 
riscos são cobertos exatamente pela existência de um volume de recursos aportados pelo participante (e, 
eventualmente, por um instituidor ou patrocinador), que continuam a lhe pertencer. Nesse sentido é que o art. 
1º da Lei Complementar n.º 109/2001, em seu art. 1º, estabelece que “o regime de previdência privada é 
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício”. 
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indagar acerca da atuação de tais investidores na aquisição de títulos públicos e, em 

especial, dos interesses por eles perseguidos em tal seara. 

 

Em primeiro lugar, deve-se retomar a noção já explicitada de que, ao menos 

genericamente, os títulos públicos são tidos como uma das formas de investimento mais 

seguras e dotada de grande liquidez. Essa noção permite entender o motivo pelo qual as 

autoridades reguladoras, ao estipular diretrizes e normas acerca da aplicação do patrimônio 

dos investidores institucionais, privilegiam, em medida maior ou menor, a sua alocação em 

títulos públicos. 

 

Deve-se sempre ter em mente, nesse tocante, que as autoridades reguladoras buscam 

maximizar a solidez do patrimônio dessas instituições. 

 

Quando se trata de uma entidade cujo objetivo é assumir onerosamente riscos de terceiros, 

o fundamento desse norte traçado é manter a capacidade patrimonial e financeira do 

investidor institucional de honrar os riscos por ele assumidos, em caso de sinistro. No 

âmbito patrimonial, procura o Estado evitar que essas entidades corram riscos excessivos 

em seus investimentos que, concretizando-se, tornem o seu patrimônio insuficiente para 

fazer frente às suas eventuais obrigações advindas da atividade operacional. Já sob o 

aspecto financeiro, é importante que as pessoas jurídicas em tela possuam investimentos 

com liquidez suficiente para que possam rapidamente transformá-los em moeda e atender à 

eventual necessidade de pagamentos de valores mais elevados, pela ocorrência de sinistros. 

Há uma constante tensão entre a necessidade de efetivar investimentos, para remunerar os 

recursos que a entidade detém, e a de minimizar os riscos de tais investimentos, 

entremeada pela álea que caracteriza a sua atividade operacional. 

 

Já no que tange aos investidores institucionais que administram recursos de terceiros, a 

aplicação em títulos públicos visa à preservação dos interesses de tais terceiros. Em se 

tratando, como já dito, de ativos vistos como bastante seguros, muitas vezes a 

normatização estatal vigente ou o próprio regulamento que direciona a ação do gestor dos 

recursos estabelecem patamares mínimos de aplicação em títulos públicos. Obviamente, a 

existência de tais patamares e o seu grau dependerá da opção de risco apresentada ao 

agente que entrega seus recursos ao investidor institucional. Por exemplo, no caso de um 

fundo de investimento, o interessado escolhe o perfil do fundo, como maior ou menos 
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risco, conforme melhor convenha aos seus interesses e expectativas de riscos e ganhos. 

Assim, fundos de investimento que adotem uma linha menos agressiva, com menores 

riscos para o cotista, tendem a aplicar mais em títulos públicos e devem traduzir essa 

política de investimento em seu respectivo regulamento. 

 

Nesse contexto, pode-se afirmar que os limites traçados, no mais das vezes, exercem uma 

função prudencial, de garantir o bom funcionamento daquele determinado agente 

econômico, com vistas a evitar crises sistêmicas, que se espraiem pelos demais agentes. É 

de se notar que os investidores institucionais ocupam posições sensíveis no intrincado 

sistema de relações econômicas e a crise em um ou mais desses agentes possui uma grande 

capacidade de se espalhar e contaminar outros agentes e setores. 

 

Constata-se, destarte, que existe um grau de voluntariedade menor na aquisição de tais 

títulos pelos investidores institucionais. Quer em virtude de regulamentação administrativa, 

quer diante de regras autoimpostas, em muitos casos uma parcela de seu patrimônio tem ter 

de ser alocada na aquisição e manutenção desses papéis. 

 

Tal fato, parece-nos, não anula o caráter voluntário da sua aquisição, ou, em outros termos, 

não afasta a autonomia privada no âmbito do exercício das atividades de tais investidores.  

 

Isso porque, em primeiro lugar, cabe aos órgãos desses investidores, por meio dos critérios 

que julguem adequados, formular a decisão de investimento neste ou naquele título 

público. No mais das vezes, não existe uma limitação que determine qual o título a ser 

adquirido, havendo uma gama considerável de valores que atendem aos parâmetros 

traçados ou pelo regulador externo ou pelo regulamento interno. A escolha entre um papel 

prefixado, um pós-fixado atrelado a uma determinada taxa de juros ou a um índice de 

inflação, com vencimento em data próxima ou distante773, cabe ao próprio investidor 

institucional. Nesse círculo, ainda que um pouco mais reduzido, vigora a autonomia 

privada. 

 

Em segundo lugar, as normas endógenas ou exógenas não determinam o exato montante 

dos recursos que devem ser alocados em cada categoria de títulos ou ativos, mas apenas 

                                                 
773 Dentro, obviamente, de certos limites eventualmente existentes, como aqueles referentes à data dos 
vencimentos dos papéis aplicáveis aos fundos de investimento de “Curto Prazo”. 
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fixam limites prudenciais, com vistas a assegurar solidez e liquidez mínimas. Preserva-se, 

assim, a autonomia privada, como um dos pilares da livre iniciativa e da ordem econômica 

no ordenamento jurídico pátrio. Mas, por outro lado, busca-se também perseguir o 

interesse público, evitando-se abusos e atuações irresponsáveis ou excessivamente 

arriscadas, que possam prejudicar terceiros significativamente. 

 

Por fim, ainda no que diz respeito aos investidores institucionais, vale salientar a 

importância de serem os títulos públicos emitidos sob a forma nominativa e, em especial, 

escritural. Como já salientado, os papéis negociados sob a forma nominativo-escritural têm 

a sua titularidade controlada por meio de registros em contas próprias, nas quais são 

lançadas a crédito e débito as aquisições e alienações realizadas. Há, portanto, a 

possibilidade de aferição imediata e segura dos recursos aplicados pelos investidores em 

tais ativos. Com uma simples atestação do agente escriturador ou do administrador do 

sistema de negociação, verifica-se qual a quantidade de títulos que pertencem a um dado 

agente. Diante de registros seguros, além da gestão mais simples e precisa, a fiscalização e 

o controle das atividades e dos investidores instituições, da aplicação de seus recursos e de 

seu patrimônio atualizado são bastante facilitados. 

 

O mesmo se diga quanto à existência de transações envolvendo tais títulos, como a 

subscrição, aquisição ou alienação. Sendo esses negócios sujeitos a registro pela entidade 

que administra os respectivos sistemas e pelo agente escriturador, podem-se aferir as 

condições em que as operações foram efetivadas, seu valor, a contraparte contratante e 

todos os demais elementos eventualmente relevantes. Qualquer dado significativo fica 

registrado pelos entes responsáveis pela transferência da titularidade, evitando-se a 

dificuldade de controle e fiscalização que é ínsita aos títulos ao portador e endossáveis. 

 

Os mecanismos de formação de preços são mais facilmente identificáveis em títulos 

negociados em sistemas informatizados. E, como consequência, qualquer atuação 

destoante da condução natural de negócios em consonância com tais mecanismos é mais 

facilmente constatada. 

 

Privilegia-se, deste modo, a atuação dos agentes estatais incumbidos de realizar a 

fiscalização das atividades dos investidores institucionais. Por exemplo, o papel da 
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Comissão de Valores Mobiliários, do Banco Central do Brasil e da Superintendência de 

Seguros Privados pode ser desempenhado de maneira mais segura e eficaz. 

 

Ademais, por outro lado, privilegia-se a lisura na efetivação das transações, que tendem a 

um padrão ético mais elevado tendo em vista a existência de formas mais seguras de 

controle e fiscalização, ou, na terminologia da língua inglesa, accountability774. 

 

Precisamente por tais vantagens dos títulos escriturais negociados por meio de sistemas 

informatizados, as agências reguladoras, ao baixarem a sua normatização, privilegiam a 

aquisição de tais papéis. Esse é o caso da Circular do Banco Central do Brasil n.º 2.616, de 

18 de setembro de 1995, que regulamentava os fundos de investimento financeiro, a qual 

assim dispunha em seu art. 13775: 

Art. 13. As aplicações do fundo devem estar representadas por ativos financeiros 
e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, 
exceto Títulos de Desenvolvimento Econômico (TDE) e quotas do Fundo de 
Desenvolvimento Social (FDS). 
§ 1º. Os ativos financeiros e as modalidades operacionais integrantes da carteira 
do fundo devem estar devidamente custodiados, bem como registrados e/ou 
mantidos em conta de depósitos diretamente em nome do fundo, em contas 
específicas abertas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), 
em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo 
Banco Central do Brasil ou em instituições ou entidades autorizadas à prestação 
desses serviços pela referida Autarquia ou pela Comissão de Valores 
Mobiliários. 

                                                 
774 O termo accountability é utilizado tanto no âmbito da contabilidade empresarial quanto no das finanças 
públicas. 
Na primeira dessas searas, segundo Masayuki Nakagawa, “No trabalho intitulado Governança Empresarial 
publicado em 2004, a International Federation of Accountants (IFAC) aponta para a existência de duas 
formas de accountability: (1) Accountability exógena, que decorre da necessidade de o Conselho de 
Administração realizar prestação de contas (evidenciação) à Assembleia Geral Ordinária dos acionistas e 
stakeholders. Essa forma de quitação de accountability tem como base técnica a atividade de contabilização 
(bookeeping) sob a responsabilidade legal e técnica do contador, visando a demonstrar a conformidade da 
empresa às leis que regulam suas atividades e (2) Accountability endógena, direcionada pela necessidade de 
os dirigentes da empresa realizarem a prestação de contas (evidenciação) da eficiência e eficácia de seu plano 
estratégico de negócios perante o seu Conselho de Administração” (Accountability: a razão de ser da 
contabilidade. Revista Contabilidade & Finanças, São Paulo, FIPECAFI/FEA/USP, vol. 18, n.º 44, maio-
ago. 2007, p. 7) (grifos no original). 
Já com relação à utilização do termo no que diz respeito aos controles governamentais, Marcus André Melo 
define-o como capacidade de responsabilização dos agentes públicos (O viés majoritário na política 
comparada: responsabilização, desenho institucional e qualidade democrática. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, São Paulo, ANPOCS, vol. 22, n.º 63, fev. 2007, pp. 11-12). 
Na doutrina portuguesa, fala-se em sindicabilidade (CÂMARA, Paulo. Supervisão e regulação do mercado 
de valores mobiliários. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. VIII. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pp. 
50-51). 
775 Com a redação que lhe foi conferida pela Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.049, de 19 de julho de 
2001. Em virtude da edição da Lei n.º 10.303/2001, que ampliou a competência da Comissão de Valores 
Mobiliários, a matéria atinente a todos fundos de investimento passou a ser objeto de regulação por essa 
Comissão. Assim, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.334, de 22 de dezembro 
de 2005, e da Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.304, de 28 de dezembro de 2005, a Circular transcrita 
foi revogada. 
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§ 2º. Excetuam-se do disposto no parágrafo 1º, as aplicações do fundo em quotas 
de fundos de investimento. 

 

Note-se, assim, que os ativos financeiros integrantes da carteira dos fundos em questão 

deviam ser registrados e mantidos em contas de depósitos em sistemas de negociação 

próprios. Ademais, para esses fundos, havia um limite máximo de exposição do patrimônio 

em ações e fundos de ação, privilegiando-se ativos tido como mais seguros, entre os quais 

encontram-se os títulos públicos. 

 

Disposição semelhante foi mantida pela normatização estabelecida pela Comissão de 

Valores Mobiliários, quanto à necessidade de os ativos que compõem o patrimônio dos 

fundos de investimento serem objeto de negociação em sistemas próprios e mantidos em 

contas de depósito. Com efeito, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 409, 

de 18 de agosto de 2004, assim dispõe em seu art. 2º776: 

Art. 2º. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituída sob a 
forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros, observadas as 
disposições desta Instrução. 
§ 1º. Para efeito desta Instrução, consideram-se ativos financeiros: 
I – títulos da dívida pública; 
(...) 
§ 3º. Somente poderão compor a carteira do fundo ativos financeiros admitidos a 
negociação em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, ou registrados em 
sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira devidamente 
autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nas suas respectivas áreas 
de competência. 
§ 4º. Não dependerão do registro de que trata o § 3º as cotas de fundos de 
investimento aberto. 
(...) 
§ 8º. Os registros a que se referem os §§ 3º, e 5º, inciso II, deste artigo deverão 
ser realizados em contas de depósito específicas, abertas diretamente em nome 
do fundo. 

 

Em suma, a conformação normativa dos títulos públicos deve atentar para os aspectos 

mencionados acerca dos interesses dos investidores institucionais envolvidos na matéria. 

 

5.3.2 Investidores não institucionais 

 

Os investidores não institucionais são definidos por contraposição aos institucionais. E, 

portanto, em regra não possuem o dever de aplicar os recursos que integram seu 

patrimônio em determinados ativos de natureza financeira. 
                                                 
776 Com a redação que lhe foi conferida pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 450, de 30 de 
março de 2007. 
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Obviamente, entre tais investidores, incluem-se as pessoas físicas, que podem alocar os 

seus recursos da forma que melhor lhes aprouver. Não existem, em geral, normas jurídicas 

que determinem a um indivíduo a forma pela qual ele deve poupar ou gastar os seus 

recursos777. Por outro lado, a verificação do caráter institucional de um investidor passa 

pela análise de seu objeto social, categoria essa incompatível com a qualidade de ser 

humano778. 

 

Há também pessoas jurídicas que se enquadram como investidores não institucionais. São 

precisamente aquelas cujo objeto social, conjugado com as normas aplicáveis em 

decorrência de tal objeto, permitem a escolha da forma de aplicação de seu patrimônio, 

inclusive em bens outros que não ativos financeiros779. 

 

Tais pessoas físicas e jurídicas podem, se assim o desejarem, aplicar parte de seu 

patrimônio em instrumentos financeiros. São, portanto, investidores de caráter voluntário. 

 

Mas o universo desses investidores é por demais amplo. Ele engloba tanto trabalhadores 

dos mais diversos ramos que pretendem reunir uma poupança que lhes permita adquirir 

bens de maior valor ou gozar de uma velhice financeiramente tranquila, como agentes 

acostumados com as minúcias do mercado financeiro, que realizam investimentos de forma 

profissional e com grande frequência. 

 

Por essa razão, os investidores não institucionais são divididos entre os qualificados e os 

não qualificados. Os qualificados são aqueles considerados pelo ente normatizador, em 
                                                 
777 Há algumas exceções, advindas de situações específicas, como a manutenção de recursos em contas 
ligadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, as quais não são de livre movimentação. 
778 Sob a ótica kantiana, o homem é um fim em si mesmo, qualidade que fundamenta a sua liberdade (KANT, 
Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Tradução: Leopoldo Holzbach. 
São Paulo: Martin Claret, 2003, p. 81). Tal concepção da natureza humana não se coaduna com a existência 
de uma finalidade social ou objetivo social, ou de um objeto social consistente em uma atividade delimitada a 
ser desenvolvida. Tais conceitos são próprios das pessoas jurídicas. 
779 Pode existir uma pessoa jurídica que tenha como objeto social a aplicação de seus recursos em bens 
determinados, como, v.g., a aquisição de imóveis. Nesse caso, não se trata de um investidor institucional, 
uma vez que tais bens não são ativos financeiros. Ademais, ainda que o estatuto ou contrato social de uma 
pessoa jurídica preveja que ela deve alocar a integralidade dos recursos que lhe pertencem em ativos de 
natureza financeira, como títulos públicos, por exemplo, não se tratará de um investidor institucional, uma 
vez que esse objeto social não faz incidir normas exógenas que determinem uma determinada forma de 
utilização de tais recursos. Com efeito, somente terão caracterizada a condição de investidor institucional 
aquelas pessoas jurídicas que exercerem uma atividade tal, em conformidade com seu objeto social, que 
acarrete a incidência de um regime jurídico específico acerca da forma de alocação de seu patrimônio em 
ativos financeiros. 
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virtude critérios objetivos, subjetivos ou declaração do próprio investidor, com maior 

conhecimento acerca dos riscos envolvidos em operações no mercado de capitais e, 

destarte, com menor necessidade de intervenção do Estado para proteção de seus 

interesses780. 

 

A Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 409, de 18 de agosto de 2004, assim 

define os investidores qualificados781: 

Art. 109.  Para efeito do disposto no artigo anterior, são considerados 
investidores qualificados: 
I – instituições financeiras; 
II – companhias seguradoras e sociedades de capitalização; 
III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; 

                                                 
780 Após analisar o conceito e o regramento jurídico aplicável aos investidores qualificados em alguns 
sistemas jurídicos, Arnoldo Wald conclui que “Em todos os sistemas analisados observamos que o investidor 
qualificado, em razão de sua capacidade técnica e econômica real ou presumida para melhor avaliar os riscos 
das operações das quais participa ou pretende participar, não necessita de maior proteção regulatória” (O 
investidor qualificado no Direito Comparado. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, Malheiros, ano XLIV, n.º 139, jul.-set. 2005, p. 27). 
781 A legislação comunitária europeia utiliza a expressão “cliente profissional” de uma empresa de 
investimento que presta serviços de investimento ou serviços auxiliares. Esses clientes são definidos no 
Anexo II da Diretiva n.º 2004/39 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, da seguinte 
forma: 
“O cliente profissional é um cliente que dispõe da experiência, dos conhecimentos e da competência 
necessários para tomar as suas próprias decisões de investimento e ponderar devidamente os riscos em que 
incorre. Para poder ser considerado um cliente profissional, o cliente deve satisfazer os seguintes critérios: 
I. Categorias de clientes que são considerados profissionais 
Consideram-se profissionais em relação a todos os serviços e atividades de investimento e instrumentos 
financeiros, para os efeitos da presente diretiva: 
1) As entidades que necessitam ser autorizadas ou regulamentadas para operar nos mercados financeiros. A 
lista seguinte deve ser considerada como incluindo todas as entidades autorizadas que exercem as atividades 
características das entidades mencionadas: entidades autorizadas por um Estado-Membro ao abrigo de uma 
diretiva, entidades autorizadas ou reguladas por um Estado-Membro sem referência a uma diretiva e 
entidades autorizadas ou reguladas por um país terceiro: 
a) Instituições de crédito 
b) Empresas de investimento 
c) Outras instituições financeiras autorizadas ou reguladas 
d) Empresas de seguros 
e) Organismos de investimento coletivo e sociedades gestoras desses organismos 
f) Fundos de pensões e sociedades gestoras desses fundos 
g) Entidades que negociam em instrumentos sobre mercadorias ou em instrumentos derivados sobre 
mercadorias 
h) Empresas locais 
i) Outros investidores institucionais. 
2) Grandes empresas que satisfaçam dois dos seguintes critérios de dimensão a nível individual: 
— Total do balanço: 20.000.000 EUR 
— Volume de negócios líquido: 40.000.000 EUR 
— Fundos próprios: 2.000.000 EUR. 
3) Governos nacionais e regionais, organismos públicos que administram a dívida pública, bancos centrais, 
instituições internacionais e supranacionais como o Banco Mundial, o FMI, o BCE, o BEI e outras 
organizações internacionais semelhantes. 
4) Outros investidores institucionais cuja atividade principal consista em investir em instrumentos 
financeiros, incluindo as entidades que se dedicam à titularização de ativos ou a outras operações de 
financiamento.” 
Há ainda outros clientes que podem ser considerados profissionais mediante requerimento nesse sentido. 
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IV – pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor 
superior a R$ 300.000,00 e que, adicionalmente, atestem por escrito sua 
condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o 
Anexo I; 
V – fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores 
qualificados; 
VI – administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados 
pela CVM, em relação a seus recursos próprios; 
VII – regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios. 

 

O dispositivo em tela considera qualificados tanto investidores institucionais (incisos II, 

III, V e VII) como não institucionais (incisos I, IV e VI). Para os fins deste trabalho, como 

já foram tecidas considerações acerca dos investidores institucionais, resta apenas 

prosseguir com a análise dos investidores qualificados que não sejam institucionais. 

 

Entre estes, temos as instituições financeiras. Tais pessoas jurídicas não se enquadram no 

conceito de investidores institucionais adotado, na medida em que não existe uma 

normatização específica a qual determine que elas devam aplicar parte de seu patrimônio 

em ativos de natureza financeira. No entanto, é patente a experiência que elas possuem – e 

devem efetivamente possuir – no âmbito de transações financeiras. 

 

Há uma peculiaridade, no que tange às instituições financeiras, referente às regras sobre o 

recolhimento compulsório e o encaixe obrigatório782. Essas normas têm por finalidade 

tanto reduzir a liquidez do mercado, com a determinação de que determinado volume de 

recursos captados pelas instituições não seja imediatamente repassado por meio de 

empréstimos e negócios assimilados783, quanto garantir um grau de solidez ao patrimônio 

das pessoas jurídicas em tela e de liquidez em suas operações. 

 
                                                 
782 Essas normas, por certo, aplicam-se de forma diferente aos diversos tipos de instituições financeiras. 
Assim, por exemplo, o art. 1º da Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.091, de 1º de março de 2002, com 
a redação que lhe foi conferida pela Circular da mesma autarquia n.º 3.427, de 19 de dezembro de 2008, 
estabelece o âmbito de aplicação desse normativo, nos seguintes termos: 
“Art. 1º. O recolhimento compulsório e o encaixe obrigatório sobre depósitos interfinanceiros captados de 
sociedades de arrendamento mercantil, depósitos a prazo, recursos de aceites cambiais, cédulas pignoratícias 
de debêntures, títulos de emissão própria e contratos de assunção de obrigações vinculados a operações 
realizadas no exterior de bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de desenvolvimento, bancos de 
investimento, bancos de câmbio, caixas econômicas e sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
passam a observar as regras desta circular.” 
Da mesma forma, a Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.274, de 10 de fevereiro de 2005, traz normas 
aplicáveis aos “recursos à vista captados por bancos múltiplos e de investimento, titulares de conta Reservas 
Bancárias, bancos comerciais e caixas econômicas” (art. 1º). 
783 Deve-se lembrar, aqui, que as instituições financeiras, quando concedem empréstimos, aumentam o 
volume de recursos em circulação no sistema econômico, por meio do fenômeno chamado de criação de 
moeda escritural. 
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O Banco Central do Brasil, ao definir limites para a efetivação do recolhimento 

compulsório e do encaixe obrigatório, por vezes determina que parte deles seja efetuada 

por meio da vinculação de títulos públicos federais784 escriturados e mantidos no Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia – Selic785. 

 

Note-se que uma das funções já mencionadas dessas normas restritivas, qual seja a de 

conferir solidez patrimonial e garantir liquidez mínima às instituições, somente pode ser 

adequadamente desempenhada se os títulos públicos mantiverem a sua característica de 

investimento de baixo risco e forem dotados de um mercado secundário bastante eficaz, 

que permita a pronta conversão desses ativos em dinheiro, quando necessária. 

 

Por outro lado, também são investidores qualificados as pessoas físicas ou jurídicas que 

possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 300.000,00 e que confirmem 

voluntariamente essa condição, por meio de declaração escrita. Nesse caso, considera-se 

que essas pessoas, em virtude do valor de seus investimentos, estão habituadas aos 

meandros dos mercados financeiro, de capitais e monetário. De qualquer forma, é somente 

por opção própria que uma pessoa que satisfaça o requisito objetivo aludido passa a 

sujeitar-se ao regramento reservado aos investidores institucionais. Tal opção, por certo, 

pressupõe uma reflexão e o autorreconhecimento como pessoa experimentada em negócios 

financeiros, de forma a permitir a incidência de normas menos protetivas, mas, em 

contrapartida, possibilitar a alocação de seus recursos em outros tipos de ativos. 

 

Por fim, entre os investidores qualificados que não são institucionais, há os 

administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela Comissão 
                                                 
784 Essa imposição a algumas instituições financeiras não é suficiente para caracterizá-las como investidores 
institucionais, de acordo com o conceito apresentado acima, na medida em que não se trata de uma 
determinação genérica sobre a aplicação de recursos em uma determinada forma de investimento, mas 
simplesmente do estabelecimento de parcela de valores recebidos que não devem ser reinseridos pelas 
instituições financeiras no sistema. Assim, o que ocorre é a mera manutenção de certas quantias em 
numerário depositado junto ao próprio Banco Central do Brasil ou de títulos vinculados nos sistemas de 
negociação respectivos. De qualquer forma, não se pode negar que, quando a norma reguladora exige que os 
valores sejam mantidos em alguma espécie de ativo financeiro, há uma similaridade ao regramento aplicável 
aos investidores institucionais. 
785 Assim, o art. 2º da Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.427, de 19 de dezembro de 2008, referindo-se 
à Circular n.º 3.091, de 1º de março de 2002, cujo âmbito de aplicação já foi explicitado na nota n.º 782, traz 
as seguintes determinações acerca da composição do recolhimento compulsório e do encaixe obrigatório: 
“Art. 2º. O cumprimento da exigibilidade de recolhimento compulsório e de encaixe obrigatório sobre 
recursos a prazo de que trata o § 1º do art. 6º da Circular nº 3.091, de 2002, deverá ser efetuado: 
I – 40% mediante vinculação, no Sistema Especial  de  Liquidação e de Custódia (Selic), de títulos públicos 
federais registrados naquele sistema; 
II – 60% em espécie.” 
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de Valores Mobiliários, em relação a seus recursos próprios. Trata-se de profissionais 

experimentados786, que atuam especialmente na seara de negócios no mercado de valores 

mobiliários, prestando serviços e assessorando terceiros. Presume-se que eles tenham 

conhecimento e informações suficientes para adequadamente tomar decisões acerca das 

operações que realizam com seus próprios recursos, com plena ciência dos riscos a que se 

expõem. 

 

Como consequência do reconhecimento da condição de investidor qualificado incide um 

conjunto de regras menos protetivas, que dão maior amplitude à autonomia privada de tais 

agentes econômicos. Nesse sentido, como ressalta Arnoldo Wald, 

Os investidores comuns são mais protegidos, havendo determinadas operações 
que, em razão dos riscos envolvidos, não podem ter a participação de 
investidores comuns. Por exemplo, em alguns países os investidores comuns não 
podem adquirir valores mobiliários em ofertas privadas, mas apenas em ofertas 
registradas perante as autoridades reguladoras, por ser, nestas últimas, maior o 
nível de informação exigido, havendo obrigatoriedade de apresentação de 
prospecto para a distribuição a investidores que não sejam considerados 
qualificados.787 

 

A título de exemplo, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 409, de 18 de 

agosto de 2004, traz regras diferenciadas para os investidores qualificados no que tange ao 

registro de ofertas de cotas de fundos788, à taxa de administração789, à taxa de 

performance790, bem como regras peculiares aplicáveis aos fundos destinados apenas aos 

investidores qualificados791. 

                                                 
786 Com efeito, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 306, de 5 de maio de 1999, estabelece 
como requisitos para que pessoas físicas exerçam a atividade de administrador de carteira de valores 
mobiliários a graduação em curso superior cumulada com experiência profissional mínima (art. 4º, I e II). 
Com relação aos consultores de valores mobiliários, o item II da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários n.º 43/1985 exige “comprovada experiência em atuação no mercado de valores mobiliários”. 
787 O investidor qualificado no Direito Comparado. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, Malheiros, ano XLIV, n.º 139, jul.-set. 2005, p. 27. 
788 “Art. 22. A distribuição de cotas de fundo fechado que não seja destinado exclusivamente a investidores 
qualificados deverá ser precedida de registro de oferta pública de distribuição nos termos da Instrução CVM 
n.º 400, de 29 de dezembro de 2003.” 
789 “Art. 61. O regulamento deve dispor sobre a taxa de administração, que remunerará todos os serviços 
indicados nos incisos I a V do § 1º do art. 56, podendo haver remuneração baseada no resultado do fundo 
(taxa de performance) nos termos desta Instrução, bem como taxa de ingresso e saída. 
(...) 
§4º. Os fundos de investimento e os fundos de investimento em cotas, não destinados exclusivamente a 
investidores qualificados, que adquirirem, nos limites desta Instrução, cotas de outros fundos de 
investimento, deverão estabelecer em seu regulamento que a taxa de administração cobrada pelo 
administrador compreende a taxa de administração dos fundos de investimento em que investirem.” 
790 “Art. 62. O regulamento poderá estabelecer a cobrança da taxa de performance, ressalvada a vedação de 
que tratam os arts. 93, 94 e 95. 
(...) 
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No âmbito comunitário europeu, a Diretiva n.º 2004/39 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de abril de 2004 prevê expressamente que a regulamentação baixada com 

a finalidade de proteger os interesses dos investidores deverá levar em conta “a natureza do 

cliente ou cliente potencial (cliente não profissional ou cliente profissional)” (art. 19, § 10, 

c). 

 

Por fim, existem os investidores não institucionais e não qualificados, também 

denominados investidores comuns. São as pessoas físicas e jurídicas não ligadas 

diretamente ao mercado financeiro e de capitais, mas que vertem parcela de seus recursos 

excedentes na aquisição de títulos públicos. Em geral, buscam tais mercados com o 

objetivo de realizar uma poupança, quer para a aquisição futura de bens e serviços, quer 

para poder fazer frente a eventuais necessidades futuras imprevistas. 

 

Um dos principais atrativos desses títulos para os investidores comuns é a segurança por 

eles proporcionada. O risco quase nulo de um inadimplemento da obrigação advinda do 

título, aliado à confiabilidade que os negócios estatais transmitem, com a observância de 

padrões estritos de legalidade, atrai investidores leigos ou aqueles que, mesmo já tendo 

algum conhecimento e contato prévio com os mercados, não atuam profissionalmente 

neles. 

 

Os títulos públicos são vistos, por esses investidores, como um ativo de baixo risco para 

diversificar as formas pelas quais aplicam os recursos que poupam. Nesse sentido, para os 

investidores comuns, a simplificação normativa e operacional tanto dos títulos como dos 

mercados em que são negociados é um fator relevante.  

 

Nesse contexto, deve-se considerar a existência de um forte interesse de tais investidores 

na clareza das regras que regem a matéria, e na confiabilidade dos valores negociados e 

dos sistemas de negociação. Por possuírem, ao menos em tese, maior dificuldade e custo 

para obter e processar informação acerca das operações que podem realizar, esses 

investidores tendem a fugir do mercado quando há maiores sobressaltos, em especial 

                                                                                                                                                    
§4º. Os fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados podem cobrar taxa de performance de 
acordo com o que dispuser o seu regulamento, estando dispensados de observar o disposto neste artigo.” 
791 O Capítulo XII dessa Instrução trata especificamente dos fundos para investidores qualificados, 
abrangendo os arts. 108 a 111. 



 275 

diante da existência de casos de fraudes e inadimplementos. A dificuldade em diferenciar 

as nuanças dos diversos ativos que se lhe apresentam, quando há fatores negativos com 

relação a algum tipo de investimento similar, muitas vezes acaba por induzir a opção de 

não recorrer ao mercado de capitais. Nesses casos, a tendência é o recurso a formas de 

investimento mais tradicionais, conhecidas e garantidas, como a poupança. 

 

Precisamente em virtude da sua atuação não profissional nos mercados financeiro e de 

capitais e, muitas vezes, de uma quantidade pequena de recursos que pretendem aplicar, 

esses investidores recorrem a estruturas de investimento coletivo, como fundos de 

investimento e entidades de previdência privada. Com efeito, estes últimos, na qualidade 

de investidores institucionais, possuem profissionais qualificados, com capacidade, tempo 

e recursos suficientes para tomar decisões suficientemente embasadas acerca da alocação 

de recursos. 

 

Dessa maneira, ao recorrerem aos investidores institucionais, os investidores comuns 

diminuem os seus custos para a efetivação e adequada manutenção dos investimentos. Em 

troca do pagamento de um determinado valor a título de taxa de administração – e, 

eventualmente, de performance –, deixam de ter gastos individuais com a busca de 

informações acerca do mercado. Ademais, a realização de transações em grandes escalas é 

muitas vezes menos onerosa, em virtude da regressão proporcional de tarifas. 

 

A utilização de estruturas de investimento coletivo costuma ser maior em países nos quais 

não existe uma cultura solidificada de realização de investimentos financeiros. Nesses 

países, os investidores comuns sentem-se mais inseguros para a realização direta de 

compra de ativos, preferindo utilizar-se das estruturas mencionadas792. 

 

Ainda no que tange aos interesses dos investidores ora em apreço, ganha relevo uma outra 

função dos títulos públicos: a formação de conjuntos de bens destinados a finalidades 

                                                 
792 Como ressalta Arnoldo Wald, “Importante destacar que, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos os 
mercados de bolsas de valores e de balcão são altamente desenvolvidos, sendo muito comum que pequenos 
investidores negociem diretamente valores mobiliários no mercado. Desse modo, não há ênfase na disciplina 
do investidor de fundos de investimento, como no Brasil” (O investidor qualificado no Direito Comparado. 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, ano XLIV, n.º 
139, jul.-set. 2005, p. 8). Da mesma forma, o autor menciona que no Reino Unido a ênfase da normatização 
não são os aplicadores em fundos de investimento, porque se trata de um mercado altamente desenvolvido, 
em que predomina a aplicação direta (idem, p. 20). 
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específicas. O Código Civil brasileiro explicita três hipóteses em que a função mencionada 

se concretiza. 

 

No caso de usufruto de títulos de crédito, pagas as dívidas, deverá o usufrutuário aplicar 

imediatamente os recursos recebidos em papéis da mesma espécie que detinha ou “em 

títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária segundo índices 

oficiais regularmente estabelecidos” (art. 1.395, parágrafo único). Já o art. 1.491 estabelece 

que “a hipoteca legal pode ser substituída por caução de títulos da dívida pública federal ou 

estadual, recebidos pelo valor de sua cotação mínima no ano corrente”. Por fim, se um bem 

de família for alienado por dívidas pelas quais responda diretamente, o valor arrecadado 

que exceder ao débito exequendo será utilizado para a aquisição de outro imóvel ou na 

“títulos da dívida pública, para sustento familiar” (art. 1.715, parágrafo único). 

 

Aliás, essa última expressão utilizada pelo legislador é bastante indicativa da função em 

análise dos títulos públicos: dada a sua consideração como ativos dotados de grande 

estabilidade, baixo grau de risco e, em vários casos, prazo bastante longo, um certo 

conjunto de títulos públicos é considerado como gerador de renda suficiente para o 

sustento de determinados indivíduos. 

 

Nesse contexto é, por exemplo, que a indenização pela morte ou incapacidade de um 

indivíduo pode ser prestada pela separação e vinculação de um conjunto de títulos públicos 

destinados a fornecer renda suficiente para o sustento da família da vítima e, 

eventualmente, da própria vítima793. O art. 475-Q do Código de Processo Civil brasileiro794 

reconhece expressamente a necessidade de constituição de capital com vistas a garantir o 

pagamento de indenização sob a forma de pensão mensal, fixando parâmetros da a sua 

formação, in verbis: 

Art. 475-Q. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, 
o juiz, quanto a esta parte, poderá ordenar ao devedor constituição de capital, 
cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. 
§ 1º. Este capital, representado por imóveis, títulos da dívida pública ou 
aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável 
enquanto durar a obrigação do devedor. 

 

                                                 
793 A Súmula n.º 313 do E. Superior Tribunal de Justiça, antes da recente reforma do Código de Processo 
Civil brasileiro, que acrescentou o art. 475-Q a esse diploma, já dispunha que “Em ação de indenização, 
procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de 
pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”. 
794 Incluído pela Lei n.º 11.232/2005. 
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Nota-se, destarte, que para a formação do capital em questão, o legislador privilegiou três 

tipos de bens ou ativos: imóveis, títulos da dívida pública e aplicações financeiras em 

banco oficial. Tal fato se deve pela avaliação de que esses bens são dotados de um grau de 

risco bastante baixo e permitem a manutenção de um valor mínimo, ao longo de períodos 

extensos de tempo, de modo a assegurar que a prestação alimentícia poderá ser paga 

mesmo muitos anos após a sua fixação795. 

 

Ou, em outras palavras, o sistema jurídico considera que os títulos públicos constituem 

ativos financeiros altamente estáveis, aptos a formar uma universalidade a qual garanta que 

obrigações a serem cumpridas muito tempo depois possam ser honradas. 

 

É essa também a razão pela qual a Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993) determina que 

um dos modos aceito para prestação de garantias nas contratações de obras, serviços e 

compras é a caução em títulos da dívida pública. Nesse caso, os títulos devem obedecer a 

alguns critérios, em especial ter sido emitidos sob a forma escritural, estar registrados em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 

ser avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda796. 

 

Por conseguinte, a normatização atinente aos títulos públicos e a própria prática financeira 

relativa aos mesmos devem atentar para os interesses dos agentes econômicos em questão 

e para as funções exercidas por esses instrumentos financeiros. Entre esses interesses e 

funções encontra destaque a necessidade de que tais ativos constituam uma forma de 

reserva de valor relativamente segura, que permita ao longo do tempo a manutenção de seu 

poder de compra. 

 

                                                 
795 Razão essa pela qual os mencionados investimento em banco oficial não podem ser entendidos em sentido 
excessivamente amplo, devendo ser rejeitadas aplicações tidas pelos parâmetros de mercado como de elevado 
risco. 
796 Estas exigências foram introduzidas pela Lei n.º 11.079/2004, que alterou o inciso I do § 1º do art. 56 da 
Lei n.º 8.666/1993. Este dispositivo está hoje assim redigido:  
“Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento 
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. 
§ 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
II – seguro-garantia; 
III – fiança bancária.” 
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5.4 Os principais negócios dos mercados regulados 

 

5.4.1 Emissão e oferta inicial 

 

No que diz respeito aos títulos de crédito, a doutrina vislumbra dois momentos particulares 

relacionados ao início dos efeitos jurídicos por eles produzidos: a criação e a emissão. A 

criação está relacionada à própria confecção do documento ou cártula que dá suporte ao 

título, e a emissão adstringe-se ao momento em que o papel começa a circular, sendo 

entregue ao mercado. Ou, nas palavras de Tullio Ascarelli, 

A constituição do direito realiza-se, portanto, com a criação do título. 
Este, a seu turno, deve ser transferido, deve sair das mãos do signatário criador, e 
dá-se assim, a sua aquisição por parte do primeiro titular ativo do direito, com 
um processo análogo ao que examinamos na circulação do título, ou seja, com 
um autônomo negócio (extracartular) de emissão, análogo ao negócio de 
transmissão (...).797 

 

Entretanto, essa distinção não se aplica adequadamente aos títulos públicos e aos demais 

instrumentos financeiros totalmente desmaterializados, por duas razões. A primeira 

consiste no fato de que não existe, com relação a estes, a criação em sentido técnico, na 

medida em que não é gerado qualquer documento que possa dar origem ao ativo. Este 

surge exatamente no momento em que passa a circular no mercado. Em segundo lugar, a 

lógica econômica e, por consequência, jurídica, aplicável a esses instrumentos pressupõe a 

sua efetiva circulação no mercado ou, ao menos, a sua transmissão inicial a pessoa diversa 

do emissor798. 

 

Já no âmbito do mercado de valores mobiliários, a distinção mais relevante é feita entre 

emissão e distribuição. A emissão, neste caso, consiste no momento do início da existência 

do valor e sua transferência inicial, ou seja, o momento em que ele deixa a esfera 

                                                 
797 Teoria geral dos títulos de crédito. Tradução Nicolau Nazo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 249. 
Sobre a criação, Ascarelli ainda afirma que “é lógico admitir a perfeição do direito mediante a simples 
perfeição do título. 
E esta se verifica justamente com sua criação” (idem, p. 248). 
798 Há certos títulos públicos que não são negociáveis, como, v.g., as Notas do Tesouro Nacional Série M 
(vide item 7.3). Entretanto, mesmo eles são lançados em sistemas eletrônicos de negociação, para que possa 
ser efetuada a sua escrituração e controle, no que diz respeito à titularidade e ao pagamento de juros, 
amortizações e resgates. Assim, mesmo nesse caso, há (i) a transmissão do título do emissor a um terceiro e 
(ii) a sua submissão a uma estrutura de negociação. Destarte, não se pode negar que esses ativos obedecem, 
no que tange ao seu lançamento e registro, a uma lógica peculiar aos títulos negociáveis. Somente negócios 
de alienação posterior não podem ser celebrados. 
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patrimonial do instituto emissor e passa a circular no mercado799. A distribuição, a seu 

turno, é caracterizada como um conjunto de atos destinados à negociação do título800. 

 

Com efeito, a matéria é regulada pelo art. 19 da Lei n.º 6.385/1976, que possui a seguinte 

redação: 

Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no 
mercado sem prévio registro na Comissão.  
§ 1º. São atos de distribuição, sujeitos à norma deste artigo, a venda, promessa de 
venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda 
ou subscrição de valores mobiliários, quando os pratiquem a companhia 
emissora, seus fundadores ou as pessoas a ela equiparadas. 
(...) 
§ 3º. Caracterizam a emissão pública: 
I – a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos 
ou anúncios destinados ao público; 
II – a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de 
empregados, agentes ou corretores; 
III – a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, 
ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação. 
§ 4º. A emissão pública só poderá ser colocada no mercado através do sistema 
previsto no Art. 15, podendo a Comissão exigir a participação de instituição 
financeira. 
§ 5º. Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste 
artigo, podendo: 
I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, 
assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o 
interesse do público investidor; (...) 

 

Há uma implicação lógica e cronológica entre os ato de emissão e de distribuição801. Com 

efeito, só se pode alienar ou oferecer à alienação o que existe ou virá a existir. A primeira é 

verificada no momento em que os papéis deixam de ser um mero projeto e passam a existir 

como bens ou direitos dotados de conteúdo econômico. A segunda está relacionada ao 

oferecimento aos agentes econômicos daquele determinado valor mobiliário. É justamente 

                                                 
799 Vale notar que, neste caso, não é feita uma separação clara entre criação e emissão. Isso porque, como os 
valores mobiliários são criados, ao menos em tese, justamente com o objetivo de circularem livremente no 
mercado, perde utilidade perquirir-se a sua existência antes do início efetivo de sua negociação. 
Entretanto, o ato de criação não deixa de existir. Ele pode ser vislumbrado, por exemplo, na deliberação 
assemblear ou do Conselho de Administração que opta pela emissão de novas ações, bem como, quanto aos 
títulos públicos, no ato da Secretaria do Tesouro Nacional que torna pública a decisão de lançar determinados 
títulos públicos em uma data estabelecida. 
800 A distribuição pode tanto ser primária, nos casos em que ocorre por ocasião da emissão do valor 
mobiliário, como secundária, nas hipóteses em que o valor já existia, mas a sua venda por meio de um 
esforço concentrado demonstra-se de interesse do titular. 
801 Deve-se levar em consideração, nesse tocante, que a distribuição consiste em um processo, assim 
entendido o conjunto interligado de atos dotados de efeito jurídico voltado a um determinado fim. Por certo, 
há atos preparatórios de distribuição, como a divulgação e a promessa de venda, vem como atos que a 
configuram definitivamente, como a proposta final e a respectiva aceitação. 
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essa oferta e os atos negociais que decorrem de uma aceitação sua que conformam a 

distribuição802. 

 

Ademais, o § 3º do dispositivo legal transcrito estabelece quais as características deve ter 

uma distribuição para ser considerada pública803 e, por via de consequência, estar sujeita a 

prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários. Daí se extrai também, a contrario 

sensu, a possibilidade de existirem distribuições privadas de valores mobiliários, que, 

como tal, dispensam o registro prévio da emissão na autarquia especial804.  

 

No caso das distribuições públicas, há uma oferta pública de valores mobiliários ao 

mercado, dirigida a pessoas, naturais e jurídicas, e a fundos ou universalidades de direitos, 

residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil805. A realização da distribuição deve dar-

se mediante a atuação de uma instituição financeira membro do sistema de distribuição 

(art. 15, I, da Lei n.º 6.385/1976), denominada instituição intermediária. 

 

O contrato firmado entre o emissor e a instituição intermediária é tratado pela 

regulamentação vigente como contrato de distribuição806 e deve ter o seu conteúdo levado 

ao conhecimento do mercado. Um dos itens objeto do contrato de distribuição é o regime 

de colocação dos valores mobiliários adotados para aquela oferta. 

 

                                                 
802 Pode-se fazer uma comparação com a terminologia tradicional do Direito Contratual, sendo que a 
distribuição está para a oferta e respectiva aceitação assim como a emissão está para a tradição.  
803 Na verdade, a emissão é sempre pública, na medida em que a transferência de titularidade ínsita à primeira 
negociação deve ser de conhecimento geral, para que possa produzir efeitos contra terceiros. Apenas a 
distribuição pode ser pública ou privada, conforme os destinatários da oferta de alienação sejam definidos ou 
não. Há, assim, um equívoco na redação do dispositivo. 
Nesse sentido, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, que 
regula a matéria, faz referência, em sua ementa, às “as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, 
nos mercados primário ou secundário”. 
804 É o caso, por exemplo, da emissão de uma série de debêntures por uma companhia aberta, que serão todas 
subscritas por um credor específico previamente conhecido. 
805 Art. 2º da Instrução n.º 400 da Comissão de Valores Mobiliários, de 29 de dezembro de 2003. A restrição 
da norma a que a oferta seja destinada a pessoas, fundos ou universalidades brasileiros advém da 
competência territorial da autarquia. Nada obsta que a oferta seja realizada concomitantemente no exterior, 
caso em que deve submeter-se também às legislações dos locais em que ocorrerá (arts. 57 e 58 da Instrução 
mencionada). Ou que a oferta seja realizada exclusivamente no exterior ou voltada apenas para estrangeiros, 
caso em que deverá apenas atender aos requisitos estabelecidos no país em questão. 
Acrescente-se, ainda quanto à competência territorial da Comissão de Valores Mobiliários, que o § 6º do art. 
8º da Lei n.º 6.385/1976 atribui à autarquia o poder-dever de “apurar e punir condutas fraudulentas no 
mercado de valores mobiliários sempre que seus efeitos ocasionem danos a pessoas residentes no território 
nacional, independentemente do local em que tenham ocorrido”. 
806 Art. 33 da Instrução n.º 400 da Comissão de Valores Mobiliários, de 29 de dezembro de 2003. A norma 
estabelece, ademais, o conteúdo mínimo do contrato de distribuição, que deve contemplar pelo menos as 
cláusulas constantes do Anexo VI do referido ato normativo. 
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Na prática negocial, existem três regimes de colocação principais. São eles807: 

i) o por melhores esforços (best efforts), no qual a instituição assume uma 

obrigação de meio de utilizar os seus conhecimentos e técnica para efetuar 

alienar os valores; 

ii)  o parcial ou por sobras (stand-by), segundo o qual o agente de colocação 

adquire todos os títulos que não forem absorvidos pelos demais agentes de 

mercado, decorrido um prazo inicial de oferta ao público em geral; e 

iii)  o de garantia firme (straight), que acarreta para a instituição a obrigação de 

subscrever todos os valores objeto da oferta, podendo depois aliená-los a 

terceiros808. 

 

Feitas essas observações, passemos ao mercado de negociação de títulos públicos. Com 

efeito, é importante entender o sistema de distribuição de valores mobiliários antes de 

analisar o mesmo sistema no que tange aos títulos emitidos para financiamento da dívida 

pública, na medida em que o primeiro é dotado de um desenvolvimento normativo maior e 

permite vislumbrar, como limites mais nítidos, as diferenças entre os diversos conceitos 

mencionados. 

 

                                                 
807 Filippo Parrella assim descreve as modalidades de contrato de distribuição: “Il collocamento può avvenire 
con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo o assunzione di garanzia nei confronti 
dell’emittente. Nel caso di collocamento ‘senza’, il soggetto collocatore sovlge un servizio di 
intermediazione pura, in quanto assume soltanto l’obbligo, nei confronti del mandante, di ricercare presso il 
pubblico i soggetti interessati alla sottoscrizione o all’acquisto degli strumenti finanziari da collocare; di 
conseguenza, il rischio che il collocamento non riesca in tutto o in parte ricade esclusivamente sul mandante. 
Nel collocamento ‘con’, invece, l’intermediario corre un rischio in proprio, in quanto sottoscrive (o acquista) 
direttamente gli strumenti finanziari da collocare, o si obbliga a sottoscrive (o ad acquistare) in un momento 
successivo quelli che non sia riuscito a collocare presso il pubblico” (L’intermediazione finanziaria e la 
gestione collettiva del risparmio. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. Manuale di Diritto 
dei Mercati Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, p. 83). 
808 Tratando da emissão de bônus no exterior, por instituições brasileiras, Eduardo Salomão Neto relata que 
“Nossa experiência com emissões brasileiras mostra que é mais comum a subscrição direta pelos agentes, 
normalmente de maneira solidária, do que a simples obrigação de realizar melhores esforços para encontrar 
subscritores. 
Isto poderia, à primeira vista, impor risco desmesurado aos agentes de colocação em caso de não aparecerem 
tomadores para os títulos, e terem de reter a emissão. Entretanto, este risco torna-se pequeno por duas ordens 
de razão. A primeira é de natureza negocial e consiste no fato de que os agentes de colocação adotam a 
técnica de oferta preliminar antes de se comprometerem firmando o contrato de subscrição. (...) 
Outra razão para o pequeno risco corrido pelos agentes de colocação é de ordem jurídica. Os contratos de 
subscrição têm normalmente cláusula segundo a qual ‘se, na opinião dos agentes de colocação, houver 
alteração das condições econômicas, políticas, ou financeiras, nacionais ou internacionais, ou a imposição de 
controles cambiais de tal forma a trazer prejuízo material à oferta ou subscrição dos bônus, ou a sua 
negociação no mercado secundário’, o contrato de distribuição pode ser rescindido sem ônus pelos bancos 
subscritores” (Direito Bancário. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 423-424). 
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No que tange aos títulos públicos, a emissão e a distribuição são efetivadas em momentos 

lógicos muito próximos. Isso porque, em virtude da desnecessidade de registro da operação 

de emissão em órgãos reguladores, não há um interregno juridicamente considerável entre 

a criação dos instrumentos financeiros, sua oferta ao público, para subscrição, e a 

respectiva emissão. Esta e a distribuição praticamente coincidem. 

 

No caso dos títulos públicos federais mais comuns, a Secretaria do Tesouro Nacional 

veicula, periodicamente, um cronograma de sua emissão e alienação809. O ato 

administrativo que torna público o cronograma traz as datas em que os títulos serão 

leiloados (emitidos e distribuídos), os tipos de papéis envolvidos e suas principais 

características, bem como o limite em valor da oferta total de títulos naquele período. Há, 

destarte, uma emissão de forma constante, em geral um ou duas vezes por semana, durante 

as quais os interessados poderão subscrever os valores ofertados810. 

                                                 
809 É interessante notar que, dentro dos limites globais para a dívida consolidada e para as operações de 
crédito interno e externo, fixados pelo Senado Federal, na forma do art. 52, VI e VII da Constituição da 
República Federativa do Brasil, o Poder Executivo tem discricionariedade para efetivar a emissão de títulos 
públicos. 
Em Portugal, a situação se dá de maneira diversa, pois como relata Eduardo Paz Ferreira, “a exigência 
constitucional de que os empréstimos sejam autorizados pela Assembleia da República, em conjugação com 
as demais disposições legais reguladoras que mais adiante analisaremos, tem, assim, como consequência o 
afastamento do princípio da liberdade de emissão consagrado no art. 110º do Código de Valores Mobiliários” 
(Títulos da dívida pública e valores mobiliários. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. II. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000, p. 33). O autor explica esse regime diverso salientando que o Estado não se sujeita, 
para o lançamento de títulos da dívida pública, à jurisdição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
nem ao registro prévio de competência dela (idem, pp. 33-34). 
810 Veja-se, a título ilustrativo, o Comunicado da Secretaria do Tesouro Nacional, de 29 de junho de 2010, 
que estabelece o cronograma para as emissões dos títulos de maior movimentação, referente ao mês de julho 
do mesmo ano: 
“O Tesouro Nacional informa a programação da administração da dívida pública mobiliária federal interna 
referente ao mês de julho de 2010: 

LEILÃO LIQUIDAÇÃO TIPO TÍTULO* VENCIMENTO 
 LTN 01/04/2011; 01/07/2012 30/jun -  

4ª feira  
01 - 5ª feira  Leilão Tradicional 

 NTN-F 01/01/2014; 01/01/2021 
 LTN 01/10/2011; 01/07/2012 
 LFT 07/09/2014; 07/09/2016 

07 - 4ª feira 08 - 5ª feira Leilão Tradicional 

 NTN-F 01/01/2014; 01/01/2021 
Leilão Tradicional  NTN-B 15/5/2013;15/5/2015;15/8/2020; 

15/8/2030;15/8/2040;15/8/2050 
13 - 3ª feira 14 - 4ª feira 

Resgate Antecipado  NTN-B 15/8/2030,15/5/2035;15/8/2040; 
15/5/2045;15/8/2050 

14- 4ª feira 15 - 5ª feira Leilão de Troca  NTN-B 15/5/2013;15/5/2015;15/8/2020; 
15/8/2030;15/8/2040;15/8/2050 

 LTN 01/04/2011; 01/07/2012 15 - 5ª feira 16 - 6ª feira Leilão Tradicional 
 NTN-F 01/01/2014; 01/01/2021 
 LTN 01/10/2011; 01/07/2012 
 LFT 07/09/2014; 07/09/2016 

Leilão Tradicional 

 NTN-F 01/01/2014; 01/01/2021 

22 - 5ª feira 23 - 6ª feira 

Resgate Antecipado  NTN-F 01/01/2017; 01/01/2021 
27 - 3ª feira 28 - 4ª feira Leilão Tradicional  NTN-B 15/5/2013;15/5/2015;15/8/2020 
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A distribuição, em razão do seu caráter contínuo e do curto período pelo qual a oferta pode 

ser aceita pelos agentes econômicos – dentro do horário definido em cada dia específico – 

dá-se em momento muito próximo ao da emissão dos títulos, de forma quase 

instantânea811. Mesmo a liquidação da operação dá-se rapidamente, em geral no dia 

seguinte ao da emissão e distribuição. 

 

Com relação aos títulos públicos, o princípio vigente é o de que as distribuições serão 

públicas. Esse princípio advém do elemento axiológico812 de que deve ser dada 

oportunidade a todos os agentes econômicos participantes de um dado mercado, que 

obedeçam a condições mínimas prefixadas, proporcionais e razoáveis813, de concorrerem 

para a aquisição de títulos que gerarão um posterior dispêndio estatal.  

                                                                                                                                                    
 LTN 01/04/2011; 01/07/2012 29 - 5ª feira 30 - 6ª feira Leilão Tradicional 
 NTN-F 01/01/2014; 01/01/2021 

* LFT – Letras Financeiras do Tesouro, LTN – Letras do Tesouro Nacional, NTN-B – Notas do Tesouro 
Nacional – Série B, NTN-F – Notas do Tesouro Nacional – Série F. 
No mês em referência, estão previstos vencimentos de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional no 
montante de R$ 59,8 bilhões, sendo R$ 57,5 bilhões de títulos com rentabilidade prefixada, dentre outros. 
A oferta total dos títulos públicos para os leilões tradicionais, com liquidação ao longo do referido mês, 
estará limitada a R$ 45,0 bilhões. 
Vale informar que os valores referentes aos resgates antecipados poderão ser acrescidos ao volume da oferta 
total de títulos públicos mencionado anteriormente. 
O Tesouro Nacional informa também que poderá realizar resgate antecipado de Cupom de Juros de NTN-B 
caso haja manifestação de interesse por parte das instituições financeiras. 
Este cronograma está sujeito a modificações de acordo com as condições de mercado.” 
811 Em suma, o processo de distribuição, na prática, passa a reduzir-se a um ato, ou, ao menos, tem as suas 
diversas etapas menos distinguíveis em virtude da proximidade temporal entre elas. 
812 Apesar da reconhecida diferença entre princípios e valores, não se pode negar que os primeiros, dotados 
de juridicidade, trazem um conteúdo axiológico ou valorativo. A relação entre princípios e valores se dá, em 
especial, em virtude do caráter teleológico daqueles. Nesse sentido, Eros Roberto Grau salienta que “(...) o 
conteúdo teleológico já se encontra no interior do direito, incorporado aos princípios. Assim, da mesma 
forma se encontram nele, nos seus princípios deontologicamente afirmados, as possibilidades de produção de 
normas jurídicas adequadas à realidade social e à realização de justiça não apenas, e exclusivamente, formal” 
(O direito posto e o direito pressuposto. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 79) (grifos no original). Ou, 
em outras palavras, pode-se afirmar que o princípio da ampla participação de interessados em licitações, 
dotado de caráter jurídico, fundamenta-se em um fim extrajurídico ou axiológico, tendente a traduzir uma 
determinada concepção de justiça concreta. 
813 Não cabe, para os fins deste trabalho, que nos aventuremos pela seara da distinção teórica entre 
razoabilidade e proporcionalidade, que tanto debate gerou no âmbito do Direito Administrativo. O que é 
importante consignar é que os requisitos tanto para a participação de agentes econômicos nos sistemas de 
negociação quanto para a efetiva prática de negócios, diretamente ou por meio de instituições intermediárias, 
devem ser somente aqueles realmente necessários para garantir a higidez desse sistema, a rapidez e segurança 
das transações e os interesses dos diversos agentes atuantes no mercado. Há necessidade de demonstração de 
um vínculo preciso e lógico entre os requisitos estabelecidos e a sua função para a persecução de tais 
objetivos. 
Com esse espírito, transcrevemos as palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o princípio da 
proporcionalidade: “Este princípio enuncia a ideia – singela, aliás, conquanto frequentemente desconsiderada 
– de que as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade 
proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que 
estão atreladas” (Curso de Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 107). 
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A razão de ser desse princípio é a mesma que torna regra geral a licitação para contratações 

a serem efetivadas pelo poder público814. Por um lado, com o aumento na concorrência 

advindo da participação de quaisquer interessados, busca-se um resultado econômico mais 

favorável ao Estado. De fato, ao dirigir-se ao mercado para a colocação de títulos públicos, 

o ente público irá aliená-los para aquele agente que se dispuser a pagar o maior preço por 

eles, ou, sob outra ótica, para aquele agente que se dispuser a receber uma menor 

remuneração815. Ademais, por outro lado, a oferta pública permite a qualquer pessoa 

interessada, que atenda aos requisitos mínimos previstos na normatização vigente, que 

venha a contratar com o ente estatal e obter lucro com essa atividade. Distribui-se entre os 

agentes econômicos a possibilidade de obterem resultados positivos com essa forma de 

investimento, fazendo prevalecer os valores jurídicos da livre iniciativa e da 

impessoalidade no trato com a coisa pública. 

 

A matriz do princípio da publicidade da distribuição é constitucional. Com efeito, ele 

decorre, em um plano mais genérico, dos princípios republicano e da isonomia 

(respectivamente, arts. 1º, caput, e 5º, caput, da Constituição da República de 1988). De 

uma forma mais concreta, pode-se vislumbrar a sua raiz nos valores da livre iniciativa 

(arts. 1º, IV, e 170, caput), da livre concorrência (art. 170, IV), da impessoalidade e 

eficiência na esfera administrativa (art. 37, caput) e da economicidade (art. 70, caput). Em 

acréscimo, o art. 37, XXI do texto constitucional vigente determina que, “ressalvados os 

casos especificados na legislação, as alienações serão contratadas mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes”. E a 

distribuição de títulos públicos nada mais é do que uma forma de alienação de bens ou 

direitos decorrentes de um instrumento financeiro. 

 

                                                 
814 Sobre a razão de ser das licitações, valemo-nos, uma vez mais, da lição de Celso Antônio Bandeira de 
Mello: “A licitação visa a alcançar duplo objetivo: proporcionar às entidades governamentais possibilidades 
de realizarem o negócio mais vantajoso (pois a instauração de competição entre os ofertantes preordena-se a 
isto) e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas 
governamentais pretendam realizar com os particulares. 
Destarte, atendem-se três exigências públicas impostergáveis: proteção aos interesses públicos e recursos 
governamentais – ao se procurar a oferta mais satisfatória; respeito aos princípios da isonomia e 
impessoalidade (previstos nos arts. 5º e 37, caput) – pela abertura de disputa do certame; e, finalmente, 
obediência aos reclamos de probidade administrativa, impostos pelos arts. 37, caput, e 85, V, da Carta Magna 
brasileira” (idem, p. 507). 
815 Tal mecanismo dependerá, obviamente, das formas de oferta pública a serem utilizadas, que serão 
analisadas mais adiante. 
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Dado o seu caráter precipuamente constitucional, não podem a lei ou o ato administrativo 

afastar o princípio jurídico em questão, sob pena de invalidade. 

 

Entretanto, o princípio da necessidade de realização de oferta pública comporta exceção 

nos casos em que determinadas circunstâncias de uma operação exijam que a distribuição 

seja realizada diretamente para uma pessoa ou um grupo de pessoas predeterminados. É o 

caso, por exemplo, dos Títulos da Dívida Agrária – TDAs, lançados com base no art. 184 

da Constituição da República de 1988, para pagamento de desapropriações efetuadas por 

interesse social, para fins de reforma agrária. Pela sua própria estrutura, esses títulos devem 

ser entregues diretamente aos proprietários ou titulares de direitos sobre o imóvel 

desapropriado e não a qualquer interessado, ainda que sejam posteriormente 

negociáveis816. 

 

Também não se dá oferta pública quando da emissão de títulos que resultam de operação 

de securitização. Como já visto, as operações de securitização ocorrem quando, por razões 

diversas817, o Estado resolve transformar em títulos públicos, que podem ser livremente 

negociados no mercado, algumas dívidas oriundas de empréstimos tomados 

individualmente. Nesse caso, pela própria lógica econômica da operação, os novos papéis 

têm de ser entregues diretamente aos titulares dos antigos créditos novados. Tais titulares, 

por sua vez, verão a liquidez de seus ativos aumentar significativamente, com a 

possibilidade de negociar no mercado os instrumentos financeiros que receberam. 

 

O princípio há de ser afastado, igualmente, quando a emissão de um título tiver como 

objetivo o resgate de outro, ou seja, quando um título novo for dado diretamente em 

substituição a um antigo. 

 

Obviamente, nos casos em que seja realizada uma distribuição privada de títulos públicos, 

ainda assim devem atuar os princípios da impessoalidade e da probidade. Destarte, é 

                                                 
816 Obviamente, cada caso deve ser analisado dentro de suas peculiaridades e conforme a estrutura 
efetivamente adotada. Nada impediria, em tese, que o Estado colocasse títulos semelhantes junto ao mercado 
e com eles levantasse fundos para a realização de atividades de reforma agrária. No específico caso dos 
Títulos da Dívida Agrária – TDAs, contudo, o constituinte levou em consideração que a propriedade a ser 
desapropriada não cumpria adequadamente a sua função social e entendeu que não deveria atribuir à União o 
risco de não conseguir colocar os títulos no mercado ou levantar quantia suficiente para a consecução do 
objetivo pretendido. Assim, da lógica constitucional decorre uma justa causa suficiente para a distribuição de 
títulos a agentes previamente determinados. 
817 Muitas vezes, assunção de dívidas de empresas estatais ou, pela União, da dívida de Estados e Municípios. 
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cabível a fiscalização – até mais rígida, saliente-se – para verificação dos pressupostos que 

determinaram a escolha desta ou daquela pessoa como beneficiária do título. 

 

As ofertas públicas de títulos de dívida emitidos pela União, por meio da Secretaria do 

Tesouro Nacional, são processadas pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia – 

Selic, mantido pelo Banco Central do Brasil, ou por sistema mantido pela CETIP S.A. - 

Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. Já os títulos da dívida pública emitidos por 

Estados e Municípios são ofertados e registrados na CETIP S.A. - Balcão Organizado de 

Ativos e Derivativos. Quanto aos Certificados de Potencial Adicional de Construção – 

CEPACs, que não são títulos de dívida, aqueles já emitidos pela Prefeitura do Município 

de São Paulo foram ofertados e hoje são negociados no segmento Bovespa, mantido pela 

BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 

 

Como forma de tornar mais eficiente a colocação de títulos junto ao mercado, a Secretaria 

do Tesouro Nacional seleciona instituições credenciadas a operar diretamente com esse 

órgão e com o Banco Central do Brasil, denominadas dealers. São agentes que realizam 

um grande volume de negócios e atendem a padrões, inclusive éticos, definidos pelas 

autoridades competentes818. Ademais, há operações definidas como especiais, que somente 

podem ser cursadas pelos dealers819. O objetivo é de que, depois de efetuada a operação 

com um número menor de operadores, tornando-a mais simples, estes sejam responsáveis 

pela dispersão dos instrumentos financeiros no mercado, alienando-os a outros agentes 

interessados. 

 

Em geral, as ofertas públicas de títulos ocorrem por meio de leilão820. Há três tipos de 

leilão que são utilizados, no Brasil, para a alienação de títulos públicos pelo Tesouro 

                                                 
818 O Ato Normativo Conjunto n.º 20 da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil, de 11 
de fevereiro de 2010, prevê os critérios para a seleção desses dealers. Além disso, são fixadas metas de 
desempenho para essas instituições (art. 2º do Ato Normativo Conjunto n.º 21, dos mesmos entes e da mesma 
data). 
819 O art. 1º do Ato Normativo Conjunto n.º 21 da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Central do 
Brasil, de 11 de fevereiro de 2010, estabelece quais são as ditas operações especiais, a saber: 
“Art. 1º Consideram-se operações especiais da STN: 
I - as vendas de títulos públicos federais pelos preços médios apurados nas ofertas públicas do Tesouro 
Nacional; e 
II - as compras de títulos públicos federais, a preços competitivos, previamente definidas como restritas às 
instituições credenciadas.” 
820 É o que determina, como regra, no âmbito federal, a Portaria n.° 410 da Secretaria do Tesouro Nacional, 
de 4 de agosto de 2003. Tal ato traz normas gerais a serem observadas nas ofertas públicas de títulos de 
emissão do Tesouro Nacional. 
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Nacional821: o leilão tradicional, o leilão por preço único (também denominado leilão 

holandês) e o leilão com oferta firme. 

 

No leilão tradicional, busca-se maximizar o resultado obtido pela União com a venda dos 

títulos. Por essa razão, cada participante do leilão pode apresentar até 5 propostas 

diferentes para cada tipo de ativo822. As propostas serão classificadas em ordem 

decrescente de preço, sendo selecionadas aquelas que trouxerem um melhor valor para o 

Tesouro Nacional823 – ou , em outras palavras, que comportarem taxas de remuneração 

mais favoráveis à União. 

 

O leilão holandês é utilizado para a alienação de Letras Financeiras do Tesouro - LFTs e 

Notas do Tesouro Nacional Série B – NTNs-B. Nesse caso, feitas as propostas pelos 

agentes econômicos interessados, é definido um preço mínimo a ser acatado pela União e 

são consideradas aceitas todas as propostas iguais ou superiores ao preço mínimo. Todos 

os licitantes pagarão o preço mínimo estabelecido para os títulos, mesmo que sua oferta 

original seja por valor superior824. 

 

No caso das Notas do Tesouro Nacional Série B – NTN-B, o leilão divide-se em duas 

partes. Fixado o preço mínimo pelo mecanismo descrito, são liquidadas as operações em 

moeda. Posteriormente, em uma segunda etapa, os títulos são oferecidos para troca por 

papéis de dívidas securitizadas. O objetivo é uniformizar e, eventualmente, alongar a 

dívida pública. 

 

Por fim, há também os leilões com oferta firme, que são utilizados para títulos de 

vencimento mais longo que ainda não tenham uma precificação adequada pelo mercado. A 

Secretaria do Tesouro Nacional solicita, então, aos dealers cadastrados por ela e pelo 

Banco Central do Brasil que apresentem propostas vinculantes para a aquisição desses 

títulos. Com base nas propostas recebidas, a Secretaria do Tesouro Nacional fixa o preço 

dos papéis e passa a uma segunda fase, na qual quaisquer interessados podem adquiri-los 

pelo valor estabelecido. Nessa segunda fase, os dealers têm o dever de adquirir os 

instrumentos financeiros, no mínimo, pelo preço ofertado, se aceito. 

                                                 
821 Existem, ainda, leilões para a compra de títulos pela União e leilões de troca de títulos. 
822 Art. 7º da Portaria n.° 410 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 4 de agosto de 2003. 
823 Art. 6º, caput e inciso I, da Portaria n.° 410 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 4 de agosto de 2003. 
824 Art. 6º, II, da Portaria n.° 410 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 4 de agosto de 2003. 
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Os leilões não ocorrem pelo dito tap system825, pelo qual o alienante previamente fixa o 

valor cobrado pelos títulos. Privilegia-se, destarte, a livre formação de preços pelos 

mecanismos de mercado. 

 

Como forma de assegurar a lisura das transações, podem ser rejeitadas pela Secretaria do 

Tesouro Nacional as propostas que contenham distorções significativas em relação aos 

valores correntemente praticados no mercado826. Procura-se evitar, dessa forma, que certos 

agentes econômicos realizem operações com objetivos escusos, como, por exemplo, a 

manipulação de mercado, a lavagem de dinheiro ou a obtenção de prejuízos fiscais 

forçados. 

 

No início de cada mês, a Secretaria do Tesouro Nacional divulga o cronograma das ofertas 

iniciais que serão realizadas naquele período827. Ademais, para cada leilão é divulgada 

previamente uma portaria contendo as características daquela oferta específica, como 

determina o art. 1º da Portaria n.° 410 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 4 de agosto 

de 2003, in verbis: 

Art. 1º. A Secretaria do Tesouro Nacional divulgará Portaria contendo as 
condições específicas de cada leilão, dentre as quais: 
I - tipo, características e quantidade de títulos; 
II - prazo dos títulos; 
III - taxa de juros, quando couber; 
IV - data-base, quando couber, que servirá como data de referência para 
atualização do valor nominal dos títulos; 
V - data e hora limite para apresentação das propostas; 
VI - data da emissão dos títulos; 
VII - data de vencimento dos títulos; 
VIII - data de liquidação financeira; 
IX - critério de seleção das propostas; e 
X - sistema eletrônico a ser utilizado. 

 

Além dos leilões, outra forma de colocação de títulos públicos federais é o denominado 

Tesouro Direto, normatizado pelo Regulamento anexo à Portaria n.° 554 da Secretaria do 

Tesouro Nacional, de 12 de dezembro de 2001. Tal programa foi desenvolvido como 

forma de estimular a aquisição dos papéis em questão por pessoas físicas diretamente e, 

destarte, de incentivar a poupança privada. Segundo definição constante do próprio 

                                                 
825 Esse mecanismo é utilizado apenas nas colocações efetuadas pelo Tesouro Direto, como se verá adiante. 
826 Art. 6º, parágrafo único, da Portaria n.° 410 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 4 de agosto de 2003. 
827 Vide nota n.º 810. 
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regulamento, o Tesouro Direto é um “ambiente integrado de compra, venda, liquidação e 

custódia de títulos, acessível somente através da Internet”. 

 

A CBLC828 possui uma conta de custódia no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – 

Selic, na qual são mantidos os títulos públicos que serão negociados por meio do Tesouro 

Direto. Assim, as pessoas físicas interessadas em participar desse ambiente de negociação 

devem possuir contas individuais de custódia junto à CBLC, por meio da qual adquirem e 

alienam títulos públicos em nome próprio829. 

 

No âmbito do Tesouro Direto, tanto a venda como a compra830 de títulos pela União 

obedece ao leilão realizado pelo denominado tap system. Nesse sistema, o ente emissor, a 

partir dos parâmetros observados nos mercados primário e secundário, fixa os preços de 

referência. O objetivo, nesse caso, é diminuir a complexidade do mecanismo de formação 

de preços ofertado aos investidores pessoas físicas, facilitando o acesso destes ao mercado 

– com efeito, o investidor já sabe, de antemão, o preço que pagará para comprar ou alienar 

os títulos. 

 

Por fim, quanto à emissão dos títulos públicos, há uma outra questão a considerar. Nos 

valores lançados em mercados próprios, normalmente não há exatamente um negócio 

jurídico base ou uma relação fundamental anterior a que eles estejam jungidos. Os direitos 

são criados desde o princípio para serem ofertados no mercado e transacionados, 

circulando831. Assim, por exemplo, um contrato de índice de moeda estrangeira, no 

mercado futuro ou de opções, independe da existência de uma dada quantia específica de 

moeda ou de quaisquer direitos que sobre ela detenham as partes contratantes. 

 

O mesmo ocorre com relação aos títulos públicos. Os trâmites burocráticos para sua 

emissão, como autorização de órgãos competentes e limites de valor, são independentes e 

                                                 
828 Atual nome da antiga Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Em 2008, essa câmara de 
compensação e liquidação foi incorporada pela BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros, deixando de possuir personalidade jurídica própria (daí ter-se tornada inadequada a antiga 
denominação de Companhia), mas mantendo-se como um setor administrativo independente. 
829 Ainda que por intermédio de um agente de custódia. As contas junto à Companhia Brasileira de 
Liquidação e Custódia – CBLC são administradas pelos agentes de custódia (Capítulo 2, Item 1 do 
Regulamento). 
830 Como forma de oferecer maior liquidez aos instrumentos financeiros negociados por meio do Tesouro 
Direto, a União realiza, semanalmente, a recompra de papéis, pelo preço de mercado na data. Não há carência 
para a realização dessa recompra. 
831 O que não se confunde com a eventual existência prévia de um ativo subjacente. 
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anteriores, não maculando, de qualquer forma, os ativos oferecidos ao mercado e postos 

em circulação. O mútuo que dá origem a esses papéis é celebrado concomitantemente à 

liquidação do negócio e restringe os seus efeitos, aos olhos do mercado832, aos próprios 

limites dos títulos833. 

 

Assim, se um título público for emitido em dissonância com as normas vigentes para 

tanto834, e for adquirido por um agente econômico qualquer, não pode o ente público 

pretender a anulação do título, a menos que prove a má-fé do adquirente ou do portador 

atual, que tenha eventualmente agido em conluio com órgãos do Estado. Isso porque, 

conforme princípio geral do direito, ninguém pode aproveitar-se da própria torpeza835. Na 

inexistência de prova robusta dessa má-fé, devem os papéis continuar em circulação e ser 

honrados, sem prejuízo das medidas necessárias contra aqueles que deram causa ao dano, 

para reaver os prejuízos sofridos pelo erário. Deve-se privilegiar, nesse caso, a legítima 

expectativa do adquirente dos valores, que calculou, diante do panorama que se lhe 

apresentava, um ganho futuro com a alocação de recursos nesse ativo e refutou, ao menos 

potencialmente, outros negócios que lhe eram disponíveis836. 

 

Da mesma forma, em caso de títulos emitidos para substituição de outros, as características 

dos anteriores não afetam os novos, salvo, obviamente, se ambos tiverem regramento 

idêntico no ponto relevante de que se cuidar. 

 

                                                 
832 Ainda que, sob a perspectiva do Direito Financeiro, possa haver outras implicações. 
833 Deve-se lembrar que o mútuo é um contrato real, que gera, em regra, obrigações apenas para o mutuário 
(nesse sentido, AZEVEDO, Álvaro Villaça. Tradição e contrato de mútuo, de conta corrente e de compra e 
venda. Revista Forense, Rio de Janeiro, Forense, ano 103, n.º 392, p. 3-10, jul.-ago. 2007; e COELHO, 
Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. Vol. 3. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 265-268). 
Assim, a liquidação financeira da aquisição, quando ocorre a entrega do numerário pago pelo adquirente ao 
Estado, firma o início do contrato de mútuo. Consequentemente, este é posterior e não anterior à própria 
emissão. 
834 A padronização da qual depende a plena circulação dos valores colabora para evitar emissões irregulares 
no que tange às características de cada título. Nesse sentido, por exemplo, é praticamente inviável a emissão 
de Notas do Tesouro Nacional – NTNs em desacordo com o padrão de atualização monetária previsto para 
uma classe específica, pois dificilmente esses papéis poderiam ser incluídos nos sistemas eletrônicos de 
negociação. 
835 Assim, o fundamento dessa possibilidade de extinção do título e resolução do negócio advém não de uma 
regra do âmbito contratual ou do mercado de títulos públicos, mas de um principio geral do direito. 
836 A mera anulação do instrumento, com indenização do titular, inclusive pelo que razoavelmente deixou de 
ganhar, seria tão custosa para o Estado quanto honrar o papel, com a vantagem, nesta última hipótese, de um 
grande benefício para a confiança no mercado e para a imagem do emitente. De fato, dificilmente se poderia 
vislumbrar a possibilidade de que a justa indenização fosse inferior ao valor a ser recebido, quando do prazo 
estipulado, pelo titular. 
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5.4.2 Negociação secundária 

 

O pressuposto para a atual configuração dos títulos públicos é a sua negociabilidade. 

Somente em virtude dessa característica, que permite aos credores atuais do Estado 

alterarem sua posição de investimento, transformando os direitos que detêm em numerário, 

pode-se cogitar a existência de um mercado próprio para esses papéis e de uma forma 

eficiente de financiamento dos gastos públicos837. 

 

Assim, como regra, os títulos públicos são passiveis de negociação após a sua colocação no 

mercado. Entretanto, há alguns valores, emitidos em virtude de circunstâncias especiais, 

que não podem ter a sua titularidade transferida838. Trata-se, contudo, de exceção. 

 

A negociação dos títulos públicos se dá ordinariamente por meio de sistemas eletrônicos 

nos quais os papéis estão previamente registrados. De acordo com o item 6.3.5.1 do 

vigente regulamento do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic839, títulos 

inscritos nesse ambiente somente podem ser objeto de transações registradas no próprio 

Sistema ou em outro administrado por câmara de compensação e de liquidação dele 

participante840. Essa regra tem por fundamento o modo de controle da titularidade de 

direitos escriturais: se tais direitos são aferidos por meio de contas de ativos, nas quais são 

lançados créditos e débitos, a existência de operações desconhecidas do agente escriturador 

levaria à incerteza acerca do sujeito ativo das respectivas posições jurídicas. 

 

Por essa razão, ainda que negociações privadas sejam admitidas pelas normas dos 

mercados próprios, elas devem ser levadas ao conhecimento do agente escriturador, por 

meio dos mecanismos para tanto previamente estabelecidos841, sob pena de não produzirem 

                                                 
837 Segundo Tullio Ascarelli, somente a mobilização do crédito permite a sua existência em larga escala 
(Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, p. 99). 
838 É o caso das Notas do Tesouro Nacional da Série I, relacionadas à equalização de contratos de 
financiamento à exportação, se emitidas antes de 1º de janeiro de 1998, e das Notas do Tesouro Nacional da 
Série M, emitidas para substituição de papéis da dívida externa que já eram dotados de características 
próprias. Sobre esses títulos, vide o item 7.3. 
839 Com a redação dada pela Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.481, de 15 de janeiro de 2010. 
840 Adota-se, assim, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, o princípio da concentração, que, 
no âmbito europeu, foi afastado pela Diretiva n.º 2004/39 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
abril de 2004 (vide item 4.8.2). 
841 No regulamento da CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, por exemplo, o art. 53 
estabelece que, como regra, “o registro de operações no sistema é efetuado mediante duplo comando”. Do 
mesmo regulamento, outrossim, consta a definição de duplo comando como sendo “o lançamento efetuado 
no sistema de registro pelos dois participantes envolvidos na operação” (art. 3º, XXVI). 
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efeitos perante terceiros. De fato, não se podem opor a pessoas que não foram parte em um 

negócio os resultados deste, a menos que lhe seja dada publicidade adequada842. E, entre os 

terceiros de relevo, destaca-se o devedor, que deverá cumprir os deveres advindos do 

título, desonerando-se se o fizer diante daquele que consta dos registros do agente 

escriturador como sendo o atual titular do papel. 

 

A necessidade de registro, presentemente, também cumpre a função de controle das 

atividades e do patrimônio dos agentes econômicos, com vistas à prevenção da lavagem de 

ativos e outras atividades ilícitas, bem como para fins fiscais. 

 

Por outro lado, tanto no que diz respeito ao lançamento de títulos no mercado primário 

quanto à sua posterior negociação no mercado secundário, a plena oportunidade de 

participação de quaisquer interessados diminui significativamente a possibilidade de 

manipulação de preços e demais condições das transações. A livre intervenção de terceiros, 

que podem aceitar as ofertas feitas indistintamente a todos, dificulta que sejam efetivadas 

movimentações simuladas ou previamente acertadas, em conluio843. Há, portanto, uma 

preferência pelas contratações que sejam oriundas diretamente dos sistemas de negociação, 

como forma de preservar os mecanismos de formação de preços e evitar fraudes. 

 

O regulamento do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic prevê quais 

operações podem ser registradas nesse ambiente844. Excluídos os lançamentos referentes a 

emissões, pagamentos e resgates, são listados os seguintes negócios: 

i) compra e venda de títulos, em operação definitiva ou compromissada, com 

ou sem acordo de livre movimentação dos mesmos; 

ii) compra e venda a termo de títulos; 

iii) compra e venda de títulos com registro em data posterior; 

iv) recompra e revenda de títulos; 

                                                 
842 Salvo comprovada má-fé do terceiro, que depende de prova. 
843 Por certo, se uma pessoa pretende transferir ativos financeiros a outro determinado agente, por um preço 
inferior àquele praticado pelo mercado, terá dificuldades em fazê-lo utilizando-se dos sistemas eletrônicos de 
negociação. Isso porque, nesses ambientes, feita a oferta, qualquer outra pessoa que tenha acesso ao sistema 
poderá intervir e adquirir os valores, tornando bastante incerto que seja alcançado o resultado previamente 
ajustado. Assim o conluio e os negócios simulados tornam-se menos prováveis, apesar de não impossíveis. 
Ademais, não se pode esquecer que, de qualquer forma, todas as transações nesses ambientes são registradas, 
permitindo um posterior rastreamento pelas autoridades fiscalizadoras competentes, caso sejam detectadas 
irregularidades ou, ao menos, indícios destas. 
844 Item 6.3.5.3 do Manual de Normas e Instruções, com a redação conferida pela Circular do Banco Central 
do Brasil n.º 3.481, de 15 de janeiro de 2010. 
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v) transferência de títulos sem contrapartida financeira e sem transferência da 

propriedade dos títulos; 

vi) transferência de títulos, sem contrapartida financeira, em decorrência de 

incorporação, fusão, cisão ou extinção; 

vii) vinculação e desvinculação de títulos; 

viii) transferência de títulos relacionada a cessão fiduciária; e 

ix) desmembramento e remembramento de cupons de juros. 

 

A principal operação realizada no mercado secundário é, sem dúvida, aquela 

ordinariamente denominada de compra e venda, uma vez que, dada a sua inserção na 

atividade econômica dos agentes, os negócios com títulos públicos tendem a ser efetuados 

a título oneroso e com transferência dos direitos respectivos845. 

 

A tradição legislativa brasileira é de considerar as operações que tenham por objeto a 

alienação de títulos públicos como sendo de compra e venda mercantil. Nesse sentido era a 

disposição expressa do art. 191 do Código Comercial brasileiro de 1850846. 

 

Os comercialistas são praticamente unânimes ao afirmar que os negócios geralmente 

realizados em bolsas enquadram-se na tipologia jurídica da compra e venda. É essa, por 

exemplo, a lição de Lorenzo Mossa, para quem “as operações centrais da bolsa são 

compras e vendas”847,848. 

                                                 
845 De um modo geral, a onerosidade é uma das características dos negócios mercantis. Nesse sentido, 
ASCARELLI, Tullio. Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, p. 51. 
846 “Art. 191 - O contrato de compra e venda mercantil é perfeito e acabado logo que o comprador e o 
vendedor se acordam na coisa, no preço e nas condições; e desde esse momento nenhuma das partes pode 
arrepender-se sem consentimento da outra, ainda que a coisa se não ache entregue nem o preço pago. Fica 
entendido que nas vendas condicionais não se reputa o contrato perfeito senão depois de verificada a 
condição (artigo nº. 127). 
É unicamente considerada mercantil a compra e venda de efeitos móveis ou semoventes, para os revender por 
grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso; compreendendo-se na 
classe dos primeiros a moeda metálica e o papel-moeda, títulos de fundos públicos, ações de companhias e 
papéis de crédito comerciais, contanto que nas referidas transações o comprador ou vendedor seja 
comerciante.” 
847 Diritto Commerciale. V. 1. Milão: Società Editrice Libraria, 1937, p. 345. Tradução livre do seguinte 
original: “le operazioni centrali della borsa sono compra-vendite”. 
848 Deve-se, desde já, salientar a diferença existente, nesse tocante, entre o Direito italiano e o brasileiro. Com 
efeito, o Codice Civile de 1942 define a compra e venda em seu art. 1.470, que possui a seguinte redação: 
“Art. 1470. Nozione. 
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un 
altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.” 
Entretanto, o art. 481 do Código Civil brasileiro, ao trazer a conceituação do mesmo contrato, faz menção 
apenas à obrigação de “transferir o domínio de certa coisa”, nada expressando acerca da alienação de direitos. 
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Da mesma forma, no Brasil, manifesta-se Carvalho de Mendonça: 

Afora estas [operações relativas a navios, seus fretamentos e seguros], todas as 
demais resumem-se, substancialmente, em um só tipo de contrato, ao fácil 
reconhecível, a compra e venda de natureza comercial. 
Distinguem-se da compra e venda simples, do direito comum, pelas formas 
especiais que revestem, pelas modalidades que apresentam, pela reserva de 
direitos por parte dos contratantes e pelos fins especiais de caráter maximamente 
especulativo, o que justifica a construção de uma teoria moral e a necessidade de 
uma legislação particular para a disciplina dessa ordem de relações, as quais, 
sem freio e dominadas por princípios perturbadores, degeneram em abusos 
danosos à nação e aos indivíduos.849 

 

Assim, Carvalho de Mendonça reconhece a natureza jurídica das operações de bolsa como 

sendo de compra e venda, mas, dadas as suas especificidades, salienta que “aplicam-se as 

normas sobre o contrato de compra e venda comercial não modificadas e com elas 

compatíveis”850. 

 

A mesma natureza jurídica é apontada por Waldemar Ferreira, para quem se aplicam às 

operações de bolsa as normas sobre a compra e venda mercantil previstas no então vigente 

art. 191 do Código Comercial brasileiro851. 

 

Não obstante essa posição da doutrina tradicional, presentemente, sob a perspectiva 

terminológica, o mais adequado é referir-se a cessão onerosa dos títulos e não a compra e 

venda852. De fato, este último contrato pressupõe a existência de uma coisa853. É nesse 

sentido a dicção do art. 481 do vigente Código Civil brasileiro, que se refere à obrigação 

do devedor de “transferir o domínio de certa coisa”. 

                                                                                                                                                    
Essa divergência conceitual traz consequências no plano do regramento jurídico codificado. Assim, por 
exemplo, o Codice Civile traz disposições, no âmbito do contrato em tela, sobre a venda a termo de títulos de 
crédito (arts. 1.531 a 1.536) e a venda de herança (arts. 1.542-1.547). Em ambos os casos, o Código Civil 
brasileiro faz referência a cessão (v.g., arts. 358, 919 e 1.793). 
849 Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. VI, Partes I e II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1939, p. 339. 
850 Idem, ibidem. 
851 Tratado de Direito Comercial. Vol. 11. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 302. 
852 Nesse sentido, CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas.  Vol. 1. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 337. 
853 É em face do fenômeno por ele denominado de incorporação – o qual em certos aspectos se assemelha à 
cartularidade aludida por Vivante –, que Bolaffio afirma que, nos âmbito dos títulos de crédito, “non si cede 
un credito: si vende un titolo” (Il Codice di Commercio Commentato. Dei Mediatori. Delle Obbligazioni 
Commerciali in Generale. V. 2. Turim: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1937, p. 488). E Bolaffio 
ainda explica: “La tradizione del titolo è la consegna della cosa mobile che trasferisce nell’acquirente, col 
possesso del titolo, il diritto che vi si collega, e che senza il titolo non si può esercitare” (idem, ibidem). 
Lembre-se sempre, entretanto, a ressalva quanto à diferença entre o Direito italiano e o brasileiro, no que 
tange a esse tema (vide nota n.° 848). 
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Como já visto, no âmbito dos títulos públicos hoje em circulação, não se pode falar em 

domínio, uma vez que não há qualquer suporte material que seja passível de equiparação 

com uma res. Ainda que a teoria dos títulos de crédito tenha se desenvolvido na direção de 

assimilação entre o documento e as coisas móveis, uma vez que hoje estamos diante de 

valores totalmente desmaterializados, essa aproximação perde completamente sua razão de 

ser. 

 

E essa nova conjuntura não se dá em prejuízo da negociabilidade dos papéis. Pelo 

contrário: vencidos os obstáculos doutrinários e conceituais à transmissão pura de direitos 

obrigacionais, não há mais qualquer impedimento à sua livre transferência 

independentemente de suporte material para tanto. 

 

A conclusão pela não aplicação das normas da compra e venda nos casos de transmissão de 

titularidade de créditos não incorporados em algum bem material, entretanto, não é nova. 

Pontes de Miranda já afirmava que 

Se o crédito está incorporado ao título, de modo que se possa considerar este 
bem móvel, há compra-e-venda, e não cessão de direito. A cessão de direito 
ficou embutida na compra-e-venda do título.854 

 

A contrario sensu, conclui-se que, inexistindo incorporação – como é o caso dos títulos 

públicos totalmente desmaterializados –, não há compra e venda, mas cessão de crédito855. 

 

O próprio Código Civil brasileiro dedica um capítulo inteiro (Capítulo I do Título II do 

Livro I da Parte Especial) à cessão de crédito856. Com isso não se quer afirmar que as 

                                                 
854 Tratado de Direito Privado. Vol. 39. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 154. 
855 Sobre a diferença de regimes jurídicos, Pontes de Miranda ainda expõe que “(...) os regimes jurídicos da 
compra-e-venda stricto sensu, da compra-e-venda lato sensu e da compra-e-venda latissimo sensu tinham de 
ser diferentes. A cessão de créditos, a cessão de direitos que não são creditórios, nem de domínio, nem de 
posse, e a compra-e-venda de bens corpóreos ou incorpóreos suscetíveis de domínio e posse, não cabem no 
mesmo quadro jurídico rígido. 
Na prática, a troca de nomes (compra-e-venda, cessão) é sem relevância. O intérprete tem de examinar o caso 
para saber de que espécie de negócio jurídico se trata” (idem, p. 151). 
856 Fábio Ulhoa Coelho aduz que os bens incorpóreos podem ser objeto da compra e venda (Curso de 
Direito Civil . Vol. 3. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 148), mas ressalta que a sua alienação “submete-se 
também às normas regentes da cessão de direitos (CC, arts. 286 a 298)” (idem, p. 149). 
Note-se, ademais, que o conjunto de regras relativas à cessão de créditos não impõe qualquer forma especial 
para a sua realização, mas apenas para a eficácia do negócio perante terceiros. Nesse sentido, veja a lição de 
Mairan Maia: “O artigo 286 não exige forma especial para a celebração da cessão de crédito, ou como 
requisito de sua validade, vigorando o princípio da liberdade de forma. Destarte, admite-se seja a cessão de 
crédito pactuada verbalmente ou por escrito, mediante instrumento público ou particular. Porém, quando 
celebrada verbalmente ou por instrumento particular, a eficácia da cessão de crédito não é plena, pois não é 
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normas codificadas rejam indiferentemente, sem qualquer modificação, as operações 

efetuadas nos mercados próprios, por intermédio de sistemas informatizados. Mas verifica-

se que o sistema jurídico brasileiro admite, sem qualquer restrição que não advenha “da 

natureza da obrigação, da lei ou de convenção com o devedor” (art. 286 do Código Civil 

brasileiro), a livre transmissão de créditos. E no caso de que ora cuidamos, a natureza da 

obrigação, pelo contrário, pressupõe a liberdade de negociação. 

 

A ressalva feita quanto à impossibilidade de compra e venda de títulos públicos não tem 

um cunho meramente academicista ou terminológico. Há regras próprias da compra e 

venda que não são adequadas para aplicação quanto aos negócios envolvendo esses ativos 

financeiros. É a hipótese, v.g., das normas sobre a entrega do bem e transferência da 

propriedade857. 

 

Assim, o mais adequado é recorrer-se aos institutos basilares do Direito Privado, como o 

negócio jurídico, com as adaptações necessárias – quer previstas em leis especiais, em 

normatização editada pelos entes reguladores, em regulamentos de sistemas de negociação, 

ou sistematizadas pela doutrina, quando decorram exclusivamente da natureza das 

operações. 

 

Nesse contexto, aplicam-se aos negócios ora em tela as normas gerais de Direito Privado 

acerca da capacidade das partes, com relevo para aquelas previstas na Parte Geral do 

vigente Código Civil brasileiro. As transações com títulos públicos, para sua perfeição, 

devem ser praticadas por pessoas capazes (art. 104, I), havendo nulidade caso o agente seja 

absolutamente incapaz e anulabilidade, se for relativamente incapaz (arts. 166, I e 171, I, 

respectivamente). 

                                                                                                                                                    
oponível a terceiros, a teor do disposto no art. 288. Tem-se, no caso, a exigência de forma especial para 
produção de efeitos contra terceiros” (Da transmissão das obrigações (arts. 286 a 303). In: ARRUDA 
ALVIM. ALVIM, Thereza. Comentários ao Código Civil brasileiro. Vol. III.  Forense: 2003, pp. 207-208). 
Deve-se considerar, contudo, que no caso da transferência da titularidade de instrumentos financeiros, 
realizada em mercados próprios e por meio de sistemas eletrônicos aptos para tanto, existe uma plena 
publicidade do negócio, o que permite que ele seja oposto a terceiros. 
857 A título de exemplo, o art. 495 do Código Civil brasileiro, aplicável no âmbito da compra e venda, tem a 
seguinte redação: 
“Art. 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em 
insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê caução de pagar no 
tempo ajustado.” 
Contudo, em se tratando de operações realizadas por meio de sistemas de liquidação, a insolvência do 
devedor possui consequências particulares, voltadas sempre para que seja atingido o objetivo de efetivação 
do negócio e a manutenção de operações em cadeia. Nesses casos, aplicam-se as normas previstas nos arts. 7º 
e 8º da Lei n.º 10.214/2001. 
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Entretanto, mesmo as normas sobre incapacidade devem ser levadas em consideração de 

um modo adaptado, diante da formatação peculiar dos negócios jurídicos celebrados no 

âmbito de sistemas eletrônicos. O acesso aos sistemas, muitas vezes, não se dá diretamente 

por pessoas físicas, quando estas são os polos finais da transação858. Os interessados têm de 

recorrer ao auxílio de agentes intermediários859 – corretoras, bancos etc.860 – que efetuam 

as operações por ordem de seus clientes.  

 

Nesse contexto, cabe aos agentes intermediários, no desempenho de suas funções, verificar 

a regularidade da atuação de seus clientes, inclusive no que tange à capacidade. As 

diligências realizadas para verificação da situação individual dos clientes, relacionadas ao 

dever denominado de know your client ou know your costumer, constituem uma das 

funções básicas que devem ser desempenhadas por essas instituições. E, caso haja 

negligência no adimplemento desse dever, o agente intermediário torna-se responsável 

pelos danos que a sua atuação defeituosa acarretar861. 

                                                 
858 A referência é feita às pessoas físicas pois é com relação a elas que, normalmente, surgem as questões 
atinentes à capacidade. 
859 Fábio Ulhoa Coelho ressalta que o termo intermediário não deveria ser aplicado ao caso de corretores, na 
medida em que estes “não adquirem o bem de um dos interessados para vendê-lo ao outro. (...) É 
indispensável à caracterização da intermediação que o objeto da negociação (mercadoria ou serviço) integre, 
pelo menos momentaneamente, a propriedade do intermediário” (Curso de Direito Civil. Vol. 3. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 298). Entretanto, o termo “intermediário” será usado neste trabalho com o sentido de 
pessoa interposta entre o ordenante e o sistema ou a outra parte, em uma imagem de sua atuação não como 
interessado último na realização do negócio. 
860 No Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, o item 6.3.2.1 do Manual de Normas e Instruções, 
com a redação conferida pela Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.481, de 15 de janeiro de 2010, admite 
participantes diretos nos seguintes moldes: 
“1 - Além do Banco Central do Brasil e do Tesouro Nacional, podem ser participantes do Selic, satisfeitas as 
normas expressas neste capítulo: 
a) bancos, caixas econômicas, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários; 
b) demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 
c) fundos; 
d) entidades abertas e fechadas de previdência complementar, sociedades seguradoras, resseguradores locais, 
operadoras de planos de assistência à saúde e sociedades de capitalização; e 
e) outras entidades, a critério do administrador do Selic.” 
Mesmo no âmbito do Tesouro Direto, as pessoas físicas dependem de uma instituição que lhes dê acesso ao 
sistema. 
861 Nesse sentido é a lição de Carvalho de Mendonça, in verbis: “Em virtude da cooperação nesse serviço [de 
transferência], que não pode ser negada, o instituto emissor, antes da nova inscrição, deve certificar-se da 
identidade e da capacidade dos contratantes que o procurarem para a transferência. Ele responderá pela 
negligência” (Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1938, p. 73). 
Note-se apenas que no caso dos instrumentos financeiros, a atuação do agente emissor e mesmo dos 
administradores dos sistemas de negociação não inclui a apresentação direta, pelas partes, do negócio a ser 
registrado. Com efeito, normalmente os interessados dirigem-se a instituições financeiras que atuam como 
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Outrossim, deve-se lembrar que, quando a transação é liquidada financeiramente por meio 

de uma câmara de compensação e liquidação de ordens eletrônicas de débito e de crédito, 

os recursos transferidos à contraparte são oriundos diretamente da conta do agente 

intermediário, e apenas indiretamente de conta mantida pela pessoa física sua cliente. 

Assim, se for celebrado um negócio do qual participe um incapaz, ele deverá ser liquidado 

às expensas do agente intermediário, que descumpriu um dever lateral seu, agindo com 

culpa. E tal agente poderá ressarcir-se, posteriormente, na forma da lei civil, atuando, em 

especial, as normas constantes dos arts. 180 e 181 do Código Civil brasileiro. 

 

Não se pode esquecer que as operações em mercados próprios costumam dar-se em 

cadeias, uma vez que os ativos financeiros neles negociados foram criados justamente para 

circularem de modo célere862. Assim, a declaração de nulidade de um negócio, com o 

pretenso retorno das partes ao status quo ante é, no mais das vezes, impossível, sob pena 

de afetar-se direitos de terceiros inocentes e abalarem-se a segurança jurídica e os 

mecanismos de formação de preços, em prejuízo de todo o mercado. Destarte, reafirme-se, 

as operações celebradas por incapazes devem ser liquidadas, sendo que a relação entre o 

agente intermediário e seus comitentes resolver-se-á posteriormente863. 

 

Outra questão diz respeito à legitimação para a prática de certos atos e, também nesta 

seara, os negócios envolvendo títulos públicos diferem da compra e venda. A legitimação 

não está relacionada à aptidão genérica para a prática de negócios jurídicos, mas atua no 

tocante a relações jurídicas com características particulares, quer no que tange às partes 

entre si ou ao seu objeto864. 

                                                                                                                                                    
intermediárias e às quais cabe fazer a verificação mencionada no trecho transcrito. E, portanto, são a tais 
instituições que se aplicam as considerações efetuadas por Carvalho de Mendonça. 
862 Renato Conrado lembra que essa característica das operações de bolsa deve informar todo o regime 
especial a que as elas se submetem, nos seguintes termos: “(...) se è vero che anche nei contratti di borsa il 
termine è stipulato come essenziale nell’interesse del creditore, è anche vero che bisogna tener conto delle 
caratteristiche dell’organizzazione di quel particolare mercato nel quale più contratti concatenati devono 
essere eseguiti in uno stesso giorno e l’inadempienza dell’uno reagisce sull’inadempienza di molti altri e 
mette in crisi il mercato” (I contratti di borsa. Turim: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1950, p. 363). 
863 Pode admitir-se excepcionalmente a resolução do negócio, se o incapaz ainda for o titular dos 
instrumentos financeiros e a transferência destes puder ser bloqueada a tempo no sistema de negociação. Mas 
se trata de exceção, na medida em que essa solução não se conforma com as estruturas das transações 
realizadas em mercados próprios. 
864 Segundo Emilio Betti, a legitimação é o pressuposto subjetivo-objetivo do negócio jurídico, ao passo que 
a capacidade é o seu pressuposto subjetivo (Teoria general del negozio giuridico. Turim: Unione 
Tipografico-Editrice Torinese, 1950, p. 219). Nas palavras desse autor, “(...) la legittimazione, a diferenza 
dalla capacità, dippende da una particolare relazione del soggetto con l’oggetto del negozio. (...) La 
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O art. 496 do Código Civil brasileiro, por exemplo, dispõe que “é anulável a venda de 

ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante 

expressamente houverem consentido”. No entanto, quando os negócios são celebrados por 

meio de sistemas eletrônicos, com a possibilidade de intervenção de terceiros nas propostas 

de alienação ou aquisição, não há qualquer razão que permita manter restrição desse 

gênero. Os mecanismos peculiares de formação de preço impedem a existência de 

condições artificiais que o legislador civil busca evitar865,866. É até difícil de imaginar a 

                                                                                                                                                    
legittimazione della parte può definirsi come la sua competenza ad ottenere o a risentire gli effetti giuridici 
del regolamento di interessi avuto di mira: competenza, da quale risulta da una specifica posizione del 
soggetto rispetto agli interessi che si tratta di regolare. Questione di legittimazione è di si vedere da chi e in 
confronto di chi il negozio sia rettamente concluso, affinché possa spiegare gli effetti giuridici conforme alla 
sua funzione e aderente altresì al regolamento di interessi divisato dalle parti” (idem, ibidem) (grifos no 
original). 
Da mesma forma, Pietro Perlingieri faz ponderações acerca da legitimação para dispor, aduzindo que “Il 
potere di disposizione si collega al concetto di legittimazione a disporre, quale abilitazione del soggetto in 
ordine ad um determinato negozio (...). La legittimazione all’esercizio della situazione è intesa quindi come 
abilitazione a compiere il negozio quale atto di disposizione della situazione” (Istituzione di Diritto Civile. 
2 ed. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, p. 44). 
As normas que dispõem sobre a falta de legitimidade para a prática de certos atos levam em consideração, 
muitas vezes, as limitações éticas que um determinado cargo impõe àquele que pretenderia celebrar um 
negócio jurídico, ou a relação de dependência ou gestão que uma parte na transação possui em relação à 
outra. Sobre a ratio essendi de tais normas, diz Betti: “Sotto il profilo della legittimazione ad assumere il 
rapporto giuridico corrispondente al regolamento d’interessi avuto di mira col negozio – legittimazione che 
potrebbe qualificarsi passiva o recettiva, e che, consistendo nell’assenza di ostacoli, assume carattere 
negativo – si chiariscono, oltre che le norme degli art. 1188-89, le norme che fanno divieto a determinate 
categorie di persone di rendersi acquirenti di certi beni, o di ricevere o conseguire vantaggi in confronto di 
altre persone di determinate categorie, in ragione dell’ufficio di cui le prime sono investite, e dell’attività che 
esse sono chiamate a svolgere nell’interesse delle seconde. Tali, anzitutto, le norme degli art. 323, 378, 388, 
779, 1261, 1471, 2233 utt. cap. Nelle varie ipotesi qui contemplate la legge ravvisa un ostacolo all’acquisto 
nel rapporto d’ufficio o di gestione, il quale comporta dipendenza di una sfera d’interessi dall’altrui potere di 
controllo, e pertanto uno specifico o generico affidamento alle cure altrui, dei beni del cui acquisto si tratta, 
con la possibilità di abuso” (Teoria general del negozio giuridico. Turim: Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, 1950, p. 229) (grifos no original). 
865 Pontes de Miranda relata que a vedação em tela consta do Direito luso-brasileiro ao menos desde as 
Ordenações Manuelinas. Ademais, comentando o Código Civil de 1916, o autor assentava que “O que  se 
quer evitar é que se doe, como se de venda ou troca se tratasse, porém dispensou-se qualquer prova da 
simulação” (Tratado de Direito Privado. Vol. 39. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, pp. 77-78). 
Pontes de Miranda ainda menciona julgado do Supremo Tribunal Federal, de 1951, no qual se assentou essa 
ratio legis (idem, p. 79). Saliente-se que a diferença essencial entre o art. 1.132 do Código Civil de 1916 e o 
art. 496 do diploma vigente é que no segundo há menção expressa à necessidade de consentimento também 
do cônjuge para a celebração do negócio e determinação de que a consequência jurídica da inexistência dos 
consentimentos é a anulabilidade. Entretanto, o motivo da disposição, por certo, permanece inalterado. 
866 Não se quer afirmar ser impossível a criação de condições artificiais de preço, demanda ou oferta em 
mercados próprios, mas estas certamente são mais difíceis de serem geradas do que em negócios feitos entre 
particulares diretamente. Ademais, as condições artificiais mencionadas, nos casos de sistemas de 
negociação, geram consequências jurídicas próprias, de ordem civil, administrativa e mesmo penal, refugindo 
ao escopo da norma de legitimação existente no âmbito da compra e venda. 
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ciência de que cedente e cessionário são parentes, tendo em vista que o sigilo dos nomes 

das partes é resguardado867. 

 

O mesmo se diga quanto às restrições estabelecidas no art. 497 do Código Civil brasileiro, 

para que algumas pessoas comprem determinados bens. Essas normas sobre legitimação 

não alcançam transações que tenham por objeto a cessão de títulos públicos, até mesmo 

porque, como já aludido, não há coisas em negociação nesses casos. Com efeito, não existe 

justificativa plausível para que servidores públicos da Administração direta federal ou do 

Banco Central do Brasil estejam impedidos de adquirir títulos públicos federais868, o que 

ocorreria se se pretendesse aplicar à hipótese a regra veiculada pelo inciso II do dispositivo 

mencionado. 

 

Deve-se também atentar para o fato já mencionado de que não são todos os agentes 

econômicos que podem acessar diretamente os sistemas de negociação eletrônicos, neles 

efetuando transações. Há limitações a esse acesso ditadas por razões de ordem 

operacional869 e pela necessidade de higidez no que diz respeito à garantia de liquidação 

das operações870. E essa possibilidade restrita de efetuar negócios diretamente em 

ambientes bursáteis é bastante tradicional, estando intrinsecamente ligada à existência da 

figura dos corretores de bolsas, de valores ou de fundos. 

 

No caso das instituições intermediárias, que possuem acesso amplo e direto aos sistemas 

eletrônicos de negociação, surge a questão concernente à natureza da sua relação com 

aqueles que lhes confiam ordens para a efetivação de negócios. 

 
                                                 
867 No caso do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, o item 5.3.5.25 do Manual de Normas e 
Instruções, com a redação conferida pela Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.481, de 15 de janeiro de 
2010, determina que “nas operações com intermediação, o comprador não tem acesso, por meio do Selic, ao 
nome do vendedor e este ao nome daquele”. 
868 Essa restrição pode ocorrer em algumas situações específicas, mas com fundamento bastante diverso. De 
fato, os servidores que têm conhecimento de fatos ou medidas ainda não divulgados ao mercado e que 
possam afetar os preços de certos ativos devem abster-se de negociar, para que não se beneficiem da 
informação privilegiada que possuem. No entanto, o fundamento dessa limitação não é a sua falta de 
legitimação, mas o princípio da isonomia que, nesse caso, cristaliza-se sob a forma de vedação ao insider 
trading. 
869 Considerada, nesse âmbito, a limitação técnica das redes com relação ao número de usuários que podem 
conectar-se diretamente ao sistema eletrônico, mantida a segurança nas negociações. 
870 Sob esse aspecto, deve-se verificar que cada agente econômico, conforme a sua categoria, deve 
previamente aportar um determinado volume recursos para garantir o efetivo cumprimento e liquidação de 
ordens de negócio, constituindo uma margem de segurança sistêmica. Nesse contexto, os intermediários 
assumem tanto o papel de fiscalizadores iniciais daqueles que, ao fim da cadeia, emitem ordens de 
negociação, como garantes de que tais ordens, se aceitas, serão honradas. 
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Esse tema não é novo na doutrina, já tendo sido objeto de longas digressões. Assim, 

espelhando a visão tradicional, eis a lição de Carvalho de Mendonça: 

O corretor nem sempre fica circunscrito ao papel de simples intermediário, a sua 
missão vai além da intervenção que tem no contrato. Ele investe-se das mesmas 
qualidades que definem a figura do comissário, tem todos os direitos, assume 
todas as obrigações que cabem a este. A obra da mediação, pode-se dizer, 
transforma-se de fato, em comissão. Ele não faz somente contratar, ele contrata: 
se recebe a ordem de vender, vis-à-vis do comprador é ele quem vende; se a 
ordem é de comprar, vis-à-vis do vendedor, é ele quem compra.871 

 

Waldemar Ferreira também assume posição idêntica. Em primeiro lugar, ele afirma que “o 

corretor, como todo medianeiro, não é sujeito, direto ou indireto, de negociações; mas 

somente o instrumento material destas”872. Mas, tratando especificamente das operações 

cursadas em bolsas, sua conclusão é de que não se trata de mera corretagem, in verbis: “Os 

corretores, quando operam em Bolsa, devendo agir em seus nomes e por sua conta e inteira 

responsabilidade, são, inequivocamente, comissários”873. 

 

Nessa seara específica, a alteração no modo pelo qual os negócios são realizados e, em 

particular, as ordens são transferidas, não alterou a estrutura contratual básica que rege as 

relações entre os ordenantes e os intermediários que para eles atuam. Com efeito, as 

operações ainda são celebradas em nome dos intermediários, não sendo dado 

conhecimento aos interessados últimos de quem é a sua contraparte874. Outrossim, como já 

                                                 
871 Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1937, p. 292. 
Entretanto, poucas linhas após, Carvalho de Mendonça afirma que “parece-nos, porém, que o contrato de 
mediação se mantém em sua integridade. A responsabilidade que a lei nos casos apontados estabelece para os 
credores, procura evitar a fraude, que resultaria de contratantes anônimos, sem serem cobertos pela 
responsabilidade do mediador” (idem, ibidem). Note-se que em alguns trechos o autor utiliza mediação e 
corretagem como termos sinônimos (idem, p. 288). Em outra passagem, aliás, Carvalho de Mendonça conclui 
que o tipo de atuação dos corretores em tela coaduna-se com o contrato de mediação (Tratado de Direito 
Commercial Brasileiro. Vol. VI, Partes I e II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1939,p. 341). 
872 Tratado de Direito Comercial. Vol. 11. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 339. 
873 Idem, p. 342. 
874 No âmbito europeu, de acordo com a normatização vigente, faz-se a diferenciação entre os negócios 
praticados pelo intermediário por contra própria e por conta de terceiros, nos seguintes termos, conforme 
relatado por Filippo Parrella: “L’attività di negoziazione è quelle che rende possibile lo scambio degli 
strumenti finanziari, normalmente sui mercati, attraverso l’esecuzione degli ordini di investimento e di 
disinvestimento impartiti dalla clientela. 
La negoziazione è effettuata per conto terzi quando l’intermediario si limita ad ammettere l’ordine sul 
mercato affinché sia data ad esso esecuzione. In tale caso l’intermediario svolge un’attività di 
intermediazione pura (brokeraggio), ricevendo una commissione dall’investitore per il servizio reso. 
La negoziazione è effettuata per conto proprio quando lo stesso intermediario negoziatore entre in proprio nel 
contratto, quale controparte dell’investitore, nella vendita o nell’acquisto di strumenti finanziari. In questo 
secondo caso il negoziatore diventa proprietario degli strumenti finanziari acquistati dalla clientela e corre 
perciò un rischio di posizione collegato all’andamento, nel tempo, del valore di tali strumenti finanziari. 
Come controparte del cliente, l’intermediario non riceve (più precisamente: gli è vietato ricevere, ai sensi 
dell’art. 32, comma 6 del Regolamento Intermediari della CONSOB) una commisione di negoziazione, ma 
lucra sulla eventuale differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto degli strumenti finanziari nelle 
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visto, com o intuito de aumentar a certeza de que os contratos serão cumpridos, os 

intermediários continuam sendo responsáveis pela execução e liquidação da transação. 

Assim, estes não atuam meramente na aproximação de pessoas interessadas em contratar. 

E, por consequência, a natureza da relação jurídica ora sob análise continua sendo a de 

contrato de comissão. 

 

A responsabilidade do comissário pela inadequada execução de ordens deve ser analisada 

tendo em perspectiva a causa desse desvio875. Se a ordem foi repassada adequadamente ao 

sistema de negociação, mas mesmo assim executada de forma errônea, é o administrador 

do sistema que responderá, perante o ordenante ou o comitente, pelos prejuízos 

sofridos876,877. Entretanto, nos demais casos, responde o intermediário por tais prejuízos. 

Note-se que a sua responsabilidade é objetiva, nos termos do disposto no parágrafo único 

do art. 927 do Código Civil brasileiro, uma vez que a atividade por ele exercida traz em si 

o risco da ocorrência de erro na execução de ordens. Assim, por exemplo, se em virtude de 
                                                                                                                                                    
transazioni effettuate con l’insieme dei propri clienti” (L’intermediazione finanziaria e la gestione collettiva 
del risparmio. In: AMOROSINO, Sandro; BEDOGNI, Carla Rabitti. Manuale di Diritto dei Mercati 
Finanziari. Milão: Giuffrè, 2004, pp. 82-83) (grifo no original). 
Por outro lado, o mesmo autor ainda assinala a diferença entre as atividades daquele agente que efetua a 
negociação e as daquele que meramente recebe e retransmite ordens a outras instituições, in verbis: “Il 
servizio di ricezione e trasmissione di ordini è strumentale ai servizi di negoziazione e di collocamento, 
consistendo, appunto, nella ricezione degli ordini dalla clientela e nella loro successiva trasmissione ad un 
intermediario negoziatore (...) o ad un intermediario collocatore (...)” (idem, p. 84) (grifos no original). 
875 Sobre a responsabilidade dos intermediadores no mercado financeiro, em Portugal, antes da edição da 
Diretiva n.º 2004/39 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004 e da reforma do Código 
de Valores Mobiliários ocorrida em 2007, vide LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Actividades de 
intermediação e responsabilidade dos intermediários financeiros. In: Direito dos Valores Mobiliários. Vol. 
II. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pp. 129-156. 
876 Não haverá solidariedade do intermediário, porque não existe previsão legal nesse sentido. A menos, 
obviamente, que exista previsão contratual ou do regulamento de operações do sistema nesse sentido. 
877 Carvalho de Mendonça já asseverava que “Não se exagere a responsabilidade do devedor ou instituto 
emissor. Ele não pode ter outra responsabilidade além da originada exclusivamente na própria culpa” 
(Tratado de Direito Commercial Brasileiro. Vol. V, Parte II. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1938, 
pp. 73-74). Isso porque “A função do instituto emissor é apenas verificar a identidade e capacidade das partes 
e a disponibilidade dos títulos. Ele nada tem a ver com a causa da transmissão, nem pode avaliar a validade 
do negócio de cessão” (idem, pp. 75-77). 
Essas observações continuam válidas ainda hoje, com uma alteração: não cabe mais ao agente emissor a 
escrituração dos negócios – pelo menos no que tange aos títulos públicos, essa é hoje uma constatação sem 
exceções. Assim, a lição deve ser entendida como se referindo à responsabilidade do agente escriturador ou 
do administrador da estrutura de negociação. 
E, de fato, como bem notou Carvalho de Mendonça, o responsável pela escrituração dos negócios não tem 
ciência da causa dos mesmos, motivo pelo qual, ordinariamente, não lhe deve ser atribuída responsabilidade 
que não diga respeito exclusivamente à execução de seus registros. 
Entretanto, deve-se notar que as entidades administradoras de sistemas de negociação possuem nítida função 
fiscalizadora, atuando, quando não são autoridades públicas, como agentes delegados destas. Ademais, as 
entidades administradoras também devem obedecer ao dever de diligência derivado, em particular, de normas 
de prevenção à lavagem de ativos. Assim sendo, em casos bastante excepcionais, elas podem determinar a 
não efetivação de um negócio que seja claramente ilícito, por razões quaisquer. E, se mesmo tendo ciência 
dessa ilicitude, não agirem, é razoável atribuir-lhes responsabilidade pelos danos que sobrevierem da 
transação. 
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uma falha em rede de comunicação telemática, a ordem não for recebida ou transmitida a 

tempo, independentemente de culpa do comissário, este responderá ao comitente pelos 

danos emergentes e lucros cessantes878. 

 

Os negócios realizados nos sistemas eletrônicos não são efetuados diretamente entre as 

partes ordenantes, nem entre os intermediários. Com efeito, com o intuito de tornar mais 

segura a execução, diminuindo o risco de inadimplemento, que poderia ocasionar efeitos 

sistêmicos deletérios, o art. 4º da Lei n.º 10.214/2001 assim dispõe: 

Art. 4º.  Nos sistemas em que o volume e a natureza dos negócios, a critério do 
Banco Central do Brasil, forem capazes de oferecer risco à solidez e ao normal 
funcionamento do sistema financeiro, as câmaras e os prestadores de serviços de 
compensação e de liquidação assumirão, sem prejuízo de obrigações decorrentes 
de lei, regulamento ou contrato, em relação a cada participante, a posição de 
parte contratante, para fins de liquidação das obrigações, realizada por 
intermédio da câmara ou prestador de serviços. 

 

Destarte, a câmara de liquidação assume, nesses casos, a posição de contraparte central, 

adquirindo a titularidade dos papéis a serem transferidos e recebendo os recursos 

respectivos e, posteriormente, repassando-os aos comitentes dos agentes intermediários. 

 

Portanto, as transações listadas no regulamento do Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia – Selic e acima transcritas devem ser entendidas sob essa ótica. 

 

Entre tais negócios temos, em primeiro lugar, os de cessão onerosa de ativos, a qual pode 

ser dividida em operações definitivas ou compromissadas. Operações definitivas são 

aquelas que se encerram quando é efetuada a transferência dos títulos e do respectivo 

numerário. Já as compromissadas são caracterizadas pela transferência de titularidade dos 

papéis acompanhada de um compromisso de nova alienação ou aquisição entre os mesmos 

agentes. Nestas operações, como regra o adquirente está impedido de transferir a terceiros 

os títulos que receber879. Mas pode haver acerto entra as partes em sentido diverso, 

tornando livre a movimentação dos ativos. 

 

Ademais, a cessão onerosa, seja definitiva ou compromissada, pode dar-se a termo, ou seja, 

para liquidação em data futura previamente estabelecida.  

                                                 
878 Ressalvados, obviamente, os casos de culpa exclusiva do comitente. 
879 O objetivo dessa restrição é garantir que o comprador ainda detenha os títulos quando tiver de aliená-los 
ao vendedor originário. 
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Há também a previsão de contratação de operações com registro em data posterior, mas 

apenas em casos bastante singulares, em que se está diante de um acerto de contas entre 

partes que já mantém relação entre si. 

 

Também existem os negócios de cessão celebrados sem contrapartida financeira. Tais 

operações não necessariamente se dão a título gratuito, pois pode haver outras relações 

entre as partes, que compensem os ganhos e perdas ocorridos com a transferência dos 

papéis desacompanhada da entrega de numerário efetiva no âmbito da própria câmara de 

liquidação, ou mesmo desconhecida do administrador do sistema de negociação. A licitude 

dessas transações deve ser analisada em cada caso, observados sempre cada negócio 

isoladamente considerado bem como o resultado final da somatória dos mesmos. 

 

Outras hipóteses de cessão sem contrapartida financeira são as decorrentes de operações 

societárias, em virtude da incorporação, fusão, cisão ou extinção de pessoas jurídicas, bem 

como aquela gerada pela sucessão de pessoas físicas. 

 

Além disso, os títulos públicos podem ser afetados, por instituições financeiras, ao 

cumprimento de obrigações relacionadas ao depósito compulsório e ao encaixe 

obrigatório880. A vinculação ainda pode servir para gravar os instrumentos financeiros de 

ônus reais, em especial o penhor. Nesse caso, a restrição à livre movimentação deve ser 

informada ao agente escriturador, para que esse tome as providências necessárias para 

fazer observar o ônus, dando-lhe publicidade. Ressalte-se apenas que a sistemática do 

penhor deve ser adaptada às peculiaridades dos papéis escriturais de que ora cuidamos, em 

especial porque não existe um suporte material a ser entregue ao credor pignoratício. Pode-

se vislumbrar outras hipóteses de vinculação a finalidades específicas, como, por exemplo, 

o oferecimento dos títulos como garantia da execução de contratos – a denominada caução. 

 

Também há previsão de cessão fiduciária dos títulos públicos. Nessa hipótese, semelhante 

àquelas mencionadas no parágrafo anterior, os papéis passam a constar de conta de 

titularidade daquele a quem a garantia foi oferecida, havendo, portanto, uma forma de 

                                                 
880 No que tange ao Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, o Manual de Normas e Instruções, 
com a redação conferida pela Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.481, de 15 de janeiro de 2010, 
menciona o registro da “vinculação” dos títulos, que se dá “mediante sua transferência de conta de custódia 
de livre movimentação para conta de custódia de movimentação especial” (item 5.3.5.33). 
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transferência dos ativos. Igualmente deve o agente escriturador tomar as providências para 

que os valores não sejam negociados pelo credor garantido. 

 

Por fim, o regulamento do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic também 

prevê a possibilidade de negociação separada dos cupons de juros, caso essa faculdade seja 

prevista quando da emissão dos títulos881, no ato normativo de regência. 

 

5.4.2.1 Negociação secundária e autonomia 

 

Conforme já mencionado, a autonomia é a única das características essenciais dos títulos 

de crédito que sobrevive à sua completa desmaterialização882. Com efeito, no âmbito dos 

valores que não possuem nenhum suporte material, ainda subsiste de forma premente a 

questão relacionada à negociação e circulação. Aliás, no caso dos títulos públicos, uma das 

razões de sua emissão exclusivamente eletrônica é a facilidade que esse modo acarreta a 

sucessivas negociações. Portanto, a análise da matéria referente à autonomia deve ser feita 

levando-se em consideração a presença de instrumentos financeiros gerados para a 

circulação por meio de operações em sistemas eletrônicos voltados a tal fim, dos quais 

conste o registro tanto das transações encetadas como da titularidade dos valores, por meio 

de anotações em contas próprias. 

 

Assim, a autonomia adquire contornos próprios, que acabam diferindo daqueles 

normalmente propalados pela doutrina no que tange aos títulos de crédito. 

 

Relembrando a lição de Tullio Ascarelli, a autonomia desdobra-se em duas facetas, a 

saber: (i) a inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros; e (ii) a relacionada à aquisição 

a non domino. 

 

                                                 
881 Itens 5.3.5.37 a 39 do Manual de Normas e Instruções, com a redação conferida pela Circular do Banco 
Central do Brasil n.º 3.481, de 15 de janeiro de 2010. 
882 Na França, o Code monétaire et financier prevê a proteção daquele que, de boa-fé, adquire títulos 
financeiros – que são escriturais – e obtém o registro deles em sua conta de custódia. Com efeito, dispõe esse 
diploma: 
“Article L211-16 
Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de 
bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits.” 
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A inoponibilidade de exceções, no âmbito de títulos negociados em sistemas eletrônicos, 

torna-se exacerbada. A doutrina afirma, no que concerne aos títulos de crédito, que 

somente não são oponíveis aos terceiros possuidores de boa-fé as exceções extracartulares 

e, nos títulos abstratos, as causais. Vivante, ademais, salienta a razão desse princípio 

jurídico: as exceções não circulam com o título e, na maioria das vezes, são desconhecidas 

dos titulares posteriores883. 

 

No entanto, nos títulos públicos hoje existentes, não há cártula ou qualquer tipo de suporte 

documental, motivo pelo qual não há de se admitir a existência de convenções cartulares 

ou extracartulares. Toda e qualquer alteração nos direitos advindos do título884 deve ser 

veiculada por atos normativos de caráter geral, aos quais seja dada publicidade suficiente 

para que possam chegar ao conhecimento de todos os agentes econômicos que atuem, 

efetiva ou potencialmente, no mercado próprio em tela885. 

 

Em decorrência, não se admitem convenções que digam respeito a um ou outro título 

público, a menos que o resultado do negócio seja a retirada do papel de circulação. Isso 

porque a fungibilidade e a padronização são características necessárias dos valores 

negociados em mercados próprios por meio de sistemas eletrônicos. Não se pode, portanto, 

admitir que títulos de uma mesma espécie em circulação atribuam direitos diferentes a seus 

titulares, sob pena de afastar a certeza e a calculabilidade de que os mesmos devem gozar. 

 

Na impossibilidade de convenções que não sejam de caráter geral, a inoponibilidade se 

torna ainda mais forte: em nenhum caso são admitidas exceções que não sejam fundadas 

em normas gerais e dotadas de publicidade. Se, por exemplo, um título for parcialmente 

pago ou declarado indevido em parte e tal fato não constar de atos normativos próprios, 

não se poderá opor o pagamento ou o caráter do indébito a terceiros que tenham adquirido 

o valor por meio do sistema eletrônico de negociação886. Nesse caso, o valor declarado da 

                                                 
883 Vide notas n.º 312 e 313. 
884 Neste ponto específico, não cabe cuidar da questão relativa à possibilidade de alterações nos direitos 
decorrentes do título. Para uma discussão sobre esse tema, vide os itens 5.4.3 a 5.4.5.  
885 E todas as eventuais restrições a um instrumento específico devem ser anotadas na conta de seu titular, 
impedindo a sua negociação. 
886 Imagine-se, v.g., o caso de um título cujo valor principal, pelas normas de regência, não deveria ser 
amortizado periodicamente, mas pago em uma única parcela, quando do vencimento e consequente resgate. 
Se, porventura, em virtude de qualquer ato que não seja de caráter geral e público, resolver o Estado saldar 
metade de seu débito, os posteriores titulares do papel não podem ser obrigados a receber apenas a outra 
metade por ocasião do resgate. A questão atinente à má-fé dos titulares posteriores, que podem, ainda 
hipoteticamente, ter adquirido os títulos por um valor inferior em virtude do pagamento parcialmente 
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dívida deverá ser honrado e a entidade responsável pelo eventual erro será, ao final, instada 

a arcar com o respectivo custo. 

 

Ademais, não se admite, com relação aos papéis de que ora se cuida, a compensação887, a 

menos que esta tenha por resultado a retirada dos títulos de circulação, com o seu resgate. 

Se o Estado for credor de uma pessoa que detenha títulos públicos, não pode pretender 

efetuar a compensação do valor que deve com aquele que lhe é devido. Isso porque, 

lembre-se uma vez mais, o pressuposto de tais valores é a sua negociabilidade, o que lhes 

confere um caráter objetivo. Deve-se verificar, ademais, que os títulos públicos, até a data 

do seu vencimento, não possuem presentes um dos requisitos determinados pelo art. 369 

do Código Civil brasileiro para que se possa efetuar a compensação. 

 

Nada impede, contudo, que na data do pagamento previsto, quer seja este total ou parcial, o 

Estado providencie o bloqueio dos valores junto à instituição financeira na qual o titular 

dos valores mantém conta e na qual serão depositados os recursos correspondentes. Para 

tanto, deverá buscar a satisfação de seus interesses junto ao Poder Judiciário, que poderá 

expedir a ordem de bloqueio em tela. Mas não pode o Poder Executivo invocar o caráter 

autoexecutável de seus atos, uma vez que os entes que efetuam a liquidação das operações 

não são subordinados aos seus interesses diretos, ainda que estejam integrados na estrutura 

de uma pessoa jurídica de direito público. Com efeito, se o Poder Executivo determinar o 

bloqueio diretamente, estará ferindo o devido processo legal. 

 

Há ainda a questão referente à aquisição a non domino. A possibilidade de existir negócios 

com essa característica, no seio dos sistemas eletrônicos ora em análise, é bastante 

pequena, motivo pelo qual a matéria perde boa parte de sua importância prática888. E, como 

consequência, o problema atinente à evicção praticamente não se apresente como real ou 

latente. 

 

                                                                                                                                                    
realizado, deve ser objeto de prova específica e robusta. Em qualquer caso, restará ao ente público ou à 
pessoa que for considerada responsável pelo erro (v.g., o agente que efetuou uma liquidação indevida), a ação 
de enriquecimento sem causa, sem forem verificados os seus pressupostos peculiares. 
887 No presente trecho, não cuidamos da compensação referente a créditos fiscais, que são regidos por normas 
especiais. 
888 De fato, a probabilidade de alienação de ativos pertencentes a terceiros é muito maior quando se trata de 
coisas móveis do que na seara dos instrumentos financeiros desmaterializados. 
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Contudo, não se pode afastar um potencial erro de registro nos sistemas de negociação e 

nas contas de custódia. Nessa hipótese, cabe ao agente responsável pelo erro indenizar 

qualquer parte que tenha sido lesada, de acordo com o principio geral insculpido no art. 

927 do Código Civil brasileiro. Essa responsabilidade independe de culpa, tendo em vista o 

risco inerente à atividade dos agentes em tela.  

 

O título indevidamente debitado da conta de uma determinada pessoa deve ser-lhe 

restituído, tal como ocorre no âmbito das contas correntes bancárias. E o adquirente deve 

ser imediatamente ressarcido do prejuízo que sofreu, se possível com a entrega do mesmo 

papel889, a ser adquirido pelo agente responsável pelo dano e pela indenização junto ao 

mercado. 

 

5.4.3 Resgate 

 

O resgate é a operação pela qual o Estado retira o título de circulação no mercado, pagando 

ao respectivo detentor o valor combinado para tanto. Com o resgate, o papel atinge o fim 

de sua vida, motivo pelo qual ele pode ser considerado o seu modo natural de extinção. 

 

Nos títulos existentes no presente, a data do resgate vem sempre definida no momento da 

emissão. Isso porque a prática atual abrange tão-somente papéis com prazo prefixado ou 

determinado. Historicamente, os títulos perpétuos, bem como aqueles sujeitos a condição 

resolutiva da qual dependia o seu vencimento, demonstraram-se causadores de insegurança 

nas contas públicas e de ônus excessivo para as gerações futuras890. Por essa razão, a sua 

emissão é uma pratica hoje abandonada. 

 

                                                 
889 Caso o título já tenha sido objeto de uma cadeia relativamente longa de circulação, nada impede que a 
solução contrária seja adotada, com o ressarcimento sendo feito ao titular originário e os negócios posteriores 
respeitados. Mas, nesse caso, deve-se calcular a indenização de modo a incluir todas as quantias que a 
legítima expectativa do titular originário englobassem. Aliás, também aqui deve dar-se preferência, na 
medida do possível, ao pagamento de indenização com a entrega de títulos com as mesmas características dos 
indevidamente alienados, a serem adquiridos pelo responsável pelo dano no mercado. 
890 Celso Ribeiro Bastos aponta a classificação dos títulos perpétuos em remíveis ou irremíveis (Curso de 
Direito Financeiro e de Direito Tributário.  5. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 59). Nos primeiros, o Estado 
pode determinar o seu resgate no momento em que entender mais oportuno; nos segundos, não há a 
possibilidade de efetuar-se o resgate. Por certo, os títulos perpétuos remíveis representam vantagem para o 
Estado em relação aos que não detêm essa característica. 
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O resgate diferencia-se da amortização. Nesta, o devedor efetua o pagamento de uma parte 

do principal da dívida, mas permanece outro montante a ser pago no futuro, motivo pelo 

qual o título não é extinto, continuando a circular no mercado891. Já no resgate, todos os 

valores devidos são quitados - tanto aqueles que concernem ao principal, como os 

referentes a consectários, como juros e atualização monetária892. Somente assim pode o 

papel ser efetivamente retirado de circulação e extinto. 

 

Em alguns casos, a norma de regência refere-se ao resgate como sendo qualquer 

pagamento no qual esteja incluída uma parcela do valor principal do débito. É o que se dá, 

v.g., com o art. 14, VIII, do Decreto n.º 3.859/2001, que cuida das Notas do Tesouro 

Nacional Série M – NTNs-M, cujo “resgate do principal” se dará em “dezessete parcelas 

semestrais e consecutivas”.  

 

O mais adequado, contudo, é manter a precisão conceitual e reservar o termo resgate 

exclusivamente para os casos em que o título seja extinto, utilizando-se a palavra 

amortização para as demais hipóteses em que há o pagamento do valor principal da dívida. 

 

O resgate pode ser ordinário ou extraordinário, conforme o prazo estabelecido quando do 

lançamento do título seja obedecido para a realização da operação. 

 

O resgate ordinário ocorre na data aprazada e pelo valor fixado, determinado ou 

determinável, quando da emissão. Trata-se do mero cumprimento da obrigação estatal, sem 

qualquer alteração. Sem dúvida alguma, é a hipótese mais comum, verificada 

diuturnamente. Entretanto, pela sua simplicidade e regularidade, não gera maiores 

discussões doutrinárias. 

 

Quando acontece o resgate ordinário, cabe ao agente de custódia efetuar o cancelamento 

dos papéis respectivos, contra o depósito da quantia correspondente em moeda em conta de 

seu titular. 

 

                                                 
891 Nas palavras de Waldemar Ferreira, que faz inclusive análise gramatical dos termos, em um de seus 
principais sentidos jurídicos, especialmente naquele atinente a obrigações representadas por títulos, 
“Amortizar é, efetivamente, matar ou pagar dívida, progressivamente” (Tratado de Direito Comercial. Vol. 
9. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 273). 
892 Ainda segundo Waldemar Ferreira, “Resgatar é adquirir de novo. Tirar do poder de outrem pessoa ou 
coisa por ele cativada, tomada ou apreendida, mediante pagamento” (idem, p. 276). 
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No resgate extraordinário, há alguma alteração nas cláusulas constantes do ato normativo 

que deu causa à emissão. Na maior parte das vezes, a alteração diz respeito ao momento do 

pagamento da dívida representada pelo título, sendo determinada antecipação ou 

postergação pelo Estado, que age unilateralmente. 

 

Preliminarmente, deve-se considerar que, no caso dos títulos públicos, o prazo é 

estabelecido em favor de ambas as partes. Não se aplica a presunção veiculada na 2ª parte 

do art. 133 do Código Civil brasileiro, de que o prazo é estabelecido em favor do devedor. 

Apesar de efetivamente o Estado ter interesse no prazo para pagamento da dívida por ele 

contraída, como pressuposto para o seu adequado e racional financiamento, também 

interessa ao credor receber juros pelo período avençado. 

 

A antecipação deve ser analisada sob duas óticas diversas893. 

 

Por um lado, ela frustra uma legítima expectativa do titular do papel, que pretendia manter 

o seu capital remunerado com base nas condições preestabelecidas até o fim do prazo 

avençado. Essa expectativa foi considerada pelo agente econômico quando efetuou sua 

decisão de adquirir os títulos, quer por ocasião da oferta primária, quer no mercado 

secundário. Assim, o próprio preço de emissão do papel e a demanda inicial por ele 

ajustaram-se à sua perspectiva de rentabilidade ao longo de tempo. 

 

Entretanto, por outro lado, também se deve considerar o eventual interesse público na 

redução ou alteração do perfil da dívida estatal. A implementação de uma adequada 

política fiscal pode ser dificultada ou até mesmo impossibilitada pela existência de 

dispêndios futuros em condições muito desvantajosas. Nesse caso, toda a sociedade acaba 

sofrendo os efeitos perversos de uma dívida contraída no passado e com vencimento no 

longo prazo, sendo por vezes razoável a pretensão estatal de quitar os débitos, com 

desconto dos juros a vencer, e alterar o perfil do seu endividamento. 

 

No confronto entre essas duas pretensões de sentidos opostos – proteção da legítima 

expectativa do investidor e resguardo do interesse público – deve ser buscada uma 

harmonização. Como regra, hão de prevalecer as condições pactuadas previamente entre as 

                                                 
893 As questões ora versadas serão esmiuçadas, em caráter geral,no item 5.4.4. 
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partes, em homenagem ao princípio geral do pacta sunt servanda. Somente assim os títulos 

públicos serão dotados de confiabilidade suficiente que permita a existência de um 

mercado desenvolvido para sua negociação, com a consequente obtenção de recursos em 

volume e condições favoráveis para financiar os gastos públicos. Ou, em outras, palavras, a 

observância dos termos avençados originalmente atua não apenas em favor dos interesses 

dos investidores, mas favorece também o alcance do próprio interesse público. 

 

Entretanto, há situações peculiares e muito especiais que permitem a antecipação. É o caso, 

por exemplo, dos títulos perpétuos ou com vencimento extremamente distante no tempo. 

Nessa hipótese, deve-se levar em consideração que o Direito, de uma forma geral, tem 

aversão a relações jurídicas que não se encerrem, havendo uma gama de institutos que 

visam justamente a privilegiar o decurso do tempo em detrimento da manutenção de 

situações instáveis e potencialmente conflituosas. Ademais, nesses casos, não se pode dizer 

que o interesse dos investidores seja prejudicado, quer porque também eles pretendem, em 

algum momento, receber o que lhes é devido, quer porque não é legítima uma expectativa 

incidente sobre uma obrigação que não tenha prazo para ser adimplida em caráter final. O 

mesmo se pode afirmar quanto aos títulos que, em virtude de alterações no ordenamento 

jurídico, passem a conter elementos incompatíveis com os demais elementos do repertório 

do sistema894. 

 

No cenário brasileiro, há um exemplo relevante da aplicação dessa discussão. Na época da 

República Velha, foram colocados no mercado diversos títulos pelo governo federal, sob a 

forma cartular, que visavam ao financiamento de obras públicas. Segundo as normas da 

emissão, o vencimento desses títulos ocorreria somente após a conclusão das obras – 

condição resolutiva essa que, na prática, muitas vezes não veio a ser verificada. Destarte, 

ficou a União com o dever de pagar, ad infinitum, juros sobre os valores tomados. 

 

Em algumas iniciativas de consolidação da dívida pública federal, foram editados atos que 

determinaram o vencimento e resgate antecipados desses papéis. Com efeito, a Lei n.º 

2.977/1956 reagrupou os títulos até então emitidos em 4 categorias diversas, determinando 

que anualmente, por meio de compra ou sorteio, um percentual dos papéis em circulação 

                                                 
894 Como, por exemplo, na hipótese de títulos que admitam a livre conversibilidade em outras moedas ou 
ativos e essa faculdade venha, posteriormente, a ser tida como ilícita por norma jurídica posterior. Nesse 
caso, é razoável o resgate antecipado com vistas a manter congruente o ordenamento. 



 312 

seriam adquiridos pelo governo, por meio de compra ou leilão, para posterior 

cancelamento (arts. 2º e 4º) 895. Um novo resgate abrangente é determinado pelo Decreto-

Lei n.º 263/1967, cujo prazo é prorrogado pelo Decreto-Lei n.º 396/1968. 

 

Portanto, ao menos no que diz respeito aos títulos públicos então em circulação que tinham 

jurídica ou faticamente o caráter da perpetuidade (neste último caso, pelo fato de o seu 

resgate estar sujeito a condição resolutiva cujo implemento era praticamente impossível), 

os resgates antecipados visaram ao interesse público, sendo compatíveis com a ordem 

jurídica896. 

 

Há ainda o resgate extraordinário por postergação. Tal modalidade equivale à mora do 

Estado, ou, em outros termos, a um default. Apesar de ilícito, pois equivalente ao 

descumprimento da obrigação do ente público, esse tipo de resgate por vezes é 

determinado pelo administrador público. 

 

Nessas circunstâncias, havendo recusa pelo governo em pagar o valor devido na data 

aprazada, o Poder Judiciário tem a capacidade de determinar o cumprimento da obrigação. 

Entretanto, em virtude das normas próprias estabelecidas pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 para o cumprimento de determinações judiciais que 

condenem o Estado a efetuar pagamentos, deverá ser observada a sistemática dos 

precatórios. E, destarte, o intuito protelatório dos agentes do Poder Executivo terá, em boa 

medida, sido alcançado. 

 

Ressalte-se ainda que, no caso de pagamento por meio de precatórios, serão devidos os 

juros remuneratórios e a atualização monetária pactuados por ocasião da emissão, 

acrescidos de juros moratórios calculados na forma prevista para essa modalidade de 

                                                 
895 O diploma em questão também previu, em seu art. 5º, a substituição das cártulas em circulação por outras, 
das quais constassem as novas características. 
896 Questões diversas dizem respeito à forma de cálculo dos valores a serem pagos aos titulares e ao prazo 
prescricional aplicável. De qualquer forma, hoje, decorridos mais de 40 anos da edição das normas sobre a 
matéria, qualquer eventual pretensão está invariavelmente prescrita. 
O que cumpre assinalar, quanto à matéria, que se demonstra bastante polêmica, é que não houve qualquer 
“calote” ou default por parte do Estado brasileiro: os valores correspondentes aos papéis foram pagos e a 
eventual ausência de resgate deu-se em virtude de desídia ou inércia de seus titulares, que não os 
apresentaram na forma determinada nos diplomas mencionados. Lembre-se, ademais, que os papéis cujo 
resgate foi antecipado eram emitidos sob a forma cartular, sujeitando-se às normas de circulação aplicáveis 
aos títulos ao portador, motivo pelo qual o Estado não dispunha de dados acerca do efetivo titular em uma 
data determinada. 
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cumprimento de obrigação. Os juros moratórios passam a ser devidos em razão da 

impossibilidade de o investidor utilizar os recursos que lhe pertencem, por atuação ilícita 

do Estado897. Não se pode esquecer que, em alguns títulos, os juros não são contados sobre 

o respectivo valor nominal, mas incidem, de forma indireta, por meio de desconto no preço 

de emissão. 

 

Por outro lado, Geraldo Ataliba ressalta que a ausência de resgate por Estado da Federação 

de sua dívida mobiliária fundada – isto é, emitida com prazo de pagamento superior a doze 

meses, nos termos do disposto no art. 29, I, da Lei Complementar n.º 101/2000898 – pode 

ensejar a decretação da intervenção federal899. De fato, se atendidos os requisitos 

constantes do art. 34, V, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em especial 

o inadimplemento superior a dois anos, a intervenção torna-se viável. Do mesmo modo, 

caso um Município deixe de honrar títulos públicos que se enquadrem na dívida fundada, é 

possível que ele sofra intervenção do Estado membro a que pertence, segundo o permissivo 

veiculado pelo art. 35, I, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

O resgate extraordinário por alteração de outra cláusula regente do instrumento financeiro 

que não a referente ao momento de sua realização também não é lícito. Não pode o Estado 

determinar, v.g., que seja aplicado índice de atualização monetária diverso do estabelecido 

no ato que regeu a emissão900 nem que o pagamento não seja feito em moeda, se tal 

faculdade não estava previamente conferida. 

 

Também é extraordinário o resgate nos casos em que o Estado entrega novos títulos como 

forma de pagamento de outros já em circulação, que são extintos901,902. Trata-se de uma 

                                                 
897 Debate relevante verifica-se no caso dos Títulos da Dívida Agrária – TDAs. Sobre o tema, vide o item 7.5. 
898 O § 3º desse mesmo artigo dispõe que “Também integram a dívida pública consolidada as operações de 
crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento”. Saliente-se que, nesse 
diploma, as expressões dívida fundada e consolidada são tomadas como sinônimas. 
899 Apontamentos de Ciência das Finanças, Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1969, pp. 72-73. 
900 Deve-se ressalvar, no entanto, o caso de extinção do índice previsto. Nessa hipótese, no mais das vezes, há 
a previsão no ato normativo que regula o instrumento, ou na norma que determina a extinção do índice, da 
forma pela qual se fará a substituição. De qualquer modo, não se trata de um resgate extraordinário, pois são 
seguidas as normas jurídicas estabelecidas com antecedência. 
901 Obviamente, se essa modalidade de pagamento já vier expressa no ato normativo que rege o instrumento 
financeiro, o resgate será ordinário. Mas trata-se de uma hipótese meramente teórica, que não tem 
correspondente no mundo negocial concreto, ao menos no que diz respeito à experiência brasileira, que não 
tem atos normativos que antevejam tal possibilidade. 
902 É o que se deu, v.g., quando da emissão dos Bônus do Tesouro Nacional Série Especial – BTNs-Série 
Especial (vide item 7.4.2). 
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espécie dação em pagamento, que acarreta a rolagem direta da dívida. No entanto, além da 

rolagem, como os papéis antigos são retirados do mercado, em virtude de sua substituição, 

ocorre também, formalmente, o seu resgate. 

 

Outro modo de resgate de títulos públicos é aquele verificado pela sua entrega para 

utilização em finalidades diversas, como o pagamento de tributos ou a aquisição de ativos 

alienados pelo Estado em situações previstas na normatização aplicável. 

 

Há títulos cuja utilização é vinculada e que não encerram a previsão de pagamento de uma 

quantia ao respectivo titular por ocasião do vencimento. Nessa categoria incluem-se os 

papéis que não representam uma dívida estatal, representados, na realidade brasileira 

presente, pelos Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs que podem 

ser criados pelos Municípios903. Esses Certificados podem ser utilizados para “conversão 

em direito de construir na área objeto da operação urbana consorciada”, nos termos do § 1º 

do art. 34 da Lei n.º 10.257/2001. O § 2º do mesmo dispositivo utiliza terminologia um 

pouco diversa, ao mencionar a apresentação do Certificado para “pagamento da área de 

construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo”. 

De qualquer modo, o resgate dos Certificados de Potencial Adicional de Construção – 

CEPACs não se dá por meio de pagamento de uma quantia pelo Estado – até porque eles 

não representam uma dívida –, mas pelo seu efetivo emprego para os fins previstos em lei. 

 

Existem também títulos da dívida pública que possuem utilização vinculada e, por 

conseguinte, normas peculiares quanto ao seu resgate. Entre eles, podemos citar os 

Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal – CDPs, previstos no art. 3º da Lei n.º 

9.711/1998904. Esses papéis não são resgatáveis por meio de entrega de numerário, pelo 

Estado, aos seus titulares. Com efeito, a legislação prevê que os mesmos sejam tão-

somente utilizados para a quitação ou amortização de dívidas tributárias de natureza 

previdenciária. 

 

Tema relevante no que tange ao resgate dos títulos públicos diz respeito à definição da 

responsabilidade em caso de pagamento efetuado erroneamente a alguém que não detinha 

os direitos respectivos. 

                                                 
903 Vide item 4.4.1. 
904 Vide item 7.8. 
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Pela sistemática adotada atualmente no caso de títulos nominativos e exclusivamente 

escriturais, cabe a um agente específico administrar a escrituração das contas de custódia. 

Esse agente pode ser tanto um órgão interno da pessoa jurídica de Direito público que 

emitiu os papéis, como uma outra entidade, de natureza pública ou privada. 

 

Hoje, no Brasil, não há casos em que o agente escriturador seja um órgão do próprio 

emissor dos títulos. Com efeito, há três sistemas de negociação de títulos públicos: (i) o 

Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, mantido pelo Banco Central do 

Brasil905; (ii) aquele administrado pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e 

Derivativos; e (iii) o segmento Bovespa, mantido pela BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros. 

 

Por essa razão, não tem o ente emissor qualquer tipo de controle sobre quem são os atuais 

detentores dos títulos a serem resgatados. Em decorrência disso, não é adequado atribuir-se 

a esses mesmos entes responsabilidade por eventuais danos causados em virtude do 

pagamento efetuado a quem não tinha um crédito correspondente. Será o agente 

escriturador, na qualidade de pessoa que possui controle sobre os dados necessários para 

apontar o real titular do direito, que deve responder por erros como aqueles ora em análise. 

 

Hipótese diversa ocorre se o agente escriturador indica a pessoa exata a quem o pagamento 

deveria ter sido realizado, mas o responsável pela liquidação financeira do resgate – seja 

uma câmara de liquidação ou outra pessoa, como, v.g., o próprio ente emissor ou uma 

instituição financeira integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro – erra ao determinar 

ou executar a transferência de fundos. Nesse caso, o responsável pelas perdas e danos será 

exatamente a pessoa que deu causa à falha. 

 

Portanto, de uma forma geral, pode-se reafirmar neste âmbito um principio geral do 

Direito: aquele que deu ensejo ao dano responde pelo seu ressarcimento906. 

 

                                                 
905 Não se pode olvidar que, em virtude do disposto no art. 34 da Lei Complementar n.º 101/2000, o Banco 
Central do Brasil não mais emite títulos de dívida. 
906 A necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a atividade de um agente e o dano causado 
vem imposta, de forma genérica, pelo princípio constante do art. 927, caput, do Código Civil brasileiro. 
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Como decorrência desse mesmo princípio, verifica-se que a responsabilidade por danos 

causados em virtude de erro quanto ao cálculo do valor de cada título a ser pago recai, em 

geral, sobre o ente emissor, a quem cabe efetuar tais operações. 

 

A responsabilidade pelos danos ora analisados é objetiva, ou seja, independe da prova da 

culpa do agente causador. Aplica-se à espécie a responsabilidade em virtude do risco da 

atividade desenvolvida, prevista no art. 927, parágrafo único, in fine, do Código Civil 

brasileiro. 

 

Não existe solidariedade entre os diversos agentes econômicos envolvidos na operação de 

resgate. Com efeito, nos termos do disposto no art. 265 do Código Civil brasileiro, “a 

solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Como não há norma 

legal ou convencional que preveja a solidariedade da obrigação de reparar o dano no 

âmbito dos sistemas eletrônicos de negociação, essa qualidade não se apresenta907. 

 

Ainda no que diz respeito ao resgate, deve-se distingui-lo da mera extinção dos títulos. 

Esta última pode assume uma conformação mais ampla, relacionada ao fim da existência 

de um determinado ativo. Assim, a extinção pode ocorrer pelo resgate ou pelo 

cancelamento. 

 

Nada obsta que o ente estatal adquira um papel de sua emissão no mercado, em condições 

de concorrência com os demais agentes econômicos. Há diversas razões que podem levá-lo 

a tomar tal atitude, como o interesse em aumentar a demanda pelo título em questão, com 

vistas a aumentar o seu valor de negociação – situação em que, posteriormente, recolocará 
                                                 
907 Um fundamento para a imposição da responsabilidade solidária seria a invocação do art. 25, § 1º, do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o qual estabelece, em caso de vício de serviço, que “havendo 
mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação”. E, 
ademais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que as disposições desse diploma legal 
aplicam-se inclusive aos serviços de natureza financeira. 
Não obstante, é bastante difícil vislumbrar-se um caso em que se demonstre adequada e razoável a aplicação 
da responsabilidade solidária consumeirista, no que tange a prejuízos havidos no momento do resgate dos 
títulos. Isso porque o responsável imediato pela efetivação dos trâmites operacionais para realizar o 
pagamento é o agente escriturador, que acumula a função de câmara de liquidação. Não há participação 
direta, ao menos nessa fase, das instituições que atuam como intermediárias nas negociações. Assim não seria 
razoável imputar a estas, em tal qualidade, qualquer responsabilidade. Tampouco o seria imputá-la ao ente 
emissor, a quem somente cabe repassar os recursos à câmara de liquidação – exceto, como já visto, nos casos 
de erro no cálculo do valor dos títulos, que compete ao próprio ente estatal devedor. Deve-se notar, nesse 
tocante, que o dispositivo transcrito determina a solidariedade apenas entre os responsáveis pela causação do 
dano, se houve mais de um. 
Em suma, a princípio, a responsabilidade não é solidária e somente adquirirá esse caráter quando houver 
dúvida quanto ao efetivo responsável pela ocorrência do dano. 
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o título em negociação, obtidas as condições mais favoráveis desejadas –, ou o objetivo de 

retirar definitivamente o ativo do mercado. Este último comportamento justifica-se quando 

o valor de negociação for inferior àquele que o Estado deveria pagar para resgatar o 

papel908 ou quanto houver interesse na antecipação da retirada do papel do mercado, sem 

alteração das condições contratadas. E, em tais hipóteses, depois da aquisição efetua-se o 

cancelamento. 

 

Assim, tal como ocorre com as ações em tesouraria, pode o Estado adquirir títulos de sua 

própria emissão. Apesar de em uma mesma pessoa se identificarem credor e devedor, não 

há de se falar em confusão909, uma vez que os títulos públicos, como os demais 

instrumentos financeiros, são criados com o intuito de circular no mercado e, após a sua 

colocação, tornam-se ativos patrimoniais relativamente objetivados, ainda que não dotado 

de suporte material. Ademais, persiste o interesse na sua posterior negociação, com uma 

eventual recolocação no mercado secundário910. Não se pode esquecer, nesse tocante, que a 

constante aquisição e alienação de títulos faz parte, muitas vezes, da execução da política 

monetária. 

 

Assim sendo, o cancelamento não é uma decorrência automática da aquisição do título pelo 

próprio ente emissor. Pelo contrário, ele depende de manifestação expressa do devedor 

nesse sentido, que deve comunicá-la ao agente escriturador e ao sistema de negociação, 

para as anotações devidas. 

 

5.4.4 Rolagem da dívida 

 

                                                 
908 É interessante notar que, nas emissões efetivadas no séc. XIX, era comum constar que o resgate dar-se-ia 
pela compra dos títulos no mercado, se o seu valor de negociação fosse inferior ao par, ou por sorteio, em 
caso contrário. Nesse sentido, v.g., veja-se o art. 5º do Decreto n.º 7.381/1879, de 19 de julho: 
“Art. 5º A amortização será semestral, e far-se-á ao par, por sorteio, si os títulos estiverem com cotação 
acima de 100; e por compra, no mercado, si se acharem cotados a 100 ou abaixo de 100.” 
909 Assim entendida na forma do art. 381 do Código Civil brasileiro. 
910 Não se pode esquecer que as condições para a emissão de títulos públicos dependem, entre um grande 
número de variáveis, de questões atinentes a regras orçamentárias e limites de emissão, o que não torna 
equiparável o cancelamento automático de um título adquirido pelo Estado com a posterior emissão de um 
novo à possibilidade de revenda do mesmo título. 
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Uma das questões recorrentes no âmbito do estudo dos títulos públicos é a que diz respeito 

à rolagem da dívida, ou seja, à emissão de novos títulos para o pagamento de anteriores 

que venceram911. 

 

Diante do alto volume financeiro da dívida mobiliária dos Estados na atualidade, é 

praticamente impensável que o ente público simplesmente quite com recursos próprios 

todas as obrigações advindas dos títulos públicos vincendos. De fato, em geral, não há 

numerário disponível em caixa suficiente para tanto, sendo necessário o recurso ao 

mercado para refinanciar a dívida. Nesse sentido, a rolagem da dívida demonstra-se uma 

necessidade econômica quase que inexorável. 

 

A rolagem pode dar-se de duas formas distintas, uma direta e outra indireta. 

 

A rolagem indireta caracteriza-se pela emissão de novos títulos a serem subscritos por 

quaisquer agentes de mercado interessados, cujo resultado financeiro será utilizado para 

quitar os títulos anteriormente emitidos e já vencidos. Sua função é exclusivamente 

econômica, não persistindo, após o pagamento, qualquer vínculo entre o ente emissor e o 

titular dos papéis quitados912. Pode-se dizer que se trata de uma operação de cunho 

precipuamente financeiro e econômico, na medida em que, sob a perspectiva jurídica, é 

caracterizada pela existência de ao menos duas transações independentes entre si. 

 

Já a rolagem direta consiste no pagamento de títulos já vencidos com os novos papéis 

emitidos. O credor, detentor de títulos maturados, não recebe dinheiro do Estado. Pelo 

contrário, este lhe entrega novos valores, com características semelhantes ou diversas dos 

que deixam de circular no mercado. Há, assim, uma novação na causa obrigacional da 

relação jurídica mantida entre o credor e o ente estatal, mas mantém-se algum tipo de 

vínculo entre ambos.  

 

                                                 
911 A rolagem pode acontecer também com títulos que tenham vencimento em um futuro bastante próximo. 
Mas se a função econômica da troca de papéis, ou da emissão de novos para a recompra de antigos, não for o 
refinanciamento, trata-se de renegociação e não de rolagem. 
912 Nada impede, obviamente, que o antigo titular adquira no mercado os novos títulos emitidos e continue a 
ser credor do ente estatal. Mas para essa aquisição deverá concorrer com todos os demais agentes 
interessados e não haverá nenhum tipo de continuidade na relação jurídica anterior, uma vez que o título 
quitado extingue-se e deixa de produzir efeitos jurídicos de qualquer espécie. 
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As características da rolagem direta podem variar bastante, em especial diante da 

voluntariedade do ato e da possibilidade de diferença entre os papéis envolvidos. 

 

Quanto à voluntariedade do ato, a rolagem pode ser voluntária ou compulsória. Nesse 

sentido, no primeiro caso ela decorre de uma negociação entre as partes, sendo aceita 

livremente pelo credor, e, no segundo, o Estado obriga o titular dos papéis antigos a 

receber os novos em substituição. 

 

Com efeito, podem as circunstâncias econômicas que se apresentam - como o risco de 

default, a alteração das taxas de juros pactuadas, a perspectiva de rentabilidade, a 

necessidade de conceder fôlego financeiro ao Estado devedor em virtude de outras relações 

travadas entre as partes - tornarem vantajoso ao credor receber os novos títulos. 

 

Assim, a rolagem voluntária depende de um encontro de interesses entre as partes, 

podendo ocorrer negociações mais ou menos intensas conforme o caso, inclusive com a 

existência de propostas, contra-propostas e cedência recíproca. O grau de negociação tende 

a aumentar quanto menor for o número de detentores dos títulos ou mais organizados 

institucionalmente913 eles estiverem914. Na hipótese de títulos altamente pulverizados, 

detidos por um número significativamente alto de pessoas diversas, a negociação torna-se 

praticamente inviável, havendo uma proposta estatal e a simples adesão voluntária de cada 

um dos credores que considerem as condições vantajosas frente aos seus interesses 

particulares. 

 

Se a rolagem compulsória, ou imposta, estiver prevista no ato normativo que regulamenta 

os títulos, sem dúvida deverá ser aceita pelos credores, desde que preenchidos os requisitos 

que permitem a sua aplicação, porventura existentes. É de se verificar que em certas épocas 

passadas esse tipo de rolagem era a regra, estabelecida de forma incondicional, havendo 

uma discricionariedade bastante larga do Estado em decidir se efetuaria o pagamento de 

títulos vencidos com numerário ou com novos títulos915. 

                                                 
913 Os investidores podem agrupar-se em associações, clubes, ou mesmo eleger uma entidade, em geral uma 
instituição financeira, para representar seus interesses, tal qual um agente fiduciário. 
914 Pode-se dizer que a negociação tende a ocorrer de uma forma mais intensa nos casos em que os títulos 
aproximem-se, de fato, de empréstimos individualmente concedidos. 
915 Em Portugal, no séc. XVIII, os títulos públicos chegaram mesmo a ser equiparados à moeda, no que tange 
ao poder liberatório (vide nota n.º 505). E, portanto, a aceitação da rolagem imposta da dívida pública torna-
se uma consequência natural. 
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Os problemas maiores surgem quando a rolagem compulsória não está prevista 

expressamente nas normas que regem os títulos considerados. Pode o Estado determinar 

unilateralmente que os credores não recebam dinheiro, mas sim outros títulos, como 

pagamento pelos que já venceram? 

 

Os argumentos favoráveis à eventual pretensão estatal advêm da prevalência do interesse 

público sobre o privado e da eventual alteração nas circunstâncias econômicas existentes 

desde o momento da emissão dos títulos. Em primeiro lugar, deve-se considerar que o 

Estado representa o interesse público, congregando o interesse de toda a coletividade, que 

deve sobrepujar-se àquele de alguns indivíduos isolados, que detêm os títulos públicos. Em 

segundo lugar, a doutrina, tanto no campo do Direito privado como do público, 

desenvolveu a tese de que as condições de um negócio jurídico devem permanecer 

inalteradas se assim também permanecerem as condições econômicas e sociais; mas, em 

caso de alteração extrema destas, deve-se considerar que todo negócio possui implícita 

uma cláusula rebus sic stantibus. 

 

No âmbito do Direito Público, a questão da existência de fatores que determinam a 

necessidade de alteração nas condições previamente contratadas foi desenvolvida, em 

especial, pela teoria da imprevisão916. No entanto, nesse caso, a Lei n.º 8.666/1993, em seu 

art. 65, II, d, exige que a alteração no contrato seja feita por acordo entre as partes917. Note-

se, ademais, que toda a construção da teoria em tela fez-se sob o pressuposto de que o 

lesado pelos fatos imprevisíveis era o particular e não a Administração. 

 

No que tange ao Direito Privado, o Código Civil brasileiro de 2002 prevê duas hipóteses 

diversas em caso de alteração do contexto econômico no qual havia sido feita a contratação 

inicial. O art. 317 desse diploma traz a seguinte determinação: 

                                                 
916 A qual, segundo Celso Antonio Bandeira de Mello, é uma nova roupagem do preceito contido na cláusula 
rebus sic stantibus (Curso de Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 631). Esse 
autor aduz que a teoria em questão “(...) converteu-se em fórmula eficiente para garantir integralmente o 
equilíbrio econômico-financeiro avençado ao tempo da constituição do vínculo, vale dizer: instrumento de 
recomposição do equilíbrio estabelecido, o que, no fundo, nada mais representa senão prestigiar o significado 
real do consensus expressado no contrato, pela restauração dos termos da equivalência inicial, ou seja, sua 
normalidade substancial” (idem, p. 634). 
917 Sem prejuízo, obviamente, de que a parte prejudicada recorra ao Poder Judiciário para fazer valer o seu 
direito à manutenção da equação econômico-financeira do contrato, em caso de recusa injustificada da outra 
parte em fazê-lo. 
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Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta 
entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz 
corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real 
da prestação. 

  

Nesse caso, portanto, o negócio jurídico original é mantido, na medida do possível, com o 

restabelecimento de uma comutatividade real entre as prestações de ambas as partes. 

 

Já os arts. 478 e 480 cuidam da questão da onerosidade excessiva nos seguintes termos: 

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de 
uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a 
outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o 
devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar 
retroagirão à data da citação. 
(...) 
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá 
ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, 
a fim de evitar a onerosidade excessiva. 

 

É de se notar que, no caso dos títulos da dívida pública, é aplicável a norma constante no 

art. 480 do Código Civil brasileiro, na medida em que do negócio originário resultam 

obrigações para apenas uma das partes, qual seja, o ente emissor. Isso porque, como o 

mútuo é um contrato real, apenas ao mutuário surge o dever de restituir coisa de mesmo 

gênero, qualidade e quantidade daquela que lhe foi emprestada. 

 

Em ambos os dispositivos passíveis de aplicação – arts. 317 e 480 do diploma legal 

mencionado – não se dá a resolução do contrato, mas a mera readequação do valor devido 

pela parte prejudicada. 

 

Por outro lado, podem ser tecidos argumentos contrários à possibilidade de alteração 

unilateral da forma de pagamento dos títulos públicos. Tais argumentos baseiam-se em 

dois pilares essenciais: a regra do pacta sunt servanda e a da proteção das legítimas 

expectativas. De acordo com o brocardo pacta sunt servanda, as partes têm o dever de 

cumprir os contratos por elas travados, obedecendo a todas as condições entre si pactuadas. 

Segundo essa visão, o funcionamento do sistema capitalista baseia-se na exigibilidade das 

obrigações contraídas918. Ademais, a doutrina jurídica também salienta que as partes, 

                                                 
918 Leciona Paula Andréa Forgioni: “De outra parte, o fluxo das relações econômicas exige a garantia da 
execução dos contratos, ou seja, que não seja dada guarida ao comportamento oportunista da parte que rompe 
o negócio após a sua celebração. A máxima pacta sunt servanda coloca-se como um dos principais pilares da 
economia de mercado porque, fosse dado ao agente desvencilhar-se do vínculo que voluntariamente assumiu, 
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quanto encetam uma transação, adquirem a legítima expectativa de que os deveres da outra 

parte sejam adimplidos919. E a ordem jurídica deve proteger essas legítimas expectativas, 

pois só com tal segurança os agentes econômicos podem adequadamente prever os seus 

ganhos e riscos em uma transação e decidir com racionalidade econômica se devem 

participar dela920. 

 

A questão atinente à alteração das regras acerca do resgate dos títulos públicos também 

pode ser vista por outro prisma, que leve em conta as benefícios e malefícios de tal prática, 

sob o aspecto da eficiência econômica. Nesse contexto, a dita Escola de Chicago analisa a 

possibilidade de não se honraram voluntariamente obrigações contratuais de acordo com as 

consequências que tal atitude pode trazer ao agente econômico, aludindo ao tema como 

efficient breach of contract921. 

 

Sobre os fatores que levam um agente econômico a descumprir uma obrigação contratual 

propositadamente, discorre Hugh Collins: 

As principais razões para uma quebra deliberada provavelmente incluem ou um 
reconhecimento de que o adimplemento vai causar perdas superiores à quebra e 
o pagamento de uma indenização, ou de que maiores lucros podem ser obtidos 
pela quebra de contrato e engajamento em uma relação contratual diferente com 
o mesmo objeto. Dois fatores importantes devem ser incluídos em tal cálculo de 
eficiência realizado por uma parte que considere a possibilidade de quebra de 
contrato: 
i) A parte inadimplente tem de considerar os possíveis danos decorrentes do 
descumprimento deliberado de contratos para a sua reputação negocial e para as 
relações negociais no longo prazo. Por estas razões, muitos contratos são 
cumpridos mesmo que uma parte sofra um prejuízo. 
ii) A análise de custo/benefício tem de incluir a potencial responsabilidade por 
perdas e danos à parte lesada pela quebra de contrato. Se essa responsabilidade 
ultrapassar as perdas potenciais em um contrato não rentável ou os lucros de um 

                                                                                                                                                    
o tráfico simplesmente não poderia seguir” (A evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao 
mercado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 210-211) (grifo no original). 
919 Trata-se, assim, de um desdobramento da regra do pacta sunt servanda. 
920 Segundo Paula Andréa Forgioni, “Ao contratar, uma parte tem a legítima expectativa de que a outra 
comportar-se-á de determinada forma, daquela maneira anônima e repetida a que fizemos referência. Isso faz 
que ambos os empresários planejem sua jogada e efetivamente se comportem de acordo com esse padrão ‘de 
mercado’” (A interpretação dos negócios empresariais no novo Código Civil brasileiro. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, Malheiros, ano XLII, n.º 130, abr.-jun. 2003, p. 
13). A autora ainda acrescenta que “Sempre advertiram os comercialistas que um mercado que não dê 
guarida à boa-fé e à proteção da legítima expectativa da outra parte tenderia ao colapso, porque dificultaria o 
‘gyro comercial’ (Cairu) ou a fluidez das relações econômicas. O direito atua para disciplinar, para obrigar 
a adoção de um comportamento que, embora possa não interessar diretamente ao empresário oportunista, 
permite a preservação e o funcionamento do sistema como um todo” (idem, p. 14) (grifo no original). 
921 FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao mercado. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 211, nota 65. 
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negócio alternativo, não haverá nenhum incentivo econômico para quebrar o 
contrato.922 

 

Aplicando os conceitos de tal teoria no âmbito dos títulos públicos, pode-se, em primeiro 

lugar, verificar que não é racional a decisão de simplesmente não quitar os compromissos 

devidos923. Isso porque a imagem do Estado seria excessivamente prejudicada por essa 

decisão, tornando bastante difícil a obtenção de novos recursos por mecanismos não 

impositivos. Assim, é muito menos gravosa a emissão de moeda, que traria efeitos no 

médio prazo, como o aumento da inflação e possíveis alterações na taxa de câmbio, os 

quais poderiam ser combatidos por outros meios e de forma não tão urgente. Portanto, os 

danos à reputação são tão severos que a análise de custo e benefício da medida tende 

sempre a desaconselhá-la. 

 

Mesmo a imposição de alteração de regras de resgate tende a não trazer uma relação de 

custo e benefício favorável ao Estado, não se verificando o caráter de eficiência econômica 

da quebra dos acordos. 

 

De forma geral, portanto, não é aconselhável ao Estado alterar unilateralmente normas 

referentes ao resgate de títulos públicos – da mesma forma que também lhe trazem 

significativos prejuízos, em termos de possibilidade de financiamento futuro e de 

                                                 
922 The Law of Contract. Londres: LexisNexis Butterworths, 2003, p. 402. Tradução livre do seguinte 
original: “The main reasons for a deliberate breach are likely to comprise either a recognition that 
performance will cause greater losses than breach and the payment of compensation, or that greater profits 
can be obtained by breach of contract and entering into a different contractual relationship for the same 
object. Two important factors have to be included in such an efficiency calculation carried out by a party 
contemplating deliberate breach of contract: 
i) The party in breach has to consider the possible harm arising from deliberate breach of contract to business 
reputation and to long-term business relationships. For these reasons, many contracts are performed even 
though one party suffers a loss. 
ii) The cost/benefit analisys has to include the potential liability in damages to the injured party from breach 
of contract. If this liability exceeds either the potential losses on an uneconomic contract or the profits on an 
alternative deal, there will be no economic incentive to break the contract”. 
923 Lembre-se sempre que o foco deste estudo são os títulos emitidos e negociados no mercado interno, ou 
seja, da dívida interna. No que diz respeito à dívida externa, a questão de apresenta de maneira diversa, em 
especial porque o Estado não tem o poder de emitir a moeda utilizada para o pagamento dos papéis em 
circulação. 
Pelo mesmo motivo, também no que diz respeito aos títulos emitidos por Estados, pelo Distrito Federal e por 
Municípios, o problema assume feições diversas. Mas mesmo nessas hipóteses a probabilidade de uma 
moratória também é bastante pequena, porque ela acarretaria efeitos tão graves ao mercado de dívida pública 
que levaria a União a prestar socorro financeiro à unidade da federação em vias de inadimplência. Além 
disso, os contratos de refinanciamento da dívida firmados por Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios 
com a União preveem um acompanhamento rígido das finanças daqueles entes, bem como sanções severas 
em caso de descumprimento de certas obrigações, o que traz um claro incentivo a que as obrigações em tela 
sejam cumpridas. 



 324 

funcionamento adequado do mercado de títulos públicos, quaisquer modificações mas 

demais regras aplicáveis aos valores em questão, após a sua emissão. 

 

Ademais, o princípio do pacta sunt servanda é o que norteia todos os casos de 

cumprimento de obrigações voluntariamente assumidas, por entes públicos ou privados. E, 

como tal, aplica-se inteiramente aos títulos públicos. Entretanto, em situações 

absolutamente excepcionais, em que não haja a possibilidade prática de cumprir o 

acordado, caracterizando-se a onerosidade excessiva derivada de elementos imprevisíveis 

não causados diretamente pelo próprio Estado, deve-se reconhecer a possibilidade de 

alterações de algumas condições dos títulos públicos. Tais alterações devem ser feitas de 

forma a gerar o menor prejuízo possível para os credores do ente estatal e sempre se 

levando em conta o dano potencial presente e futuro que trazem consigo. Nesse contexto, 

deve-se considerar que é melhor a alteração das normas para resgate que o inadimplemento 

puro e simples. 

 

Por fim, vale lembrar que a Resolução do Senado Federal n.º 43/2001 proíbe a 

“contratação de operação de crédito nos 120 dias anteriores ao final do mandato do Chefe 

do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município” (art. 15). Assim, a 

norma em tela veda a emissão de títulos para obtenção de novos recursos pelos entes 

estatais no período de fim dos mandatos de chefes do Poder Executivo. Contudo, o § 1º, I, 

dessa mesma Resolução924 excepciona esse entrave nos casos de “refinanciamento da 

dívida mobiliária”. Em suma, a normatização vigente não estabelece limites circunstanciais 

para a rolagem direta ou indireta da dívida pública baseada em títulos, admitindo, nessa 

hipótese, que os mesmos sejam emitidos a qualquer tempo, segundo as necessidades 

financeiras de manutenção do crédito público. 

 

5.4.5 Renegociação da dívida e alterações unilaterais 

 

As operações de renegociação da dívida são aquelas em que o Estado realiza alterações nas 

características da sua obrigação constante do título, com a concordância expressa ou tácita 

do titular do direito correspondente. Com efeito, por circunstâncias as mais diversas, há 

casos em que é do interesse de ambas as partes da relação jurídica representada no título – 

                                                 
924 Com a redação que lhe foi conferida pela Resolução do Senado Federal n.º 40/2006. 
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credor e devedor – alterar algum ou alguns dos elementos originários da prestação devida 

pelo ente público, como valor, prazo de vencimento, forma de pagamento, remuneração, 

possibilidade e os limites de circulação etc. 

 

Muitas vezes, as renegociações da dívida comportam a emissão de novos títulos em 

substituição àqueles emitidos sob as condições anteriores. Nesse caso, trata-se de uma 

forma peculiar de rolagem da dívida, já estudada no item anterior. Opera-se, na hipótese, 

uma novação da dívida, com todas as consequências daí advindas. 

 

Historicamente, podem ser vislumbrados dois modos pelos quais são alteradas as 

características das obrigações advindas dos títulos públicos: as alterações negociadas ou 

voluntárias e aquelas impostas ou involuntárias. 

 

Com efeito, há vezes em que o Estado, usando o seu poder de império, determina de forma 

cogente e incontrastável a alteração de algum elemento de uma obrigação sua baseada em 

um título público. Tais alterações unilaterais baseiam-se, normalmente, em ao menos um 

de dois fundamentos, a saber: a consolidação e organização da dívida pública, e a 

impossibilidade ou não oportunidade do pagamento da dívida nos moldes contratados. 

 

No caso brasileiro, as dificuldades de pagamento ensejaram, por exemplo, a cessação de 

amortização dos empréstimos contraídos pelo Império do Brasil a partir de 1839 até a 

proclamação da República925. 

 

Já a necessidade de consolidação e organização da dívida acarretou a edição da Lei n.º 56, 

de 15 de novembro de 1827, que fundou a dívida pública brasileira. Da mesma forma, o 

Decreto n.º 4.330/1902926, a Lei n.º 2.977/1956927 e a Lei n.º 4.069/1962928 tiveram como 

                                                 
925 Segundo narra Anderson Caputo da Silva, “O período entre 1827 e 1839 foi marcado por emissões de 
títulos com destinação quase exclusiva à cobertura de déficits e de despesas com pacificações de províncias. 
Porém, as primeiras dificuldades financeiras para sustentar o serviço de amortizações começaram a surgir e 
em 23 de outubro de 1839, por intermédio da Lei nº 91, o resgate dos títulos em circulação foi suspenso” 
(SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (org.). Dívida 
pública: a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Mundial, 2009, p. 40). 
O autor ainda acrescenta que “o longo período de suspensão do resgate dos títulos em circulação (1839-1889) 
afetava sua credibilidade” (idem, p. 46). 
926 “Art. 1º. Ficam uniformizadas em um só tipo as apólices da dívida pública dos diversos empréstimos 
internos, papel do juro de 5 %, segundo os respectivos valores. 
Art. 2º. Aos possuidores das apólices de 800$, 600$, 590$, 400$ e 200$ é permitido trocá-las por apólices do 
valor de 1:000$, desde que a soma dos valores daquelas corresponda a 1:000$, ou múltiplo desta quantia.” 
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finalidade uniformizar os diversos títulos que eram emitidos pelo Estado e dificultavam a 

                                                                                                                                                    
927 “Art. 2º. Para os efeitos do artigo anterior, todos os empréstimos atualmente em circulação serão 
agrupados em 4 graus.  
§ 1º. O grau I compreenderá as seguintes obrigações e apólices: Decreto nº 7.736, de 16 de dezembro de 
1909; Decreto nº 14.946, de 15 de agosto de 1921; Decreto nº 16.842, de 24 de março de 1925; Decreto nº 
18.438, de 22 de outubro de 1928; Decreto nº 19.412, de 19 de novembro de 1930; Decreto nº 20.166, de 1 
de julho de 1931; Decreto nº 21.717, de 10 de agosto de 1932; Decreto nº 1.466, de 5 de março de 1937. 
§ 2º. O grau II abrangerá as seguintes emissões: Decreto nº 4.865, de 16 de junho de 1903; Decreto nº 7.314, 
de 4 de fevereiro de 1909; Decreto nº 7.872, de 24 de fevereiro de 1910; Decreto nº 8.027, de 26 de março de 
1910; Decreto nº 8.098, de 16 de junho de 1910; Decreto nº 8.154, de 18 de agosto de 1910; Decreto nº 
8.286, de 6 de outubro de 1910; Decreto nº 8.633, de 29 de março de 1911; Decreto nº 9.138, de 22 de 
novembro de 1911; Decreto nº 9.345, de 24 de janeiro de 1912; Decreto nº 9.935, de 18 de dezembro de 
1912; Decreto nº 9.528, de 24 de abril de 1912; Decreto nº 10.135, de 25 de março de 1913; Decreto nº 
10.282, de 18 de junho de 1913; Decreto nº 10.387, de 13 de agosto de 1913; Decreto nº 11.098, de 26 de 
agosto de 1914; Decreto nº 11.434, de 14 de janeiro de 1915; Decreto nº 11.642, de 21 de julho de 1915; 
Decreto nº 12.159, de 9 de agosto de 1916; Decreto nº 24.233, de 1 de dezembro de 1934; Decreto nº 1.967, 
de 15 de setembro de 1937; Decreto-Lei nº 400, de 2 de maio de 1938; Decreto-Lei nº 501, de 16 de junho de 
1938; Decreto-Lei nº 621, de 18 de agosto de 1938; Decreto-Lei nº 1.059, de 19 de janeiro de 1939; Decreto-
Lei nº 1.110, de 16 de fevereiro de 1939; Decreto-Lei nº 4.011, de 12 de janeiro de 1942.  
§ 3º. O grau III incluirá as obrigações de guerra.  
§ 4º. O grau IV envolve as apólices uniformizadas e por uniformizar, além das restantes do grupo ‘Diversas 
Emissões’, não incluídas nos parágrafos anteriores.  
Art. 3º. Serão mantidas as taxas de juros atualmente em vigor, cujo pagamento se efetuará, por semestre e nas 
épocas a serem fixadas pela Junta Administrativa da Caixa de Amortização. 
(...) 
Art. 5º. Os títulos atualmente em circulação serão substituídos por novos, a partir de 1957, de conformidade 
com a classificação de que trata esta lei.  
Parágrafo único. Enquanto não forem impressos os novos títulos, fica autorizada a Caixa de Amortização a 
carimbar, provisoriamente, os em circulação, e a promover o expediente que se fizer necessário à anexação 
de folhas de cupões aos títulos que já os tenham esgotado.” 
928 “Art. 53. É o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da dívida pública interna fundada, denominados 
de ‘Recuperação Financeira’ e distribuídos em séries autônomas, respeitado o limite máximo de circulação 
de Cr$ 150.000.000.000,00.  
§ 1º. Os títulos de que trata este artigo serão destinados a atender: 
I – à unificação da dívida pública interna fundada da União; e 
II – à liquidação, no todo ou em parte, de débitos, apurados em processo, à conta de ‘Restos a Pagar’ e 
‘Exercícios Findos’, de responsabilidade do Tesouro Nacional, mediante expressa manifestação dos 
interessados.  
§ 2º. Não estão sujeitas aos efeitos da presente Lei as obrigações de que cogitam as leis números 1.474, de 26 
de novembro de 1951, e 2.973, de 26 de novembro de 1956.  
§ 3º. Os títulos vencerão juros anuais de 7% e serão negociáveis em todas as Bolsas do País.  
§ 4º. A critério da Junta Administrativa da Caixa de Amortização, os títulos serão nominativo ou ao portador 
e dos valores nominais de Cr$ 1.000,00, Cr$ 5.000,00, Cr$ 10.000,00, Cr$ 50.000,00 e Cr$ 100.000,00.  
(...) 
Art. 58. O resgate dos títulos de ‘Recuperação Financeira’ será efetuado a partir do exercício seguinte ao de 
sua emissão, em 20 prestações anuais iguais, cada uma equivalente a 5% do valor nominal do título.  
Parágrafo único. Para facilidade do resgate, os títulos serão emitidos em vigésimas partes, negociáveis e 
resgatáveis isoladamente.  
(...) 
Art. 61. Os títulos – a serem substituídos por força do que dispõe o item I, § 1º do art. 53 desta lei – perderão 
o seu valor desde que não sejam apresentados dentro do prazo de 5 anos, contados, a partir da data em que a 
Caixa de Amortização iniciar o serviço de substituição dos respectivos títulos.  
Parágrafo único. A chamada dos portadores ou possuidores dos títulos a que se refere este artigo será 
regulada e fixada pela Junta Administrativa da Caixa de Amortização, através de instruções, as quais serão 
obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial.  
 Art. 62. É assegurado aos portadores ou possuidores dos títulos de que trata o artigo anterior o direito de 
requererem à Caixa de Amortização a sua substituição, caso não se verifique a chamada dos respectivos 
subscritores, dentro do prazo de 2 anos.” 
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sua gestão pelos órgãos estatais. Os diplomas determinavam que os títulos anteriormente 

emitidos fossem trocados por outros, conformes às novas regras estipuladas. Trata-se, 

como já visto, de uma forma de rolagem direta da dívida. 

 

As alterações impostas nas características dos títulos não podem ser, a rigor, denominadas 

de renegociações. Com efeito, uma nota essencial da renegociação é a sua voluntariedade, 

do ponto de vista do credor do Estado. 

 

Sem dúvida alguma, em se tratando os créditos advindos de títulos de direitos patrimoniais 

disponíveis, podem os seus respectivos detentores concordar com alterações nas regras 

aplicáveis e nas características das obrigações respectivas. 

 

Tal forma de alteração dos direitos é de difícil aplicação no âmbito de instrumentos 

financeiros, negociados eletronicamente em mercados próprios. Com efeito, uma das 

razões de existir da negociação de títulos em mercados próprios é o grande número de 

agentes econômicos que se tornam potenciais detentores dos ativos. E, nesse contexto, a 

regra é a existência de uma dispersão bastante grande dos papéis, o que dificulta a 

discussão individualizada acerca dos direitos advindos dos títulos. 

 

Os títulos públicos, ainda que originários de uma mesma emissão e com características 

iniciais idênticas, são completamente independentes entre si. Cada título resulta de um 

mútuo diferente concedido ao Estado929, desvinculado de outras operações do gênero 

realizadas pelo mesmo ou por outros agentes. Desta forma, não se pode falar na existência 

de dependência formal entre as relações dos titulares de diversos papéis. Ou, recorrendo a 

termos mais comumente utilizados na seara do Direito Societário, não existe um contrato 

plurilateral ou associativo entre os detentores de títulos públicos. 

 

De fato, os contratos plurilaterais pressupõem a potencialidade de participação de mais de 

duas partes contratantes, bem como a comunhão de escopo entre elas930. Já os contratos 

associativos correspondem àqueles em que há a formação de uma organização, que, em 

                                                 
929 Ressalte-se, nesse tocante, que é pequena a probabilidade de haver renegociação de títulos públicos que 
não representem uma dívida, em geral por ausência de interesse para tanto. Contudo, não há óbice jurídico à 
sua realização e as considerações aqui tecidas acerca da renegociação de títulos da dívida pública são 
igualmente aplicáveis. 
930 Sobre o tema, vide ASCARELLI, Tullio. O contrato plurilateral. In: Problemas das sociedades 
anônimas e direito comparado. Campinas: Bookseller, 1999, pp. 372-452. 
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sentido jurídico, consiste na coordenação da influência recíproca entre atos931. No caso dos 

títulos públicos, não há qualquer vínculo jurídico formal entre os seus titulares, nem 

existem atos coordenados e reciprocamente influenciados932. 

 

Tampouco a lei ou norma de outra origem prevê a existência de um representante comum 

para os credores da dívida mobiliária do Estado, ao menos no âmbito do Direito interno933. 

No caso das debêntures, por exemplo, a Lei n.º 6.404/76 prevê a existência de um agente 

fiduciário dos debenturistas. Conforme dispõe o art. 68 desse diploma legal, o agente 

fiduciário “representa a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora”. 

Reconhece-se, por um lado, a existência de uma comunhão entre todos os titulares de 

debêntures e, de outro, designa-se um agente com a função específica de representá-los 

perante o seu devedor (no caso, a companhia emissora). 

 

O mesmo não se dá no caso dos títulos públicos, pois não é reconhecida pelo sistema 

jurídico qualquer comunhão de interesses entre os seus titulares. Nada obsta que esses 

titulares, voluntariamente, agrupem-se em associações, mas estas não atuarão de forma 

institucional perante o Estado, podendo, no máximo, agir politicamente na defesa dos 

interesses de seus membros ou defender tais interesses em juízo, mediante autorização 

específica. 

 

                                                 
931 Sobre os contratos associativos, vide FERRO-LUZZI, Paolo. I contratti associativi. Reedição. Milão: 
Giuffrè, 2001; e CATAPANI, Márcio Ferro. Os contratos associativos. In: FRANÇA, Erasmo Valladão 
Azevedo e Novaes (org.). Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 87-
103. 
932 O que existe é uma relação jurídica decorrente de origem comum, que cada titular, individual e 
isoladamente, mantém frente ao Estado. Trata-se, portanto, de direitos individuais homogêneos. 
933 As negociações são atualmente mais comuns no âmbito da dívida externa. Isso porque os recursos obtidos 
no exterior em geral o são por meio de empréstimos individualizados, junto a organizações internacionais, 
outros Estados ou mesmo credores privados. Ainda que sejam lançados títulos, estes em muitos casos não 
circulam no mercado, mas são detidos de modo relativamente estável por certas instituições, como os direitos 
especiais de saque no âmbito do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. 
No contexto da dívida externa, na década de 1980 houve significativas renegociações encetadas pelo Estado 
brasileiro. Uma delas deu-se com o chamado Clube de Paris, que reúne Estados credores. Mas mesmo com 
credores privados, em geral instituições financeiras, foram formalizados acordos. Sobre o tema, vide 
CERQUEIRA, Ceres Aires. Dívida externa brasileira. 2ª ed. Brasília: Banco Central do Brasil, 2003, pp. 
24-113. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/htms/Infecon/DividaRevisada/>. Acesso em: 4 jan. 2011. 
Note-se, com relação aos credores privados, que foi criada uma estrutura informal que os congrega e 
representa, denominada inicialmente Liaison Group e depois Bank Advisory Committee for Brazil, 
encarregada de encetar as negociações com o Banco Central do Brasil (idem, pp. 31-32).  
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Do exposto, verifica-se o não estabelecimento de uma organização em sentido técnico, no 

que diz respeito aos titulares de papéis da dívida pública934. O princípio majoritário, 

entendido como a possibilidade de adoção de decisões comuns por uma dada coletividade, 

vinculando a totalidade de seus membros mesmo sem que haja a concordância de todos 

eles935, também visto como caráter normativo das deliberações, não se aplica à hipótese em 

tela. 

 

Em suma, no âmbito dos títulos públicos, eventuais alterações nas características dos 

direitos concernentes efetuadas com a concordância de credores, ainda que em número 

muito expressivo, não são aptas a interferir na esfera jurídica de outros titulares desses 

papéis, que não tenham aderido ao negócio. Deve-se sempre ter em mente que o princípio 

majoritário é excepcional e exclusivo de relações jurídicas travadas no âmbito do 

fenômeno associativo. 

 

Por essa razão, a partir do momento em que os títulos públicos passam a se caracterizar 

como instrumentos financeiros, negociados em mercados próprios, a possibilidade de 

renegociação da dívida mobiliária torna-se bastante diminuta. Para a sua efetivação, seria 

necessária a atuação individualizada de órgãos do Estado frente a cada um dos titulares dos 

papéis da dívida pública, o que se demonstra praticamente inviável, tendo em vista a 

dispersão dos valores em tela. Os custos de discussão e formalização de acordos são 

sobremaneira altos e a possibilidade de que outros credores não concordem com a 

renegociação é um grande empecilho para que qualquer detentor de um título concorde 

com a redução ou flexibilização de algum direito seu. 

 

No entanto, como figura jurídica, não existe nenhum impedimento à realização de 

renegociações. Contudo, os direitos delas derivados devem ser representados por um novo 

                                                 
934 Organização, em sentido econômico ou sociológico, é o complexo de bens e pessoas estruturados para a 
busca de um fim comum, e, em sentido jurídico, corresponde à coordenação da influência recíproca entre 
atos, relacionando-se ao conceito de atividade, como enunciado por Paolo Ferro-Luzzi (sobre o tema, vide 
CATAPANI, Márcio Ferro. Os contratos associativos. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes 
(org.). Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 94). 
935 O princípio majoritário ou o caráter normativo das deliberações, típicos das corporações em que há a 
limitação da responsabilidade de seus membros, devem estar previstos expressamente no ordenamento ou 
decorrer, como consequência lógica, do regramento de certos institutos. Constata-se, v.g., a enunciação 
expresse desse princípio, no que concerne às sociedades limitadas, no art. 1.072, caput e § 5º, do Código 
Civil brasileiro. Por outro lado, a sua adoção é implícita no âmbito das sociedades anônimas, decorrendo do 
regime traçado pelo art. 129, caput, da Lei n.º 6.404/1976, o qual determina que as deliberações, “ressalvadas 
as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos”. 
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título e obedecer ao padrão de algum tipo de valor previsto na normatização vigente. Tal 

assertiva é corolário da conformação dos títulos públicos como instrumentos financeiros. 

Como tal, eles devem ser emitidos necessariamente de forma padronizada, para poderem 

ser adequadamente transacionados nos mercados próprios. De fato, não poderia ser 

inserido em um sistema de negociação nem circular um papel  que possuísse características 

peculiares, diferentes das dos demais que estão admitidos à negociação naquele sistema. 

 

Como em qualquer tipo de alteração em contratos já pactuados, devem incidir as normas 

gerais do Direito Privado acerca de capacidade das partes, licitude do objeto e observância 

de forma prescrita ou não defesa em lei. 

 

Uma questão que deve ser verificada, nesse tocante, é a capacidade dos detentores do título 

para contratar. Aplica-se, nesse caso, o regime jurídico constante dos arts. 104 e 166 a 184 

do Código Civil brasileiro. Assim, se os titulares forem incapazes de dispor, por certo não 

será possível qualquer negócio que tenha como objeto a alteração de cláusulas daquele 

particular valor que seja efetuada em prejuízo ou afete negativamente os interesses do 

credor. Cabe, de qualquer modo, ao Estado ou aos agentes que representem os detentores 

de títulos públicos, se houver, verificar formalmente a capacidade das partes. Não há, por 

isso, qualquer escusa que permita a aplicação do disposto no art. 180 do Código Civil 

brasileiro, salvo, obviamente, casos em que sejam apresentados documentos falsos. Com 

efeito, devem o ente público e seus agentes agir com diligência na condução dos negócios 

estatais, o que inclui o dever de verificar a idade daqueles com quem contratam – 

informação essa que, ademais, consta de bancos de dados disponíveis ao Estado, como a 

base do Cadastro das Pessoas Físicas – CPF. 

 

Por outro lado, a renegociação das cláusulas dos títulos públicos pode ser classificada 

como (i) transação, se houver concessões mútuas936; (ii) remissão, caso o credor 

desobrigue o Estado do dever de pagar a dívida ou cumprir qualquer prestação de advenha 

do título; ou (iii) novação, nas hipóteses em que um novo título é emitido em substituição 

ao anterior. Note-se, por um lado, que a transação é compatível com a novação, podendo 

                                                 
936 O art. 841 do Código Civil brasileiro estabelece que “só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado 
se permite a transação”. A norma constante desse dispositivo não impede a efetivação de transações 
envolvendo títulos públicos, na medida em que estes possuem índole patrimonial, tendo a natureza de ativos 
financeiros, e possuem caráter privado, uma vez que o Estado, ao emiti-los, atua como um agente econômico 
que recorre ao mercado, em condições de concorrência com outros agentes que necessitam de recursos. 
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ocorrer concomitantemente937. Ademais, a simples concessão de prazo ou admissão da 

redução de taxas de juros e outros encargos, pelo credor, caracteriza-se como mera 

liberalidade. 

 

Tanto no caso das transações como no das liberalidades, o negócio deve ser interpretado de 

modo restritivo, a teor do que dispõem os arts. 114 e 843 do Código Civil brasileiro. 

Ademais, o art. 113 desse mesmo diploma legal traz regra de interpretação segundo a qual 

“os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 

celebração”, que, por óbvio, também se aplica às renegociações da dívida pública. 

                                                 
937 Isso se dá nos casos em que ambas as partes façam concessões mútuas e concordem na emissão de um 
novo título. 
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6. ÓRGÃOS E ENTES RELACIONADOS À EMISSÃO E 

NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS 

 

6.1 Constituição de 1988 – a estrutura do Estado brasileiro 

 

No âmbito da estrutura do Estado brasileiro, há diversos centros de decisão e de imputação 

de direitos e deveres relacionados ao financiamento das atividades estatais e, mais 

especificamente, à emissão e negociação de títulos públicos. 

 

Em uma primeira aproximação, podemos destacar, por sua importância e complexidade, os 

órgãos e entidades da esfera federal. Com efeito, é certo que é nesse âmbito da divisão 

espacial do poder que é emitida a ampla maioria dos títulos representativos da dívida 

pública. Por via de consequência, é justamente nessa mesma seara em que se dá a 

existência de um número maior de centros de decisão relacionados à matéria, bem como é 

na área federal que os setores ligados ao financiamento público por meio da emissão de 

papéis possuem estrutura mais complexa e competências mais precisamente definidas. 

 

Há também outras razões que fazem com que o maior desenvolvimento orgânico e 

normativo relacionado aos títulos públicos ocorra no âmbito federal.  

 

Em primeiro lugar, o endividamento público, seu volume e qualidade, estão intimamente 

ligados à consecução de objetivos de política monetária. E essa política, por sua própria 

natureza, tem caráter nacional – quando não, por vezes, transnacional938. 

 

De algum modo também relacionados a tal caráter, estão os dispositivos da Constituição da 

República de 1988 que estabelecem a competência administrativa ou material da União 

para fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito (art. 21, 

VIII), e sua competência legislativa privativa nas áreas de Direito Comercial, política de 

                                                 
938 É o que se verifica, por exemplo, no âmbito comunitário europeu, em que há o Banco Central Europeu, 
com competência para delinear e executar certas medidas de política monetária, em especial diante da 
existência de uma moeda comum. 
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crédito e transferência de valores e captação e garantia da poupança popular (art. 22, I, VII 

e XIX). 

 

O endividamento do Estado, a gestão da dívida pública e o lançamento de títulos públicos 

estão intrinsecamente ligados à execução da política monetária. Muitas vezes, por 

exemplo, os empréstimos obtidos por entes estatais substituem a emissão de moeda, que, se 

feita em descompasso com o crescimento econômico, possui significativo efeito 

inflacionário939. E tais temas são, por sua natureza, afetos à União. 

 

Outro motivo que atrai maior relevância para a seara federal, no que tange aos títulos 

públicos, é a íntima relação entre tais papéis e a necessidade de existência de um mercado 

próprio para sua negociação e de regras de proteção dos investidores. Para que os títulos 

públicos gozem de credibilidade mínima a ponto de lhes permitir desempenhar 

adequadamente suas funções, é necessário que eles sejam dotados de estabilidade e 

previsibilidade jurídicas, segurança no marco regulatório e que os titulares dos valores em 

tela sejam protegidos contra a atuação de entes públicos inconsequentes e de outros 

investidores de má-fé.940 

 

Nesse contexto, o papel regulador exercido pela União é de suma importância. Não porque 

as regras federais sejam mais estáveis ou dotadas de maior grau de eficácia que aquelas 

emanadas por outros entes federados. Mas pelo fato de que apenas a União pode 

estabelecer regras com vigência em todo o território nacional, munidas de maior força 

uniformizadora, e, destarte, diminuir incertezas e peculiaridades locais que são 

incompatíveis com um mercado de títulos dotado de rapidez nas transações. Com efeito, 

como já está claro neste ponto da exposição, a padronização dos títulos é um elemento vital 

para o pleno desenvolvimento de um mercado em que haja custos de transação baixos e, 

por consequência, um volume de negócios alto. A rápida obtenção de informações tão 

precisas quanto possível acerca dos direitos inerentes ao papel somente pode se dar quando 

o regramento inerente aos títulos é único e facilmente acessível, o que ocorre com muito 

mais naturalidade no âmbito federal que nos estaduais ou municipais941. 

                                                 
939 Sobre a relação entre títulos públicos e política monetária, vide o item 2.2.1. 
940 Sobre uma análise mais detalhada dessas características, vide o item 5.1. 
941 Vale lembrar aqui, apenas para reforçar a afirmação de que regras federais são de mais fácil 
conhecimento, que essa característica é reconhecida pelo próprio ordenamento jurídico, em outra área. O 
Código de Processo Civil brasileiro estabelece, em seu art. 337, que a parte que alegar direito municipal, 
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Em acréscimo, não se pode olvidar que os títulos públicos, sejam eles emitidos pela União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios, são voltados para a circulação em um mercado de 

caráter nacional. Em regra, a custódia, bem como o registro e a liquidação de operações da 

dívida pública federal são realizados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – 

Selic942, enquanto os títulos emitidos por outros entes públicos são negociados no âmbito 

da CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos943. E ambos esses sistemas de 

negociação se inserem no Sistema Financeiro Nacional, sendo acessíveis, nos termos dos 

respectivos regulamentos, a entidades financeiras de todo o país. Assim, a regulamentação 

federal sobre a matéria, qualquer que seja a origem dos títulos, é indispensável. 

 

Outrossim, a existência de um mercado brasileiro para a negociação de títulos públicos 

reforça a fixação da competência federal para editar normas sobre a questão e fiscalizar as 

entidades envolvidas. Isso porque o art. 219 da Constituição da República de 1988944 

estabelece que o mercado interno integra o patrimônio nacional. E, por via de 

consequência, cabe à esfera do governo central, isto é, à União, zelar pela preservação e 

pleno desenvolvimento desse mercado, inclusive no âmbito financeiro. 

 

Por outro lado, o controle da entidade central sobre os demais entes, no que tange à dívida 

pública, abrange também aspectos políticos e sociais, motivo pelo qual é medida adotada 

não apenas no federalismo brasileiro. É o que demonstra, v.g., José Maurício Conti, como 

se extrai do seguinte trecho de sua autoria: 

O pleno exercício deste aspecto da autonomia [autonomia para endividar-se], por 
parte da unidade subnacional, sem qualquer limitação, tem demonstrado ao 
longo do tempo que pode ser prejudicial à população que integra referido entre 
da Federação, dada a forma irresponsável com que as finanças públicas são às 
vezes administradas. 

                                                                                                                                                    
estadual ou estrangeiro, deverá provar o teor e a vigência da norma invocada, se isso for determinado pelo 
juiz da causa. 
Comentando o dispositivo processual civil mencionado, Cândido Rangel Dinamarco afirma que ele “constitui 
ressalva à chamada presunção de conhecimento do direito (LICC, art. 3º) e reconhece a dificuldade que 
podem ter os juízes para conhecer normas não integradas na ordem jurídico-positiva federal. Nem sempre 
haverá acesso razoavelmente fácil aos atos e publicações dos Estados federados e, menos ainda, de Estados 
estrangeiros ou dos municípios” (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 69) (grifos no original). 
942 Nos termos do item 6.3.1 do Manual de Normas e Instruções do Bacen, com a redação conferida pela 
Circular n.º 3.481, de 15 de janeiro de 2010. 
943 Ainda que existam títulos federais de menor expressão, sob a perspectiva do volume de seu estoque, 
negociados nesse mercado. 
944 “Art. 219. 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.” 
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(...) 
Em face disto, o controle da dívida pública subnacional por parte do governo 
central é medida que tem sido adotada por diversos países, sendo visto como 
modo eficiente para o adequado controle das contas públicas e por uma gestão 
responsável dos recursos administrados.945 

 

A Constituição vigente, ademais, traz algumas normas com diretrizes gerais acerca da 

atuação de entes federais no tocante à emissão de títulos da dívida pública. Assim, cuida o 

texto constitucional não só da divisão espacial das competências quanto ao tema, mas traça 

também linhas genéricas e relevantes acerca da divisão orgânica do poder. Com efeito, o 

art. 164 estabeleceu certos limites na relação entre o Banco Central do Brasil e a União. 

 

Visto isso, passemos à análise dos órgãos e entidades federais que se ocupam da matéria 

para, posteriormente, realizar uma breve incursão na atividade estadual e municipal 

relacionada à emissão de títulos da dívida pública. 

 

6.2 Conselho Monetário Nacional 

 

O Conselho Monetário Nacional – CMN foi criado pela Lei n.º 4.595/1964, como o órgão 

de cúpula do sistema financeiro no Brasil. Segundo esse diploma legal, a função do 

Conselho é “formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico 

e social do País” (art. 2º). 

 

E, na formulação da mencionada política da moeda e do crédito, deve o Conselho 

Monetário Nacional atender aos objetivos dispostos no art. 3º desse mesmo diploma legal, 

que possui a seguinte redação: 

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; 

                                                 
945 Dívida Pública e Responsabilidade Fiscal no Federalismo Brasileiro. In: SCHOUERI, Luis Eduardo. 
Direito Tributário.  Vol. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 1.092. 
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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. 

 

Percebe-se que todos os objetivos acima transcritos, à exceção daquele constante do inciso 

VI946, dizem respeito de forma bastante próxima aos títulos públicos. O volume dos meios 

de pagamento é fortemente influenciado pela quantidade de papéis colocados pelo Poder 

Público no mercado e as características desses títulos certamente influenciam de uma ou 

outra forma tal volume947. Ademais, os títulos públicos são incluídos no conceito de meios 

de pagamento ampliados948. O valor tanto interno quanto externo da moeda também sofre 

reflexo da emissão de papéis da dívida pública949. A aplicação dos recursos das instituições 

financeiras também pode ser, em alguma medida, afetada pelos títulos públicos, quando, 

por exemplo, estes devem ser adquiridos com parte dos depósitos a prazo mantidos em tais 

instituições950. Além disso, o objetivo referente ao aperfeiçoamento dos instrumentos 

financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de 

recursos, liga-se de forma direta e indissolúvel à disciplina dos títulos públicos, tendo em 

vista que estes, como já verificado anteriormente neste trabalho, constituem um dos 

instrumentos financeiros mais relevantes. O mesmo se diga, por fim, quanto à coordenação 

das políticas governamentais de caráter econômico ou financeiro: a política da dívida 

pública, tanto interna quanto externa, deve se harmonizar com as demais (monetária, 

creditícia, orçamentária e fiscal), como pressuposto para o equilibrado desenvolvimento do 

país. 

                                                 
946 Mesmo o inciso VI está, de algum modo, ligado à questão dos títulos públicos. Uma das medidas mais 
comuns para conferir liquidez e solvência às instituições financeiras é o recolhimento compulsório de 
valores, o qual, em certas hipóteses, deve ser feito parcialmente por meio da vinculação de títulos públicos. 
947 Nesse sentido, v.g., se os títulos públicos tiverem poder liberatório, em maior ou menor medida, eles 
concorrem com a moeda, exercendo algumas funções desta. E, portanto, alteram sob a perspectiva 
pragmática a quantidade de bens (dinheiro ou valores) utilizada para a quitação de obrigações. Em suma, 
afetam o volume do meio de pagamento. 
948 Cfr. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Notas Metodológicas – Reformulação dos Meios de Pagamento. 
Série Notas Técnicas do Banco Central do Brasil, n.º 3, ago. 2001. Brasília: Banco Central do Brasil. 
Disponível em <http://www.bcb.gov.br/pec/notastecnicas/port/2001nt03Meiospgtop.pdf>. Acesso em: 3 jan. 
2011. 
949 No que diz respeito ao valor interno da moeda, é de se observar que os títulos públicos podem ser 
utilizados para reduzir a quantidade do meio circulante e, por conseguinte, provocar um efeito deflacionário. 
Por outro lado, a emissão de títulos no mercado externo pode afetar o volume das divisas do país, 
influenciando o valor externo da moeda, ou, em outras palavras, influenciando o valor relativo da moeda 
nacional frente àquelas emitidas por outros Estados. Obviamente, essas ponderações dependem de um 
ambiente ceteris paribus, em que outras variáveis relevantes não se alterem. 
950 É o que ocorre nos institutos do recolhimento compulsório e do encaixe obrigatório (sobre o tema, vide o 
item 5.3.2). 
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Contudo, o Conselho Monetário Nacional não atua diretamente na emissão dos títulos 

públicos, por ser órgão ente eminentemente normatizador. Além disso, ele também não 

cuida da definição das características dos títulos públicos. Na verdade, hoje apenas 

algumas poucas espécies de valores são objeto de regulamentação do Conselho Monetário 

Nacional.  

 

Entre elas, encontram-se os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional para garantir o 

alongamento e a equalização de dívidas agrícolas (“ASTNs”), os quais são objeto da 

Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.238, de 31 de janeiro de 1996, tendo as 

suas características definidas no art. 8º desse diploma regulamentar. Igualmente, os títulos 

do Tesouro Nacional destinados a garantir o valor do principal na renegociação de dívidas 

do setor rural de que trata a Resolução desse mesmo Conselho n.º 2.471, de 26 de fevereiro 

de 1998, são emitidos com base nos caracteres estabelecidos no regulamento anexo a tal 

Resolução. O Conselho também atuava na regulação de títulos de responsabilidade do 

Banco Central do Brasil, mas a emissão destes foi vedada pelo art. 34 da Lei 

Complementar n.º 101/2000. 

 

Por fim, o Conselho Monetário Nacional também influencia a atuação dos agentes 

econômicos que adquirem e mantêm em carteira títulos da dívida pública. Ao regular as 

atividades dos investidores institucionais951, indiretamente ele afeta o mercado de títulos 

públicos de uma forma geral. 

 

6.3 Banco Central do Brasil 

 

                                                 
951 Por exemplo, a Resolução CMN n.º 3.543, de 28 de fevereiro de 2008, estabelece como podem ser 
aplicados os recursos garantidores das provisões técnicas de companhias seguradoras e resseguradoras, 
vinculadas a operações em moeda estrangeira. Em seu art. 1º, esse ato normativo determina que, entre outros 
ativos, os recursos em questão podem ser aplicados na aquisição, mediante conversão para reais, de títulos 
públicos federais. Outrossim, o art. 2º, I, desse mesmo ato, dispõe que “os recursos exigidos no País para a 
garantia das obrigações de ressegurador admitido somente podem ser aplicados, mediante conversão para 
reais, entre outros itens, até 100% em títulos públicos federais”. Tais disposições indubitavelmente afetam a 
procura por títulos da dívida pública federal, bem como acarretam a necessidade de que o Tesouro Nacional, 
ao emitir esses papéis, leve em conta inclusive os interesses das companhias seguradoras e resseguradoras e a 
influência de tais papéis na manutenção e segurança das aludidas provisões técnicas. 
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O Banco Central do Brasil também foi criado pela Lei n.º 4.595/1964, para exercer a 

função de banco emissor952, ente de fiscalização e coordenação do Sistema Financeiro 

Nacional e executor da política monetária pátria953. Nesse contexto, o diploma legal 

mencionado trouxe duas funções relevantes para essa autarquia, no que tange aos títulos 

públicos. 

 

Em primeiro lugar, nos termos do art. 10, XII, da Lei n.º 4.595/1964, cabe ao Banco 

Central do Brasil “efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e 

venda de títulos públicos federais”. Destarte, esse dispositivo reconhece a importância dos 

papéis em questão na execução da política monetária ao mesmo tempo em que atribui 

competência a essa entidade para negociá-los com a finalidade de implementação de uma 

política pública. 

 

Além disso, o inciso V do art. 11 da mesma Lei confere ao Banco Central do Brasil a 

função de “emitir títulos de responsabilidade própria, de acordo com as condições 

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional”. Assim, além de negociar com títulos de 

responsabilidade do Tesouro Nacional, cabia a essa autarquia emitir títulos de dívida 

própria. 

 

Esse último expediente, contudo, traz em si um perigo latente para as finanças públicas: a 

utilização da instituição em análise como meio de financiamento dos gastos da União. Se a 

captação de recursos por meio da emissão de valores extrapola a mera função de execução 

de política monetária, com vistas à eventual redução ou ampliação do meio circulante, a 

função precípua do Banco Central do Brasil é desvirtuada. Ademais, essa entidade, como 

depositária das reservas cambiais do país e dos depósitos compulsórios de todas as 

instituições financeiras que atuam no Brasil, tem necessariamente de zelar pela 

                                                 
952 O caput do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece a exclusividade do 
Banco Central do Brasil na emissão de moeda. 
Sob o prisma teórico, Eugênio Gudin sustenta que “Incumbe-lhe [ao Banco Central] a responsabilidade do 
suprimento de moeda à comunhão, bem como a de velar para que este suprimento seja suficiente, e não mais 
do que suficiente” (Princípios de economia monetária. Vol. 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1954, p. 
296). 
953 Por essa razão, Eduardo Salomão Neto afirma que “Além de atuar como executor e fiscal das leis e 
normas do CMN sobre matéria bancária, tem ainda o BC poderes para atuar como agente econômico, 
praticando atos materiais que interferem diretamente sobre as condições de oferta e demanda no mercado” 
(Direito Bancário. São Paulo: Atlas, 2007, p. 95). 
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manutenção e segurança dos recursos que lhe são confiados, sob pena de gerar 

instabilidade no Sistema Financeiro Nacional e nas relações financeiras com o exterior. 

 

Nesse contexto é que deve ser compreendida a norma constante § 1º do art. 164 da 

Constituição da República de 1988, que proíbe o Banco Central do Brasil de “conceder, 

direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade 

que não seja instituição financeira”. O objetivo do constituinte é resguardar a posição do 

banco emissor e executante da política monetária nacional, privilegiando sua atuação 

exclusivamente no setor financeiro. 

 

Da mesma forma, é compreensível também o disposto no § 2º do mesmo artigo 

constitucional, que permite ao Banco Central do Brasil negociar títulos da dívida pública 

de responsabilidade da União, com o intuito de “regular a oferta de moeda ou a taxa de 

juros”, ou seja, atuar na execução da política monetária. 

 

Nessa esteira, a Lei Complementar n.º 101/2001, em seu art. 34, proibiu a emissão de 

títulos de dívida pelo Banco Central do Brasil, a partir de 2 anos da publicação desse 

diploma. 

 

Disso conclui-se que das funções iniciais dessa autarquia, no que tange aos títulos da 

dívida pública, resta hoje apenas a de negociar com papéis de responsabilidade do Tesouro 

Nacional, tendo sido revogado o inciso V do art. 11 da Lei n.º 4.595/1964. 

 

Note-se que todos os diplomas colacionados, ao cuidarem das atividades do Banco Central 

do Brasil que envolvem títulos de dívida, fazem menção apenas àqueles de 

responsabilidade de entes federais. Com efeito, não há de se falar na função exercida por 

títulos estaduais ou municipais no que tange à política monetária em si. E, portanto, não 

pode a autarquia em estudo negociar títulos de outras esferas que não a federal954. 

 

                                                 
954 Com efeito, estando constitucionalmente impedido de conceder empréstimos, ainda que indiretamente, a 
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira (art. 164, § 1º), o Banco Central do Brasil não 
pode adquirir títulos emitidos por entes estatais. Exceção expressa é feita aos títulos de responsabilidade do 
Tesouro Nacional (art. 164, § 2º), mas com finalidade vinculada que não se coaduna com as características 
dos papéis emitidos por Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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No entanto, a atuação do Banco Central do Brasil no mercado de títulos públicos não se 

resume à mera alienação e aquisição de valores, como um outro agente econômico 

qualquer. Essa entidade é responsável ainda pela administração do Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia – Selic, no qual são negociados os títulos federais de maior 

expressão em volume financeiro de emissão. Assim, no exercício da atividade de 

administração dessa estrutura de negociação, a autarquia tem instrumentos para exercer o 

papel de fiscalização e controle direto das transações encetadas por quaisquer agentes que 

envolvam alguns dos principais papéis do governo federal.  

 

Sem prejuízo, obviamente, do poder de fiscalização que o Banco Central do Brasil detém 

sobre as atividades das instituições financeiras no que tange à negociação de quaisquer 

valores, públicos ou privados, negociados em quaisquer mercados próprios. 

 

Também é relevante a posição do Banco Central do Brasil no que tange à liquidação 

financeira de operações envolvendo os ativos financeiros de que cuidamos. A Lei n.º 

10.214/2001, por meio de seu art. 2º, parágrafo único, confere a essa autarquia a 

competência para autorização do funcionamento de câmaras ou prestadores de serviços de 

compensação e de liquidação de operações envolvendo títulos públicos. É ainda essa 

autarquia que tem competência para definir quais são os sistemas de liquidação 

sistemicamente relevantes955,956 (art. 4º). 

 

No que tange ao Sistema de Pagamentos Brasileiro, deve-se notar que o Banco Central do 

Brasil exerce um papel fundamental ao normatizar e supervisionar diversas instâncias do 

funcionamento desse aparelho. Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 

2.882, de 30 de agosto de 2001, cabe ao Banco atuar “no sentido de promover a solidez, o 

normal funcionamento e o contínuo aperfeiçoamento do sistema de pagamentos”. 

 

Ademais, é no Banco Central do Brasil que as instituições financeiras e as entidades 

operadoras de sistemas de liquidação sistemicamente relevantes devem manter suas contas 

de reservas de recursos. 

 

                                                 
955 Neste ponto, a repetição de termos é inevitável, constando do próprio texto legal e do jargão utilizado pelo 
Banco Central do Brasil. 
956 Entre essas entidades, encontra-se a CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. 
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De forma indireta, o Banco Central do Brasil também influencia o mercado de títulos 

públicos ao estabelecer requisitos mínimos de liquidez e de capital das instituições 

financeiras e normas sobre os depósitos compulsórios957. 

 

Outra importante área em que o Banco Central do Brasil atua, no que tange à dívida 

pública, diz respeito aos empréstimos obtidos no exterior958. No entanto, deve-se notar que 

essa atividade tem se tornado menos relevante, na medida em que a própria Secretaria do 

Tesouro Nacional vem assumindo as atribuições relativas à emissão, administração e 

recompra de títulos da dívida externa brasileira. Nesse sentido, em 2004 a União firmou 

acordo de transição com o Banco Central do Brasil959, visando à transferência de diversas 

competências nesse âmbito à Secretaria do Tesouro Nacional, bem como designando a 

autarquia monetária “agente do Tesouro Nacional” para os negócios em questão960. 

 

6.4 Tesouro Nacional 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional é órgão do Ministério da Fazenda ligado à gestão da 

dívida pública e à emissão dos títulos públicos. Criada pelo Decreto n.º 92.452, de 10 de 

março de 1986961, atualmente possui o seu regulamento interno estabelecido pela Portaria 

do Ministério da Fazenda n.º 141, de 10 de julho de 2008. 

                                                 
957 Vide as Circulares do Banco Central do Brasil n.º 3.091, de 1º de março de 2002, e n.º 3.274, de 10 de 
fevereiro de 2005. 
958 No caso da renegociação da dívida externa brasileira encetada em 1986, por exemplo, os credores 
recusaram que a República Federativa do Brasil substituísse o Banco Central do Brasil na qualidade de 
devedor, tendo em vista dificuldades operacionais que essa alteração acarretaria (CERQUEIRA, Ceres Aires. 
Dívida externa brasileira. 2ª ed. Brasília: Banco Central do Brasil, 2003, p. 55. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/Infecon/DividaRevisada/>. Acesso em: 4 jan. 2011). 
959 Publicado no Diário Oficial da União de 8 de janeiro de 2004, Seção 3, p. 49. 
960 A Cláusula 1ª do Acordo está assim redigida: 
“CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Acordo tem por objeto constituir o BANCO agente do 
Tesouro Nacional para as atividades listadas nesta cláusula e estabelecer o processo de transferência ao longo 
de 2004, do BANCO para a Secretaria do Tesouro Nacional, das atividades, da documentação, dos servidores 
e da tecnologia, relativos às: 
a) emissões e colocações de títulos da República Federativa do Brasil, de acordo com o que determina a 
Resolução do Senado Federal n.º 57, de 10 de novembro de 1995, alterada no tocante ao limite ali 
estabelecido pelas Resoluções n.º 51, de 10.06.1997, n.º 23, de 29.06.1999, n.º 74, de 19.12.2000 e n.º 34, de 
28.06.2002, todas do Senado Federal; e 
b) operações de recompra e de reestruturação de títulos da dívida externa brasileira, nos termos da Resolução 
do Senado Federal n.º 69, de 12 de setembro de 1996.” 
961 Note-se que a expressão Tesouro Nacional é bem mais antiga que o órgão e sua acepção extrapola as 
atividades deste. No Brasil, a Lei de 15 de novembro de 1827, que fundou a dívida pública do país recém-
independente, já fazia alusão ao Thesouro. No entanto, a expressão Tesouro Nacional aparece com o advento 
da República, constando, por exemplo, do orçamento fiscal para o ano de 1893 (Lei n.º 126-B/1892, art. 6º, 



 342 

 

O art. 1º da mencionada Portaria estabelece as competências da Secretaria do Tesouro 

Nacional, entre as quais destacamos aquelas relacionadas ao tema objeto deste estudo: 

Art. 1º A Secretaria do Tesouro Nacional, órgão específico singular do 
Ministério da Fazenda e órgão central dos Sistemas de Administração Financeira 
Federal e de Contabilidade Federal diretamente subordinado ao Ministro de 
Estado da Fazenda, tem por finalidade: 
I - elaborar a programação financeira mensal e anual do Tesouro Nacional, 
gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da 
política de financiamento da despesa pública; 
II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional; 
III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro Nacional; 
IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta ou indiretamente, a 
União junto a entidades ou a organismos internacionais; 
V - administrar as dívidas públicas mobiliária e contratual, interna e externa, de 
responsabilidade direta ou indireta do Tesouro Nacional; 
(...) 
VIII - implementar as ações necessárias à regularização de obrigações 
financeiras da União, inclusive daquelas assumidas em decorrência de lei; 
(...) 
XX - verificar o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de 
operações de crédito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
compreendendo as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, 
fundações e empresas estatais dependentes; 
XXI - divulgar, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os 
limites das dívidas consolidada e mobiliária, nos termos da legislação vigente. 

 

Da leitura dessa lista de competências, exsurge, desde o princípio, o caráter relativamente 

genérico de cada uma das atribuições. Com efeito, por exemplo, a função de “administrar 

as dívidas públicas mobiliária e contratual, interna e externa” (inciso V) é bastante ampla, 

podendo englobar uma miríade de atividades que estejam relacionadas, em maior ou menor 

grau, à dívida mobiliária da União. Tais competências podem ter caráter tanto 

administrativo, como a realização de atos típicos de gestão (v.g., a emissão de títulos), 

quanto normativo, como a regulamentação das características deste ou daquele instrumento 

de dívida. 

 

A competência normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, em especial no que tange à 

definição das características dos títulos da dívida pública federal, é residual, limitando-se a 

preencher algumas lacunas existentes na legislação e regulamentação superiores, bem 

como a delinear especificidades ou questões estritamente técnicas.  

 

                                                                                                                                                    
III), tida como sinônima de Tesouro Federal, em oposição aos Tesouros de cada um dos Estados da 
Federação. 
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Nesse tocante, vale frisar que a Lei n.º  10.179/2001 fixa normas gerais sobre os títulos 

públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. O art. 7º desse diploma assim dispõe: 

Art. 7º. O Poder Executivo fixará as características gerais e específicas dos 
títulos da dívida pública, podendo, inclusive, criar séries específicas de cada 
título, bem como celebrar convênios, ajustes ou contratos para emissão, 
colocação e resgate dos títulos. 

 

A competência normativa ou regulamentar conferida ao Poder Executivo pelo dispositivo 

transcrito foi exercida pelo Decreto presidencial n.º 3.859/2001962. No entanto, certas 

questões estritamente técnicas, ainda que relacionadas às características dos títulos em si, 

têm a sua normatização delegada para a Secretaria do Tesouro Nacional. É o caso, por 

exemplo, da forma de cálculo do valor nominal atualizado – VNA das Notas do Tesouro 

Nacional – NTNs Séries B e C, hoje definida pela Portaria da Secretaria do Tesouro 

Nacional n.º 573, de 29 de agosto de 2007; ou de certos aspectos matemáticos acerca do 

cálculo e pagamento de juros, normatizados pela Portaria dessa Secretaria n.º 442, de 5 de 

setembro de 2000. 

 

Outrossim, a competência normativa da Secretaria do Tesouro Nacional é mais ampla no 

que tange ao regramento das ofertas públicas para aquisição de títulos da dívida pública 

federal. Nessa seara, a sua Portaria n.º 410, de 4 de agosto de 2003, estabelece normas 

gerais a serem observadas por tais ofertas públicas963.  

 

Já a competência executória ou material da Secretaria do Tesouro Nacional, no que tange 

ao tema, é bastante ampla e altamente relevante. Em primeiro plano, deve-se ressaltar que 

é esse órgão o responsável pela emissão dos títulos da dívida pública federal, por seu 

resgate e pelo pagamento dos respectivos juros. Nesse sentido, dispõe o art. 1º da Portaria 

do Ministério da Fazenda n.º 183, de 31 de julho de 2003: 

Art. 1º Fica delegada ao Secretário do Tesouro Nacional competência para 
autorizar a emissão, o resgate antecipado, a realização de operações de 
substituição dos títulos da dívida pública, de responsabilidade do Tesouro 
Nacional, sob a forma de oferta pública ou sob a forma direta, e ainda, a 
definição dos limites quantitativos, máximos e mínimos, por operação e por 
período para pagamento do primeiro cupom de juros desses títulos. 

                                                 
962 Esse decreto lista as características de 6 títulos da dívida mobiliária federal, alguns com mais de uma 
dezena de séries e subséries. 
963 Tal ato normativo determina, em seu art. 1º, que para cada leilão, a Secretaria do Tesouro Nacional deverá 
baixar portaria específica, com as respectivas características. O caráter normativo da Portaria STN n.º 
410/2003 é percebido em dispositivos de cunho genérico, aplicáveis a qualquer oferta, como o art. 7º, in 
verbis: 
“Art. 7º O número de propostas fica limitado a cinco por instituição, para cada título ofertado, e as propostas 
apresentadas com incorreção serão automaticamente excluídas da apuração.” 
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Também cabe à Secretaria do Tesouro Nacional decidir sobre o resgate antecipado de 

papéis, bem executar os atos necessários para o pagamento de juros e amortizações e 

efetivar o resgate dos títulos. 

 

6.5 Bancos públicos 

 

A Lei n.º 4.595/1964, que organiza o sistema bancário brasileiro, concede tratamento 

diferenciado às instituições financeiras públicas, em relação às de natureza privada. Isso 

porque, na maioria das vezes, as primeiras exercem papel relevante na execução de 

políticas públicas, como concessão de crédito a setores considerados estratégicos, em 

condições que fogem ao padrão de mercado. E, entre as instituições financeiras públicas, é 

conferido papel de destaque ao Banco do Brasil S.A., que possui feições próprias e funções 

peculiares. 

 

Segundo o art. 19, I, do mencionado diploma legal, o Banco do Brasil S.A. é o agente 

financeiro do Tesouro Nacional964. Em virtude de tal qualidade, são conferidas a essa 

instituição financeira diversas competências próprias, entre as quais se destacam, para os 

fins deste trabalho, aquelas relacionadas à execução e operacionalização de transações por 

conta do Tesouro Nacional e a execução da política creditícia do governo federal. 

 

Com relação à execução de transações, a alínea a do inciso I do art. 19 da Lei n.º 

4.595/1964 estabelece que cabe ao Banco do Brasil S.A. receber as importâncias 

provenientes de operações de crédito encetadas pela União, por meio da emissão de títulos 

públicos965. É, portanto, esse banco o responsável por repassar à Conta Única do Tesouro, 

mantida no Banco Central do Brasil, os recursos amealhados por meio da emissão de 

títulos federais. 

 

Isso não significa, contudo, que os pagamentos pela aquisição desses papéis possam ser 

feitos exclusivamente por meio da instituição financeira ora sob análise. O sistema 

financeiro nacional e o Sistema de Pagamentos Brasileiro ligam em uma intrincada rede 
                                                 
964 Note-se que, para questões atinentes à dívida externa, o agente do Tesouro Nacional é o Banco Central do 
Brasil (vide item 6.3). 
965 Tais operações estão previstas no art. 49 da mesma Lei, ao qual faz alusão a alínea mencionada. 
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diversos agentes de natureza financeira, que possuem relacionamento multilateral entre si. 

Assim, os recursos podem perfeitamente ser entregues a outra instituição financeira, que os 

repassa ao Banco do Brasil S.A. 

 

Ademais, o Banco do Brasil S.A. possui uma função deveras relevante no que tange ao 

financiamento agropecuário nacional. Nesse contexto, devem ser lembrados os títulos da 

dívida pública emitidos em virtude da assunção, pela União, de dívidas de produtores 

agrícolas e pecuaristas. Como em grande parte das vezes as dívidas eram mantidas junto à 

instituição financeira em tela, esta recebe parcela significativa desses papéis de emissão da 

Secretaria do Tesouro Nacional, passando a manter um relacionamento de interesses 

diferenciados com a União, sua controladora. 

 

6.6 Títulos estaduais e municipais 

 

O endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é uma questão que 

preocupou significativamente o constituinte de 1988. Chega-se a essa conclusão a partir da 

análise de algumas regras positivadas na vigente Constituição da República. O objetivo 

primordial é buscar que essas pessoas de Direito Público não promovam um 

endividamento exacerbado que possa comprometer as gerações futuras nem afetar os 

outros entes da Federação966. 

 

                                                 
966 A desconfiança do constituinte é generalizada, alcançando inclusive a União, por certo baseada em fatos 
passados de descontrole administrativo e na necessidade de estabilização das finanças públicas, que constitui 
um elemento essencial, segundo a ideologia prevalente no texto constitucional, para o atingimento dos 
objetivos do Estado, previstos no art. 3º da Constituição da República. 
No entanto, a rigidez aplicada aos Estados, Distrito Federal e Municípios é maior, como já visto no item 6.1. 
A título de exemplo acerca da percepção política sobre a evolução da situação financeira de Estados e 
Municípios, veja-se o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Títulos Públicos, a 
denominada “CPI dos Precatórios”, realizada pelo Senado Federal (Diário do Senado Federal, Suplemento ao 
n.º 150, 27 ago. 1997). Esse relatório possui um item dedicado ao tema (item 4 do Capítulo 2 do Título 1), do 
qual consta a seguinte passagem: 
“É, portanto, uma crise em parte oriunda da má gestão financeira (seja de governos presentes, seja de 
governos passados), e não pode, em hipótese alguma, servir de desculpa para que novos atos de má gestão 
sejam perpetrados, a título de medida emergencial. 
A crise atual também não pode servir de argumento para aqueles que advogam uma assunção da dívida de 
Estados e Municípios pelo Governo Federal; pois, mantido o atual padrão de má gestão financeira, seriam 
necessários poucos anos para que Estados e Municípios voltassem a erigir novos passivos impagáveis. 
(...) 
Na verdade, as repetidas assunções de dívida de governos locais pela União têm sido, na história do país, um 
fator de estímulo à má gestão de Estados e Municípios; que elevam seus gastos e suas dívidas na perspectiva 
de que, no futuro, a conta será repassada à União” (p. 85). 
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É o caso, por exemplo, do art. 52 da Constituição da República de 1988, o qual estabelece 

a competência privativa do Senado Federal, atribuindo-lhe a tarefa de fixar limites e 

condições relacionados a operações de crédito interno e externo e ao montante da dívida 

consolidada de todos os entes federados (incisos V a VII). No entanto, no que tange em 

particular aos Estados, Distrito Federal e Municípios, cabe ao Senado Federal também 

“estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária” (inciso IX). 

 

Desse modo, as emissões de títulos públicos pelos entes mencionados depende de 

autorização do Senado Federal, que exerce essa competência por meio de Resoluções. 

 

Outrossim, a Emenda Constitucional n.º 3/1993, em seu art. 5º, trouxe outra barreira à 

emissão de títulos da dívida pública pelas pessoas jurídicas ora em questão, a saber: 

Art. 5.º. Até 31 de dezembro de 1999, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no montante 
necessário ao refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas 
obrigações, representadas por essa espécie de títulos, ressalvado o disposto no 
art. 33, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

Portanto, até 31 de dezembro de 1999, foi vedada a emissão de títulos estaduais, distritais 

ou municipais que não tivessem o objetivo exclusivo de rolagem do valor principal da 

dívida mobiliária. A única ressalva feita diz respeito à permissão, contida no parágrafo 

único do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de colocação de 

papéis de dívida em valor equivalente ao dos precatórios existentes até a data da 

promulgação da Constituição, que poderiam ser pagos de forma parcelada. 

 

Verifica-se, destarte, que até o fim de 1999, os Estados, Distrito Federal e Municípios 

somente poderiam emitir títulos da dívida pública em duas hipóteses definidas. A 

finalidade dessas emissões era unicamente o refinanciamento de débitos já existentes, 

evitando-se com isso um aumento no nível de endividamento. 

 

A desconfiança quanto aos títulos públicos estaduais e municipais aumentou 

significativamente em virtude de um conjunto de fraudes relacionadas àqueles papéis 

utilizados para o pagamento de precatórios. Descobriu-se que certas unidades da Federação 

superavaliavam a sua dívida a ser paga com recursos obtidos por meio da colocação de 

títulos de dívida e, em acréscimo, faziam o respectivo lançamento em condições 

desvantajosas para o erário, ocasionando ganhos escusos consideráveis por algumas 
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instituições financeiras e outras sociedades envolvidas na fraude. Foi instalada uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os fatos, sendo ajuizadas diversas ações 

penais em decorrência daquilo que foi apurado967. 

 

Apesar de os fatos relacionados às fraudes mencionadas terem ocorrido em 1995 e 1996, 

os danos à imagem de tais papéis ainda não se dissiparam por completo968. 

 

Na mesma esteira, a Lei n.º 9.496/1997 também restringiu, na prática, a possibilidade de 

lançamento no mercado de títulos de dívida estaduais e distritais. Esse diploma legal 

permitiu a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública, mobiliária ou de 

outra modalidade, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal. Acordos desse 

gênero foram firmados por todos os Estados, à exceção de Tocantins. 

 

Nos termos do art. 3º, § 5º, a, dessa Lei, enquanto a dívida da unidade federativa for 

superior a sua receita líquida real anual, ela “não poderá emitir novos títulos públicos no 

mercado interno, exceto nos casos previstos no art. 33 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias”. 

 

No que tange aos Municípios, as restrições impostas foram ainda mais rígidas. A Medida 

Provisória n.º 2.182-35/2001 cuida da assunção e refinanciamento, pela União, da dívida 

pública dos Municípios representada por títulos ou mesmo por algumas operações 

individuais específicas. E o art. 8º, I, dessa Medida Provisória estabelece uma vedação 

genérica de emissão de novos títulos de dívida enquanto não for liquidado integralmente o 

refinanciamento concedido pela União. Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional, 

180 Municípios aderiram ao programa969. 

 

                                                 
967 Vide a nota anterior. 
968 E tais danos geraram um tratamento jurídico específico. A Resolução do Senado Federal n.º 43/2001, em 
seu art. 13, por exemplo, impõe normas mais rígidas para o refinanciamento, pela União, dos títulos emitidos 
pelas demais entidades federadas para o pagamento de precatórios. Com efeito, há diferença nos termos da 
negociação com a União se for comprovada a “regularidade da emissão, mediante apresentação de certidão a 
ser expedida pelo Tribunal de Contas a que esteja jurisdicionado, acompanhada de toda a documentação 
necessária”, havendo ainda alusão a “pronunciamento final da Justiça sobre a validade dos títulos”. 
969 Dados obtidos no site da Secretaria do Tesouro Nacional (<www.tesouro.fazenda.gov.br/haveres_uniao/ 
haveres_financeiros_historico.asp#prafm>. Acesso em: 16 jun. 2010). 
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A Resolução do Senado Federal n.º 43/2001 trouxe uma restrição genérica para a obtenção 

de recursos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios por meio do lançamento de títulos 

públicos. Com efeito, o art. 11 desse ato traz a seguinte determinação: 

Art. 11. Até 31 de dezembro de 2020, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no montante 
necessário ao refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas 
obrigações, representadas por essa espécie de títulos.970 

 

Destarte, a emissão de títulos da dívida pública pelos entes mencionados somente pode ter 

como finalidade operações de rolagem voluntária dos débitos que já adotam a forma 

mobiliária. No entanto, conforme o art. 12 da mesma Resolução, para autorização das 

novas emissões, o Senado Federal exige que ao menos 5% dos títulos vincendos em 

circulação sejam efetivamente resgatados971. 

 

Diante de tantos entraves, atualmente, segundo dados da CETIP S.A. - Balcão Organizado 

de Ativos e Derivativos, não há títulos públicos de emissão dos Estados e dos Municípios 

em negociação972. 

 

6.6.1 Fundos de Liquidez 

 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios muitas vezes enfrentaram dificuldades na 

colocação no mercado dos títulos por eles criados, em virtude da baixa liquidez que tais 

papéis viriam a assumir após a distribuição primária. 

 

Com vistas a vencer esse obstáculo, em alguns casos foram criados, por leis, fundos 

especialmente destinados a conferir liquidez aos títulos e facilitar a sua aceitação pelo 

mercado. 

 

No Estado do Paraná, por exemplo, a criação deu-se por meio do art. 11 da Lei Estadual n.º 

8.212/1985973. Já em Santa Catarina, o fundo de liquidez local foi previsto na Lei Estadual 

                                                 
970 Essa é a redação vigente do dispositivo que, em seu texto originário, trazia como marco final da limitação 
o dia 31 de dezembro de 2010. 
971 O parágrafo único do mencionado art. 12 excetua desse dever de resgate os títulos emitidos na forma do 
art. 33, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
972 Vide item 7.12. 
973 “Art. 11. Para garantia da liquidez dos Títulos da Dívida Pública de que trata esta Lei, o Poder Executivo 
fica autorizado a instituir o Fundo de Liquidez da Dívida Pública. 
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n.º 10.168/1996, art. 2º, II974. Neste caso, previa-se sua natureza contábil e a administração 

pelo Banco do Estado de Santa Catarina. 

 

Essas estruturas eram voltadas para exercer o papel similar a dos chamados dealers, na 

terminologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil: 

no mercado primário, deveriam eles subscrever os papéis emitidos pelos entes federados e 

depois repassá-los aos demais agentes econômicos, em condições de mercado que fossem 

tidas como adequadas ou favoráveis.  

 

Ademais, no caso das negociações secundárias, os fundos de liquidez poderiam atuar como 

formadores de mercado, transacionando títulos com o objetivo de manter os mesmos em 

um certo patamar de valor e conferir-lhes liquidez mínima, garantindo a sua recompra em 

certas hipóteses. 

 

No entanto, o papel dos fundos de liquidez veio a sofrer severa redução de importância na 

medida em que os próprios títulos estaduais e municipais deixaram de ser lançados no 

mercado e os contratos firmados com a União não permitem vislumbrar em um futuro 

próximo a retomada das emissões. 

                                                                                                                                                    
§ 1º. A administração do Fundo de Liquidez será exercida pela Secretaria de Estado das Finanças. 
§ 2º. O Fundo de Liquidez da Dívida Pública poderá ter suas operações lastreadas, exclusivamente, com 
títulos públicos federais, estaduais, e/ou municipais.” 
974 “Art. 2º Fica o Poder Executivo, igualmente, autorizado a: 
(...) 
II - instituir o Fundo de Liquidez dos Títulos do Estado de Santa Catarina, de natureza contábil, a ser 
constituído de recursos provenientes da negociação dos títulos de que trata esta Lei e de outros recursos 
orçamentários, com a finalidade de garantir a liquidez dos referidos títulos no mercado.” 
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7. ESPÉCIES DE TÍTULOS PÚBLICOS NO BRASIL E SUAS 

FUNÇÕES 

 

Neste capítulo, faremos uma breve exposição acerca de quais são os títulos emitidos pela 

União, em circulação hoje no mercado brasileiro. Essa exposição não tem por objetivo 

descrever de forma exaustiva todos os títulos públicos emitidos e suas características em 

detalhes. O objetivo almejado é traçar um panorama relativamente amplo de tais papéis no 

Brasil, como pano de fundo para as reflexões teóricas encetadas nos demais trechos deste 

estudo. 

 

Além disso, a título ilustrativo, são descritas as características de alguns valores emitidos 

pelo Tesouro Nacional, pelo Banco Central do Brasil, por Estados e por Municípios, mas 

que hojem já não mais se encontram em circulação. Trata-se de papéis com alguma 

peculiaridade que torna útil uma breve incursão sobre seu regramento geral. 

 

Passemos, então, aos títulos em si. 

 

7.1 Letras Financeiras do Tesouro – LFTs  

 

As Letras Financeiras do Tesouro – LFTs são títulos emitidos pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, com fundamento no art. 2º, II, da Lei n.º 10.179/2001 e no art. 2º do Decreto n.º 

3.859/2001. 

 

Sua forma é exclusivamente escritural975, sendo tal instrumento negociado no âmbito do 

Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, mantido pelo Banco Central do Brasil. 

Quanto à circulação, as Letras Financeiras do Tesouro são emitidas sob a forma 

nominativa e são amplamente negociáveis. 

 

A remuneração de tais títulos, calculada sobre o valor nominal, é pós-fixada, 

acompanhando a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema 

                                                 
975 Art. 5º da Lei n.º 10.179/2001, combinado com o art. 2º, II desse mesmo diploma legal. 
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Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos públicos federais, divulgada pelo 

Banco Central do Brasil. Essa taxa é obtida de acordo com o modo previsto na Circular 

Bacen n.º 2.761, de 18 de junho de 1997, que determina que a sua divulgação será expressa 

sob a forma anual, com duas casas decimais. 

 

Pela sua relevância para a formulação e execução da política monetária pátria, cabe fazer 

uma breve digressão sobre a natureza, características e função da denominada “taxa Selic”. 

Cabe ao Comitê de Política Monetária – Copom do Banco Central do Brasil definir a 

magnitude da meta da taxa Selic976, com vistas a atingir determinadas metas de inflação. 

 

O sistema de metas de inflação foi adotado no Brasil por meio do Decreto n.º 3.088/1999, 

o qual, no que diz respeito ao objeto de estudo ora desenvolvido, assim dispõe977: 

Art. 1º. Fica estabelecida, como diretriz para fixação do regime de política 
monetária, a sistemática de “metas para a inflação”. 
§ 1º.  As metas são representadas por variações anuais de índice de preços de 
ampla divulgação. 
§ 2º.  As metas e os respectivos intervalos de tolerância serão fixados pelo 
Conselho Monetário Nacional - CMN, mediante proposta do Ministro de Estado 
da Fazenda, observando-se que a fixação deverá ocorrer: 
I – para os anos de 1999, 2000 e 2001, até 30 de junho de 1999; e 
II – para os anos de 2002 e seguintes, até 30 de junho de cada segundo ano 
imediatamente anterior. 
Art. 2º. Ao Banco Central do Brasil compete executar as políticas necessárias 
para cumprimento das metas fixadas. 

 

No âmbito macroeconômico, há uma implicação direta entre os índices de inflação e as 

taxas de juros praticadas no mercado, ainda que essas não sejam as únicas variáveis que 

definam uma a dimensão da outra. De uma forma genérica e esquemática, o aumento na 

taxa de juros acarreta uma diminuição na inflação, porque incentiva a poupança em 

detrimento do consumo, acarretando uma diminuição na pressão que a procura – ou seu 

excesso – faz sobre os preços em geral978. 

 

                                                 
976 Conforme disposto nos arts. 1º e 4º, I, do regulamento anexo à Circular do Banco Central do Brasil n.º 
3.297, de 31 de outubro de 2005. 
977 O fundamento legal para que o Conselho Monetário Nacional discipline as taxas de juros incidentes sobre 
operações financeiras, disciplinando-as, é o inciso IX do art. 4º da Lei n.º 4.595/1964. 
978 Obviamente, essa explicação é bastante simplificada, somente dizendo respeito, por exemplo, à inflação 
gerada pela demanda ou, eventualmente, à inflação inercial. Entretanto, no âmbito restrito deste trabalho, 
cujo objetivo é uma investigação eminentemente jurídica, não cabem maiores digressões acerca da relação 
entre inflação e taxa de juros. Apenas fica o registro, genérico, de que ambos se influenciam mutuamente, em 
alguma medida. 
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Assim, ao estabelecer o patamar em que a taxa Selic se situará durante um determinado 

período, a autoridade monetária deve buscar, na medida do possível, o cumprimento das 

metas de inflação preestabelecidas. Entretanto, não se pode olvidar a necessidade de 

financiamento do déficit nas contas públicas federais, que impede a fixação da taxa em 

questão em um nível que a torne pouco atrativa aos agentes do mercado, de modo a fazer 

com que esses migrem seus recursos poupados para outros ativos. 

 

Por outro lado, há uma dose de instabilidade ínsita a tais papéis, cuja remuneração não é 

prefixada – uma vez que o valor da taxa em tela sofre alterações no correr da vida do título. 

Por essa razão, Anderson Caputo Silva, Fernando Eurico de Paiva Garrido e Lena Oliveira 

de Carvalho afirmam que  

No entanto, a elevada proporção de títulos indexados à Selic gera efeitos 
negativos tanto para o gerenciamento de dívida quanto para a economia como 
um todo. A maior participação desses títulos suscita aumento da vulnerabilidade 
da dívida e, portanto, maior risco de refinanciamento. Adicionalmente, a eficácia 
da política monetária é reduzida, uma vez que a maior parcela de títulos dessa 
natureza produz obstrução parcial no canal de distribuição da política monetária 
por meio do “efeito riqueza”. Assim, um mix de política econômica saudável e 
gerenciamento eficiente da dívida que viabilize a redução dos riscos de mercado, 
com a maior participação na dívida de títulos com taxas fixas, cria uma barreira 
contra choques externos, além de aumentar a eficácia da política monetária, que 
necessitará de elevações menores nas taxas de juros para o controle de surtos 
inflacionários.979 

 

Há, em conclusão, um ajuste sempre delicado que tem de ser feito no momento da 

determinação da remuneração a ser paga pelos títulos públicos federais, o qual constitui um 

dos cernes da política econômica e monetária governamental. 

 

Deve-se notar que o Banco Central do Brasil define o coeficiente da taxa Selic, mas é da 

Secretaria do Tesouro Nacional a competência para lançar as Letras Financeiras do 

Tesouro. 

 

Questão relevante diz respeito à composição da taxa Selic. Os instrumentos financeiros de 

que ora se cuida não possuem nenhuma atualização monetária, sendo apenas acrescidos do 

montante referente ao mencionado coeficiente de remuneração, computado pro rata 

tempore. Por conseguinte, o cálculo feito pelos agentes do mercado para aferir a sua 

atratividade considera que a taxa Selic serve tanto para corrigir o desgaste inflacionário do 

                                                 
979 Evolução recente do mercado de títulos da Dívida Pública Federal. In: SILVA, Anderson Caputo; 
CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (org.). Dívida pública: a experiência 
brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Mundial, 2009, p. 285. 
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valor nominal do título como para acrescer-lhe os juros correspondentes ao numerário 

previamente entregue ao ente público980. Assim, a função da Selic é tanto de recomposição 

como de remuneração, motivo pelo qual se diz que a sua natureza é mista – inclui tanto 

taxa de juros como correção monetária981. 

 

O prazo para o vencimento de tais instrumentos financeiros é definido pelo Ministro de 

Estado da Fazenda, quando de sua emissão. O seu valor nominal é de R$ 1.000,00, na data-

base. No momento do resgate, a União paga por eles o valor nominal acrescido do 

respectivo rendimento, desde a data-base do título. 

 

As Letras Financeiras do Tesouro são colocadas por meio de oferta pública ou de 

colocação direta, em favor do interessado, conforme definido no ato da Secretaria do 

Tesouro Nacional que determina a sua emissão. 

 

7.1.1 Letras Financeiras do Tesouro Séries A e B – LFTs-A e LFTs-B 
 

O Decreto n.º 3.859/2001, em seu art. 3º, também prevê que os títulos em questão sejam 

emitidos para duas finalidades específicas, nos seguintes termos: 

Art. 3º. As Letras Financeiras do Tesouro destinadas ao cumprimento dos 
contratos de assunção pela União das dívidas de responsabilidade dos Estados e 
do Distrito Federal, nos termos da Lei n.º 9.496, de 11 de setembro de 1997, bem 
como das operações relativas à redução da presença do setor público estadual na 
atividade financeira bancária nos termos da Medida Provisória n.º 2.192-68, de 
28 de junho de 2001, poderão ser emitidas em duas séries distintas: Letras 
Financeiras do Tesouro Série A - LFT-A e Letras Financeiras do Tesouro Série 
B - LFT-B 

 

Portanto, se as Letras Financeiras do Tesouro forem lançadas no âmbito de contratos de 

assunção pela União das dívidas de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, ou 

de negócios relacionados à redução da presença do setor público estadual na atividade 

                                                 
980 Acerca dos mecanismos para cálculo do valor das Letras Financeiras do Tesouro em um dado momento, 
vide TAVARES, Ronnie Gonzaga; TAVARES, Márcia Fernanda Tapajós. Títulos públicos federais e suas 
formas de precificação. In: SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio 
Ladeira de (org.). Dívida pública: a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional e 
Banco Mundial, 2009, pp. 308-309 e 315-316). 
981 Sobre a função conferida à taxa Selic em diversos diplomas legais, vide o voto vencedor no Recurso 
Especial n.º 215.881/PR (STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, Data do julgamento: 24/09/2002, Fonte: 
DJ 12/08/2003 – republicação). 
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financeira bancária – ou seja, à privatização de instituições financeiras estaduais982 –, os 

títulos serão dotados de características especiais. 

 

Em ambas as Séries, as Letras têm o prazo de 15 anos e são coladas diretamente em favor 

do interessado. Com efeito, como são originadas para a execução de operações específicas 

e pontuais, os negócios somente podem ser efetivados mediante a entrega dos papéis em 

questão para uma contraparte especial e predefinida da União, não havendo sentido na 

realização de oferta pública. 

 

Nas Letras Financeiras do Tesouro Série A, a remuneração calculada pela taxa média 

ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia – Selic é acrescida de 0,0245% ao mês. Além disso, a amortização se dá em até 

180 parcelas mensais e consecutivas. O valor das parcelas é obtido pela divisão do saldo 

remanescente, atualizado e capitalizado, na data do vencimento de cada uma delas pelo 

número de parcelas vincendas, inclusive a que estiver sendo paga. 

 

As da Série B, a seu turno, possuem a remuneração e o resgate idênticos aos das Letras 

Financeiras do Tesouro não vinculadas a nenhuma série. 

 

O objetivo dessa divisão em séries é permitir à União melhor estruturar as operações de 

socorro financeiro aos Estados e de privatização de bancos estaduais. Como cada transação 

possui suas peculiaridades, devendo ser negociada individualmente, faz-se necessária a 

existência de alguma flexibilidade quanto aos instrumentos que o governo central pode 

utilizar para formatá-las. 

 

7.2 Letras do Tesouro Nacional – LTNs  

 

                                                 
982 O art. 1º da Medida Provisória n.º 2.192-70/2001 faz alusão à “privatização, extinção ou transformação de 
instituições financeiras sob controle acionário de Unidade da Federação em instituições financeiras dedicadas 
ao financiamento de capital fixo e de giro associado a projetos no País, denominadas agências de fomento”. 
Ademais, seu § 1º explicita que “A extinção das instituições financeiras a que se refere o caput deste artigo 
poderá dar-se por intermédio de processos de incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de 
reorganização societária legalmente admitida”. No entanto, na maioria dos casos, houve a privatização das 
instituições estaduais, diretamente ou após alienação para a União. 
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As Letras do Tesouro Nacional – LTNs são igualmente títulos emitidos pela Secretaria do 

Tesouro Nacional, cujas características estão previstas no art. 2º, I, da Lei n.º 10.179/2001 

e no art. 1º do Decreto n.º 3.859/2001. 

 

Trata-se de um valor de caráter exclusivamente escritural, emitido sob a forma nominativa 

e negociável. O ambiente para transações envolvendo esse papel é o Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia – Selic. 

 

O seu prazo de vencimento é definido pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da 

emissão do título. As Letras do Tesouro Nacional - LTNs são colocadas sob a forma de 

oferta pública ou por meio de colocação direta, em favor do interessado. Ademais, o seu 

valor nominal é um múltiplo de R$ 1.000,00. 

 

No que tange ao rendimento, as Letras do Tesouro Nacional – LTNs possuem embutida 

uma taxa de juros prefixada. O valor nominal corresponde à quantia que será entregue pela 

União na data do vencimento e é definido no momento do lançamento do título. Quando da 

emissão, o valor pago pelo investidor no ato da subscrição é inferior ao valor nominal. 

Essa diferença, denominada deságio, corresponde ao benefício econômico auferido pelo 

investidor e que já pode ser calculado desde o início. 

 

O pagamento do valor nominal, que inclui o principal e os juros, é efetuado uma única vez, 

quando do vencimento. 

 

Como o título possui uma rentabilidade prefixada, o seu valor de mercado, no correr do 

tempo, pode sofrer significativas alterações em virtude do comportamento das taxas de 

juros efetivamente praticadas pelo mercado. Com efeito, se em um dado momento da vida 

dessa Letra, as taxas de juros do mercado forem superiores àquelas advindas do percentual 

de deságio verificado quando de seu lançamento, o título tende a se desvalorizar, para 

adequar-se aos novos padrões de expectativa de rentabilidade dos agentes econômicos. Da 

mesma forma, se as taxas de juros efetivas forem inferiores àquelas prefixadas, a tendência 

é de aumento no valor de negociação da Letra. 

 

Em virtude disso, para a precificação desse ativo na composição de carteiras de 

instrumentos financeiros, é bastante relevante a utilização da denominada “marcação a 
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mercado”983, ou seja, a consideração do valor atual de negociação desse título, sendo esse 

valor constantemente ajustado às alterações do mercado984. O objetivo primordial da 

determinação da marcação a mercado, no que tange a ativos constantes de carteiras de 

fundos de investimento está exposto de forma bastante clara no § 2º do art. 19 do Código 

de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento, editado pela 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – Anbima, in 

verbis: 

Art. 19 - As Instituições Participantes devem adotar a Marcação a Mercado 
(“MaM”) no registro dos ativos financeiros e valores mobiliários componentes 
das carteiras dos Fundos de Investimento que administrem. 

                                                 
983 Note-se que a prática da marcação a mercado é relevante em relação a quaisquer ativos constantes de 
carteiras de títulos e valores, ou instrumentos financeiros, de fundos de investimento que tenham múltiplos 
cotistas. No entanto, com relação aos títulos cujo rendimento é prefixado, tal mecanismo sobressai em 
relevância, na medida em que o seu valor de mercado é sujeito a maiores variações em função de alterações 
posteriores de conjuntura. 
984 Com relação à denominada marcação a mercado, vale mencionar, inicialmente, a Circular do Banco 
Central do Brasil n.º 3.086, de 15 de fevereiro de 2002. Esse ato normativo, em seu art. 1º, determina que os 
títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras de fundos de investimento regulamentados por essa 
autarquia sejam classificados, pelos administradores, em títulos para negociação ou que serão mantidos até o 
vencimento. Ademais, o art. 3º dessa Circular trata da questão da contabilização de tais ativos, nos seguintes 
termos: 
“Art. 3º. Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria referida no art. 1º, inciso I [títulos para 
negociação], bem como os instrumentos financeiros derivativos de que trata o art. 2º, devem ser ajustados, 
diariamente, pelo valor de mercado, computando-se a valorização ou a desvalorização em contrapartida à 
adequada conta de receita ou despesa, no resultado do período. 
§ 1º. Para fins do ajuste previsto no caput, a metodologia de apuração do valor de mercado é de 
responsabilidade da instituição administradora e deve ser estabelecida com base em critérios consistentes e 
passíveis de verificação, que levem em consideração a independência na coleta de dados em relação às taxas 
praticadas em suas mesas de operação, podendo ser utilizado como parâmetro: 
I – o preço médio de negociação no dia da apuração ou, quando não disponível, o preço médio de negociação 
no dia útil anterior; 
II – o valor líquido provável de realização obtido mediante adoção de técnica ou modelo de precificação; 
III – o preço de instrumento financeiro semelhante, levados em consideração, no mínimo, os prazos de 
pagamento e vencimento, o risco de crédito e a moeda ou indexador; 
IV – o valor do ajuste diário no caso das operações realizadas no mercado futuro.” 
Outro ato normativo que cuida do tema é a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 438, de 12 de 
julho de 2006. Com efeito, nos subitens do item 1.2.1 do plano contábil anexo a essa Instrução, constam as 
seguintes normas: 
“1. Disposições Gerais 
1 – Os ativos de renda fixa integrantes das carteiras dos fundos de investimento devem ser registrados pelo 
valor efetivamente pago, inclusive corretagens e emolumentos, e classificados nas seguintes categorias: 
a) ativos para negociação; 
b) ativos mantidos até o vencimento. 
2 – Na categoria ativos para negociação devem ser registrados títulos e valores mobiliários adquiridos com a 
finalidade de serem ativa e frequentemente negociados. 
(...) 
5 – Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria ativos para negociação devem ser ajustados, 
diariamente, pelo valor de mercado, computando-se a valorização ou a desvalorização em contrapartida à 
adequada conta de receita ou despesa, no resultado do período. 
6 – Para fins do ajuste previsto no item 1.2.2.5 acima, a metodologia de apuração do valor de mercado é de 
responsabilidade da instituição administradora e deve ser estabelecida com base em critérios consistentes e 
passíveis de verificação, que levem em consideração a independência na coleta de dados em relação às taxas 
praticadas em suas mesas de operação, podendo ser utilizado como parâmetro o preço médio de negociação 
no dia da apuração.” 



 357 

(...) 
§2º. A MaM tem como principal objetivo evitar a transferência de riqueza entre 
os cotistas dos Fundos de Investimento, além de dar maior transparência aos 
riscos embutidos nas posições, uma vez que as oscilações de mercado dos preços 
dos ativos, ou dos fatores determinantes destes, estarão refletidas nas cotas, 
melhorando assim a comparabilidade entre suas performances. 

 

7.3 Notas do Tesouro Nacional – NTNs 

 

Sob a denominação genérica de Notas do Tesouro Nacional – NTNs existem 10 séries de 

títulos diversos, diferenciadas por letras985, cada qual com características peculiares. 

Assim, o primeiro ponto a ser destacado com relação às Notas é a heterogeneidade dos 

tipos que são abrigados sob um mesmo nomen iuris. 

 

Uma característica comum entre todas as espécies desse gênero é o seu caráter nominativo 

e a forma escritural986. Ademais, à exceção daquelas da Série F, as Notas possuem a sua 

rentabilidade pós-fixada. 

 

Os elementos próprios de cada uma dessas séries constam dos arts. 7º a 16 do Decreto n.º 

3.859/2001. 

 

As Notas do Tesouro Nacional Série A – NTNs-A, objeto do art. 7º do mencionado 

Decreto, têm a sua criação ligada à troca dos Brazil Investment Bonds – BIBs em 

circulação. Com efeito, o art. 1º, III, da Lei n.º 10.179/2001 previu a emissão de títulos 

federais para substituição dos Bônus da Dívida Externa Brasileira que circulavam no 

mercado nacional. Estes últimos papéis são aqueles que tratados no Brazil Investment Bond 

Exchange Agreement, de 22 de setembro de 1988987. 

 

Ademais, as Notas do Tesouro Nacional Série A também podem ser utilizadas para troca 

por outros valores emitidos em decorrência de acordos de reestruturação da dívida externa 

brasileira, bem como para substituição das Notas do Tesouro Nacional Série L – NTNs-L. 

 

                                                 
985 Art. 6º do Decreto n.º 3.859/2001. 
986 Entretanto, as Notas do Tesouro Nacional Série A Subsérie 10 e as da Série M não são negociáveis, e as 
das Séries I e P podem sê-lo em alguns casos. 
987 Vide item 7.4.1. 
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Não há de se falar precisamente em rolagem da dívida, pois os prazos para resgate dos 

papéis originais foram mantidos. A função das Notas do Tesouro Nacional Série A é, em 

especial, de reorganização da dívida, com a simplificação das características dos títulos. 

 

A normatização prevê nove subséries desse título988, a saber: 

i) as Notas da Subsérie A1 são vinculadas às operações de troca dos Brazil 

Investment Bonds – BIBs; 

ii) as Notas da Subsérie A3 relacionam-se à substituição de Par Bonds; 

iii)  as Notas da Subsérie A4 são utilizadas nas operações de troca por Discount 

Bonds; 

iv) as Notas da Subsérie A5 dizem respeito também a operações de trocas de 

títulos, mais especificamente Front Loaded Interest Reduction Bonds – 

FLIRBs; 

v) as Notas da Subsérie A6 têm previsão de emissão nos casos de troca por 

Front Loaded Interest Reduction Bonds With Capitalization - C-Bonds; 

vi) as Notas da Subsérie A7 estão ligadas a transações de substituição de Debt 

Conversion Bonds – DCBs; 

vii)  as Notas da Subsérie A8 têm lugar nos negócios de troca de New Money 

Bonds – NMBs; 

viii)  as Notas da Subsérie A9, por sua vez, são atinentes à substituição dos 

Eligible Interest Bonds – EIBonds; e 

ix) as Notas da Subsérie A10, por fim, são emitidas para fins de substituição 

das Notas do Tesouro Nacional Série L – NTNs-L existentes junto ao Banco 

Central do Brasil. 

 

Em comum, todas as Notas do Tesouro Nacional Série A têm o fato de que a atualização 

de seu valor nominal se dá com base na variação da cotação de venda do dólar dos Estados 

Unidos da América no mercado de câmbio de taxas livres. Além disso, por serem 

utilizadas na substituição de outros títulos, a sua colocação se dá de forma direta, em favor 

do titular do papel a ser extinto989. Não existe, destarte, leilão de oferta primária de Notas 

do Tesouro Nacional Série A. 

                                                 
988 As características de cada subsérie são determinadas pelos parágrafos do art. 7º do Decreto n.º 3.859/2001. 
989 À exceção das Notas da Subsérie 10, há previsão de que a colocação pode ser ao par, com ágio ou 
deságio. 
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As Notas do Tesouro Nacional Série B – NTNs-B são regulamentadas pelo art. 8º do 

Decreto n.º 3.859/2001. Seu prazo e taxa de juros são definidos pelo Ministro de Estado da 

Fazenda, quando da edição do ato administrativo que cuida de cada emissão. O valor 

nominal é corrigido com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA do mês anterior, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE. Os juros são pagos semestralmente e o resgate do principal ocorre em 

parcela única, na data do seu vencimento. Trata-se de um dos títulos de responsabilidade 

do Tesouro Nacional com maior volume financeiro de emissão. 

 

As Notas do Tesouro Nacional Série C – NTNs-C, por sua vez, conforme o art. 9º do 

mencionado Decreto, diferem dos títulos mencionados no parágrafo anterior apenas no 

tocante ao índice utilizado para a atualização de seu valor nominal. No presente caso, 

segue-se a taxa do Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-M do mês anterior, divulgado 

pela Fundação Getúlio Vargas. 

 

O mesmo se dá com as Notas do Tesouro Nacional Série D – NTNs-D, objeto do art. 10 do 

Decreto em questão. O seu valor nominal é atualizado com base na variação da cotação de 

venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de câmbio de taxas livres, 

divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do dia útil 

imediatamente anterior à data-base e à data do vencimento do título. As demais 

características são idênticas às das Notas da Série B. 

 

O art. 11 do Decreto n.º 3.859/2001 trata das Notas do Tesouro Nacional Série F – NTNs-

F. A sua principal característica é que o rendimento se dá por meio de deságio sobre o 

valor nominal. Os juros, cuja taxa é definida pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando 

da emissão, são pagos semestralmente. O resgate ocorre no vencimento, pelo valor 

nominal. 

 

Há também as Notas do Tesouro Nacional Série H – NTNs-H, disciplinadas pelo art. 12 do 

Decreto em tela. Elas têm o prazo definido pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da 

emissão. O seu valor nominal é corrigido índice calculado com base na Taxa Referencial - 

TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil. O valor principal é resgatado em parcela 

única, na data do seu vencimento. 
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Já as Notas do Tesouro Nacional Série I – NTNs-I estão relacionadas ao Programa de 

Financiamento às Exportações - PROEX, na forma estabelecida pela Lei n.º 10.184/2001. 

O art. 2º desse diploma legal prevê que, no financiamento de exportações, quando o 

Tesouro Nacional não pactuar encargos financeiros compatíveis com os praticados no 

mercado internacional, poderá a União conceder ao financiador equalização suficiente para 

que sejam atingidos tais encargos compatíveis. Para a captação de recursos visando ao 

pagamento da mencionada equalização, são emitidos os títulos públicos ora examinados. 

 

Nesse contexto, para a emissão dos papéis em tela, a instituição beneficiária da equalização 

deve comprovar previamente o embarque das mercadorias e outros fatos relacionados à 

operação de exportação. 

 

As características das Notas do Tesouro Nacional Série I vêm dispostas no art. 13 do 

Decreto n.º 3.859/2001. Tanto o prazo como a taxa de juros são determinados pelo 

Ministro de Estado da Fazenda, quando da emissão. Para atualização do valor nominal, é 

utilizada a variação da cotação de venda do dólar dos Estados Unidos da América no 

mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil. O pagamento 

do principal e dos juros deve ser efetuado até a data de vencimento da correspondente 

parcela de juros do financiamento à exportação. 

 

Essas Notas são inegociáveis se emitidas até 1997, e negociáveis, se sua emissão tiver 

ocorrido a partir de janeiro de 1998. 

 

A seguir há a previsão das Notas do Tesouro Nacional Série M – NTNs-M, de que cuida o 

art. 14 do Decreto n.º 3.859/2001. Estas somente podem ser adquiridas com recursos 

decorrentes das capitalizações realizadas ao amparo do Contrato de Troca e Subscrição do 

Bônus de Dinheiro Novo e de Conversão de Dívida, datado de 29 de novembro de 1993. 

 

Por essa razão, as Notas do Tesouro Nacional Série M são colocadas diretamente, em favor 

do interessado e mediante expressa autorização do Ministro de Estado da Fazenda, e são 

inegociáveis. Esses papéis não podem ser colocados por valor inferior ao par e devem ser 

emitidos na quantidade necessária para atender à demanda decorrente do mencionado 

Contrato de Troca. 
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A taxa de juros aplicável é a Libor semestral, divulgada pelo Banco Central do Brasil, 

sendo considerada a taxa referente ao segundo dia útil anterior ao da repactuação, acrescida 

de spread de 0,875% ao ano. Os juros serão calculados sobre o valor nominal atualizado, 

até o limite de 12% ao ano. O valor nominal é atualizado tendo como parâmetro a variação 

da cotação de venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de câmbio de 

taxas livres. 

 

O prazo das Notas do Tesouro Nacional Série M é de 15 anos, sendo que os juros são 

pagos semestralmente e o principal é amortizado em 17 parcelas semestrais e consecutivas, 

a partir do sétimo aniversário, a contar de 15 de abril de 1994, inclusive. 

 

Esses títulos podem ser utilizados como meio de pagamento para aquisição de bens e 

direitos alienados pelo Estado no âmbito do Programa Nacional de Desestatização - PND, 

conforme estabelecido na Lei n.º  9.491/1997. 

 

Ainda relacionadas ao mencionado Programa Nacional de Desestatização – PND, existem 

as Notas do Tesouro Nacional Série P – NTNs-P. Com efeito, esses títulos são lançados 

com fundamento no disposto no art. 1º, II, da Lei n.º 10.179/2001, que faz referência 

expressa à mencionada Lei n.º 9.491/1997. 

 

O art. 13 desse último diploma legal determina que “o titular dos recursos oriundos da 

venda de ações ou de bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação de suas dívidas 

vencidas e vincendas perante a União”. E, caso os recursos recebidos sejam superiores a 

mencionadas dívidas, o saldo deve “ser objeto de permuta por Notas do Tesouro Nacional 

ou por créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional” (art. 13, § 1º)990. 

As Notas em questão serão exatamente aquelas da Série P, conforme determina o art. 15 do 

Decreto n.º 3.859/2001. 

 

                                                 
990 O art. 15, § 8º, do Decreto n.º 3.859/2001 estabelece que esse dever cabe aos “conselhos de administração 
ou órgãos competentes das sociedades de economia mista, das empresas públicas e de outras entidades da 
Administração Federal”. Entretanto, no que diz respeito àquelas estatais que obedecem ao regime da Lei n.º 
6.404/1976, deve-se lembrar que os atos de representação da companhia, entre eles incluídos aqueles de 
execução de aquisições e alienações de títulos, são de competência exclusiva dos diretores (art. 138, § 1º da 
Lei n.º 6.404/1976). 
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No outro polo, os recursos obtidos pelo Tesouro Nacional com a emissão dessas Notas têm 

a sua utilização vinculada a determinados gastos991. 

 

O art. 15 do Decreto n.º 3.859/2001 traz as suas principais características. As Notas do 

Tesouro Nacional Série P possuem prazo mínimo de 15 anos, a contar da data da 

liquidação financeira da alienação ocorrida no âmbito do Programa Nacional de 

Desestatização, e vencem juros de 6% ao ano. Seu valor nominal é atualizado por índice 

calculado com base na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Os juros e o principal 

são pagos em parcela única, quando do vencimento. 

 

Esses papéis servem para pagamento de dívidas não tributárias dos titulares, vencidas ou 

vincendas, para com a União ou com entidades integrantes da Administração Pública 

Federal. 

 

As Notas do Tesouro Nacional Série P não são negociáveis, como regra. No entanto, com a 

anuência do credor, elas podem ser transferidas à União ou a entidades integrantes da 

Administração Pública Federal, bem como utilizadas para a quitação de débitos não 

tributários de terceiros para com tais entes. 

 

Ademais, as Notas em tela também não podem ser entregues como meio de pagamento 

para aquisição de bens e direitos alienados no âmbito do Programa Nacional de 

Desestatização – PND. 

 

Por fim, há as Notas do Tesouro Nacional Série R Subsérie 2 – NTNs-R2992. Elas são 

destinadas à aquisição por entidades fechadas de previdência privada que tenham como 

patrocinadoras entidades da Administração Pública indireta – empresas públicas, 

sociedades de economia mista, federais ou estaduais, autarquias, inclusive as de natureza 

especial, e fundações instituídas pelo Poder Público. 

 

                                                 
991 Nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei n.º 10.179/2001 e do art. 15, § 1º, do Decreto n.º 
3.859/2001, esses recursos devem ser empregados para amortizar a dívida pública mobiliária federal de 
emissão do Tesouro Nacional e para custear programas e projetos na área da ciência e tecnologia, da saúde, 
da defesa nacional, da segurança pública e do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República. 
992 As Notas do Tesouro Nacional Série R Subsérie 1 – NTN-R1 eram previstas no art. 11 do Decreto n.º 
1.019/1993, já revogado, mas não constam da legislação hoje vigente. 
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As demais entidades fechadas e as entidades abertas de previdência privada, as sociedades 

seguradoras e as sociedades de capitalização podem também adquirir os papéis em 

questão. 

 

Suas características principais são veiculadas no art. 16 do Decreto n.º 3.859/2001. As 

Notas do Tesouro Nacional Série R Subsérie 2 são emitidas com prazo de 10 anos e 

submetidas a uma taxa de juros anual de 12%. Os juros são pagos mensalmente e o valor 

principal é amortizado em 10 parcelas anuais iguais e sucessivas. 

 

A atualização de seu valor nominal se dá em conformidade com a variação da cotação de 

venda do dólar dos Estados Unidos da América no mercado de câmbio de taxas livres, 

divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

 

7.4 Bônus do Tesouro Nacional - BTNs 

 

Os Bônus do Tesouro Nacional – BTNs foram criados pela Lei n.º 7.777/1989, que 

veiculou normas para o denominado “ajustamento” do Programa de Estabilização 

Econômica de que tratava a Lei nº 7.730/1989. Este último diploma legal instituíra o 

chamado Plano Verão e adotara como moeda nacional o cruzado novo. 

 

O art. 5º da Lei n.º 7.777/1989 estabeleceu a finalidade da emissão desses títulos, que era a 

de “prover o Tesouro Nacional de recursos necessários à manutenção do equilíbrio 

orçamentário e a realização de operações de crédito por antecipação da receita”. Assim, o 

seu objetivo legalmente declarado era atingir, ou ao menos buscar, o equilíbrio 

orçamentário, que não pode ser confundido com um equilíbrio fiscal mais duradouro. O 

primeiro está relacionado ao fechamento das contas do governo ao final de cada 

exercício993, enquanto o segundo possui um alcance temporalmente mais largo, visando à 

diminuição do déficit fiscal no longo prazo. No caso sob análise, a emissão de títulos de 

                                                 
993 Note-se que o art. 165 da Constituição da República de 1988, em seu inciso III e em seu § 5º, refere-se à 
lei orçamentária anual. Diante disso, a doutrina tradicionalmente identifica a anualidade como um dos 
princípios do orçamento. Entretanto, à vista da coexistência dessa lei com o plano plurianual, previsto no 
inciso I do mencionado art. 165, alguns autores vislumbram que esse princípio não mais se impõe sobre a 
matéria orçamentária no Brasil (OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 364). 
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dívida para manutenção de um balanceamento das entradas e gastos do Estado no longo 

prazo mostrar-se-ia um contrassenso994. 

 

O § 1º do mencionado artigo de lei definiu as características dos Bônus do Tesouro 

Nacional. Assim, tais títulos deveriam ser emitidos com um prazo de vencimento de até 25 

anos e valor nominal NCz$ 1,00, com data-base em fevereiro de 1989. 

 

A forma de correção dos Bônus do Tesouro Nacional sofreu algumas alterações 

legislativas995. Inicialmente, o valor nominal desses papéis era atualizado mensalmente 

pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPC996. Posteriormente, passou-se a aplicar, para 

essa finalidade, “índice calculado com a mesma metodologia utilizada para o índice 

referido no art. 2º, § 6º, da lei de conversão resultante da Medida Provisória nº 154/1990, 

refletindo a variação de preço entre o dia 15 daquele mês e o dia 15 do mês anterior”997. 

Nova lei sobre o tema determinou que o valor nominal dos Bônus do Tesouro Nacional 

seria atualizado, no primeiro dia de cada mês, pelo Índice de Reajuste de Valores Fiscais - 

IRVF, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE998. 

O parâmetro foi alterado uma outra vez, passando a ocorrer a atualização, no primeiro dia 

de cada mês, por índice calculado com base na Taxa Referencial - TR atinente ao mês 

anterior999. 

                                                 
994 A menos que os títulos lançados tivessem por objetivo alterar o perfil da dívida, de modo mais benéfico 
para o ente público, o que não é o caso. 
995 Como será verificado adiante (item 7.4.2), o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a substituição do 
Índice de Preços ao Consumidor como forma de atualização do valor nominal dos papéis em questão, na 
forma preconizada pela Lei n.º 8.024/1990, alteraria o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
mútuo subjacentes e, como tal, era inconstitucional. 
996 Art. 5º, § 2º, da Lei n.º 7.777/1989. 
997 Art. 22 da Lei n.º 8.024/1990. O parágrafo único desse mesmo artigo ainda estabeleceu que, 
“excepcionalmente, o valor nominal do BTN do mês de abril de 1990 será igual ao valor do BTN Fiscal no 
dia 1º de abril de 1990”. 
998 Art. 1º da Lei n.º 8.088/1990. 
999 Art. 5º da Lei n.º 8.177/1991. O parágrafo único do art. 3º da Lei n.º 8.660/1993 ainda especificou que “o 
valor nominal dos títulos mencionados no art. 5º da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, atualiza-se, no 
primeiro dia de cada mês, por índice calculado com base na Taxa Referencial - TR relativa ao dia primeiro do 
mês anterior”. 
Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 493, reconheceu 
que a Taxa Referencial – TR “não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo 
primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder 
aquisitivo da moeda” (STF, Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, Data do julgamento: 25/06/1992, Fonte: DJ 
04/09/1992, p. 14.089). 
Entretanto, em acórdão posterior dessa mesma Corte, ficou assentado que a Taxa Referencial – TR somente 
não poderia ser utilizada como índice de atualização monetária em contratos firmados antes do advento da 
Lei n.º 8.177/1991. Nesse sentido, transcrevemos a seguinte ementa: 
“CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DA TR COMO INDICE DE 
INDEXAÇÃO. 
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No entanto, os Bônus do Tesouro Nacional podiam ser emitidos com cláusula alternativa 

de opção, por ocasião do resgate, pela atualização cambial com base na variação da 

cotação do dólar norte-americano, fixada pelo Banco Central do Brasil. Abandonava-se a 

correção com base em índices de inflação internos, em privilégio da correção cambial1000. 

 

A remuneração desses papéis correspondia a juros de até 12% ao ano, calculados sobre o 

valor nominal com atualização monetária, a serem pagos semestralmente, conforme o 

disposto no art. 5º, § 1º, b, da Lei n.º 7.777/19891001. 

 

Além disso, a colocação dos Bônus do Tesouro Nacional se dava por meio de oferta 

pública, com a realização de leilões, podendo ser ao par, com ágio ou deságio. 

 

Esses títulos somente admitiam a emissão sob a forma “nominativo-transferível” (art. 5º, § 

1º, alínea e, da Lei n.º 7.777/1989). O § 5º do artigo de lei em estudo estabelecia que a 

emissão deveria se dar preferencialmente sob a forma escritural e, nesse caso, o registro 

dos direitos creditórios, das cessões desses direitos e dos resgates do principal e dos juros, 

deveria ser realizado em sistema centralizado de liquidação e custódia. Os Bônus do 

Tesouro Nacional efetivamente emitidos adotaram a forma escritural, foram registrados e 

são negociados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic. 

 

Um aspecto relevante de tais títulos que deve ainda ser discutido diz respeito à norma 

constante do § 6º do art. 5º da Lei n.º 7.777/1989. Segundo tal dispositivo, os Bônus do 

Tesouro Nacional seriam negociados fora das bolsas de valores, no mercado aberto, por 

                                                                                                                                                    
I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIns 493, Relator o Sr. Ministro Moreira Alves, 768, 
Relator o Sr. Ministro Marco Aurélio e 959-DF, Relator o Sr. Ministro Sydney Sanches, não excluiu do 
universo jurídico a Taxa Referencial, TR, vale dizer, não decidiu no sentido de que a TR não pode ser 
utilizada como índice de indexação. O que o Supremo Tribunal decidiu, nas referidas ADIns, e que a TR não 
pode ser imposta como índice de indexação em substituição a índices estipulados em contratos firmados 
anteriormente a Lei 8.177, de 01.03.91. Essa imposição violaria os princípios constitucionais do ato jurídico 
perfeito e do direito adquirido. C.F., art. 5., XXXVI. 
II – No caso, não há falar em contrato em que ficara ajustado um certo índice de indexação e que estivesse 
esse índice sendo substituído pela TR. E dizer, no caso, não há nenhum contrato a impedir a aplicação da TR. 
III. - R.E. não conhecido” (STF, RE 175678/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, Data do julgamento:  
29/11/1994, Fonte: DJ 04/08/1995, p. 22.549). 
1000 Essa opção poderia ser conferida para os títulos emitidos no âmbito exclusivamente interno. Os Bônus do 
Tesouro Nacional gerados para troca por títulos da dívida externa, submetidos a regras diversas, serão 
analisados mais adiante. 
1001 Entretanto, note-se que, com relação aos Bônus do Tesouro Nacional emitidos em substituição a outros 
títulos da dívida externa, Portaria do Ministério da Fazenda fixou juros anuais de 6% (vide item 7.4.1). 



 366 

intermédio de instituições autorizadas a operar nos mercados financeiros e de capitais, na 

forma das Leis nº 4.595/1964 e 4.728/1965. 

 

Contudo, como já visto, na prática a negociação deu-se sempre no Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia – Selic, mantido pelo Banco Central do Brasil1002. Sob essa ótica, as 

transações são realizadas diretamente pelos interessados ou por intermediários admitidos 

na forma do regulamento do próprio sistema de liquidação, que, nos termos da 

normatização hoje vigente, extrapolam as instituições autorizadas mencionadas no aludido 

§ 6º 1003. 

 

O § 4º do art. 5º da Lei n.º 7.777/1989 determina que os Bônus do Tesouro Nacional, a 

partir de seu vencimento, terão poder liberatório para pagamento de impostos federais, pelo 

seu valor atualizado. Os tributos em questão podem ser devidos tanto pelo de detentor do 

título como por terceiros por ele indicados. Uma vez mais, há a questão da dificuldade 

operacional em se efetuar o pagamento de tributos por meio da dação em pagamento dos 

papéis em tela, sendo bastante mais simples para o interessado receber os recursos que lhe 

são devidos pelo Tesouro Nacional por meio do sistema de liquidação regular e 

posteriormente, com o mesmo numerário, pagar os tributos que deve1004. 

 

A Lei n.º 8.177/1991, em seu art. 3º, II, extinguiu os Bônus do Tesouro Nacional a partir 

de 1991, ressalvando que ficava assegurada a liquidação dos títulos em circulação, nos 

seus respectivos vencimentos. Em suma, a partir da data mencionada, esses títulos não 

mais podem ser emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

Durante um certo período, em decorrência da alta taxa inflação experimentada pelo Brasil, 

o valor do Bônus do Tesouro Nacional foi utilizado como referência de preços ou padrão 

de valor. Por tal motivo, esses títulos assumiram também uma função de indexação 

                                                 
1002 No que tange aos Bônus do Tesouro Nacional emitidos em substituição a outros títulos da dívida externa, 
há determinação na Portaria n.º 169 do Ministério da Fazenda, de 22 de agosto de 1989, de que a sua 
negociação ocorra exclusivamente no âmbito de sistema especial de liquidação e custódia mantido pelo 
Banco Central do Brasil 
1003 Acerca dos participantes potenciais e efetivos do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, vide 
a nota n.º 860. 
1004 Em especial depois da extinção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que poderia 
acarretar um custo adicional a tal operação. 
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genérica da economia, podendo ser tachados, segundo a nomenclatura econômica, de 

quase-moeda1005. 

 

Nesse sentido, a Lei n.º 7.799/1989 criou o índice denominado BTN-Fiscal, cuja cotação 

corresponderia “ao valor do Bônus do Tesouro Nacional – BTN, atualizado 

monetariamente para este mesmo mês” (art. 1º, § 2º). A BTN-Fiscal era utilizada como 

“referencial da indexação de tributos e contribuições de competência da União” (art. 1º, 

caput), sendo também permitido sem emprego na “atualização monetária de contratos ou 

obrigações expressos em moeda nacional” (art. 1º, § 3º). Entretanto, o valor de algumas 

dívidas não poderia ser corrigido com base nesse índice, sendo inclusive conferida 

competência ao Ministro de Estado de Fazenda para acrescentar ao rol legal de exclusões 

outras obrigações regidas por leis especiais1006. 

 

A Lei n.º 7.801/1989, a seu turno, reafirmou a permissão de que os contratos contivessem 

cláusula de reajuste de preços referenciada em Bônus do Tesouro Nacional (art. 4º), sendo 

                                                 
1005 Segundo Carlos José Caetano Bacha, “Em uma economia com taxas de inflação elevadas, persistentes e 
instáveis, a moeda oficial do país perde as funções de medida de valor, de reserva de valor e deixa de ser um 
padrão de pagamentos diferidos. Mas ainda pode manter as funções de ser intermediária de trocas e 
instrumento de poder liberatório. 
O comentado no parágrafo anterior ocorreu no Brasil em vários anos da década de 1980. O governo federal 
tinha títulos da dívida pública de alta liquidez, que eram corrigidos pela inflação passada (como as 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN e os Bônus do Tesouro Nacional – BTN). Devidos às 
taxas de inflação elevadas, persistentes e instáveis, os agentes econômicos procuravam reter sua riqueza em 
ativos compostos por esses títulos e fixar preços, no caso de operações de venda a prazo, nesses títulos. Mas 
embora preços e dívidas fossem fixados em ORTN e BTN, as operações eram liquidadas em cruzeiros, 
cruzados ou cruzados novos (dependendo do período em análise). Pelo fato dos títulos públicos federais não 
serem meio de troca eles não eram moeda, mas sim quase-moeda” (BACHA, Carlos José Caetano. 
Macroeconomia Aplicada à Análise da Economia Brasileira. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2004, pp. 64-65). 
1006 É o que dispunha o § 4º do art. 1º desse diploma legal, in verbis: 
“Art. 1º. Fica instituído o BTN Fiscal, como referencial da indexação de tributos e contribuições de 
competência da União.  
§ 1º. O valor diário do BTN Fiscal será divulgado pela Secretaria da Receita Federal, projetando a evolução 
da taxa mensal de inflação e refletirá a variação do valor do Bônus do Tesouro Nacional - BTN, em cada 
mês.  
§ 2º. O valor do BTN Fiscal, no primeiro dia útil de cada mês, corresponderá ao valor do Bônus do Tesouro 
Nacional - BTN, atualizado monetariamente para este mesmo mês, de conformidade com o § 2º do art. 5º da 
Lei nº 7.777, de 19 de junho de 1989.  
§ 3º. Além das hipóteses previstas nesta Lei o BTN Fiscal poderá ser utilizado, como referencial, para a 
atualização monetária de contratos ou obrigações expressos em moeda nacional, efetivados após a data da 
vigência desta Lei.  
§ 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica: 
a) às mensalidades escolares; 
b) aos aluguéis residenciais; 
c) aos salários; 
d) aos contratos sujeitos ao regime do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986; 
e) aos preços e tarifas submetidos a controle oficial; 
f) às demais obrigações, regidas por legislação especial, indicadas pelo Ministro da Fazenda.” 
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proibida a utilização do valor de outros títulos públicos federais, do salário mínimo ou da 

variação cambial1007 para tal fim.  

 

A BTN –Fiscal foi extinta pelo art. 3º, I, da Lei n.º 8.177/1991. 

 

7.4.1 Brazil Investment Bonds - BIBs 
 

Ademais, os Bônus do Tesouro Nacional – BTNs podiam ser emitidos para “troca 

voluntária por Bônus da Dívida Externa Brasileira, objeto de permuta por dívida externa do 

setor público, registrada no Banco Central do Brasil”, conforme o art. 7º da Lei n.º 

7.777/1989. Trata-se de típica operação de rolagem direta voluntária da dívida. Nesse caso, 

os Bônus foram denominados de Brazil Investment Bonds – BIBs. 

 

O Senado autorizou a União a celebrar “contratos de financiamento com os devedores 

originais das obrigações financeiras com credores externos novadas mediante a emissão 

dos Brazil Investment Bonds”, por meio da Resolução n.º 96/1993. Essa Resolução, 

ademais, estabeleceu as condições das obrigações dos devedores originais dos títulos 

novados com a União (art. 2º)1008. Em virtude de tais contratos, a União assumiu a posição 

de devedor principal junto aos credores estrangeiros, entregando-lhes os Brazil Investment 

Bonds como forma de representação da dívida. 

 

Com base em tal Resolução e no Decreto n.º 96.673/1988, foi efetivamente firmado o 

Brazil Investment Bond Exchange Agreement entre a República Federativa do Brasil e 

alguns credores de entidades estatais. Entre estas, incluía-se o Banco Central do Brasil. 

 

Esses títulos possuem a forma de atualização do valor nominal igual à dos Bônus do 

Tesouro Nacional. Mas, por se tratar de papéis destinados especialmente a credores 

                                                 
1007 A indexação em função da variação cambial era permitida quando o contrato versasse sobre insumos 
importados, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei n.º 7.801/1989. 
1008 A Portaria do Ministério da Fazenda n.º 208, de 23 de agosto de 1995, esmiúça os termos e condições dos 
denominados contratos de financiamento das “parcelas de principal devidas a bancos comerciais estrangeiros, 
de responsabilidade de entidades da Administração Federal indireta, bem como de Estados, Municípios e 
entidades por eles controladas, pagas aos credores externos mediante permuta da dívida por bônus emitidos 
pela União, em dólares norte-americanos, em conformidade com o acordo denominado Brazil Investment 
Bond Exchange Agreement, celebrado com fundamento no Decreto n.º 96.673, de 12 de setembro de 1988” 
(art. 1º). 
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externos, a opção pela atualização cambial com base na variação da cotação do dólar norte-

americano, fixada pelo Banco Central do Brasil é sempre presente1009. 

 

A Portaria do Ministério da Fazenda n.º 169, de 22 de agosto de 1989, em seu art. 1º, 

traçou o delineamento básico dos Bônus do Tesouro Nacional em questão. Esses papéis 

possuem prazo de resgate de até 25 anos, devendo obedecer ao cronograma original de 

vencimento dos títulos substituídos. A taxa de juros aplicável é de 6% ao ano, sendo que o 

pagamento dessa remuneração dá-se semestralmente. Ademais, os valores em tela somente 

podem ser emitidos sob a forma escritural e negociados no âmbito do Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia – Selic. 

 

Vale acrescentar que a tributação dos Brazil Investment Bonds também obedece a regras 

diversas dos demais papéis, com o intuito de manter os termos pactuados originalmente 

com os credores. Assim, o art. 8 da Lei n.º 7.777/1989 estabelece que os títulos em questão 

são isentos do pagamento do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

 

Por fim, ressalte-se que originariamente os créditos transformados em Brazil Investment 

Bonds incluíam-se na dívida externa brasileira. No entanto, os Bônus em questão são 

classificados como sendo da dívida interna, na medida em que a sua emissão, negociação e 

resgate dá-se no Brasil, em reais. Apenas a atualização do valor nominal ou indexação 

desses papéis foi mantida atrelada à variação do valor da moeda estadunidense. 

 

7.4.2 Bônus do Tesouro Nacional Série Especial – BTNs-Série Especial 
 

Os Bônus do Tesouro Nacional Série Especial – BTNs-Série Especial foram previstos na 

Lei n.º 8.024/1990 (resultante da conversão da Medida Provisória nº 168/1990), que 

instituiu o denominado Plano Collor. Referido diploma legal alterou a moeda em curso no 

país, que deixou de ser o cruzado novo e passou a ser o cruzeiro. 

 

Nos termos dos arts. 5º a 7º dessa Lei, os saldos de contas correntes, cadernetas de 

poupança e aplicações financeiras em geral deveriam ser convertidos de cruzados novos 

para cruzeiros, respeitados os limites de valores estabelecidos em tais dispositivos. A 

                                                 
1009 Art. 7º da Lei n.º 7.777/1989 e art. 5º, § 1º, da Lei n.º 8.177/1991. 
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parcela que ultrapassasse esses limites deveria ser transferida pelas instituições financeiras 

ao Banco Central do Brasil (art. 9º, caput). 

 

Se, no entanto, os ativos transferidos ao Banco Central do Brasil fossem títulos públicos, 

essa autarquia deveria providenciar a sua troca por novas obrigações emitidas pelo Tesouro 

Nacional ou pelos Estados e Municípios (art. 9º, § 2º, da Lei n.º 8.024/1990). Os títulos 

federais emitidos em substituição aos antigos Bônus do Tesouro Nacional, nos moldes 

determinados nesse dispositivo, foram denominados Bônus do Tesouro Nacional Série 

Especial1010. 

 

Ademais, o art. 7º do diploma legal em tela previa que o resgate de investimentos 

financeiros de qualquer gênero, à exceção dos saldos de caderneta se poupança1011, não 

poderia ser realizado integralmente de imediato, devendo ser observadas as seguintes 

condições: 

Art. 7º Os depósitos a prazo fixo, com ou sem emissão de certificado, as letras de 
câmbio, os depósitos interfinanceiros, as debêntures e os demais ativos 
financeiros, bem como os recursos captados pelas instituições financeiras por 
meio de operações compromissadas, serão convertidos em cruzeiros, segundo a 
paridade estabelecida no § 2º do art. 1º, observado o seguinte: 
I – para as operações compromissadas, na data de vencimento do prazo original 
da aplicação, serão convertidos Ncz$ 25.000,00 ou 20% do valor de resgate da 
operação, prevalecendo o que for maior; 
II – para os demais ativos e aplicações, excluídos os depósitos interfinanceiros, 
serão convertidos, na data de vencimento do prazo original dos títulos, 20% do 
valor de resgate. 
§ 1º. As quantias que excederem o limite fixado no caput deste artigo serão 
convertidas, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais 
e sucessivas, segundo a paridade estabelecida no § 2º do art. 1º desta lei. 
(Redação dada pela Lei nº 8.088, de 1990) 
§ 2º. As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão atualizadas 
monetariamente pela variação do BTN Fiscal, verificada entre o dia 19 de março 
de 1990 e a data do efetivo pagamento das parcelas referidas no dito parágrafo, 
acrescidas de juros equivalentes a seis por cento ao ano ou fração pro rata. 
(Redação dada pela Lei nº 8.088, de 1990) 

 

Por outro lado, o art. 9º, § 2º, dessa mesma Lei determinou que os novos títulos emitidos 

deveriam obedecer ao prazo e rendimento das contas criadas pelo Banco Central do Brasil. 

Portanto, a norma instituidora do Plano Collor alterou o prazo de pagamento e a forma de 

correção do valor nominal dos títulos públicos, sendo que os Bônus do Tesouro Nacional 

Série Especial foram emitidos com base nos novos critérios. 

                                                 
1010 A Lei n.º 8.024/1990 não traz uma denominação específica para esses valores. No entanto, o art. 5º, § 2º, 
da Lei n.º 8.177/1991, refere-se aos “BTN-Série Especial, emitidos em conformidade com o § 2° do art. 9° da 
Lei n° 8.024, de 12 de abril de 1990”. 
1011 Cuja normatização constava do art. 6º do mesmo diploma legal. 
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A emissão desses novos títulos pode ser classificada, segundos os critérios já expostos 

neste trabalho1012, como uma rolagem direta compulsória. Mas a alteração das 

características dos títulos primitivos deu-se com claro prejuízo a seus titulares, na medida 

em que o pagamento do valor devido pelo Estado foi parcialmente postergado. Essa 

alteração, como não poderia deixar de ser, foi causa de embates tanto no campo doutrinário 

como judicial. E o cerne da controvérsia girou em torno da possibilidade de o Estado, 

unilateralmente, alterar as condições de títulos já emitidos e em circulação. 

 

A pedido da Secretaria do Tesouro Nacional, o procurador da Fazenda Nacional Oswaldo 

Othon de Pontes Saraiva elaborou parecer sobre a matéria, no qual defende a legislação 

nova e a atuação da União no episódio. O parecer baseia-se na tese de que alterações no 

padrão monetário e em índices de correção são perfeitamente possíveis e não causam 

ofensa a direito adquirido ou a ato jurídico perfeito. Dessa forma, Saraiva argumenta que 

o Estado tem a prerrogativa de realizar, em certas circunstâncias, a conversão de 
sua dívida, isto é, alterar o conteúdo da dívida pública interna, até mesmo de 
forma compulsória, por lei, principalmente se colima, como no caso vertente, o 
equilíbrio financeiro do ajuste e a comutatividade dos encargos contratuais.1013 

 

E, por consequência, em seu parecer, o procurador da Fazenda Nacional conclui que são 

constitucionais, válidas e eficazes as normas da Lei n.º 8.024/1990, no que tange à forma 

de pagamento dos Bônus do Tesouro Nacional Série Especial1014. 

 

Com entendimento oposto, Geraldo Ataliba e J. A. Lima Gonçalves também proferiram 

parecer sobre a questão, no qual sustentam a impossibilidade de alterar-se a forma de 

pagamento e o índice de correção dos Bônus do Tesouro Nacional, em virtude da garantia 

de intangibilidade do direito adquirido e do ato jurídico perfeito1015. Em decorrência, no 

seu entender, as alterações nesse título introduzidas pela Lei n.º 8.024/1990 são 

inconstitucionais. 

 

                                                 
1012 Vide item 5.4.4. 
1013 Bônus do Tesouro Nacional. Forma de resgate. Incidência de novas normas jurídicas de ordem pública. 
Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 4, n.º 15, 
abr.-jun. 1996, p. 262. 
1014 Idem, pp. 262-263. 
1015 BTN com correção cambial. Revista de Direito Tributário , São Paulo, Malheiros, ano 14, n.º 53, p. 
145-150, jul.-set. 1990. 
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Gilberto de Ulhôa Canto igualmente se manifestou sobre o tema, também por meio de 

parecer. Para esse autor, os empréstimos públicos constituem uma espécie de contrato e, 

como tal, não podem ser alterados unilateralmente por nenhuma das partes. Segundo sua 

lição, 

O sistema constitucional e a estrutura legislativa ordinária do Brasil não 
comportariam, de modo algum, o entendimento de que o Estado pode liberar-se, 
por ato seu e sem concordância dos credores, de obrigações assumidas em 
empréstimos públicos; nem mesmo, modificar-lhes as condições 
unilateralmente.1016 

 

É importante notar que Gilberto de Ulhôa Canto aponta uma diferença essencial entre os 

empréstimos públicos e outros contratos administrativos, cuja possibilidade de alteração 

unilateral a doutrina admite: ao contrário destes últimos, os primeiros são contratos de 

execução instantânea, ao menos no que diz respeito à obrigação do mutuante1017. E, por tal 

razão, a atuação do Estado no sentido de modificar as cláusulas do negócio teria efeito 

exclusivamente sobre as obrigações do ente público, que são as únicas a serem cumpridas 

no futuro1018. 

 

O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir sobre a aplicabilidade do art. 7º da Lei n.º 

8.024/1990, no que tange aos Bônus do Tesouro Nacional, adotou a linha exposta por 

                                                 
1016 BTN. Resgate. Liquidação de débito tributário. IOF e imposto sobre propriedade de ativos financeiros. 
Revista de Direito Tributário , São Paulo, Malheiros, ano 15, n.º 55, jan.-mar. 1991, p. 34. 
1017 Ainda que o autor não explicite tal conceito, deve-se lembrar que os contratos de empréstimo são 
classificados como contratos reais, que somente se perfazem com a entrega da coisa. Por esse motivo, a 
atuação principal daquele que empresta – transferir a posse ou propriedade do respectivo bem – exaure-se no 
exato momento do aperfeiçoamento da avença. Nesse sentido, o Código Civil brasileiro estabelece que o 
comodato se perfaz com a tradição do objeto (art. 579). E, no que tange ao mútuo, o art. 586 do mesmo 
diploma legal reza que “o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo 
gênero, qualidade e quantidade”, pressupondo, destarte, que a entrega da coisa já ocorreu. 
Sobre o tema, Álvaro Villaça Azevedo afirma que a tradição “é o ato pelo qual se concretiza o contrato de 
mútuo” e antes de tal ato existe apenas uma promessa de mutuar (Tradição e contrato de mútuo, de conta 
corrente e de compra e venda. Revista Forense, Rio de Janeiro, Forense, ano 103, n.º 392, jul.-ago. 2007, p. 
5). 
Para Fábio Ulhoa Coelho “O mútuo é, finalmente, classificado como contrato unilateral, porque gera 
obrigações apenas para uma das partes, o mutuário (Lorenzetti, 1999, 3:368). O mutuante não tem obrigação 
passiva nenhuma em decorrência do vínculo contratual, posto que uma vez feita a tradição da coisa – que é o 
ato constitutivo do contrato –, a execução do negócio se verifica exclusivamente pelo cumprimento de 
obrigações do mutuário. Essa classificação decorre, a rigor, da natureza real do contrato de mútuo” (Curso 
de Direito Civil . Vol. 3. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 267). 
1018 Segundo o autor, “E pode tratar-se de um simples fornecimento de dinheiro pelos particulares ao Estado, 
contrato de execução imediata e integral num só jato, muito embora projete ele efeitos para o futuro, como a 
obrigação do devedor de pagar de volta o que tomou emprestado. Portanto, diversamente do que ocorre no 
caso de concessão de serviços públicos ou no de fornecimento de bens e/ou serviços para a realização de 
obras, no contrato de empréstimo, qualquer interferência do Estado incidiria sobre o cumprimento das suas 
próprias obrigações, já que as do mutuante teriam sido cumpridas quando ele, aceitando as condições 
oferecidas ao público em geral, subscreveu o empréstimo pela forma e sob as condições autorizadas em lei. 
Não se concebe, portanto, que o Estado pretenda modificar suas próprias obrigações, salvo apenas no caso da 
conversão, sob reservas e restrições que mais adiante serão referidas” (idem, pp. 31-32). 
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Gilberto de Ulhôa Canto, no que tange ao índice de correção. No Recurso Especial n.º 

48.608/RJ, o Tribunal entendeu que deveria ser respeitada a possibilidade de escolha, pelo 

titular, entre a remuneração pelo Índice de Preços ao Consumidor ou pela variação do valor 

da moeda estadunidense. Isso porque tal faculdade foi conferida pela lei que deu base à 

criação dos títulos e pelos atos normativos que consubstanciaram sua emissão, sendo 

salientado que não se tratava de uma obrigação de trato sucessivo1019. Os julgados 

posteriores mantiveram a mesma posição jurisprudencial1020. 

 

Outro aspecto referente aos Bônus do Tesouro Nacional, na sistemática da Lei n.º 

8.024/1990, que foi submetida aos tribunais pátrios foi a alteração na forma de pagamento 

encetada pelo inciso II e pelo § 1º do art. 7º. Nesse caso, deve-se atentar para o fato de que 

o tratamento conferido aos títulos públicos em nada diferiu daquele dispensado aos ativos 

financeiros em geral: na data do vencimento original do título efetuou-se o pagamento de 

20% do valor contratado, sendo que as quantias excedentes foram convertidas em cruzeiros 

a partir de 16 de setembro de 1991 e depositadas no Banco Central do Brasil, para serem 

devolvidas em 12 parcelas mensais iguais e sucessivas. 

 

                                                 
1019 A ementa do acórdão foi assim redigida: 
“Administrativo. Resgate de BTN’s pela variação acumulada do IPC ou pela variação cambial. 
I – O acórdão recorrido, ao decidir que, se o investidor adquirir Bônus do Tesouro Nacional (BTN’s), com 
previsão expressa de correção pelo IPC, mas com a faculdade de optar pela variação do dólar norte-
americano, quando do resgate, não pode o Banco Central impor-lhe, unilateralmente, um índice de correção 
monetária menos vantajoso adotado após a emissão dos títulos, não violou a lei n.º 8.088/1990. 
II – Recurso especial não conhecido” (STJ, Resp. 48.608/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 
Data do Julgamento: 24/10/1996, Publicação: DJ 18/11/1996 p. 44.864). 
O relator, Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, considerou adequados os argumentos do acórdão então 
atacado, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Assim, a fundamentação do voto vencedor 
no julgamento do recurso especial constitui-se, em sua maior parte, na própria transcrição da decisão de 2ª 
instância, da qual se lê: “Embora em tese eu comungue com o entendimento do Banco Central, de que 
ninguém tem direito à permanência de determinado índice de correção, e que o contrato em questão tem uma 
conotação de ajuste de direito público, no caso vertente prefiro ficar com a posição adotada pela sentença. De 
fato, não se trata de obrigação de trato sucessivo, mas de contrato com data prefixada para o resgate dos 
títulos adquiridos, no qual já se estabelecia a faculdade de variação do IPC e do dólar norte-americano, como 
critérios de correção do respectivo valor. 
Outrossim, é certo que se trata de ajuste que refoge ao âmbito do direito privado, mas nem por isso ao direito 
contratual, cujos direitos e obrigações não podem ser alterados unilateralmente. Aliás, sabe-se que nos 
contratos administrativos o Poder Público pode alterar as chamadas cláusulas regulamentares, mas sem 
romper a equação econômica do contrato. É exatamente o caso vertente: não se pode negar ao Estado o 
direito de modificar os critérios de correção, mas não a ponto de desequilibrar o teor do ajuste. O direito ao 
resgate, na forma contratada, a mim parece que já foi adquirido pelo investidor, não se tratando de mera 
expectativa.” 
1020 Nesse sentido, vide os Recursos Especiais n.º 96.818/CE, 123.071/BA e 158.638/SP. 
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O Tribunal Regional Federal da 3ª Região1021, analisando o tema em sede de incidente de 

inconstitucionalidade, decidiu que a disposição aludida era inconstitucional, pois 

caracterizava empréstimo compulsório instituído sem a observância dos preceitos 

constitucionais aplicáveis1022. No entanto, frise-se, essa conclusão não foi alcançada pela 

análise das peculiaridades dos títulos públicos. Pelo contrário, ela abarcou todas as formas 

de investimento financeiro, depósitos à vista, à prazo e em cadernetas de poupança. 

 

7.5 Títulos da Dívida Agrária – TDAs  

 

O art. 184 da Constituição da República de 1988 prevê a emissão de tais títulos, nos 

seguintes termos: 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante 
prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de 
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do 
segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

 

Assim, os Títulos da Dívida Agrária – TDAs1023 são emitidos como forma de pagamento 

de desapropriações de imóveis rurais que não cumpram adequadamente sua função social. 

                                                 
1021 A matéria foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n.º 534, mas não chegou a ser julgada antes do fim do prazo para a devolução dos ativos bloqueados. Por essa 
razão, o pedido foi tido por prejudicado. 
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça não chegou a se pronunciar sobre o tema antes do término 
da devolução dos ativos prevista na lei, a não ser pelo julgamento de alguns recursos em habeas corpus 
relacionados à eventual desobediência às ordens de desbloqueio proferidas pelos Tribunais Regionais 
Federais (v.g., Recursos em Habeas Corpus n.º 1.032/SP, 1.063/SP e 1.396/SP). 
1022 O acórdão mencionado possuí a seguinte ementa: 
“CONSTITUCIONAL – TRIBUTÁRIO – BLOQUEIO DE CURZADOS NOVOS – EMPRÉSTIMO 
COMPULSÓRIO – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 5º, 6º, 7º, 8º E 9º DA LEI N.º 8.024/90, 
ORIUNDA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º  168/90. 
- O bloqueio dos cruzados novos efetuado pela Medida Provisória n.º 168/90 configura empréstimo 
compulsório, ficando afastadas as hipóteses de requisição, confisco, confisco temporário e servidão de uso, as 
quais, se aceitas, não afastariam a inconstitucionalidade. 
- No caso, o empréstimo compulsório está fundamentado no inciso II do art. 148 da Lei Maior, estando 
sujeito ao princípio da anterioridade, o que descaracteriza a urgência. Além do mais, só poderia ter sido 
criado por Lei Complementar. 
- Medida provisória não é instrumento idôneo para iniciar procedimento legislativo que vise dispor sobre 
matéria reservada à Lei Complementar. 
- O bloqueio de cruzados novos feriu ainda o princípio da isonomia e, consequentemente, o da capacidade 
contributiva. 
- Feriu ainda o ato jurídico perfeito. 
- Arguição de Inconstitucionalidade acolhida” (TRF3, Arguição de Inconstitucionalidade n.º 90.03.032177-9, 
Pleno, Rel. Des. Fed. Américo Lacombe, Data do Julgamento: 04/04/1991, Fonte: DOE 15/04/1991, p. 100). 
1023 Essa denominação foi adotada em 1988. A Constituição da República de 1967, em seu art. 157, § 1º, 
utilizava a dicção “títulos especiais da dívida pública”, mantida após a edição da Emenda Constitucional n.º 
1/1969 (art. 161). 
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Nesse sentido, a desapropriação prevista no dispositivo retro transcrito possui caráter 

sancionador1024, o qual informa todo o regime jurídico correspondente, inclusive no que diz 

respeito aos títulos públicos emitidos. 

 

O pagamento do valor da desapropriação em títulos assume a clara feição de penalização 

ao proprietário que não atentou para a persecução da função social dos imóveis rurais1025. 

Esse caráter pode ser verificado pelo disposto no § 1º do mesmo artigo, que determina que 

“as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro”1026. Constata-se, 

portanto, que o próprio constituinte reconheceu ser mais vantajoso o pagamento em moeda 

que em papéis de emissão da União.  

 

Como salienta Celso Antonio Bandeira de Mello, ainda que a Constituição da República 

afirme que na hipótese em apreço o pagamento da indenização será prévio, essa qualidade 

fica prejudicada pelo fato de os papéis entregues ao então proprietário serem resgatáveis 

em até 20 anos1027. Nesse contexto, ganha relevo a necessidade de formação de um 

mercado secundário de Títulos da Dívida Agrária, como forma minimizar os efeitos do 

pagamento não feito em moeda: a maior liquidez dos títulos emitidos permite a 

                                                 
1024 Segundo Paulo Guilherme de Almeida, “O descumprimento da função social do imóvel rural foi tido pelo 
constituinte como tão grave que sua ocorrência enseja uma sanção severa” (Aspectos jurídicos da reforma 
agrária no Brasil. São Paulo: LTr, 1990, p. 72). 
Celso Ribeiro Bastos posiciona-se no mesmo sentido, ao afirmar que “O dispositivo constitucional que prevê 
essa espécie de desapropriação tem nítido caráter de sanção” (A Constituição de 1988 e os seus problemas. 
São Paulo: LTr, 1997, p. 215). Bastos ainda acrescenta que “(...) cumpre salientar o caráter atentatório ao 
proprietário que ostenta a desapropriação para fins de reforma agrária. Mas esse caráter resulta precisamente 
em prestígio da propriedade, uma vez que é para afetá-la a outrem, que vai dela tirar maior proveito social, 
que se procede à desapropriação nos termos do art. 184 da Constituição” (idem, p. 216). 
1025 Ainda nas palavras de Celso Ribeiro Bastos, essa é a única mácula que a Constituição impõe à forma 
tradicional de indenização em caso de desapropriação (idem, ibidem). 
Paulo Guilherme de Almeida vê na desapropriação em tela uma “agravante representada pela forma de se 
pagar a indenização correspondente” (Aspectos jurídicos da reforma agrária no Brasil. São Paulo: LTr, 
1990, p. 72). Esse autor ainda assevera que tal mecanismo foi o adotado por representar uma posição 
intermediária, pois “Pagar o efetivo valor em dinheiro seria premiar aquele que descumpriu a função social 
da propriedade e, ao contrário, deixar de pagar, no mínimo, o justo, porém adequado valor, seria 
simplesmente confiscar” (idem, p. 57). 
1026 O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 247.866/CE, 
considerou inconstitucional o art. 14 da Lei Complementar n.º 76/1993, o qual determinava que, nas ações de 
desapropriação para fins de reforma agrária, o ente expropriante deveria depositar em juízo, em dinheiro, o 
valor das benfeitorias úteis e necessárias. O fundamento da inconstitucionalidade foi a ofensa ao regime de 
pagamentos de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República de 1988. O Senado Federal, por 
meio da Resolução n.º 19/2007, determinou a suspensão da execução do art. 14 da Lei Complementar n.º 
76/1993, na parte em que determinava o depósito em dinheiro. 
1027 Curso de Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 836. 
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antecipação do valor a ser recebido em uma data distante, tornando a indenização atual sob 

o prisma econômico, ainda que diante de um inevitável deságio1028. 

 

Também em virtude disso, há uma regulamentação mais cuidadosa das possibilidades de 

utilização dos Títulos da Dívida Agrária antes do seu vencimento. São eles aceitos para 

pagamento de até 50% do valor do imposto territorial rural; pagamento de preço de terras 

públicas; prestação de garantias; e depósito, para assegurar a execução em ações judiciais 

ou administrativas1029. Ademais, em alguns casos, eles podem ser utilizados para o 

pagamento de tributos de natureza previdenciária1030. Por fim, depois de seu vencimento, 

esses papéis também podem ser usados na aquisição de ações de empresas estatais 

incluídas no Programa Nacional de Desestatização1031. 

 

As normas infraconstitucionais acerca dos títulos em questão constam hoje do art. 105 da 

Lei n.º 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e do Decreto n.º 578/1992. 

 

No que diz respeito à sua circulação, o § 2º do art. 105 da Lei n.º 4.504/1964 estabelecia 

que os Títulos da Dívida Agrária podem ser emitidos sob a forma nominativa ou ao 

portador.  

 

Contudo, a Lei n.º 8.088/1990, em seu art. 19, como já visto, veiculou uma proibição 

genérica de emissão de títulos ao portador, ao determinar que “todos os títulos, valores 

mobiliários e cambiais serão emitidos sempre sob a forma nominativa, sendo 

transmissíveis somente por endosso em preto”. Assim, o § 2º do art. 105 da Lei n.º 

4.504/1964 foi ab-rogado pela nova legislação. 

 

Imbuído desse espírito, o Decreto n.º 578/1992 prevê a emissão de Títulos da Dívida 

Agrária tão-somente sob a modalidade escritural, estabelecendo ainda que o controle sobre 

a existência dos títulos, o seu resgate e pagamento dos respectivos juros, bem como as 

transferências de titularidade, deverão ser efetuados em sistema centralizado de liquidação 

e custódia. Ora, como já visto, os títulos escriturais pressupõem o caráter nominativo, 

                                                 
1028 Por essa razão, Celso Ribeiro Bastos chega a afirmar que a viabilidade de negociação dos títulos em 
questão é assegurada constitucionalmente (A Constituição de 1988 e os seus problemas. São Paulo: LTr, 
1997, p. 218). 
1029 Art. 105, § 1º da Lei n.º 4.504/1964 e art. 11 do Decreto n.º 578/1992. 
1030 Arts. 1º e 2º da Lei n.º 9.711/1998. 
1031 Art. 5º, § 5º, da Lei n.º 8.177/1991, incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001. 
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único capaz de permitir a manutenção de registros de titularidade adequados em contas de 

crédito e débito. 

 

Destarte, desde 1992 não há, no Brasil, a emissão de Títulos da Dívida Agrária ao 

portador. Os titulares dos valores em tela, emitidos sob a forma cartular, têm de promover 

sua identificação junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, 

para poder exercer os respectivos direitos1032. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, já 

decidiu que o Estado não pode condicionar o exercício dos direitos advindos de Títulos da 

Dívida Agrária ao portador à sua conversão em escriturais, devendo honrá-los sob qualquer 

forma que lhe forem apresentados, desde que a sua emissão tenha sido regular1033. 

 

                                                 
1032 É interessante notar que tal dever consta do art. 14 do Decreto n.º 578/1992, que faz alusão ao disposto 
no art. 19, § 1º, da Lei n.º 8.088/1990. No entanto, este último dispositivo apenas determina que serão sob a 
forma nominativa os títulos anteriores à sua vigência caso sejam, por qualquer motivo, reemitidos, 
repactuados, desdobrados ou agrupados. Ou, em outras palavras, caso haja uma alteração no próprio título ou 
nos direitos dele constantes. Portanto, a nosso ver, pela letra da Lei n.º 8.088/1990, os Títulos da Dívida 
Agrária cartulares somente têm de ter a sua forma alterada, sendo inseridos em sistema centralizado de 
liquidação e custódia, se houver uma modificação no título, sendo essa providência juridicamente 
desnecessária para o mero exercício dos direitos respectivos. Reafirme-se que o art. 19 da Lei n.º 8.088/1990 
não proíbe a circulação de títulos ao portador, inibindo apenas a sua emissão sob essa forma, após a entrada 
em vigor de tal diploma. 
1033 É o que se depreende do seguinte julgado: 
“PROCESSUAL - MANDADO DE SEGURANÇA PARA DETERMINAR PAGAMENTO - ALCANCE 
DA SUM. 269/STF - ADMINISTRATIVO - TDA - TÍTULOS DE CRÉDITO - DIREITO DE 
PREFERÊNCIA - RECUSA DE PAGAMENTO - CONDICIONAMENTO À ADOÇÃO DE FORMA 
ESCRITURAL - PRETERIÇÃO DOS TÍTULOS CARTULARES - ILEGALIDADE - SUM. 269/STF - 
TEMPERAMENTO EM SUA APLICAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE TDA. 
I – O TDA é título emitido ‘pro soluto’. Pelo fenômeno da ‘incorporação’, nele se materializa a própria 
indenização pelo desapossamento. 
II – Em razão da autonomia cambial, o TDA equipara-se a bem móvel e como tal, circula no mercado. 
III – Quando entrega o TDA ao expropriado, o Estado, ao tempo em que se exonera da indenização, 
compromete-se em resgatá-lo de qualquer portador ou endossatário, que o apresente, sem indagar como ou 
porque se deu a transferência. 
IV – Não é licito à união condicionar o resgate de título da dívida agrária à sua transformação em ‘título 
escritural’. 
V – Se, em negando o pagamento de dívida vencida, a União satisfaz crédito mais recente, originário de 
título idêntico (no caso a dívida agrária), ela estará cometendo odiosa discriminação. Estará praticando 
ilegalidade e agredindo direito líquido e certo do credor preterido. 
VI – Segurança concedida, para assegurar ao impetrante o direito de preferência no recebimento dos TDA a 
que se referem estes autos, respeitadas as datas dos respectivos pagamentos, sem qualquer distinção entre 
créditos escriturais e créditos cartulares. 
VII – A Súm. 269/STF deve ser aplicada com temperamentos. É licita a emissão de mandado de segurança 
para obviar preterição ilegal do resgate de TDA vencido. Sempre que um ordenador de despesa, em atitude 
manifestamente ilegal, sonega pagamento a determinado credor, cabe mandado de segurança para obrigar o 
pagamento. 
VIII – A cláusula de preservação do valor real (CF, art. 184) adere ao TDA, mesmo depois de sua circulação, 
beneficiando quem quer que seja o portador do título” (STJ, MS 5265/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, Data do Julgamento: 02/12/1997, Fonte: DJ 01/06/1998, p. 24). 
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Com relação ao aspecto conceitual, é ainda interessante notar que, de acordo parágrafo 

único do art. 1º do Decreto n.º 578/1992, “o lançamento do TDA sob a forma escritural 

corresponde à emissão do título cartular”. O texto pretende diferenciar a terminologia dos 

títulos cartulares, para os quais fala-se em emissão, daquela aplicável aos escriturais, em 

cujo âmbito se refere ao lançamento. 

 

O art. 5º do Decreto n.º 578/1992 lista os requisitos que devem conter os lançamentos dos 

valores ora sob análise, in verbis: 

Art. 5º Os lançamentos dos TDA conterão: 
I – a denominação: Título da Dívida Agrária; 
II – a quantidade de títulos; 
III – a data do lançamento; 
IV – a data do vencimento; 
V – o valor nominal em cruzeiros. 

 

A ideia subjacente a esse rol é a de que os requisitos devem estar contidos em ato 

administrativo exterior ao título1034, o que se pode depreender da menção à quantidade de 

títulos. Assim, não se confundem o ato administrativo de lançamento e o seu objeto, que 

são os valores subjacentes. No entanto, ao estabelecer a necessidade de constar “a 

denominação: Título da Dívida Agrária”, o dispositivo revela um erro técnico, pois se não 

há um documento que corporifique o título, não existe um suporte adequado para a 

denominação requerida. Parece-nos que a interpretação mais adequada é a de que o ato de 

lançamento deve fazer menção ao tipo de papel que será emitido com base em seus termos, 

o que não pode se confundir com o conceito de denominação assentado no âmbito dos 

títulos de crédito. 

 

A Constituição assegura a existência de cláusula para manutenção do valor real dos títulos. 

Em nível infraconstitucional, há norma no sentido de que o valor nominal dos Títulos da 

Dívida Agrária deve ser atualizado, no primeiro dia de cada mês, por índice calculado com 

base na Taxa Referencial - TR relativa ao mês anterior1035. 

                                                 
1034 O qual, aliás, conforme já visto, nunca existirá como documento. 
1035 Art. 5º da Lei n.º 8.177/1991. Cabe aqui a mesma observação feita quanto à possibilidade de utilização da 
Taxa Referencial – TR para atualização do valor dos Bônus do Tesouro Nacional (nota n.º 999). 
Note-se, entretanto, que no caso dos Títulos da Dívida Agrária a situação é um pouco diversa, tendo em vista 
que a Constituição refere-se não a qualquer tipo de reajuste, mas à preservação do valor real. Nesse sentido, 
há uma limitação dos Poderes Constituídos na escolha do índice a ser utilizado. Nesse sentido é a lição de 
Celso Ribeiro Bastos, que afirma: “O atual texto da Constituição, diferentemente do anterior, que previa 
cláusula de exata correção monetária, prevê, hoje, a preservação do valor real desses títulos, pelo que não 
ficam estes ligados a índice de indexação governamental que possa vir a ser manipulado, colocando-os a 
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A remuneração a que fazem jus os respectivos titulares varia conforme a extensão da área 

desapropriada, indo de 1% a 3% ao ano1036. Entretanto, se os títulos foram emitidos até 4 

de maio de 2000, a taxa de juros aplicável é de 6% ao ano1037. 

 

Havia divergência jurisprudencial acerca da incidência dos juros incidentes, após o 

vencimento, sobre o valor nominal dos Títulos da Dívida Agrária. Com efeito, em alguns 

julgados, foi vencedora a tese de que a cumulação de juros moratórios e remuneratórios 

acarretaria bis in iden e anatocismo, motivo pelo qual seria vedada1038. Já em outros 

                                                                                                                                                    
salvo de eventual processo inflacionário” (A Constituição de 1988 e os seus problemas. São Paulo: LTr, 
1997, p. 217). 
O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a questão, no que tange à forma de aplicação de índices de 
reajuste por ocasião de planos econômicos anti-inflacionários adotados pelo governo federal. A solução 
adotada, como regra, foi a preservação do valor dos títulos, em detrimento de atos do poder público que 
determinavam modos de correção com efeito contrário. Nesse sentido, a título de exemplo, veja-se o seguinte 
trecho de voto proferido pelo Ministro Ilmar Galvão: 
“Com efeito, está-se diante de títulos revestidos da garantia constitucional de plena correção monetária (art. 
157 da CF/67, art. 161 da EC n.º 1/69 e art. 184 da CF/88), como meio indispensável à conjugação nas 
expropriatórias da espécie, do tradicional princípio da justa indenização, com a novel regra de pagamento de 
até 20 anos. 
Assim sendo, não podem eles ficar ao sabor dos efeitos de medidas governamentais, de natureza econômica, 
que, à guisa de combate à inflação, venham suprimir abruptamente etapas anteriores de defasagem monetária, 
como aconteceu no presente caso. 
A autoridade Impetrada, como se viu, não refutou as alegações do Impetrante, havendo-se limitado a dizer 
que apenas deu cumprimento à lei que determinava fossem os títulos da dívida agrária corrigidos com base 
no IPC. 
Acontece, porém, que ao assim determinar, não o autorizava a Lei n.º 7.738/89 a aplicar, na correção dos 
títulos, os índices alusivos ao mesmo mês, alterando-se a sistemática até então adotada, como que, num passe 
de mágica, suprimiu do cálculo a inflação de janeiro, que se expressou pelo elevado índice de 70,28%” (STJ, 
MS 416/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Ilmar Galvão, Data do Julgamento: 21/08/1990, Fonte: DJ 10/09/1990, p. 
9109). 
1036 A matéria é regulada pelo § 3º do art. 5º da Lei n.º 8.177/1991, com a redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.183-56, de 2001, nos seguintes termos: 
“Art. 5°. A partir de 1° de março de 1991, o valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, 
emitidas anteriormente a 15 de janeiro de 1989 (art. 6° do Decreto-Lei n° 2.284, de 10 de março de 1986), 
dos Bônus do Tesouro Nacional – BTN, emitidos até a data de vigência da medida provisória que deu origem 
a esta lei, das Letras do Tesouro Nacional, de Série Especial (§ 1° do art. 11 do Decreto-Lei n° 2.376, de 25 
de novembro de 1987), e dos Títulos da Dívida Agrária – TDA, será atualizado, no primeiro dia de cada mês, 
por índice calculado com base na TR referente ao mês anterior. 
(...) 
§ 3º. A partir de 5 de maio de 2000, os Títulos da Dívida Agrária - TDA emitidos para desapropriação terão 
as seguintes remunerações: 
I – 3% ao ano para indenização de imóvel com área de até 60 módulos fiscais; 
II – 2% ao ano para indenização de imóvel com área acima de 60 e até 150 módulos fiscais; e 
III – 1% ao ano para indenização de imóvel com área acima de 150 módulos fiscais.” 
1037 Segundo o § 4º do art. 5º da Lei n.º 8.177/1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56, 
de 2001. 
1038 Veja, nesse sentido, o voto proferido pelo Ministro relator no Mandado de Segurança n.º 2915/DF, 
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça: 
“A única novidade desta segurança diz respeito aos juros de 6%, a que o impetrante postula incidam 
cumulativamente com aqueles previstos no artigo 5º da Lei n° 8.177/91 e que incidam, ainda, sobre os 
cupons de juros de TDAs. 
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arestos, verifica-se que a decisão foi pela incidência de ambos os tipos de juros, cada um à 

taxa de 6%1039. Presentemente, a segunda corrente demonstra-se predominante, sendo 

considerada, como base para a incidência de juros remuneratórios a Lei n.º 8.177/1991 e, 

dos devidos em face do não adimplemento tempestivo, o Código Civil brasileiro (art. 406). 

 

Os prazos de vencimento da obrigação da União também variam em função da extensão da 

área desapropriada, podendo ir de 15 a 18 anos, sempre observada uma carência de 2 anos 

para o início dos pagamentos1040. 

 

Outro ponto relevante é o relacionado à imunidade tributária de que gozam as operações de 

desapropriação para fins de reforma agrária, determinada pelo art. 184, § 5º, da 

Constituição da República de 1988. Como decorrência dessa norma, as operações de 

resgate dos Títulos da Dívida Agrária não estão submetidas ao pagamento de tributos, 

ainda que tenha ocorrido valorização dos papéis. 
                                                                                                                                                    
Todavia, todos os precedentes desta Corte são no sentido de que os juros de 6% ao ano devem incidir sobre o 
valor do TDA, devidamente corrigido e a partir do vencimento do título (MS n° 1.544-0). ‘Os juros 
moratórios, à taxa de 6% ao ano, são devidos a partir do vencimento dos títulos, incidindo sobre os 
respectivos valores corrigidos’ (Min. Pádua Ribeiro, MS n° 1.544-0). 
Parece-me, sem sombras de dúvidas que os juros de 6% cumulativos com os juros do artigo 5º da Lei 
8.177/91 e a incidir, ainda, sobre os cupons de juros dos TDAs (já corrigidas e com a incorporação dos 
mesmos juros), importam em evidente ‘bis in idem’ – juros e mais juros a incidir sobre juros. É a 
configuração clara do anatocismo, vedada pela legislação vigente. A lei de usura proíbe a capitalização de 
juros e, como princípio de jus cogens, não pode ser derrogado pela vontade das partes. A determinação legal 
é de ordem pública. Não encontrei nenhum preceito de lei que afaste dos TDAs a aplicação do Decreto n.º 
22.626/33. A Corte tem sido liberal, entretanto, possibilitando que, nestes casos, a indenização seja o mais 
abrangente possível, mas sem afronta ao sistema jurídico vigente. 
(...) 
Quanto aos juros de 6% devem incidir a partir do vencimento dos títulos e apurados na forma da legislação 
pertinente (artigo 5º da Lei 8.177)” (STJ, MS 2915/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Data do 
Julgamento: 26/10/1993, Fonte: DJ 29/11/1993, p. 25.839) (grifo no original). 
1039 É o que se depreende, v.g., do seguinte voto, também proferido em mandado de segurança julgado pelo 
Superior Tribunal de Justiça: “Finalmente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, são devidos os juros 
moratórios (6% a.a.) e, anualmente, sobre o principal não corrigido, os remuneratórios (6% a.a.), até a 
liquidação dos TDAs.” (STJ, MS n.° 5.857⁄DF, 1ª Seção, Rel. Mm. Milton Luiz Pereira, Data do julgamento: 
09/12/1998, Fonte: DJ 29/03/1999) (grifos no original). 
1040 É o que dispõe o art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.629/1993, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-
56/2001, in verbis: 
“Art. 5º. A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não cumpra sua função social, 
importa prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. 
(...) 
§ 3º. Os títulos da dívida agrária, que conterão cláusula assecuratória de preservação de seu valor real, serão 
resgatáveis a partir do segundo ano de sua emissão, em percentual proporcional ao prazo, observados os 
seguintes critérios: 
I – do segundo ao décimo quinto ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área de até setenta 
módulos fiscais; 
II – do segundo ao décimo oitavo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área acima de 
setenta e até cento e cinquenta módulos fiscais; e 
III – do segundo ao vigésimo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com área superior a cento e 
cinquenta módulos fiscais.” 
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Questão que era controvertida na jurisprudência dizia respeito ao alcance subjetivo de tal 

imunidade. O Superior Tribunal de Justiça, no Mandado de Segurança n.º 1.608/DF, havia 

firmado posição no sentido de que mesmo se os títulos fossem transferidos a terceiros, a 

imunidade os acompanharia1041. A justificativa para esse entendimento é de que, caso 

terceiros sofressem imposição tributária em virtude da valorização dos papéis em questão, 

estes teriam o seu preço de negociação diminuído, desvirtuando a qualificação de justa da 

indenização. 

 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, apreciando a matéria, entendeu que a imunidade 

somente é aplicável nos casos em que o resgate é feito pelo antigo proprietário do imóvel 

desapropriado. Com efeito, no Recurso Extraordinário n.º 169.628/DF1042, a Corte 

considerou que a imunidade não abrange os papéis titularizados por terceiros, em virtude 

                                                 
1041 O acórdão respectivo possui a seguinte ementa: 
“DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO 
MONETÁRIA DE 70,28%, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 1989, E 8,03%, REFERENTE AO 
‘PLANO BRESSER’. JUROS MORATÓRIOS. ISENÇÃO DE IMPOSTOS. 
I - Aplica-se aos títulos da dívida agrária o percentual de 70,28%, atinente à correção monetária do mês de 
janeiro de 1989, e 8,03%, referente ao ‘Plano Bresser’. 
II - A imunidade de impostos, prevista no art. 184, § 5º, da Constituição, alcança os títulos da dívida agrária 
em poder de terceiros. 
III - Juros moratórios de 6% ao ano a partir do vencimento dos títulos: aplicação. 
IV - Mandado de segurança parcialmente deferido” (STJ, MS 1608/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Antônio de 
Pádua Ribeiro, Data do Julgamento: 29/09/1992, Fonte: DJ 08/03/1993, p. 3.080). 
Em seu voto, o relator, Min. Antônio de Pádua Ribeiro, asseverou que: “(...) tenho reconhecido a isenção dos 
impostos, afigurando-me indiferente o fato de se encontrarem, ou não, os títulos em poder de terceiros. Isto 
porque, entendimento diverso quanto à isenção, irá desvalorizar os títulos e, portanto, prejudicar ainda mais o 
proprietário que, por força de preceito constitucional, tem direito a justa indenização da sua propriedade, mas 
só a recebe em títulos da dívida agrária, com prazo de resgate de até 20 anos (Constituição, art. 184 e seu 
parágrafo 5º)”. 
1042 Cujo acórdão possui a seguinte ementa: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. 
TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXT ENSÃO AO TERCEIRO 
POSSUIDOR. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A isenção de tributos de que trata o § 5º do artigo 184 da Constituição Federal, deferida às operações 
relativas às transferências de imóveis desapropriados, há de ser entendida como imunidade e tem por fim não 
onerar o procedimento expropriatório ou dificultar a realização da reforma agrária, de competência exclusiva 
da União Federal. 
2. Os títulos da dívida agrária constituem moeda de pagamento da justa indenização devida pela 
desapropriação de imóveis por interesse social e, dado o seu caráter indenizatório, não podem ser tributados. 
3. Terceiro adquirente de títulos da dívida agrária. Imunidade. Extensão. Impossibilidade. O benefício 
alcança tão-somente o expropriado. O terceiro adquirente, que com ele realiza ato mercantil, em negócio 
estranho à reforma agrária, não é destinatário da norma constitucional” (STF, RE 169628/DF, 2ª Turma, Rel. 
Min. Maurício Corrêa, Data do Julgamento:  28/09/1999, Fonte: DJ 19/04/2002, p. 59). 
O mesmo entendimento foi seguido nos demais casos submetidos ao Supremo Tribunal Federal (Recursos 
Extraordinários n.º 168.110/DF e 215.585/DF e Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n.º 
209.525/DF), consolidando a jurisprudência sobre a matéria. 



 382 

da existência prévia de um negócio mercantil que acarretou a transferência dos direitos, 

alheio à própria desapropriação. 

 

A par da posição firme do Supremo Tribunal Federal, parece-nos que a extensão do 

benefício a terceiros adquirentes é mais consentânea com o regime jurídico aplicável. Em 

um primeiro plano, deve-se considerar que os títulos são emitidos para substituição do 

pagamento em dinheiro, que ocorre nos demais casos de desapropriação. E devem eles, por 

força de mandamento constitucional, representar uma indenização justa. Por outro lado, 

também é inegável que a futura cobrança de tributos é precificada no momento da 

transmissão do título a terceiros, com a redução inevitável do seu valor de negociação. 

 

Apesar de a emissão de títulos se dar em um contexto de sanção ao proprietário que não 

faz cumprir a função social de seus imóveis rurais, não se pode estender a desvantagem 

que lhe é imposta pela norma constitucional, sob pena de ferir-se o direito de propriedade. 

Nesse sentido é que a negociabilidade é elemento inerente a esses títulos, que são 

recebidos de forma involuntária e devem trazer consigo a possibilidade de sua venda no 

mercado, ou seja, de sua transformação em moeda1043. É justamente essa a razão da 

emissão dos títulos, que são qualificados como instrumentos financeiros: permitir a 

efetivação de transações com os créditos detidos contra o Estado. Caso não fosse esse o 

objetivo, bastaria a determinação de que o pagamento poderia ser feito em dinheiro, de 

forma parcelada, em até 20 anos. Mas não é essa a estrutura criada, sendo que há um 

mercado próprio para a negociação de tais papéis. 

 

Ora, a imposição de tributos quando do resgate dos Títulos da Dívida Agrária por terceiros 

afeta significativamente o seu valor de mercado, trazendo prejuízo direto ao antigo 

proprietário do imóvel desapropriado em virtude da racionalidade inerente ao mercado de 

instrumentos financeiros. E, destarte, parece-nos que o mais adequado seria reconhecer que 

a imunidade também abrange o resgate quando efetuado por pessoas que adquiriram os 

valores em questão no mercado. 

 

                                                 
1043 Ao tratar do regime constitucional anterior, Paulo Guilherme de Almeida afirma que a sanção 
representada pela desapropriação é ainda maior pelo fato de os títulos em questão não possuírem uma posição 
adequada no mercado (Aspectos jurídicos da reforma agrária no Brasil. São Paulo: LTr, 1990, p. 74). E 
acentua que a Constituição da República de 1988 abriu uma “perspectiva no sentido de transformá-los em 
papéis mais atrativos junto ao mercado financeiro”, na medida em que conferiu à lei ordinária a 
regulamentação da utilização desses títulos (idem, p. 75). 



 383 

Os Títulos da Dívida Agrária são negociados no âmbito da CETIP S.A. - Balcão 

Organizado de Ativos e Derivativos. 

 

7.5.1 Títulos da Dívida Agrária para aquisição de imóveis rurais 
 

A Lei n.º 4.504/1964, denominada Estatuto da Terra, cria diversos mecanismos para a 

realização da reforma agrária no Brasil. Entre estes, está a compra de terras pelo Estado, 

para posterior distribuição ou a redistribuição para os fins mencionados, prevista no art. 17, 

c, desse diploma legal. 

 

Ademais, o art. 31 da mesma Lei faculta a emissão de Títulos da Dívida Agrária para a 

execução dos programas de reforma agrária. 

 

Portanto, admite-se também a emissão dos papéis em questão para serem utilizados como 

forma de pagamento de imóveis rurais em operação diversa da desapropriação. Não se 

trata, na verdade, da celebração de um contrato de compra e venda, na medida em que o 

Estado não entrega ao particular numerário em troca do bem adquirido, mas efetua o 

pagamento de sua obrigação por meio da transmissão de instrumentos financeiros1044. 

Assim sendo, a natureza jurídica da operação é de permuta ou troca, disciplinada pelo art. 

533 do Código Civil brasileiro1045. 

 

Dessa forma, a aquisição inicial desses títulos advém de um negócio jurídico celebrado 

entre o Estado e o particular, e não de um ato impositivo estatal. O seu recebimento é 

voluntário. 

 

                                                 
1044 Deve-se aqui lembrar que os instrumentos financeiros de que se cuida – títulos de dívida pública – não 
caracterizam meios de pagamento. Os Títulos da Dívida Agrária, tipo de ativo financeiro que pode ser 
livremente negociado no mercado, são entregues ao proprietário do imóvel pro soluto, não havendo de se 
cogitar da posterior reversão do negócio em caso de não pagamento da dívida contraída pelo Estado. Com 
efeito, a negociabilidade intrínseca a tais valores, que acarreta a suposição de que o credor na data do 
vencimento não seja o mesmo que alienou os bens ao ente público, somente permite admitir que a entrega 
dos títulos ocorra pro soluto. 
1045 No caso, a tímida regulamentação própria conferida pelo Código Civil brasileiro ao contrato de permuta 
torna a distinção, na prática, de poucos efeitos. O relevante é ressaltar que as normas que constam no 
Capítulo destinado pelo legislador à compra e venda que se aplicam à presente espécie são, sob a perspectiva 
técnica, normas gerais aplicáveis aos contratos bilaterais ou mesmo à categoria dos negócios jurídicos. Essas 
normas se encontram sob a roupagem da compra e venda em virtude da maior importância econômica ou 
maior ocorrência desse contrato. 
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Como o negócio aquisitivo não tem caráter de obrigatório, os contornos desses Títulos da 

Dívida Agrária são mais favoráveis ao titular do que os daqueles cuja causa seja a 

desapropriação para fins de reforma agrária. Esse fundamento decorre da natureza da 

operação, pois se os valores e as condições não forem economicamente vantajosos, haverá 

falta de incentivo a que os proprietários rurais aceitem a proposta feita pelo ente público, 

dificultando a celebração da avença e tornando mais difícil a aquisição de imóveis para a 

consecução dos objetivos mencionados. Essa diferença entre os direitos advindos dos dois 

títulos funda-se, também, em motivo de justiça: se em um caso há uma sanção por 

descumprimento da função social do imóvel rural, no outro esse elemento não está 

presente, justificando-se um tratamento mais benéfico. 

 

O procedimento a ser observado para a aquisição do imóvel, sob essas condições, está 

previsto no Decreto n.º 433/1992. 

 

A Lei n.º 8.629/1993, nos §§ 4º a 6º de seu art. 5º1046, regula a emissão dos títulos em 

questão, nos seguintes termos: 

Art. 5º. A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não 
cumpra sua função social, importa prévia e justa indenização em títulos da dívida 
agrária. 
(...) 
§ 4º. No caso de aquisição por compra e venda de imóveis rurais destinados à 
implantação de projetos integrantes do Programa Nacional de Reforma Agrária, 
nos termos desta Lei e da Lei n.º 4.504, de 30 de novembro de 1964, e os 
decorrentes de acordo judicial, em audiência de conciliação, com o objetivo de 
fixar a prévia e justa indenização, a ser celebrado com a União, bem como com 
os entes federados, o pagamento será efetuado de forma escalonada em Títulos 
da Dívida Agrária - TDA, resgatáveis em parcelas anuais, iguais e sucessivas, a 
partir do segundo ano de sua emissão, observadas as seguintes condições: 
I – imóveis com área de até três mil hectares, no prazo de cinco anos; 
II – imóveis com área superior a três mil hectares: 
a) o valor relativo aos primeiros três mil hectares, no prazo de cinco anos; 
b) o valor relativo à área superior a três mil e até dez mil hectares, em dez anos; 
c) o valor relativo à área superior a dez mil hectares até quinze mil hectares, em 
quinze anos; e 
d) o valor da área que exceder quinze mil hectares, em vinte anos. 
§ 5º. Os prazos previstos no § 4º, quando iguais ou superiores a dez anos, 
poderão ser reduzidos em cinco anos, desde que o proprietário concorde em 
receber o pagamento do valor das benfeitorias úteis e necessárias integralmente 
em TDA. 
§ 6º. Aceito pelo proprietário o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias 
em TDA, os prazos de resgates dos respectivos títulos serão fixados mantendo-se 
a mesma proporcionalidade estabelecida para aqueles relativos ao valor da terra e 
suas acessões naturais. 

 

                                                 
1046 Tais parágrafos foram introduzidos pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001. 
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Uma primeira determinação que se extrai desses dispositivos é que no caso de 

desapropriação, se o proprietário firmar acordo com o ente expropriante, em audiência de 

conciliação, os Títulos da Dívida Agrária seguirão o regime específico daqueles emitidos 

para aquisição voluntária de imóveis rurais1047. 

  

Constata-se, portanto, que o prazo de resgate é de 5 a 20 anos, conforme a extensão da área 

adquirida, obedecida uma carência inicial até o segundo ano. 

 

Ademais, mesmo as benfeitorias úteis e necessárias podem ser pagas por meio da entrega 

de títulos, desde que o alienante concorde com tal cláusula. E, nesse caso, poderá haver 

redução do prazo total de vencimento dos títulos. 

 

Tais Títulos da Dívida Agrária são remunerados a uma taxa de 6% ao ano1048 e é garantida 

a manutenção de seu valor real, por meio de atualização monetária1049. 

 

Por fim, ressalte-se que os mesmos são negociados em mercado próprio organizado pela 

CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. 

 

7.6 Títulos para Alongamento da Dívida Agrícola - ASTNs1050 ou ADAs1051 

 

A Lei n.º 9.138/1995, em seu art. 5º, determinou o alongamento das dívidas originárias de 

crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e 

condomínios, realizadas até 20 de junho de 1995, nos casos especificados nos incisos e 

parágrafos desse mesmo artigo. 

 

                                                 
1047 Uma necessidade que surge nesses casos é a de informar aos agentes econômicos que participam de 
transações envolvendo esses títulos o tipo de negócio que deu origem à sua emissão, se desapropriação ou 
alienação voluntária. Isso porque, conforme já visto (item 7.5), no primeiro caso há imunidade tributária que 
encampa os rendimentos obtidos com esses valores, mas os prazos de vencimento e a remuneração são 
menores. 
1048 Art. 5º, § 4º, da Lei n.º 8.177/1991. 
1049 Art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.629/1993. 
1050 Sigla utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
1051 Sigla utilizada pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, para negociação desses 
valores. 
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Em contrapartida, como forma de prestar garantia nos créditos cujo pagamento foi diferido, 

a Secretaria do Tesouro Nacional foi autorizada, pelo art. 6º do mesmo diploma legal, a 

emitir títulos a serem entregues aos credores nas operações em tela. 

 

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o alongamento da dívida é um direito do 

produtor rural, apesar de a dicção do art. 5º da Lei n.º 9.138/1995 conceder autorização às 

instituições e agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural para procederem à 

operação1052. Outrossim, a mesma Corte também considerou que as transações ora 

descritas consistem em securitização de créditos1053. 

 

Do ponto de vista estritamente técnico, não nos parece correta a classificação dessa 

estrutura negocial como sendo de securitização. Isso porque os títulos emitidos pela União 

não substituíram a dívida original, que continuou a ser mantida entre o produtor rural e a 

instituição financeira, tendo somente alterado o seu prazo e condições. A Secretaria do 

Tesouro Nacional apenas atuou como garantidora do pagamento das dívidas renegociadas 

– na terminologia do Direito Civil, o Estado tinha a responsabilidade pelo pagamento, mas 

não o débito. 

 

Destarte, o objetivo da operação e, em especial, da emissão dos títulos, não era dotar certos 

créditos contratuais de circulabilidade, permitindo a sua transmissão por meio de mercados 

próprios e conferindo-lhes liquidez. As instituições financeiras que concederam 

empréstimos para financiar a produção agrícola e pecuarista receberam os papéis para 

evitar que viessem eventualmente a sofrer um prejuízo em virtude da alteração de normas 

de contratos já celebrados, efetivada por meio de norma jurídica cogente. Buscava-se, com 
                                                 
1052 A Súmula n.º 298 do Superior Tribunal de Justiça reza que “O alongamento de dívida originada de 
crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. 
1053 É o que se constata, v.g., do seguinte julgado: 
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS 
DO DEVEDOR. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA. 
INSTRUÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7-
STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. PERIODICIDADE ANUAL. LEI N.º 9.069/1995. 
SECURITIZAÇÃO. PARCELA EXCEDENTE AO LIMITE FIXADO NO ART. 5º, § 3º, DA LEI N.º 
9.138/1995. RENEGOCIAÇÃO SEGUNDO AS NORMAS DO CMN. OBRIGATORIEDADE. MULTA 
CONTRATUAL. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI N.º 9.298/1996. IRRETROATIVIDADE. 
PENALIDADE RESTABELECIDA (10%). 
(...) 
IV. Ainda que excedente ao limite de securitização previsto no art. 5º, § 3º, da Lei n.º 9.138/1995, a parcela a 
tanto superior deve ser objeto de renegociação entre as partes, consoante as normas fixadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, vedada a prévia e peremptória recusa pela instituição bancária mutuante. 
(...)” (STJ, REsp 345652/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Data do Julgamento: 26/06/2007, 
Fonte: DJ 27/08/2007, p. 255) 
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isso, preservar o interesse das instituições na manutenção do sistema de crédito agrícola 

bem como evitar contestações quanto a alguma lesão à segurança jurídica e ao ato jurídico 

perfeito.  

 

As características desses títulos foram fixadas pelo art. 8º da Resolução do Conselho 

Monetário Nacional n.º 2.238, de 31 de janeiro de 1996. 

 

O prazo de seu vencimento era ajustado para acompanhar as mesmas datas de vencimento 

das obrigações garantidas, como forma de manter a integralidade do valor do crédito 

garantido, mas permitir o resgate à medida que as obrigações que deram origem à emissão 

forem vencendo e sendo pagas. 

 

Já a remuneração dos títulos, segundo o art. 8, III, b, da mencionada Resolução, deveria 

obedecer a um padrão que levava em conta especialmente a fonte dos recursos utilizados 

no empréstimo originalmente contratado. 

 

Tais títulos foram registrados e negociados em mercado próprio organizado pela CETIP 

S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. Esses papéis, ademais, podiam ser 

incluídos pelas instituições financeiras no volume total exigido de aplicação das 

respectivas fontes de recursos em financiamentos rurais. 

 

Esses títulos foram todos resgatados até 20 de dezembro de 20071054. 

 

7.7 Certificados do Tesouro Nacional - CTNs 

 

Os Certificados do Tesouro Nacional – CTNs também são títulos relacionados à 

renegociação de dívidas agrícolas, efetuada com a garantia da União. A sua criação, 

efetivada pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.471, de 26 de fevereiro de 

1998, está relacionada a uma segunda etapa do alongamento das dívidas do setor rural, no 

seio do denominado Programa de Saneamento de Ativos - PESA. 

 
                                                 
1054 Com efeito, consta do site da CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos 
(<www.cetip.com.br>. Acesso em: 24 ago. 2010) que o estoque desses papéis (ADAs) reduziu-se a zero em 
21 de dezembro de 2007. 
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Em acórdão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, assim está descrita a relação 

entre a primeira e a segunda etapas do esforço de renegociação de dívidas agrícolas: 

DIREITO AGRÁRIO. PESA. SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE 
SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDAS ORIUNDAS DE OPERAÇÕES RURAIS. 
SÚMULA Nº 298/STJ. EXTENSÃO AO PESA. APLICABILIDADE DA 
SÚMULA SUJEITA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL. NECESSIDADE, 
COMO CONDIÇÃO PARA O ALONGAMENTO DA DÍVIDA, MAS 
SOMENTE APÓS A ACEITAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO PELA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 
(...) 
- O Governo, por intermédio da Lei nº 9.138/95, implementou um programa de 
securitização de dívidas oriundas de operações rurais. O Programa Especial de 
Saneamento de Ativos – PESA constitui a segunda etapa desse programa de 
securitização, tendo sido instituído pela Resolução nº 2.471 do CMN e 
posteriormente ampliado pela Lei nº 9.866/99, que alterou a redação de diversos 
dispositivos da Lei nº 9.138/95. 
- Para concretizar a primeira etapa do programa e garantir as operações de 
alongamento, o art. 6º da Lei nº 9.138/95 autorizou o Tesouro Nacional a emitir 
títulos, até o montante de R$7.000.000.000,00. No PESA a garantia do 
alongamento não mais eram os R$7.000.000.000,00 em títulos emitidos pelo 
Tesouro Nacional, até porque já esgotados, mas sim novos títulos, igualmente 
emitidos pelo Tesouro Nacional, mas adquiridos diretamente pelo devedor e 
entregues à instituição financeira credora, além de outras garantias acessórias. 
- Nos termos da Súmula nº 298/STJ, “o alongamento de dívida originada de 
crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do 
devedor nos termos da lei”, mas a renegociação somente será obrigatória se 
forem atendidos os requisitos legais. 
- A Súmula nº 298/STJ se estende ao PESA, ou seja, também há o direito 
subjetivo do produtor rural de obter o alongamento dos débitos agrícolas sujeitos 
ao PESA. 
- Entre os requisitos para formalização da renegociação com base no PESA está 
a aquisição, pelo devedor, de títulos do Tesouro Nacional para entrega ao credor 
em garantia do principal, mas esta condição deve ser cumprida após a aceitação 
do alongamento pela instituição financeira. 
Recurso especial conhecido e provido.1055 

 

Com efeito, nos termos do disposto no § 2º do art. 1º da mencionada Resolução, os 

devedores, para pleitearem a renegociação, deveriam adquirir títulos de emissão da 

Secretaria do Tesouro Nacional. Tais papéis, em valor equivalente ao da dívida a ser 

novada, deveriam em sequência ser entregues ao credor, como garantia do principal. 

 

Assim sendo, uma vez mais, parece-nos que não se trata de verdadeira operação de 

securitização, na medida em que continua a haver uma relação obrigacional subjacente, 

entre o produtor rural e a instituição financeira, sendo os títulos em tela utilizados 

precipuamente como caução do pagamento. 

 

                                                 
1055 STJ, REsp 905404/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 08/05/2007, Fonte: 
DJe 03/03/2008. 
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As características gerais dos Certificados do Tesouro Nacional são veiculadas pelo art. 27 

do Decreto n.º 3.859/2001 e pelo anexo à já mencionada Resolução do Conselho 

Monetário Nacional n.º 2.471, de 26 de fevereiro de 1998. 

 

Esses títulos possuem prazo de 20 anos, sendo o preço unitário calculado à taxa de 

desconto de 12% ao ano sobre o valor nominal atualizado. Ademais, a essa remuneração já 

embutida no valor de emissão, soma-se atualização com base no Índice Geral de Preços de 

Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. 

 

A sua colocação não se dava por leilão, mas era feita diretamente ao interessado, tendo em 

vista a conformação geral da operação. Os Certificados do Tesouro Nacional são 

escriturais e nominativos, sendo registrados e transacionados em sistema eletrônico 

administrado pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. 

 

Esses papéis são negociáveis, mas de modo bastante restrito. Em um primeiro momento, os 

títulos deveriam ser cedidos à instituição financeira credora e permanecer bloqueados 

enquanto constituíssem garantia e não houvesse manifestação do Tesouro Nacional acerca 

do exercício da opção de recompra. No caso de execução da garantia, os títulos passam a 

ser inegociáveis, devendo ser substituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional, 

especificando esta nova característica. 

 

O resgate é efetuado em parcela única, na data de vencimento do título. Entretanto, 

assegura-se à União opção de sua recompra, com base no preço unitário, atualizado até a 

data do exercício desse direito. A recompra, nesses moldes, somente pode ser exercida a 

partir da liberação da garantia. 

 

Se a dívida novada for paga antecipadamente, o mutuário instará a Secretaria do Tesouro 

Nacional a se manifestar se tem interesse na recompra dos Certificados. Caso não haja 

manifestação nesse sentido, o título passa a ser negociável no mercado. 

 

7.8 Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal - CDPs 
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A emissão dos Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal – CDPs foi prevista pelo 

art. 3º da Lei n.º 9.711/1998, in verbis: 

Art. 3º. A União poderá promover leilões de certificados da dívida pública 
mobiliária federal a serem emitidos com a finalidade exclusiva de amortização 
ou quitação de dívidas previdenciárias, em permuta por títulos de 
responsabilidade do Tesouro Nacional ou por créditos decorrentes de 
securitização de obrigações da União. 

 

Destarte, esses títulos de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional possuem 

características bastante peculiares. Em primeiro lugar, eles são utilizados por particulares 

para uma finalidade específica: o pagamento, sob a forma de quitação ou amortização, de 

dívidas tributárias de natureza previdenciária. Assim, o seu resgate não se dá diretamente 

ao particular, em dinheiro. O titular dos valores em questão deve entregá-los ao Fisco, 

solicitando que eles sejam utilizados para a extinção total ou parcial de créditos tributários 

de cunho previdenciário. O débito total para com a Previdência Social daquele que utiliza 

os papéis em tela não pode ultrapassar R$ 500.000,00. 

 

Uma vez tendo a Secretaria da Receita Federal do Brasil1056 recebido os papéis de que ora 

se cuida como pagamento de créditos fiscais previdenciários que titulariza, esse órgão 

apresenta-os à Secretaria do Tesouro Nacional, que os resgata por “preço que mantenha a 

equivalência econômica do leilão previsto” para a colocação dos mesmos (art. 4º da Lei n.º 

9.711/1998). 

 

Por outro lado, a forma de aquisição dos Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal 

também difere da maioria dos demais títulos. O agente econômico que adquire 

inicialmente os papéis, subscrevendo-os, não entrega dinheiro ao ente público, mas outros 

títulos da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional ou decorrentes de 

securitização de créditos. A sua aquisição inicial se dá, portanto, por meio de permuta de 

títulos e não de pagamento em pecúnia. 

 

A colocação dos Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal pode se dar de duas 

maneiras diversas: por meio de leilão promovido pela própria Secretaria do Tesouro 

Nacional, no âmbito do sistema informatizado administrado pela CETIP S.A. - Balcão 

                                                 
1056 De acordo com o art. 23 da Lei n.º 11.457/2007, esse órgão do Ministério da Fazenda substituiu o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na arrecadação das contribuições previdenciárias. Anteriormente, 
a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social, que foi extinta pelo diploma legal 
mencionado, já havia tomado tal competência da autarquia previdenciária. 
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Organizado de Ativos e Derivativos, ou diretamente pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, conforme previsto, respectivamente, no caput e no § 3º do artigo 3º da Lei 

n.º 9.711/1998. 

 

A colocação efetivada no âmbito do mercado próprio operado pela CETIP S.A. - Balcão 

Organizado de Ativos e Derivativos permite uma formação de preços adequada, na medida 

em que há condições bursáteis que permitem adequado encontro das curvas de oferta e 

demanda. É essa a função dos leilões realizados. 

 

Contudo, quando a colocação é encetada de forma direta, existe a necessidade de 

parâmetros apropriados para aferição do valor de mercado dos títulos. Por essa razão, há 

previsão legal de que os ativos recebidos pela autarquia em contrapartida dos papéis devem 

tomar como base o “preço médio homologado do seu último leilão de colocação” realizado 

no ambiente de negociação eletrônica1057. 

 

Os Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal admitem unicamente a emissão e 

negociação sob a forma escritural. 

 

Ademais, o art. 28 do Decreto n.º 3.859/2001 define as características gerais desses 

títulos1058. O prazo para resgate e a taxa de juros são fixados em portaria do Ministério da 

Fazenda. A atualização do valor nominal se dá mensalmente, pela aplicação de índice 

calculado com base na Taxa Referencial – TR. 

 

                                                 
1057 Art. 3º, § 3º, da Lei n.º 9.711/1998. 
1058 “Art. 28. Os Certificados da Dívida Pública Mobiliária Federal – Instituto Nacional do Seguro Social – 
CDP/INSS, a serem emitidos com a finalidade exclusiva de amortização ou quitação de dívidas 
previdenciárias, nos termos da Lei n.º 9.711, de 20 de novembro de 1998, terão as seguintes características: 
I – prazo: definido pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da emissão do título; 
II – taxa de juros: definida pelo Ministro de Estado da Fazenda, quando da emissão, em porcentagem ao ano, 
calculada sobre o valor nominal atualizado; 
III – modalidade: nominativa e negociável; 
IV – valor nominal: múltiplo de R$ 1.000,00; 
V – atualização do valor nominal: mensalmente, por índice calculado com base na TR, divulgada pelo Banco 
Central do Brasil, desde a data da emissão do título; 
VI - resgate do principal e pagamento dos juros: em parcela única, na data do resgate do título. 
Parágrafo único.  Os CDP serão emitidos, adotando-se uma das seguintes formas, a ser definida pelo Ministro 
de Estado da Fazenda: 
I – oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser ao par, com ágio ou deságio; 
II – direta, em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do § 3º do art. 3º da Lei n.º 9.711, de 
1998.” 
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7.9 Certificados Financeiros do Tesouro - CFTs 

 

Sob a denominação de Certificados Financeiros do Tesouro – CFTs são emitidos diversos 

títulos da dívida pública de responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, para 

atender a finalidades diversas, em grande parte constantes de leis esparsas. Pode-se dizer 

que são utilizados para hipóteses em que há necessidade ou interesse em fugir da 

padronização que é buscada na emissão de instrumentos financeiros, em virtude de 

peculiaridades advindas de relações jurídicas relacionadas a cada uma das categorias de 

Certificados Financeiros do Tesouro1059. 

 

Os Certificados Financeiros do Tesouro foram criados pelo Decreto n.º 2.766/19981060, que 

posteriormente foi substituído por outros diplomas, e, hoje, são regulados pelos arts. 17 a 

26 do Decreto n.º 3.859/2001. 

 

Nos termos deste último Decreto, os papéis em questão são sempre emitidos sob a 

modalidade nominativa e têm o seu prazo de vencimento e taxa de juros definidos pelo 

Ministro de Estado da Fazenda, quando da respectiva emissão. Ademais, a sua forma de 

colocação é direta, em favor de interessado específico, o que significa a inexistência de 

leilão para tal fim. Essa forma de colocação justifica-se diante do fato de que eles são 

emitidos em decorrência de operações estruturadas específicas, com contrapartes já 

previamente definidas. 

 

Esses títulos adotam a forma escritural e são negociados em ambiente eletrônico 

administrado pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. 

 

A atualização de seu valor nominal varia conforme a série de Certificados Financeiros do 

Tesouro. Com efeito, o Decreto n.º 3.859/2001 prevê oito séries diversas, cada qual com 

um índice de atualização diferente, a saber: 

i)  os da Série A são atualizados com base na variação do Índice Geral de 

Preços - Disponibilidade Interna – IGP-DI do mês anterior, divulgado pela 

Fundação Getúlio Vargas; 
                                                 
1059 Assim, algumas espécies de Certificados Financeiros do Tesouro são utilizadas para a execução de 
políticas setoriais, como as atinentes ao financiamento estudantil e ao combate ao tráfico de drogas. 
1060 A existência desse título já era prevista em leis esparsas, mas o Decreto n.º 2.766/1998 estabeleceu suas 
características próprias. 
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ii) os da Série B são atualizados com base em índice calculado a partir da Taxa 

Referencial – TR; 

iii) os da Série C tem seu rendimento definido pela taxa média ajustada dos 

financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia – Selic; 

iv) os da Série D são atualizados pela variação da cotação de venda do dólar 

estadunidense no mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco 

Central do Brasil, sendo consideradas as taxas médias do último dia 

imediatamente anterior à data-base e à data do vencimento do certificado; 

v) os da Série E são atualizados pela variação do Índice Geral de Preços do 

Mercado – IGP-M do mês anterior, divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas; 

vi) os da Série F tem seu rendimento definido pelo deságio sobre o valor 

nominal, quando de sua colocação; 

vii) os da Série G são atualizados pela variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE; e 

viii) os da Série H são atualizados pela variação da Taxa de Juros de Longo 

Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

 

De uma forma geral, se a atualização é realizada com base em algum índice específico, ela 

deverá ser feita desde a data-base do certificado, equivalente à data de emissão. 

 

Quanto à forma de amortização e resgate, no que tange à ocasião do pagamento do 

principal e dos juros, o art. 26 do Decreto n.º 3.859/2001 divide os certificados em oito 

subséries, numeradas de 1 a 5. 

 

À guisa de exemplo da utilização desse tipo de valor, há os Certificados Financeiros do 

Tesouro da Série E – CFTs-E emitidos em operações relacionadas ao Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, instituído pela Lei n.º 

10.260/20011061. O art. 9º dessa lei determina que os títulos serão entregues às 

                                                 
1061 Que resultou da conversão da Medida Provisória n.º 2.094-28/2001. 



 394 

mantenedoras de instituições de ensino para pagamento dos encargos educacionais 

relativos às operações de financiamento realizadas com recursos do Fundo. 

 

As instituições mantenedoras, por sua vez, podem utilizá-los para o pagamento de 

contribuições sociais predeterminadas1062, ou, na inexistência de débitos dessa natureza, 

para quitação de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, inscritos ou não em dívida ativa da União. 

 

De acordo com a redação vigente do § 1º do art. 10 da Lei n.º 10.260/2001, conferida pela 

Lei n.º 12.202/2010, tais Certificados Financeiros do Tesouro da Série E não podem ser 

negociados com outras pessoas jurídicas de direito privado. Tal restrição não se aplica às 

transferências contratadas entre duas entidades mantenedoras de instituições de ensino. 

 

Uma vez recebidos os papéis como pagamento de tributos, a Secretaria da Receita Federal 

do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deve pedir o seu resgate à 

Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

Outra previsão legal que existia para a emissão de Certificados Financeiros do Tesouro 

constava da revogada Lei n.º 6.368/1976, que cuidava da prevenção e repressão ao tráfico 

ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes1063. O seu art. 34, §§ 5º a 12, trazia a 

possibilidade de leilão de meios de transporte e quaisquer outros bens utilizados para a 

prática dos crimes tipificados nesse diploma legal. Os valores obtidos com o leilão eram 

depositados em conta do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, sendo prestada caução, 

pela União, por meio da entrega à disposição do juízo de Certificados Financeiros do 

Tesouro. Competia à Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD solicitar à Secretaria do 

Tesouro Nacional a emissão dos títulos. 

 

Nos termos do art. 19, parágrafo único, do Decreto n.º 3.859/2001, esses papéis entregues 

em caução eram da Série B, tendo valor nominal múltiplo de R$ 1,00. 

 

                                                 
1062 Assim entendidas aquelas previstas no art. 11, parágrafo único, a e c, da Lei n.º 8.212/1991 e no art. 3º da 
Lei n.º 11.457/2007. 
1063 A revogação deu-se de forma expressa e total pela Lei n.º 11.343/2006. 
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Além das previsões genéricas de sua emissão, os Certificados Financeiros do Tesouro 

também foram e são utilizados para a consecução de operações específicas.  

 

Exemplo disso é a transação efetivada entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, com 

base no disposto no art. 16 da Medida Provisória n.º 1.868-20/1999. No negócio, a União 

adquiriu créditos pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro1064, entregando, em 

contrapartida, Certificados Financeiros do Tesouro tanto ao Estado como ao fundo de 

previdência dos servidores públicos deste. Esses certificados não são negociáveis e foram 

posteriormente substituídos, com base na Lei n.º 10.841/2004, por outros com 

características iguais, mas prazo de vencimento mais curto, para fazer frente às 

necessidades de caixa do mencionado fundo de previdência1065. 

 

É esse também o caso do art. 13 da Medida Provisória n.º 2.181-45/2001, que prevê a 

emissão de Certificados Financeiros do Tesouro em operação pela qual a União poderia 

adquirir créditos pertencentes à Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA. Trata-se de norma 

de efeitos concretos, da qual consta um negócio jurídico especial, ainda que complexo, não 

sendo dotada dos caracteres de generalidade e abstração. 

 

7.10 Créditos Securitizados 

 

Os títulos relacionados a créditos securitizados são aqueles emitidos em virtude da 

assunção, pela União, de dívidas de outros entes, ou pela transformação de dívida 

contratual federal em dívida mobiliária. Assim, cada emissão de títulos dessa natureza 

possui características próprias, que tornam impossível agrupar esses valores segundo 

critérios gerais. 

 

O objetivo é permitir a renegociação das dívidas contratuais, oferecendo um atrativo ao 

credor: a possibilidade de ceder imediatamente a sua posição jurídica, convertendo créditos 

                                                 
1064 Os dados e detalhes relativos a essa operação são descritos na exposição de motivos da Medida 
Provisória n.º 137/2003, posteriormente convertida na Lei n.º 10.841/2004 (disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Exm/2003/EM56-CCIVIL-03.htm>. Acesso em: 4 jan. 2011). 
1065 É interessante notar que tanto a Medida Provisória n.º 2.181-45/2001, que substituiu a Medida Provisória 
n.º 1.868-20/1999, como a Lei n.º 10.841/2004 fazem referência a operações genéricas, com redação típica de 
normas gerais e abstratas. No entanto, a exposição de motivos mencionada permite concluir que houve uma 
única operação desse gênero baseada em tais dispositivos e que as alterações normativas havidas tinham por 
finalidade exclusiva acertar a situação financeira do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro. 
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anteriormente ilíquidos em dinheiro. Além disso, sob a ótica do Estado, a securitização 

permite um melhor controle e gestão da dívida pública, bem como confere maior 

transparência aos negócios. 

 

Entre as operações que acarretam posterior securitização, podemos citar aquelas advindas 

da Lei n.º 8.029/1990, a qual determinou a extinção de diversas autarquias e fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da Administração Pública 

indireta federal. O art. 23 desse diploma legal estabeleceu que a União sucederia essas 

entidades “nos seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato administrativo ou 

contrato, bem assim nas demais obrigações pecuniárias”. 

 

Como forma de novação das dívidas das pessoas jurídicas extintas, em especial do Banco 

Nacional de Crédito Cooperativo S.A. – BNCC, da Siderurgia Brasileira S.A. – 

SIDERBRÁS, do Instituto Brasileiro do Café – IBC, do Instituto do Açúcar e do Álcool – 

IAA, da Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária – INFAZ, da Petrobrás 

Comércio Internacional S.A. – INTERBRÁS, da Petrobrás Mineral S.A. – PETROMISA, 

da Empresa de Portos do Brasil S.A. – PORTOBRÁS e da Siderurgia Brasileira S.A. – 

SIDERBRÁS, foram emitidos títulos entregues aos credores, que podiam ser negociados 

no mercado. 

 

O mesmo se deu no que tange ao passivo das Empresas Nucleares Brasileiras S.A. – 

NUCLEBRÁS, extinta pela Lei n.º 7.862/19891066. 

 

O Decreto n.º 1.647/1995 permitiu a renegociação das dívidas assumidas pela União já 

mencionadas, estabelecendo critérios para o reconhecimento da obrigação e a definição 

exata do montante devido. 

 

Hoje, quando a União pretende efetivar a securitização de dívidas suas ou por ela 

assumidas, emite Notas do Tesouro Nacional – Série B – NTNs-B. A única exceção ainda 

                                                 
1066 O art. 1º desse diploma legal assim dispôs: 
“Art. 1° A União é sucessora da Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - Nuclebrás e suas subsidiárias, nos 
direitos e obrigações decorrentes de operações de crédito interno e externo celebradas até 1° de setembro de 
1988, bem assim nas demais obrigações pecuniárias, existentes na mesma data, salvo as de natureza 
trabalhista e previdenciária, e autorizada a prover, em seus orçamentos anuais, os recursos próprios 
necessários para os pagamentos pendentes e decorrentes desta sucessão.” 
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existente diz respeito às dívidas do Fundo de Compensação das Variações Salariais – 

FCVS. 

 

O mencionado Fundo, criado pela Resolução nº 25, de 16 de junho de 1967, do Conselho 

de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação – BNH, estava inserido no 

âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH. Ele tinha por finalidade garantir, frente 

à instituição financeira, alguns benefícios para os mutuantes, como o limite de prazo para 

amortização e descontos concedidos nas liquidações antecipadas. Em virtude de sucessivas 

alterações normativas aplicáveis aos contratos de financiamento imobiliário, o passivo do 

Fundo avolumou-se muito, de modo que a União teve de assumir os seus encargos. 

 

A Lei n.º 10.150/2000, em seu art. 1º, permitiu que a União celebrasse acordo de novação 

das dívidas do Fundo junto às instituições financeiras. Para tanto, previu a emissão de 

títulos livremente negociáveis, cujas características foram fixadas no § 2º desse artigo de 

lei1067. 

 

Os títulos advindos de operações de securitização de dívidas são negociados em sistema 

administrado pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. 

 

7.11 Títulos de emissão do Banco Central do Brasil 

 

Como já visto retro, o Banco Central do Brasil possui um papel fundamental na 

formulação da política monetária nacional. Por tal motivo, essa autarquia efetivamente 

                                                 
1067 “Art. 1º. As dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, junto às instituições 
financiadoras, relativas a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos de financiamento 
habitacional, firmados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, poderão ser objeto 
de novação, a ser celebrada entre cada credor e a União, nos termos desta Lei. 
(...) 
§ 2º. A novação objeto deste artigo obedecerá às seguintes condições: 
I – prazo máximo de trinta anos, contados a partir de 1o de janeiro de 1997, com carência de oito anos para 
os juros e de doze anos para o principal; 
II – remuneração equivalente à Taxa Referencial – TR ou ao índice que a suceder na atualização dos saldos 
dos depósitos de poupança, acrescida: 
a) de juros à taxa efetiva de três vírgula doze por cento ao ano para as operações realizadas com recursos 
oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
b) de juros de seis vírgula dezessete por cento ao ano, correspondente à taxa efetiva de juros aplicada aos 
depósitos de poupança, para as demais operações; 
III – registro  sob a forma escritural em sistema centralizado de liquidação e de custódia.” 
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lançava no mercado títulos da dívida pública utilizados como instrumentos de execução 

dessa política. 

 

Contudo, o art. 34 da Lei Complementar n.º 101/2000 vedou expressamente a emissão de 

títulos da dívida pública pelo Banco Central do Brasil, a partir de 2 anos da data da 

publicação desse diploma1068. 

 

Em virtude de tal disposição, hoje não mais existem em circulação títulos de 

responsabilidade dessa autarquia. Todos aqueles lançados até a data da proibição 

mencionada já foram resgatados. 

 

Destarte, apenas com objetivo de verificar as características gerais da atuação do Banco 

Central do Brasil como emissor, enquanto esta ainda existia, descreveremos brevemente os 

papéis que eram lançados sob sua responsabilidade. 

 

Ressalte-se, preliminarmente, que todos eles eram emitidos exclusivamente sob a forma 

nominativa e escritural e negociados no ambiente do Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia – Selic1069. 

 

Também se deve observar que todos os títulos que serão mencionados neste tópico eram 

colocados no mercado por meio de oferta pública. A razão disso é que somente essa forma 

de colocação é compatível com a execução de política monetária, pois permite, em 

igualdade de condições, que todos os agentes econômicos interessados adquiram os papéis. 

A formação de preço com base no mecanismo da oferta e da procura dá-se, nas alienações 

públicas, de modo mais eficaz. 

 

Os Bônus do Banco Central do Brasil – BBCs eram regulados pela Resolução do Conselho 

Monetário Nacional n.º 1.780, de 21 de dezembro de 1990. Sua emissão se dava com prazo 

mínimo de 28 dias e a colocação efetuava-se por meio de oferta pública. O seu rendimento 

era auferido mediante desconto sobre o valor nominal conferido no preço de aquisição. O 

resgate, por sua vez, se dava pelo valor nominal. 

                                                 
1068 A Lei Complementar em tela foi publicada em 5 de maio de 2000. 
1069 Apenas da Letras do Banco Central do Brasil – LBCs, quando objeto de regulação da Resolução do 
Conselho Monetário Nacional n.º 1.693, de 27 de março 1990, foram negociadas na CETIP S.A. - Balcão 
Organizado de Ativos e Derivativos. 
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Já os Bônus do Banco Central do Brasil Série A - BBCs-A estavam previstos na Resolução 

do Conselho Monetário Nacional n.º 2.552, de 24 de setembro de 1998. O seu prazo de 

amortização era composto por dois períodos diversos, sendo o primeiro de, no mínimo, 7 

dias e o segundo de, no mínimo, 21 dias. No primeiro período, o rendimento se dava de 

forma idêntica à dos Bônus do Banco Central mencionados no parágrafo anterior, por meio 

de desconto sobre o valor nominal quando da aquisição. Já no segundo período, a 

remuneração era efetivada pela taxa apurada no Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

- Selic. 

 

Outro papel de emissão da autarquia eram as Letras do Banco Central do Brasil – LBCs, 

objeto de regulação da Resolução n.º 1.693/1990 do Conselho Monetário Nacional, de 27 

de março1070. O prazo máximo desses valores era de 30 meses e a sua colocação se dava 

por meio de oferta pública. O seu rendimento, calculado sobre o valor nominal e pago no 

resgate do título, vinha definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados no 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais de características 

semelhantes. 

 

Também foram emitidas Notas do Banco Central do Brasil – NBCs, em três séries 

diversas, cada qual com características próprias, mas todas com atualização do valor 

nominal, ao menos em algum período de sua vida, atrelada à variação do preço da moeda 

estadunidense. 

 

As Notas do Banco Central do Brasil Série A – NBCAs, delineadas pela Resolução do 

Conselho Monetário Nacional n.º 2.571, de 17 de dezembro de 1998, também tinham o seu 

prazo de vencimento composto de dois períodos. No primeiro, com duração mínima de 1 

mês, o valor nominal era atualizado com base na variação da cotação de venda do dólar 

dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas livres. Durante essa primeira fase, 

ademais, os títulos rendiam juros de 6% ao ano, que eram pagos semestralmente, sempre 

antes do inicio da outra parte de seu ciclo de vida. Já no segundo período, cuja duração era 

de no mínimo 2 meses, a remuneração dava-se com base na taxa média ajustada dos 

                                                 
1070 Posteriormente alterada e complementada pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional n.º 
2.077/1994, de 6 de junho, e 2.089/1994, de 1º de julho. 
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financiamentos diários praticada no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

– Selic. O resgate, por sua vez, dava-se em uma parcela única, na data do vencimento. 

 

A Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.760, de 27 de julho de 2000, cuidava 

das Notas do Banco Central do Brasil Série Especial – NBCEs1071. Esses papéis tinham o 

seu prazo de vencimento definido pelo Banco Central do Brasil quando da emissão, assim 

como a taxa de juros era fixada no ato da autarquia que determinava o lançamento, não 

havendo um quantum predefinido. As Notas do Banco Central do Brasil Série Especial 

também tinham a atualização de seu valor nominal vinculada à variação da cotação da 

moeda estadunidense, conforme apurado no mercado de câmbio de taxas livres, sendo 

consideradas as taxas médias dos dias úteis imediatamente anteriores à data-base e à data 

do vencimento do título. Os juros eram pagos semestralmente. Além disso, o resgate dava-

se em parcela única, na data do vencimento. 

 

Por fim, havia as Notas do Banco Central do Brasil Série Flutuante – NBCFs, criadas pela 

Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.545, de 9 de setembro de 1998. O prazo 

de vencimento destas Notas era de no mínimo de 3 meses. Diferentemente daquelas 

mencionadas no parágrafo anterior, seu valor nominal vinha atualizado com base na 

variação da cotação de venda do dólar dos Estados Unidos no mercado de câmbio de taxas 

flutuantes. As Notas do Banco Central do Brasil Série Flutuante rendiam juros de 6% ao 

ano, sendo o pagamento destes efetuado semestralmente, com ajuste no primeiro período 

de fluência, quando couber. Também o seu resgate ocorria em parcela única, na data do 

vencimento. 

 

7.12 Títulos de emissão dos Estados e Municípios1072  

 

Atualmente, não existem títulos públicos de emissão dos Estados e dos Municípios em 

negociação na CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos1073,1074. Não 

                                                 
1071 Esses títulos anteriormente foram objeto de normatização pela Resolução do Conselho Monetário 
Nacional n.º 2.673, de 21 de dezembro de 1999, bem como pela Circular n.º 2.960 e pela Carta-Circular n.º 
2.893, ambas de editadas pelo Banco Central do Brasil em 19 de janeiro de 2000.  
1072 O Distrito Federal, para os fins de emissão de títulos públicos, equipara-se aos Estados. É o que se 
depreende do disposto no § 1º do art. 32 da Constituição da República de 1988, considerando-se, em 
especial, que a autonomia estadual tende a ser mais ampla que a municipal. 
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obstante, com o intuito de demonstrar as principais características dos valores estaduais e 

municipais, alguns deles serão brevemente descritos. 

 

Em primeiro lugar, deve-se salientar que o art. 19 da Lei n.º 8.088/1990 traz uma 

determinação genérica de que os títulos sejam emitidos sob a forma nominativa. Essa 

imposição, dado o seu caráter amplo, inclui os papéis de que ora se cuida. 

 

O Senado Federal, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo art. 52, VI, da 

Constituição da República de 1988, editou a Resolução n.º 43/2001, que cuida dos limites e 

condições para as operações de crédito executadas pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios1075.   

 

A Resolução citada exige que, para cada operação de lançamento haja uma autorização 

específica do Senado Federal (arts. 28, III, e 38)1076. 

 

O art. 19, II, dessa Resolução veicula exigência de que os papéis estaduais e municipais 

“guardem equivalência com os títulos federais”. A melhor interpretação para o dispositivo 

em exame é que cada valor emitido por um Estado ou Município tem de tomar como 

modelo um outro título, ainda em negociação1077, emitido pela União1078, adotando-se as 

mesmas normas quanto à remuneração, correção do valor nominal, colocação e resgate. 

                                                                                                                                                    
1073 Segundo dados do site da entidade (<www.cetip.com.br>), a última data em que houve papéis dessa 
espécie lá depositados foi 15 de setembro de 2008. 
Atualmente, existem em circulação Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPACs emitidos 
pelo Município de São Paulo, negociados na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, que não representam 
uma dívida pública (vide item 4.4.1). 
1074 Os motivos para essa inexistência presente foram analisados anteriormente (vide itens 6.1 e 6.6). 
1075 Essa é a norma atualmente em vigor, apesar de ter sofrido diversas alterações. Outros atos foram 
anteriormente editados pelo Senado Federal com o mesmo escopo, como, v.g., as Resoluções n.º 36/1992, 
11/1994, 69/1995 e 78/1998. Da análise de todos eles, verifica-se que a regulamentação da matéria foi se 
tornando significativamente mais complexa com o passar do tempo. 
1076 O que não impede a existência de uma única autorização para a emissão de mais de uma série. 
1077 Obviamente, títulos emitidos pela União, mas que já estejam extintos, não mais circulando no mercado, 
não podem ser tomados como parâmetros para novas emissões estaduais ou municipais. 
1078 A simetria deve ser observada tomando como base apenas títulos emitidos pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. Com efeito, no caso de papéis de responsabilidade do Banco Central do Brasil, o objetivo principal 
é a execução de política monetária, que não é matéria afeita às atribuições dos Estados e Municípios. 
Ademais, o termo União, utilizado pela Resolução, em sentido técnico estrito, refere-se a uma pessoa jurídica 
em particular, não se aplicando a entidades da Administração Pública indireta federal. 
Apesar de algumas leis estaduais (como, v.g., a Lei paranaense n.º 8.212/1995, art. 4º, em sua redação atual, e 
a Lei paulista n.º 5.684/1987, art. 2º) preverem a possibilidade de criação de títulos locais que tenham por 
parâmetro valores emitidos pelo Banco Central do Brasil, nenhum título da dívida pública estadual 
efetivamente foi emitido nesses termos. 
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Essa determinação pode ser denominada de princípio da simetria1079. Apenas o prazo para 

resgate pode ser diverso, uma vez que o próprio § 1º estabelece que ele não deve ser 

inferior a 6 meses. 

 

Ainda no art. 19, o inciso I traz um limite para eventuais operações de rolagem, ao dispor 

que “a dívida resultante de títulos vencidos e não resgatados será atualizada pelos mesmos 

critérios de correção e remuneração dos títulos que a geraram”1080. Essa norma pode ser 

denominada de regra de continuidade. No entanto, suas consequências não são adequadas. 

Por um lado, pode acontecer que o mercado forneça ao ente emissor condições de rolar a 

sua dívida em bases mais vantajosas, em especial por meio de taxas de juros mais baixas. 

No entanto, pelo teor da norma transcrita, não poderia fazê-lo, em claro prejuízo ao erário. 

Em sentido oposto, é razoável supor-se que, em um cenário econômico negativo, a rolagem 

da dívida demande o pagamento, pelo emissor, de juros mais elevados que aqueles 

contratados em operações anteriores. Uma vedação incondicional com a ora analisada pode 

inviabilizar a captação de recursos a serem usados para a rolagem indireta, aumentando o 

risco de inadimplemento. 

 

                                                 
1079 A questão atinente à capacidade de os Estados delimitarem as características dos títulos por eles emitidos 
não é nova. Acerca dela, leciona Inglez de Souza: “O direito de determinarem os Estados o modo de emissão 
do título e a forma que devem ter, bem como as condições de pagamento dos juros, sorteio e circulação das 
suas apólices não os autoriza, pois, a legislar sobre as relações dos sucessivos portadores delas uns para com 
os outros ou para com terceiros, nem mesmo dos possuidores para com o Estado emissor, sob o aspecto geral, 
já se vê, de credor para devedor, porque estas relações obedecem à dogmática do direito substantivo, cuja 
disciplina pertence à União” (Títulos ao portador no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria de 
Francisco Alves, 1898, p. 246). 
Nota-se, portanto, que no fim do séc. XIX admitia-se a liberdade de os Estados fixarem as feições de seus 
títulos, não podendo, contudo, adentrar a questões típicas de Direito Comercial, como a circulação dos papéis 
e o caráter obrigacional dos mesmos. Houve, de lá para cá, uma significativa redução em sua autonomia no 
tocante à matéria. Tal redução deveu-se tanto a uma tendência de ordem geral – em grande parte dos setores, 
no âmbito do federalismo brasileiro, os Estados perderam competências para a União, ao longo do séc. XX – 
como a um fator especificamente relacionado aos títulos públicos – a desconfiança acerca dos papéis 
estaduais, mencionada nos itens 6.1 e 6.6. 
1080 O termo resgate é utilizado por essa Resolução como significando que a dívida foi efetivamente quitada 
com recursos próprios, não tendo de ser refinanciada. Ou seja, que não houve rolagem indireta. É o que se 
depreende de seu art. 12, I in verbis: 
“Art. 12. Para efeito do disposto no art. 11 será observado o seguinte:  
I - é definido o percentual mínimo de 5% para o resgate dos títulos da dívida pública dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios em seu vencimento, refinanciando-se no máximo 95% do montante vincendo.” 
Por essa razão, deve-se entender que a norma constante do art. 19, I, diz respeito a novos títulos que forem 
emitidos em virtude de rolagem indireta. Interpretação diversa, ademais, seria absurda, por admitir que esse 
dispositivo está prevendo a hipótese de default dos papéis estaduais, distritais e municipais.  
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Na medida em que cada operação individualmente deve passar pelo crivo do Senado 

Federal e mesmo do Ministério da Fazenda1081, a regra de continuidade é desnecessária e 

produz efeitos negativos.1082 

 

Os títulos devem possuir poder liberatório para o pagamento de tributos (art. 19, II). 

 

Ademais, nos termos do art. 39 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001, os valores 

emitidos por Estados e Municípios somente podem ser colocados por meio de ofertas 

públicas, cujos lineamentos básicos constam do mencionado dispositivo. A exigência 

abrange, ainda, as ofertas secundárias, nos casos de papéis mantidos pelos tesouros 

estaduais ou municipais ou por seus respectivos fundos de dívidas. 

 

Vários dos papéis de emissão dos Estados e Municípios eram chamados de Letras 

Financeiras do Tesouro, mas a legislação local, por vezes, adotava outras denominações. 

 

A título de exemplo, veja-se o caso do Estado do Paraná. A Lei Estadual n.º 8.212/1985 

criou dois títulos locais: as Obrigações do Tesouro do Estado do Paraná – OTE-PR e as 

Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná – LFT-PR1083 (art. 2º). Ademais, o 

diploma em questão confiou ao Poder Executivo a definição das características desses 

valores (art. 4º)1084. 

 

No uso de tal competência, o governador paranaense baixou o Decreto Estadual n.º 

5.700/1989, cujo art. 1º tem a seguinte redação: 

Art. 1º. Os Títulos da Dívida Pública do Tesouro do Estado do Paraná terão as 
seguintes características: 
I – Obrigações do Tesouro do Estado do Paraná – OTE-PR: 
a) denominação: Obrigações do Tesouro do Estado do Paraná – OTE-PR; 
b) prazo: até 25 anos; 
c) modalidade: ao portador ou nominativa-endossável; 

                                                 
1081 Nos termos do art. 38 da Resolução em tela. 
1082 Uma interpretação um pouco mais elástica do texto normativo permite a conclusão de que o lançamento 
de títulos em condições mais favoráveis ao ente emissor é permitido. Isso porque o intuito do Senado 
Federal, ao editar a Resolução em comento, foi resguardar as finanças estaduais e municipais. Portanto, sob a 
perspectiva teleológica, é possível a redução da taxa de juros paga ou a adoção de índices de correção 
tendencialmente menores. Ressalte-se que não há de se falar em prejuízo aos titulares dos papéis, na medida 
em que todas as operações previstas são de rolagem voluntária indireta da dívida – ou seja, novos títulos 
serão emitidos e, com os recursos obtidos, os vincendos serão pagos. Não existe uma vinculação jurídica 
entre os títulos novos e os antigos, mas apenas uma relação de dependência econômica. Destarte, não há, para 
os atuais titulares, qualquer expectativa de direito ao lançamento de futuros papéis em condições próprias. 
1083 Conforme a denominação conferida pela Lei Estadual n.º 9.058/1989. 
1084 Também de acordo com a redação conferida pela Lei Estadual n.º 9.058/1989. 
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d) forma de colocação: oferta pública; 
e) processo de emissão: sob a forma escritural; 
f) valor nominal: idêntico ao Bônus do Tesouro Nacional – BTN, criado pela Lei 
n.º 7.777, de 19 de junho de 1989; e 
g) remuneração: juros máximos de 12% ao ano, calculados sobre o valor nominal 
atualizado monetariamente e pagos semestralmente; 
II – Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná – LFT-PR; 
a) denominação: Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná – LFT-PR; 
b) prazo: entre 1 e 60 meses; 
c) modalidade: ao portador ou nominativa-endossável; 
d) forma de colocação: oferta pública; 
e) processo de emissão: sob forma escritural; 
f) valor nominal: múltiplo de NCz$ 1,00; 
g) rendimento: idêntico aos da Letra Financeira do Tesouro Nacional, criada pelo 
Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987; e 
h) resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento. 
Parágrafo Único – O valor nominal das OTE-PR será atualizado dentro dos 
mesmos índices fixados para o Bônus do Tesouro Nacional – BTN. 

 

Percebe-se, do texto normativo, que as Obrigações do Tesouro eram papéis de longo prazo 

e as Letras Financeiras do Tesouro poderiam ser enquadradas como de curto ou médio 

prazo. Por outro lado, também estão indicados no artigo transcrito os títulos federais 

usados como parâmetro – respectivamente, o Bônus do Tesouro Nacional e a Letra 

Financeira do Tesouro. 

 

O dispositivo, contudo, possui um sério erro que poderia tornar inviável a emissão dos 

títulos paranaenses: em ambos os incisos, é feita menção à forma escritural, mas há 

determinação de emissão sob a modalidade ao portador ou nominativo-endossável. Como 

visto anteriormente, não é possível a convivência do caráter escritural com as cláusulas ao 

portador ou endossável. Isso porque estas pressupõem a existência de um substrato 

material – documento – com base no qual se dá a circulação, e a qualidade escritural 

justamente consiste na inexistência de tal suporte. Há, portanto, no artigo em questão, uma 

contradição relevante. 

 

A questão, contudo, foi resolvida pelos atos do Senado Federal que autorizaram operações 

de crédito mediante a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná. Com 

efeito, as Resoluções n.º 63/1990 e 78/1994 previram que esses títulos adotariam a 

modalidade “nominativo-transferível”, ou seja, seriam nominativos. E, portanto, essa 

forma de transmissão da titularidade é adequada aos instrumentos financeiros de caráter 

escritural. 
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Em Santa Catarina, as Letras Financeiras do Tesouro do Estado – LFTC são reguladas pela 

Lei Estadual n.º 7.546/1989. O art. 3º desse diploma prevê os elementos básicos desse 

papel, a saber: 

Art. 3º. As Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina – LFTC, 
terão as seguintes características: 
I – valor nominal: múltiplo de NCz$ 1.00; 
II – forma de colocação: oferta pública; 
III – rendimento: idêntico aos da Letra Financeira do Tesouro Nacional, criada 
pelo Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987; 
IV – resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento; 
V – modalidade: ao portador ou nominativa-endossável; 
VI – processo de emissão: sob a forma escritural. 

 

O título federal usado como padrão é a Letra Financeira do Tesouro. 

 

O dispositivo transcrito incide no mesmo erro conceitual mencionado quanto aos títulos 

paranaenses, ao determinar o modo de circulação ao portador ou nominativo-endossável e 

a forma escritural. 

 

No presente caso, o ato do Senado Federal que aprovou uma emissão, a Resolução n.º 

5/1989, não é tão explícito quanto à adoção da modalidade nominativa (ou “nominativo-

transferível”). No entanto, o art. 1º dessa Resolução menciona que essas Letras deverão ser 

registradas no Banco Central do Brasil, fazendo pressupor a sua forma escritural, 

incompatível com modos de circulação que pressuponham a corporificação do título. 

 

Já a Resolução n.º 26/1994 do Senado Federal, que autorizou outra emissão, corrigiu 

expressa e adequadamente o equívoco, determinando que os títulos devem circular sob a 

forma “nominativo-transferível”. 

 

No Estado de São Paulo, a Lei Estadual n.º 5.684/1987 previu as Letras do Tesouro do 

Estado, “destinadas à cobertura de déficits, antecipação de receita ou financiamento de 

planos e programas de desenvolvimento” (art. 1º) e a serem regulamentadas por ato do 

Poder Executivo. 

 

Nesse contexto, foi editado o Decreto Estadual n.º 29.526/19891085, que confere aos títulos 

os seguintes atributos: 

                                                 
1085 Posteriormente alterado pelo Decreto Estadual n.º 30.261/1989. 
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Artigo 2º. As Letras do Tesouro do Estado serão emitidas e colocadas no 
mercado através da Secretaria da Fazenda, obedecidas as seguintes 
características: 
a) denominação: Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo – 
LFTP1086; 
b) valor nominal: múltiplo de Ncz$ 1,00; 
c) prazo: 1 a 60 meses; 
d) forma de emissão: escritural; 
e) modalidade: nominativa-transferível; 
f) forma de colocação: ofertas públicas; 
g) rendimento: definido pela taxa média ajustada dos financiamentos apurados 
em sistema centralizado de liquidação e custódia para as letras Financeiras do 
Tesouro Nacional – LFT e títulos com idênticas características, divulgada pelo 
Banco Central, calculado sobre o valor nominal e pago no resgate do título; 
h) resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento. 
Parágrafo único – O Secretário da Fazenda, através de Resolução, poderá 
determinar a emissão de séries distintas de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de São Paulo com periodicidades diferentes de pagamento dos 
rendimentos. 

 

Também nesse caso, o título federal utilizado como modelo foi a Letra Financeira do 

Tesouro. Adota-se, como forma de remuneração, a taxa de média de financiamento 

apurada no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, mantido pelo 

Banco Central do Brasil. 

 

Quanto ao preço de emissão, o art. 3º do Decreto prevê duas formas de cálculo: se a oferta 

se der sob a modalidade de “preços competitivos”, o valor será aquele alcançado nas 

respectivas propostas vencedoras; no entanto, caso a oferta seja efetivada sob a forma de 

“preços não competitivos”, por cada título deverá ser paga a quantia correspondente à 

média ponderada dos preços alcançados nas propostas vencedoras. 

 

Para atender ao disposto no § 2º do art. 9º da Lei n.º 8.024/19901087, o Decreto Estadual n.º 

32.644/1990 dispôs sobre a emissão de Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo – Série 

Especial – BTSP-E. Tais papéis foram emitidos para substituição forçada das Letras 

Financeiras do Tesouro do Estado, em virtude do bloqueio de ativos financeiros adotado no 

âmbito nacional pelo denominado Plano Collor. 

 

                                                 
1086 É interessante notar que o decreto alterou a denominação dos títulos prevista na lei, provavelmente com o 
intuito de reforçar a simetria com papel de emissão do Tesouro Nacional. 
1087 Vide item 7.4.2. 
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As emissões realizadas pelo Estado de São Paulo também foram objeto de autorização do 

Senado Federal, como pode se verificar das Resoluções n.º 16/19891088, 25/1994 e 

58/1994. 

 

No Município de São Paulo, a emissão de Títulos do Tesouro está prevista nas Leis 

Municipais n.º 7.945/1973 e 10.020/1985. O Decreto Municipal n.º 27.630/1989, a seu 

turno, define as linhas mestras desses valores, nos seguintes termos: 

Art. 2º. As Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo – LFTM-
SP1089 terão as seguintes características: 
I – valor nominal: múltiplo de NCz$ 1,00;  
II – forma de colocação: oferta pública; 
III – rendimento: idêntico aos da Letra Financeira do Tesouro Nacional, criada 
pelo Decreto-Lei n.º 2.376, de 25 de novembro de 1987; 
IV – resgate: pelo valor nominal, acrescido do respectivo rendimento; 
V – modalidade: nominativa-transferível; 
VI – prazo:  de 1 a 60 meses. 

 

O preço de emissão obedece às mesmas regras já assinaladas com relação às Letras 

Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo. Assim, a colocação pode se dar a preços 

competitivos ou não competitivos (art. 3º).  

 

Já o Decreto Municipal n.º 29.504/1989 criou os Bônus do Tesouro do Município de São 

Paulo – Série Especial – BTM SP-E, também como forma de atender ao disposto no § 2º 

do art. 9º da Lei n.º 8.024/1990.  

 

O Senado Federal autorizou emissões de títulos paulistanos por meio, entre outras, das 

Resoluções n.º 14/1989, 1/1991, 10/1992, 13/1993, 27/1994, 39/1994, 47/1994, 68/1994, 

25/1995, 1/1996 e 44/1997. 

                                                 
1088 Essa Resolução menciona que as Letras Financeiras do Estado de São Paulo cuja emissão foi autorizada 
seriam utilizadas para substituir Obrigações do Tesouro do Estado de São Paulo – OTPs. A substituição, 
segundo o art. 1º da Resolução n.º 16/1989 do Senado Federal, baseia-no no fato de que as Obrigações do 
Tesouro do Estado “serão extintas em isonomia com o tratamento a ser dado aos títulos federais da espécie, 
na forma do que prescreve a Lei n° 7.730/1989”. Esta Lei, por sua vez, em seu art. 15, II, determinou a 
extinção das Obrigações do Tesouro Nacional. Verifica-se, assim, uma operação de rolagem efetuada com o 
fim de obedecer ao princípio da simetria, anteriormente mencionado. 
O mesmo se deu com a Resolução n.º 5/1989, que cuidava da emissão de títulos pelo Estado de Santa 
Catarina, e com a Resolução n.º 14/1989, atinente a papéis do Município de São Paulo. 
1089 As leis de regência mencionam Títulos do Tesouro, mas o Decreto em questão traz a denominação Letras 
Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Após a análise desenvolvida até aqui acerca da caracterização atual dos títulos públicos, 

em especial daqueles que representam uma dívida estatal, bem como dos mercados em que 

eles são negociados, é possível ter presente um panorama bastante amplo acerca do tema. 

Devemos, contudo, fazer ainda algumas breves considerações à guisa de conclusão. 

 

O primeiro ponto a ser ressaltado consiste mais precisamente em uma constatação. Os 

títulos públicos com os quais nos deparamos hoje diferem, e muito, daqueles existentes há 

duas ou três décadas. A evolução da práxis negocial e, principalmente, dos mecanismos 

tecnológicos aplicados a esses valores acarretou alterações estruturais e funcionais com 

reflexos extremamente importantes na seara jurídica. E, como consequência, o ferramental 

normativo aplicável teve de ser amplamente reformulado. 

 

A essa evolução negocial e normativa deve corresponder, necessariamente, uma resposta 

doutrinária. Estudar o fenômeno dos títulos públicos sob a ótica tradicional dos títulos de 

crédito, como era feito com bastante rigor até há pouco tempo, hoje se demonstra 

inadequado. Isso porque toda a construção doutrinária em matéria cambiária foi edificada 

em torno do conceito de documento e da facilidade que este produzia para a rápida e eficaz 

circulação do crédito. 

 

Entretanto, com a nova realidade que se apresenta, o documento deixa de existir no âmbito 

da emissão e circulação dos títulos públicos. Esses valores hodiernamente são totalmente 

desmaterializados, nominativos e escriturais. As regras de criação, transmissão, pagamento 

e execução tradicionalmente aplicáveis aos títulos de crédito são imprestáveis para 

responder aos reclamos gerados pelos títulos públicos. 

 

O documento, em especial aquele tradicionalmente considerado pela doutrina, cujo suporte 

material é a cártula ou papel, deixa de contribuir para a celeridade das transações e passa, 

pelo contrário, a tornar-se um elemento de retardamento e de aumento de custos. Há uma 

clara inversão no que tange às formas de circulação de direitos creditícios: os papéis ao 

portador já não são os que permitem a realização mais rápida e em maior volume de 
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negócios; a telemática faz com que os títulos nominativos assumam essa função, 

permitindo a aceleração no ritmo dos negócios e um aumento antes inimaginável no 

volume de operações. 

 

Nesse contexto, o modelo teórico mais adequado para explicar e lidar com esses ativos é o 

dos instrumentos financeiros, surgido em passado ainda bastante próximo no ambiente da 

União Europeia. 

 

Desligados de considerações mais relevantes sobre o aspecto formal, os instrumentos 

financeiros permitem ao jurista voltar a sua atenção para o mercado de negociação dos 

títulos. O mais importante deixa de ser o modo pelo qual são representados os direitos. A 

análise e a normatização passam a centrar-se nos negócios jurídicos envolvendo os ativos 

em tela e nas estruturas que os suportam, com a construção e manutenção de padrões de 

certeza e segurança que permitam o adequado funcionamento de um mercado dotado de 

suficiente liquidez.  

 

Não se pode esquecer o fato de que os títulos públicos são emitidos, ao menos em sua 

feição atual, com o intuito primordial de circularem livremente em mercados próprios 

constituídos para tal fim. 

 

A ótica a ser utilizada é a de elaboração e desenvolvimento de estruturas de negociação 

com base na análise das funções a serem por elas desempenhadas. E deve-se, ademais, 

reconhecer a necessidade de uma conformação eficiente desses mercados para que os 

próprios títulos possam atender aos objetivos que lhes são peculiares, como a obtenção de 

recursos para o financiamento das atividades estatais, a execução de políticas públicas e 

mesmo a expansão do sistema financeiro e dos mercados de capitais voltados para a 

obtenção de recursos por agente privados. 

 

A fragilidade da construção doutrinária clássica demonstra-se não apenas no que diz 

respeito à definição dos títulos públicos como espécie do gênero dos títulos de crédito. 

Também os principais negócios jurídicos envolvendo a figura em estudo devem ser 

reavaliados. 
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A compra e venda, figura que está na base de todo o Direito Contratual contemporâneo, é 

tradicionalmente alardeada como a principal transação pela qual se transfere a titularidade 

dos valores de que cuidamos. No entanto, as normas atinentes a esse contrato não se 

demonstram úteis para a regulação de tais negócios, pois a sua preocupação volta-se, em 

boa medida, para a existência de uma coisa materialmente identificável – a qual, como já 

visto, não está presente quando se trata de títulos públicos. 

 

O melhor modo de lidar com essa situação é o recurso às categorias mais gerais do Direito 

Privado, como os conceitos de negócio jurídico e de obrigação e pagamento. É com base 

em tais elementos dotados de uma configuração bastante ampla que se pode, cotejando-os 

com os caracteres peculiares às operações relativas a títulos públicos, extrair o regime 

jurídico das operações realizadas nos mercados próprios. 

 

Os temas particularmente relacionados aos títulos públicos e, mais genericamente, aos 

papéis de dívida negociados em mercados próprios, despontam como objetos mais 

significativos da análise jurídica: lançamento, oferta pública, mercado secundário, resgate, 

rolagem da dívida, renegociação etc. E devem todos eles ser estudados à luz dos princípios 

gerais do Direito Privado, uma vez que não há um ferramental mais específico que possa 

ser utilizado. 

 

Outrossim, não se pode deixar de lançar, quando da análise dos títulos públicos e do seu 

respectivo mercado, um olhar mais cuidadoso sobre os interesses de cada um dos diversos 

grupos de agentes econômicos envolvidos nessa seara. Encontramos nesse âmbito os 

investidores institucionais, alguns deles dispondo de um volume de recursos enorme para 

investir e que devem ser aportados, ao menos em parte, na manutenção de carteiras de 

títulos públicos, quer em virtude de normas legais, regulamentares ou estatutárias, quer 

diante de sua estratégia de investimentos. Mas também encontramos atuando nesse 

mercado os pequenos investidores, pessoas físicas, que pretendem formar uma poupança e 

proteger os recursos financeiros que detêm investindo-os em ativos os mais seguros 

possíveis. 

 

Todos esses interesses bastante diversos, em alguma medida, devem ser levados em 

consideração quando da estruturação jurídica de cada título e dos próprios mercados, em 

um contexto de democratização dos contratos celebrados com a Administração Pública e 
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da distribuição dos proveitos que podem advir de tais negócios. Essa diversidade, ademais, 

também influencia na existência de um número considerável de diferentes títulos públicos, 

cada qual com características que satisfazem alguns interesses. 

 

Diante desse quadro, devem ser trabalhadas condições institucionais que permitam o 

adequado funcionamento dos mercados de negociação dos títulos públicos. Essas 

condições abrangem desde uma postura do Estado que gere confiança nos agentes 

econômicos privados, até a criação de um arcabouço jurídico próprio que permita regular 

de modo apropriado os ambientes de negociação e as transações neles encetadas. 

 

Com efeito, a necessidade de segurança jurídica impõe, por um lado, a demanda por 

normas legais ou infralegais próprias que estruturem esses mercados. Houve, por certo, 

algum avanço no âmbito do Direito positivo brasileiro nesse sentido, como, por exemplo, 

com a edição da Lei n.º 10.214/2001 e de atos normativos, pelo Banco Central do Brasil ou 

pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

Mas, por outro lado, para que possam se alcançar níveis de segurança e certeza suficientes, 

também a doutrina brasileira deve buscar compreender a nova situação do mundo 

econômico e trabalhar os conceitos e ferramentas imprescindíveis tanto para que o 

fenômeno em questão seja bem compreendido, como para que os eventuais conflitos de 

interesses sejam resolvidos de modo adequado e para que a própria normatização possa 

continuar a evoluir. E, nesse tocante, o caminho ainda está quase que totalmente por 

construir. 

 

Na realização dessa tarefa, a doutrina pode predispor-se a encarar os fatos sobre óticas 

diversas. Uma delas, que nos parece imprescindível, mas ainda muito pouco desenvolvida, 

é a do Direito Privado. Com efeito, as finanças públicas são objeto de longas discussões 

entre os juristas, com significativo desenvolvimento das matérias a elas relacionadas. 

Entretanto, o crédito público hoje exerce uma grande influência no âmbito dos mercados 

financeiros, tanto em virtude dos volumes de recursos movimentados por essa espécie de 

ativos, quanto pela sofisticação dos negócios e estruturas que os envolvem.  

 

A fixação de conceitos doutrinários suficientemente precisos é uma tarefa que não pode ser 

relegada a um segundo plano, sob pena de vigerem incerteza e instabilidade que não se 
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coadunam com os reclamos para o bom funcionamento dos mercados em questão. E, frise-

se uma vez mais, sob a ótica privatista, o tema deve ser abordado levando-se em 

consideração os recentes avanços e modificações sofridos tanto pelos instrumentos 

financeiros como pelos mercados em que eles são negociados. 

 

Ressalte-se, ademais, que a adoção do conceito de instrumentos financeiros faz-se 

necessária no que se refere aos títulos públicos também em virtude da expressa exclusão 

destes últimos do regime previsto em lei para os valores mobiliários. 

 

Mas não é somente nesse campo que esse conceito pode trazer benefícios à análise 

jurídica. Uma tendência evolutiva recente é de que os bancos centrais foquem a sua 

atuação em questões prudenciais e de risco de mercado, enquanto aos órgãos de regulação 

do mercado de valores mobiliários é reservada a tarefa de garantir os direitos dos 

investidores, em especial no que diz respeito à ampla e adequada dispersão de 

informações. Por essa razão, um modelo abrangente como o dos instrumentos financeiros 

permite a acomodação dessas tendências em relação aos ativos financeiros hoje 

encontrados no Brasil e fornece elementos para o jurista melhor trabalhar com essa 

realidade, sem divisões formais entre as competências do Banco Central do Brasil e da 

Comissão de Valores Mobiliários. 

 

Enfim, o presente trabalho procurou, com uma visão voltada para a realidade presente, 

estudar um tema relevante mas ainda pouco explorado no Brasil, ao menos pela doutrina 

de cunho privatista. E, nesse contexto, pretendeu expor a caracterização dos títulos 

públicos como uma forma de instrumento financeiro, tecendo uma análise acerca da 

estruturação e funcionamento dos sistemas de negociação correspondentes. Resta, por 

certo, ainda um longo caminho a trilhar. 
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