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-CONCEITO 
 
O Banco Central do Brasil é autarquia federal integrante do 
Sistema Financeiro Nacional, sendo vinculado ao Ministério 
da Fazenda do Brasil. Criado em 31 de dezembro de 1964 
pela da Lei nº 4.595. 
O Bacen é o órgão executor da política monetária formulada 
pelo Conselho Monetário Nacional, que através dele emite 
reservas como papel-moeda e contra-cheques e executa os 
serviços dos meios de pagamentos. 
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O Banco Central do Brasil poderá intervir ex officio, ou 
por solicitação dos administradores da instituição - se o 
respectivo estatuto lhes conferir esta competência - com 
indicação das causas do pedido, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal em que incorrerem os 
mesmos administradores, pela indicação falsa ou dolosa. 
(Lei 6024/74). 
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-Características e Funções 
 
 
• Tem competência exclusiva para emitir moeda. 
• Autarquia: entidade de administração indireta, regulado 

pela lei 4595/64. 
• Faz parte do sistema financeiro nacional, tendo como 

função executar a política monetária. 
• Órgão acima: Conselho Monetário Nacional → órgão de 

decisões a respeito da política monetária. Compõe o 
Ministério da Fazenda. 

• Órgãos abaixo: todas as instituições financeiras. 
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• No BACEN há uma conta única da União Federal. 
• Ele realiza empréstimos para instituições financeiras 
• Compra títulos de crédito 
• Compra e vende títulos de dívidas públicas da União. 
• Compra e controla o fluxo de moeda estrangeira. 
• Autoriza, normatiza e fiscalizar e as instituições 

financeiras. 
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-REGULAMENTAÇÃO 
 
-Constituição Federal de 1988 
 
Art. 164. A competência da União para emitir moeda será 
exercida exclusivamente pelo banco central.  
§ 1º É vedado ao banco central conceder, direta ou 
indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a 
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição 
financeira. 
§ 2º O banco central poderá comprar e vender títulos de 
emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a 
oferta de moeda ou a taxa de juros. 
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§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão 
depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder 
Público e das empresas por ele controladas, em instituições 
financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 
 
-Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000 
Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser 
utilizados recursos públicos, inclusive de operações de 
crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro 
Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos 
de recuperação ou financiamentos para mudança de 
controle acionário. 
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§ 1o A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a 
cargo de fundos, e outros mecanismos, constituídos pelas 
instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. 
§ 2o O disposto no caput não proíbe o Banco Central do 
Brasil de conceder às instituições financeiras operações de 
redesconto e de empréstimos de prazo inferior a trezentos e 
sessenta dias. 
Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da 
dívida pública a partir de dois anos após a publicação desta 
Lei Complementar. 
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Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre 
um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de 
fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, 
e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, 
ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou 
postergação de dívida contraída anteriormente. 
§ 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as 
operações entre instituição financeira estatal e outro ente 
da Federação, inclusive suas entidades da administração 
indireta, que não se destinem a: 



Banco Central 

 
 I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes; 
II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria 
instituição concedente. 
§ 2o O disposto no caput não impede Estados e Municípios 
de comprar títulos da dívida da União como aplicação de 
suas disponibilidades. 
 
Das Operações com o Banco Central do Brasil 
 
 Art. 39.Nas suas relações com ente da Federação, o Banco 
Central do Brasil está sujeito às vedações constantes do 
art. 35 e mais às seguintes: 
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I - compra de título da dívida, na data de sua colocação no 
mercado, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo; 
II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de 
instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da 
Federação por título da dívida pública federal, bem como a 
operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo 
efeito final seja semelhante à permuta; 
III - concessão de garantia. 
 
 


