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RESUMO  

 

Apesar da relevância do dinheiro em espécie para transações cotidianas, alternativas eletrônicas 

de pagamentos têm ganhado cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. Algumas delas 

apresentam vantagens importantes sobre a moeda física, especialmente em termos de custos de 

emissão e circulação, riscos de segurança para os usuários, impactos socioambientais e 

rastreabilidade de fluxos. Por outro lado, ainda sem se atentar a esses benefícios, as leis 

brasileiras se limitam a proibir a recusa do papel-moeda, pouco importando o tipo e valor da 

operação praticada. Diante dessa constatação, este trabalho tem dois objetivos: (i) responder 

como contratos entre particulares devem lidar com o status de irrecusabilidade do papel-moeda, 

qualificando juridicamente a ação de profissionais na elaboração de cláusulas de pagamento; e 

(ii) sugerir uma revisão normativa do curso legal da moeda brasileira frente ao crescimento de 

pagamentos digitais. Dentre as propostas de revisão normativa, destaca-se aquela que consiste 

em vedar o uso do papel-moeda em transações de grandes somas. Essa medida restritiva 

apresenta mais vantagens do que desvantagens para a sociedade brasileira, sendo opção de 

política pragmática e capaz de fortalecer o controle de ilícitos financeiros. Complementarmente, 

este trabalho propõe mecanismos de estímulo às alternativas eletrônicas de pagamentos, com 

foco em torná-las acessíveis para a parcela da população tradicionalmente excluída do acesso 

ao Sistema Financeiro Nacional. 

 

Palavras-chave: Moeda. Curso legal. Real. Métodos eletrônicos de pagamento. Limites a 

pagamentos em papel-moeda. 



 

ABSTRACT  

 

Despite the cornerstone position of cash for day-to-day transactions, non-cash alternatives (such 

as electronic payment methods) are developing rapidly in Brazil and worldwide. Some of the 

alternatives have important advantages over cash, associated with their use, issuance and 

circulation – especially in terms of costs, security, environmental impacts and traceability. 

However, such benefits have not received proper attention from Brazilian law so far. Brazilian 

legislation simply prohibits the refusal of cash as payment method, regardless of the 

transaction’s type and value. In view of that, this research has two key objectives: (i) answering 

how private agreements can deal with the legal tender status of Brazilian currency notes, 

focusing on contracting around it through payment clauses; and (ii) suggesting a regulatory 

reform of the Brazilian currency’s legal tender in view of the growth in digital payments. 

Among the proposals analyzed, the establishment of thresholds for cash transactions is of 

relevance. This measure has more advantages than downsides for Brazilian society, being a 

pragmatic policy option, capable of strengthening the fight against financial crimes. In addition 

to the limit on cash payments, this work proposes mechanisms to enhance the use of electronic 

payment alternatives, widening people’s access to it, especially when it comes to most 

vulnerable individuals who are currently not integrated to the financial system.  

 

Keywords: Money. Legal tender. Brazilian Real. Electronic payment methods. Limitations on 

cash payments. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho está inserido em um contexto de crescimento exponencial do uso de 

instrumentos eletrônicos de pagamentos no Brasil e no mundo. Estima-se que, hoje, 90% de 

todo o dinheiro exista apenas em servidores de computador.1 Ainda, as tecnologias de 

pagamento são cada vez mais diversas. 

Na década de 1930, o economista John Hicks confessou nervosismo ao expressar suas 

opiniões sobre dinheiro: “[é] com desconfiança e até apreensão peculiar que alguém se arrisca 

a abrir a boca sobre o assunto do dinheiro” (tradução nossa).2 Se falar sobre dinheiro parecia 

complexo naquela época, o é mais ainda hoje, após tantas revoluções monetárias que tornaram 

o conceito o mais abstrato e menos intuitivo. 

Entretanto, apesar dessas tantas “revoluções”, o velho e tradicional dinheiro em 

espécie continua sendo o mecanismo de pagamento mais popular do mundo. Ele tem 

importantes vantagens: é conhecido de todos, simples de utilizar e amplamente aceito. 

Porém, também tem suas desvantagens, como sua baixa rastreabilidade e relativa 

“invisibilidade” para autoridades públicas, o que torna o uso do dinheiro em espécie um 

facilitador de atos de lavagem de capitais, evasão fiscal, corrupção e outros ilícitos. Ainda, o 

oferecimento de formas de pagamentos que independem do papel-moeda passa a ser mais 

relevante diante da percepção de que o ciclo de vida dessas cédulas (emissão, circulação e 

descarte) tem elevados custos econômicos e impactos socioambientais.3 

Assim, países de diversos continentes já estabelecem restrições a pagamentos em 

espécie e organismos internacionais recomendam fazê-lo. A legislação brasileira, por outro 

lado, ainda não reflete essas preocupações. Hoje, não há qualquer restrição legislativa aos 

pagamentos em espécie, independentemente do valor das operações. Ao contrário: as normas 

limitam-se a garantir o curso legal do papel-moeda – ou seja, uma vez oferecido como meio de 

pagamento de deveres e obrigações, o credor não poderá recusá-lo.  

                                                 

1  HARARI, Yuval Noah. Sapiens: Uma Breve História da Humanidade. 28. ed. Rio de Janeiro: L&PM, 2017. 

p. 186. 
2  No original: “It is with peculiar diffidence and even apprehension that one ventures to open one’s mouth on 

the subject of money.” (BROADBENT, Ben. Speech on Central banks and digital currencies. Londres: 

London School of Economics, 02 mar. 2016. Disponível em: 

https://www.bankofengland.co.uk/speech/2016/central-banks-and-digital-currencies. Acesso em: 26 ago. 

2021. p. 2) 
3  As afirmações contidas nesta introdução são corroboradas por estudos pormenorizados nos capítulos 2 e 3 deste 

trabalho.  

https://www.bankofengland.co.uk/speech/2016/central-banks-and-digital-currencies
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Os pagamentos eletrônicos, por sua vez, movimentam créditos contra instituições 

financeiras e instituições de pagamento, denominados respectivamente de “moedas escriturais” 

e “moedas eletrônicas”. Esses instrumentos de pagamento, apesar de apresentarem vantagens 

em termos de rastreabilidade, custos sociais e impactos socioambientais, não são dotados do 

curso legal atribuído à moeda física. 

Assim, este trabalho tem dois objetivos, complementares entre si: (i) responder como 

contratos entre particulares devem lidar com o status de irrecusabilidade dos pagamentos em 

papel-moeda; e (ii) sugerir uma revisão normativa do instituto do curso legal da moeda 

brasileira, frente ao contexto de crescimento do uso dos meios eletrônicos de pagamento. 

O primeiro objetivo consiste em explorar práticas jurídicas a fim de qualificar 

juridicamente a ação de profissionais do direito na negociação e execução de contratos privados. 

Esse tópico leva em consideração exclusivamente o quadro normativo vigente – mais 

especificamente, normas contidas na Constituição Federal, em leis ordinárias e complementares 

ou em decretos legislativos. 

Já o segundo consiste em formular sugestões de lege ferenda para estimular o uso de 

meios eletrônicos de pagamento em detrimento do papel-moeda. Essas sugestões assumem 

quatro formas básicas:  

 

a) obrigar a aceitação de instrumentos eletrônicos de pagamento quando esses forem 

oferecidos em quitação de débitos; 

 

b) proibir, total ou parcialmente, a realização de pagamentos em moeda física;  

 

c) permitir a realização de pagamentos em espécie, mas estabelecendo algum ônus de 

cunho fiscal aos participantes; 

 

d) incentivar, a partir de leis e regulamentos, o desenvolvimento e a disseminação de 

alternativas eletrônicas de pagamento, sem, contudo, proibir ou restringir de qualquer 

modo a circulação da moeda física nem obrigar a aceitação de métodos eletrônicos. 

 

Todas essas sugestões são alvo de análise crítica pormenorizada neste trabalho. 

Procura-se, com isso, aproximar os conceitos normativos e doutrinários da realidade concreta 

dos negócios jurídicos. Neste trabalho, a compreensão do curso legal da moeda se dá em face 
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de questões práticas, como a possibilidade ou não de se limitar pagamentos em espécie e o 

estudo de cláusulas que estabelecem modo de pagamento de prestações pecuniárias. 

Desde logo, importa fazer um esclarecimento terminológico: as expressões “dinheiro 

vivo”, “moeda física”, “papel-moeda”, “recursos em espécie” e “dinheiro físico” devem ser 

entendidas como sinônimas neste trabalho. Todas elas se referem às cédulas de papel e às 

moedas metálicas dotadas de curso legal em uma jurisdição. Termos como “operações em 

dinheiro” e “transações em espécie” são entendidos aqui como negócios de qualquer natureza 

cujo preço seja pago por meio da entrega física do papel-moeda de uma contraparte a outra. 

Além desta introdução, este trabalho se divide nas seguintes etapas: (i) 

contextualização fática – baseada na análise sobre a evolução de uso de diferentes meios de 

pagamento (contida no capítulo 2) e dos principais problemas causados pela utilização irrestrita 

do papel-moeda (capítulo 3); (ii) referencial teórico-normativo – estudo das principais normas 

brasileiras que regem a circulação da moeda física (capítulo 4) e de seus substitutos eletrônicos 

(capítulo 5); (iii) abordagem analítica – análise sobre a viabilidade de se obrigar a liquidação 

de obrigações por meio de pagamentos eletrônicos em contratos privados (item 6.1) e propostas 

de lege ferenda hábeis a estimular o uso da moeda eletrônica e escritural em detrimento da 

moeda física (item 6.2 e capítulos 7 até 9); e (iv) conclusão propositiva – resumo e análise 

comparativa das sugestões de lege ferenda apresentadas ao longo do trabalho, ponderando as 

vantagens e desvantagens de cada uma delas (capítulo 10) e considerações finais (capítulo 11). 

Por fim, descrevem-se as fontes de pesquisa utilizadas neste trabalho. A primeira delas 

é a revisão bibliográfica, consistente na leitura de doutrina nacional e estrangeira e na análise 

de relatórios, censos anuais e dados disponibilizados por autoridades brasileiras e estrangeiras.  

Ainda, analisam-se legislação e regulação em vigor no Brasil, através da leitura e 

mapeamento de normativos relevantes para a formação do referencial teórico-normativo – mais 

especificamente a Constituição Federal, as leis ordinárias e complementares, os decretos 

legislativos e as regras administrativas emitidas pelo Banco Central do Brasil, pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e 

pela Receita Federal. Normas relevantes para este trabalho incluem aquelas que ditam o curso 

legal da moeda brasileira, regulamentam a comunicação de operações em moeda física e 

embasam as proposições de limitações indiretas de cunho tributário. 

Em complementação, analisam-se projetos de lei – propostas normativas em trâmite 

no Congresso Nacional brasileiro sobre a imposição de limites a pagamentos em dinheiro físico 
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– e faz-se um estudo de direito comparado sobre o tema – as medidas legais adotadas em outros 

países para limitar (direta ou indiretamente) pagamentos em espécie.4 

A última fonte utilizada são entrevistas conduzidas com profissionais e pesquisadores 

que têm contato relevante com as matérias discutidas neste trabalho. Elas têm o condão de 

aperfeiçoar os juízos críticos formados ao longo desta pesquisa. As respectivas justificativas 

para cada entrevista estão descritas no Apêndice A deste trabalho. 

  

                                                 

4  O estudo comparado se sujeita à ressalva geral de que a simples internalização de soluções adotadas em outras 

jurisdições é inadequada ao contexto fático e jurídico brasileiro, obrigando a ponderação das especificidades e 

desafios locais, assim como as vantagens e desvantagens de cada proposta. 
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2 O USO DO PAPEL-MOEDA E DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO 

 

 O presente capítulo aborda a evolução do uso de diferentes meios de pagamento no 

Brasil e em outros países. O objetivo é verificar a relevância da circulação da moeda física em 

comparação com pagamentos eletrônicos.  

 

2.1 PERSPECTIVA GLOBAL DOS MEIOS DE PAGAMENTO 

 

Uma executiva de certa empresa multinacional compra uma passagem aérea pelo site 

Decolar.com e insere os dados do seu cartão de crédito para pagamento. Em seguida, pede uma 

corrida até o aeroporto pelo aplicativo Uber em seu celular e paga o serviço com seu saldo em 

Uber Cash. Como o motorista foi cuidadoso e simpático, ela resolve dar uma gorjeta, também 

pelo aplicativo Uber. Ao chegar ao aeroporto, faz uma pausa para comprar um lanche com seu 

cartão de crédito. Satisfeita, ela toma seu voo e chega, horas depois, na cidade de destino. Lá, 

dirige-se ao balcão de atendimentos da central de táxi, informa o endereço de seu hotel e paga 

antecipadamente a corrida, usando, novamente, seu cartão de crédito. Durante o percurso, o táxi 

cruza um pedágio, pago em débito automático pelo adesivo da empresa Sem Parar. Finalmente, 

a executiva chega ao hotel, onde apresenta o comprovante de sua reserva feita pelo Airbnb e 

previamente paga por meio de sua conta PayPal. Exausta após a viagem, ela pede seu jantar 

pelo iFood, realiza o pagamento pelo aplicativo, faz sua refeição sem sair do quarto e vai dormir. 

Nada de futurista há no caso hipotético narrado acima – pelo contrário, é cena bastante 

plausível na vida de algumas pessoas. O exemplo descreve sete pagamentos realizados sem que 

nenhuma cédula de papel-moeda tenha saído da carteira da executiva, atestando um novo 

mundo em que o dinheiro se torna cada vez mais digital, intangível e invisível.5 

O uso de meios de pagamento digitais vem crescendo nos últimos anos, como 

constatou estudo do Banco Mundial de 2017. A parcela da população mundial adulta fazendo 

ou recebendo pagamentos digitais aumentou 11% entre 2014 e 2017. Nos países em 

desenvolvimento, o percentual de pessoas detentoras de contas em instituições financeiras que 

realizaram pagamentos digitais aumentou 12% no mesmo período, alcançando o patamar de 

                                                 

5  FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio 

de Janeiro: Zahar, 2017. p. 678. 
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44%. Em países desenvolvidos, 91% dessas pessoas informaram ter feito ou recebido 

pagamentos digitais no ano de 2017.6  

Transações em moeda física representam parcela cada vez menor do volume total de 

transações no mundo – fato que aponta para o rápido e expressivo crescimento do uso de meios 

eletrônicos de pagamento. A constatação decorre de estudo baseado em dados colhidos entre 

2013 e 2017 em 50 países dos seis continentes. Concluiu-se que lugares onde a circulação da 

moeda representa parcelas decrescentes do Produto Interno Bruto (PIB) são cada vez mais 

numerosos. Eles incluem, dentre outros: Quênia, Nigéria, África do Sul, Zâmbia, China, Índia, 

Indonésia, Rússia, Irlanda, Suécia, Argentina e Brasil.7 

Entretanto, a despeito dos esforços para desenvolver sistemas de pagamento mais 

eficientes e digitais, assim como dos grandes investimentos na promoção de múltiplas 

inovações tecnológicas, o dinheiro em espécie ainda é o principal instrumento de pagamento. 

Isso aconteceu tanto em países em desenvolvimento quanto em grande parte daqueles 

desenvolvidos,8 sendo o seu predomínio em transações de menor valor financeiro. Como 

constatado pelo Banco Central Europeu a partir de estudo de 2014 em sete economias 

desenvolvidas,9 o uso do dinheiro era majoritário em todos elas, pelo menos para as transações 

de valores menos elevados. Assim, mesmo em locais onde há sistemas financeiros 

desenvolvidos e tecnológicos, com diversas opções de pagamentos, instituições financeiras 

ainda dependem de dinheiro em espécie para condução de seus negócios e para prestação de 

serviços aos consumidores.10 

Segundo dados de 2017 do Banco Mundial, um bilhão de adultos (faixa etária acima 

de 15 anos) detentores de contas bancárias usavam dinheiro em espécie para pagar contas de 

serviços básicos, e a maioria dos adultos empregados e detentores de contas bancárias recebiam 

                                                 

6  ANSAR, Saniya et alii. The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech 

Revolution. Washington, DC: The World Bank, 2018. Disponível em: http://hdl.handle.net/10986/29510. 

Acesso em: 20 jan. 2020. p. 7. 
7  BOESENACH, Ewout; DE VRIES, Taco; VAN DER KNAAP, Paul. World Cash Report 2018. [Utrecht]: 

G4S Cash Solutions, [2018]. Disponível em: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-

report.pdf. Acesso em: 05 fev. 2021. p. 119-121. 
8  ARANGO, Carlos A. et alii. Cash Management and Payment Choices: A Simulation Model with International 

Comparisons. ECB Working Paper, Frankfurt, n. 1874, 18 jan. 2016. Disponível 

em: https://ssrn.com/abstract=2717321. Acesso em: 14 jun. 2019.  
9  O estudo considera dados obtidos nos seguintes locais: Austrália, Áustria, Canadá, França, Alemanha, Holanda 

e Estados Unidos da América. 
10  BAGNALL, John et alii. Consumer Cash Usage – a Cross Country Comparison with Payment Diary Survey 

Data. ECB Working Paper Series, Frankfurt: European Central Bank, n. 1685, jun. 2014. Disponível em: 

www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. p. 15-16. 

 

http://hdl.handle.net/10986/29510
https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
https://ssrn.com/abstract=2717321
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf
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seu salário em espécie.11 Nos ditos países em desenvolvimento, o manuseio do dinheiro físico 

traz dados ainda mais impactantes:12 aproximadamente 280 milhões de detentores de contas 

usavam dinheiro físico para enviar ou receber remessas domésticas.13 14 

Alguns fatores explicam a prevalência do papel-moeda.15 O principal deles é que mais 

de 30% da população global acima de 15 anos não tem qualquer tipo de conta bancária, o que 

restringe as opções de transações digitais.16 Porém, mesmo em alguns países onde o acesso a 

contas bancárias é mais difundido, o uso do papel-moeda ainda é majoritário.  

Segundo levantamento do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e 

o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), algumas explicações para isso são:17  

                                                 

11  ANSAR, Saniya et alii. The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech 

Revolution. Washington, DC: The World Bank, 2018. Disponível em: http://hdl.handle.net/10986/29510. 

Acesso em: 20 jan. 2020. p. 13. 
12  Bom exemplo é o da Nigéria, onde as transações em dinheiro em espécie representavam mais de 99% das 

atividades dos clientes em bancos em 2010. A infraestrutura e a quantidade de pagamentos eletrônicos têm 

mostrado crescimento acentuado no país: o número de transações eletrônicas aumentou 389% entre 2012 e 

2015. Mesmo assim, números absolutos de circulação de papel-moeda em relação ao PIB per capita ainda 

demonstram elevada dependência do dinheiro em espécie, mesmo em comparação com países da mesma região 

geográfica (NIGÉRIA. Banco Central. Payments System Transformation: Cash-less Nigeria 

Implementation. [S. l., 27 maio 2014]. Disponível em: 

https://www.cbn.gov.ng/cashless/New%20Payment%20Systems.pdf. Acesso em: 26 ago. 2021. p. 5; 

BOESENACH, Ewout; DE VRIES, Taco; VAN DER KNAAP, Paul. World Cash Report 2018. [Utrecht]: 

G4S Cash Solutions, [2018]. Disponível em: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-

report.pdf. Acesso em: 05 fev. 2021. p. 142). 
13  ANSAR, Saniya et alii. The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech 

Revolution. Washington, DC: The World Bank, 2018. Disponível em: http://hdl.handle.net/10986/29510. 

Acesso em: 20 jan. 2020. p. 13.  
14  Segundo o World Cash Report de 2018, “[a] América do Sul é altamente dependente do dinheiro em espécie. 

Apesar de as infraestruturas de cartões estarem evoluindo e os volumes eletrônicos aumentando, o dinheiro 

permanece crucial para participação na sociedade econômica” (tradução nossa). No original: “South America 

is largely dependent on cash. Even though card infrastructures are improving, and electronic volumes are 

increasing, cash remains crucial to participation in economic society.” (BOESENACH, Ewout; DE VRIES, 

Taco; VAN DER KNAAP, Paul. World Cash Report 2018. [Utrecht]: G4S Cash Solutions, [2018]. 

Disponível em: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf. Acesso em: 05 

fev. 2021. p. 134). 
15  Cabe destaque a trecho original de estudo amplo sobre uso do dinheiro no mundo, publicado em 2018: “[d]epois 

de ter analisado os dados disponíveis, as pesquisas, as tendências e os desenvolvimentos sobre o dinheiro ao 

longo de um período de 5 anos, em 6 continentes e em cerca de 50 países, pode-se concluir com segurança que 

o dinheiro ainda é um instrumento de pagamento essencial em todo o mundo. Como tal, o dinheiro desempenha 

um papel crucial em nossa economia e na vida cotidiana de muitos cidadãos do mundo” (tradução nossa). No 

original: “[a]fter having analysed the available data, research, trends, and developments in cash over a 5-

year period, across 6 continents and close to 50 countries, it can safely be concluded that cash is still an 

essential payment instrument throughout the world. As such, cash plays a crucial role in our economy and in 

the day-to-day lives of many of the world’s citizens”. (BOESENACH, Ewout; DE VRIES, Taco; VAN DER 

KNAAP, Paul. World Cash Report 2018. [Utrecht]: G4S Cash Solutions, [2018]. Disponível em: 

https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf. Acesso em: 05 fev. 2021. p. 130). 
16  GLOBAL FINDEX DATABASE. The Little Data Book on Financial Inclusion: 2018. Washington, DC: 

The World Bank, 2018. Disponível em: http://hdl.handle.net/10986/29654. Acesso em: 10 dez. 2019. p. 11. 
17  FINANCIAL ACTION TASK FORCE; MIDDLE EAST & NORTH AFRICA FINANCIAL ACTION TASK 

FORCE. Money Laundering through the Physical Transportation of Cash. Paris: FATF; Manama: 

 

http://hdl.handle.net/10986/29510
https://www.cbn.gov.ng/cashless/New%20Payment%20Systems.pdf
https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
http://hdl.handle.net/10986/29510
https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
http://hdl.handle.net/10986/29654
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a) questões culturais – como por exemplo, a baixa confiança da população em instituições 

financeiras e a preferência social pela condução das atividades de dia a dia com o 

mínimo escrutínio e máximo anonimato; 

 

b) velocidade de compras em papel-moeda – uma transação em dinheiro é feita em tempo 

real, sendo o pagamento recebido imediatamente. Já o uso do sistema bancário ou de 

pagamentos pode, a depender do caso, ter limite de horários e exigir prazo para 

liquidação; 

 

c) uso de dinheiro em espécie poderia supostamente ajudar na redução do endividamento 

– pessoas tendem a gastar menos quando realizam suas compras em dinheiro vivo, por 

estarem mais conectadas com as transações do que se estivessem utilizando cartões de 

pagamento. Além disso, pessoas que realizam operações em dinheiro só gastam a 

quantia que realmente possuem naquele momento, enquanto aquelas que usam cartões 

de pagamento podem utilizar financiamentos para suas compras, mediante pagamento 

futuro de juros e tarifas pelos serviços financeiros;18 

 

d) descontos em compras – em alguns locais, o consumidor consegue obter preços mais 

baixos se pagar a mercadoria em dinheiro vivo. Além disso, há lojistas que 

comercializam seus produtos pagos em dinheiro físico sem respectiva emissão de nota 

fiscal, esquivando-se ilegalmente do pagamento de tributos sobre essas transações. 

Com isso, conseguem vender mercadorias a preços menores; 

 

                                                 

MENAFATF, 2015. Disponível em: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-

laundering-through-transportation-cash.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. p. 8-9. 
18  Essa explicação não é unânime. Segundo estudo do Banco Central Europeu, para economias fortemente 

baseadas no dinheiro físico, o uso dele ao invés de cartões de crédito não diminui o endividamento da 

população, uma vez que os cidadãos tendem a realizar saques com maior frequência, como forma de precaução, 

mesmo que não precisem de dinheiro naquele momento. Pesquisas empíricas sugerem que o carregamento de 

maiores quantias está correlacionado com maior uso do dinheiro em pagamentos, e não a maiores níveis 

poupança (BAGNALL, John et alii. Consumer Cash Usage: A Cross Country Comparison with Payment Diary 

Survey Data. ECB Working Paper Series, Frankfurt: European Central Bank, n. 1685, jun. 2014. Disponível 

em: www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. p. 16-17). Ainda, capital 

em espécie sacado não renderá juros, como ocorreria com eventuais depósitos investidos junto a instituições 

financeiras e empresas de investimento. 

 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf
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e) taxas bancárias – a compra e venda de bens em dinheiro não requer pagamento de 

taxas a prestadores de serviços bancários ou de pagamentos.  

 

Conforme já explicitado, o uso do dinheiro em espécie está fortemente correlacionado 

com o tamanho das transações. Ele é menos frequente na medida em que o montante das 

transações aumenta. A isso, denominou-se transaction-size model (modelo com base no 

tamanho das transações), e é a conclusão do Banco Central Europeu, fundamentada em base 

estatística coletada entre 2009 e 2012 na Austrália, Áustria, Canadá, França, Alemanha, 

Holanda e Estados Unidos da América.19 

Mesmo diante da persistência do papel-moeda, estudo de 2019 do Banco Central da 

Inglaterra concluiu que o crescimento dos pagamentos eletrônicos e a redução do uso do 

dinheiro são tendências globais.20 Mudanças no comportamento de consumidores são 

reforçadas pela crescente penetração de sistemas eletrônicos de pagamento e pelos custos de 

manuseio do dinheiro para instituições financeiras, estimados em cinco bilhões de libras por 

ano.21 

Além de investigar o sistema inglês, o estudo abordou o contexto de uso do dinheiro 

em espécie em outras jurisdições. Entre as economias analisadas, Dinamarca, Noruega e Suécia 

apresentaram as maiores taxas de declínio do papel-moeda. 22 

Na Dinamarca, a legislação obriga a aceitação de dinheiro em espécie pelos 

estabelecimentos comerciais em suas vendas físicas. Entretanto, normas adotadas a partir de 

2018 mitigam essa obrigatoriedade entre 22h e 6h. Em áreas de alto risco de assaltos, a aceitação 

mandatória de dinheiro é dispensada a partir das 20h. Certos estabelecimentos, porém, deverão 

aceitar dinheiro em quaisquer horários, como é o caso das farmácias.23 Na Noruega, o dinheiro 

                                                 

19  BAGNALL, John et alii. Consumer Cash Usage: a Cross Country Comparison with Payment Diary Survey 

Data. ECB Working Paper Series, Frankfurt: European Central Bank, n. 1685, jun. 2014. Disponível em: 

www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. p. 1- 2, 15-16. 
20  VAN STEENIS, Huw. Future of Finance Review on the Outlook for the UK Financial System: What it Means 

for the Bank of England. Bank of England, [s. l.], 20 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance. Acesso em: 20 jan. 2021. p. 25-26. 
21  ACCESS TO CASH REVIEW. Access to Cash Review: Final Report. [Londres], mar. 2019. Disponível em: 

https://www.accesstocash.org.uk/media/1087/final-report-final-web.pdf Acesso em: 05 nov. 2020. p. 7. 
22  VAN STEENIS, Huw. Future of Finance Review on the Outlook for the UK Financial System: What it Means 

for the Bank of England. Bank of England, [s. l.], 20 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance. Acesso em: 20 jan. 2021. p. 25. 
23  DINAMARCA. Banco Nacional. Danish households opt out of cash payments. Analysis, [s. l.], n. 24, 12 dez. 

2017. Disponível em: 

https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2017/12/Analysis_Danish%20households%20opt

%20out%20of%20cash%20payments.pdf. Acesso em: 04 abr. 2021. p. 6. 

 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance
https://www.accesstocash.org.uk/media/1087/final-report-final-web.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance
https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2017/12/Analysis_Danish%20households%20opt%20out%20of%20cash%20payments.pdf
https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2017/12/Analysis_Danish%20households%20opt%20out%20of%20cash%20payments.pdf
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representa apenas 6% do valor e 11% do número total de transações em pontos de venda. Na 

Suécia, pagamentos em espécie diminuíram 80% na última década.24 

A Inglaterra segue os mesmos passos: o dinheiro, utilizado em seis de cada dez 

transações na década passada, passou a representar apenas três delas em 2018. Estima-se que 

esse número possa alcançar uma a cada dez em uma década.25 Enquanto isso, transações em 

cartões de débito ultrapassaram aquelas em espécie pela primeira vez em 2017.26 São os cartões 

de pagamento, portanto, que encabeçam o processo de digitalização do dinheiro na Inglaterra.27  

A redução no uso do papel-moeda na Inglaterra tem sido monitorada ativamente pelas 

autoridades governamentais. Por mais que a digitalização dos pagamentos seja um objetivo 

perseguido no país, esforços centrados no acesso da população ao papel-moeda ainda são 

necessários, diante da percepção de que o dinheiro ainda é a única fonte de pagamentos 

disponível para parte da população. Assim, em meio à aprovação da Lei Orçamentária de 2020, 

o governo inglês manifestou sua intenção de introduzir regras para proteger o acesso ao dinheiro 

àqueles que dele necessitem.28 

Dessa forma, autoridades financeiras britânicas emitiram recomendações tendentes a, 

de um lado, assegurar a ampla aceitação do dinheiro e, de outro, garantir acesso efetivo de toda 

a população a meios digitais de pagamento alternativos ao papel-moeda.29 Até que esses estejam 

                                                 

24  VAN STEENIS, Huw. Future of Finance Review on the Outlook for the UK Financial System: What it Means 

for the Bank of England. Bank of England, [s. l.], 20 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance. Acesso em: 20 jan. 2021. p. 7. 
25  O valor de saques teve a maior queda no país em sua história, com decréscimo de 9% em 2019. Nesse ano, 

havia 4.500 ATMs a menos no Reino Unido em comparação com 2017 (ACCESS TO CASH REVIEW. Access 

to Cash Review: Final Report. [Londres], mar. 2019. Disponível em: 

https://www.accesstocash.org.uk/media/1087/final-report-final-web.pdf Acesso em: 05 nov. 2020. p. 67). 
26  UK FINANCE. UK Payment Markets 2019. [Londres], jun. 2019. Disponível em: 

https://www.ukfinance.org.uk/policy-and-guidance/reports-publications/uk-payment-markets-2019. Acesso 

em: 07 nov. 2020.  
27  VAN STEENIS, Huw. Future of Finance Review on the Outlook for the UK Financial System: What it Means 

for the Bank of England. Bank of England, [s. l.], 20 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance. Acesso em: 20 jan. 2021. p. 2-27. 
28  O movimento de digitalização foi acelerado pela pandemia do Covid-19, como mostra estudo da Financial 

Conduct Authority do Reino Unido (Autoridade Financeira de Supervisão de Condutas). Parcela da população 

perdeu acesso ao papel-moeda durante os períodos de isolamento social (REINO UNIDO. Autoridade 

Financeira de Supervisão de Condutas. Identifying and managing access to cash during Covid-19. [S. l.], 

30 jun. 2020. Disponível em: https://www.fca.org.uk/news/news-stories/identifying-and-managing-access-

cash-during-covid-19. Acesso em: 08 mar. 2021). 
29  ACCESS TO CASH REVIEW. Access to Cash Review: Final Report. [Londres], mar. 2019. Disponível em: 

https://www.accesstocash.org.uk/media/1087/final-report-final-web.pdf. Acesso em: 05 nov. 2020. p. 112 - 

123. 

 REINO UNIDO. Autoridade Financeira de Supervisão de Condutas. FG 20/3: Branch and ATM closures or 

conversions. [S. l.], set. 2020. Disponível em: https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg20-

03.pdf. Acesso em: 08 mar. 2021. p. 1 - 13. 

 REINO UNIDO. Autoridade Financeira de Supervisão de Condutas. The future of access to cash. [S. l.], 05 

nov. 2020. Disponível em: https://www.fca.org.uk/firms/access-to-cash. Acesso em: 03 set. 2021. 
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disponíveis a todos, as autoridades locais entendem que as cédulas de dinheiro exercem papel 

essencial na economia para diversos grupos da população. Entretanto, a legislação britânica não 

obriga os comerciantes a aceitar dinheiro vivo e sequer há recomendação nesse sentido no 

país.30 

O caso da Suécia é peculiar. O uso do dinheiro diminuiu drasticamente na última 

década, tanto em número de transações quanto em valor de saque em caixas eletrônicos.31 O 

declínio foi facilitado pela legislação nacional, pois nenhuma autoridade central é responsável 

pela distribuição do dinheiro, varejistas não são obrigados a aceitar dinheiro em pagamento de 

vendas realizadas e bancos não eram obrigados a oferecer serviços com recursos em espécie.32 

Tão significativa foi a redução que autoridades locais tentaram suavizar esse processo. 

Isso porque a baixa distribuição de dinheiro vivo no país fez com que regiões menos povoadas 

encontrassem dificuldade de acessar serviços financeiros. Assim, gestores de políticas púbicas 

voltaram as atenções para a inclusão financeira, introduzindo limites mínimos de distribuição 

de papel-moeda a partir de 2016, obrigando a disponibilização de serviços em dinheiro vivo por 

                                                 

30  “Nesse momento, não recomendamos que a legislação exija que todos os varejistas e outras empresas aceitem 

dinheiro em espécie. Isso seria algo custoso de se administrar e parece uma solução draconiana para um 

problema que ainda não ocorreu. [...] No entanto, nós recomendamos que serviços públicos essenciais, serviços 

monopolizados e serviços de utilidade pública sejam obrigados por seus reguladores a assegurar que os 

consumidores que desejem pagar em papel-moeda possam fazê-lo, seja diretamente ou por meio de um parceiro 

(como PayPoint e PayZone).” (tradução nossa). No original: “[w]e don’t recommend legislation to require all 

retailers and other organisations to accept cash – at this stage. This would be costly to manage and feels like 

a draconian solution to a problem that hasn’t yet occurred. […] However, we do recommend that essential 

government services and monopoly and utility services should be required, through their regulators, to ensure 

that consumers wishing to pay by cash can do so, either directly or through a partner (such as PayPoint and 

PayZone)”. (ACCESS TO CASH REVIEW. Access to Cash Review: Final Report. [Londres], mar. 2019. 

Disponível em: https://www.accesstocash.org.uk/media/1087/final-report-final-web.pdf. Acesso em: 05 nov. 

2020. p. 117). 
31  “Em todo o mundo, a Suécia tem a proporção mais baixa entre moeda em circulação e Produto Interno Bruto 

e uma das proporções mais baixas entre valor de saques de moeda em ATMs e Produto Interno Bruto. 

Combinando isso com alta disponibilidade e elevado uso de pagamentos eletrônicos e com uma porcentagem 

de uso de dinheiro de apenas 20%, a Suécia pode ser considerada o país menos dependente de dinheiro do 

mundo” (tradução nossa). No original: “Sweden has the lowest ratio in CIC/ GDP and one of the lowest ATM 

value/GDP in the world. Combined with very high availability and usage of electronic payments and a self-

reported percentage of cash usage of just 20%, Sweden can rightfully be regarded as the least cash-dependent 

country in the world.” (BOESENACH, Ewout; DE VRIES, Taco; VAN DER KNAAP, Paul. World Cash 

Report 2018. [Utrecht]: G4S Cash Solutions, [2018]. Disponível em: 

https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf. Acesso em: 05 fev. 2021. p. 134). 
32  VAN STEENIS, Huw. Future of Finance Review on the Outlook for the UK Financial System: What it Means 

for the Bank of England. Bank of England, [s. l.], 20 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance. Acesso em: 20 jan. 2021. p. 35. 
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grandes bancos33 e distribuindo dispositivos de aceitação de cartões para igrejas e pessoas em 

situação de rua, para que pudessem receber doações por essa via.34 

Apesar do peculiar cenário sueco, diversos países têm se dedicado a implementar 

“programas de desmonetização” – ou seja, de redução da circulação do papel-moeda. Com 

apoio dessas iniciativas, multiplicam-se também os agentes provedores de e-money (moedas 

administradas por empresas privadas e conversíveis em moeda estatal pelo valor de face), como 

Alipay e WeChat na China, Paytm na Índia e M-Pesa no Quênia.35 

Nesse último, é comum a realização de pagamentos eletrônicos por celulares. Mais de 

dois terços da população adulta usa o sistema eletrônico de pagamentos M-Pesa, com volume 

de transações equivalente a 25% do PIB nacional.36 Na Índia, campanhas de desmonetização 

iniciadas em 2016 incluíram restrição de circulação de notas de grande valor de face, estímulo 

a plataformas variadas de pagamentos eletrônicos e, de forma mais direta, imposição de limites 

a certas transações em espécie.37 

Já a China passou de uma sociedade baseada no uso do dinheiro (cash-based economy) 

para uma líder em serviços de pagamentos por celulares e outras transações digitais. Em 2017, 

                                                 

33  Ainda no âmbito de medidas tendentes a assegurar o acesso ao dinheiro, estuda-se a revisão do curso legal da 

moeda sueca para que negócios que oferecem produtos e serviços de acesso necessário à população sejam 

obrigados a aceitar dinheiro. Por exemplo, venda de planos de saúde, serviços de transporte, farmácias, 

supermercados e postos de gasolina (SUÉCIA. Banco Nacional. All banks should be obliged to handle cash. 

[S. l.], 22 out. 2018. Disponível em: https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/notices-and-press-

releases/notices/2018/all-banks-should-be-obliged-to-handle-cash/. Acesso em: 03 out. 2020).  

 A obrigatoriedade poderá se estender para quaisquer produtos ou serviços negociados no país em momentos 

de especial necessidade, como crises de abastecimento ou crises financeiras (SUÉCIA. Banco Nacional. The 

Riksbank Committee’s proposal for a new Riksbank Act. [S. l.], 2019. Disponível em: 

https://www.government.se/4ade68/contentassets/57e0337f21a1480b8a5665cf8a51486c/the-riksbank-

committees-proposal-for-a-new-riksbank-act-summary.pdf. Acesso em: 03 out. 2020). 
34  HENLEY, Jon. Sweden Leads the Race to Become Cashless Society. The Guardian, [s. l.], 04 jun. 2016. 

Disponível em: https://www.theguardian.com/business/2016/jun/04/sweden-cashless-society-cards-phone-

apps-leading-europe. Acesso em: 26 ago. 2021. 
35  “No Quênia, 90% da população utiliza o M-Pesa. Através deste apliswecativo fazem transferências 

internacionais, tomam e pagam empréstimos e processam outros pagamentos, tudo pelo celular. É um caso 

extraordinário na África, um mercado pequeno e com grande população desbancarizada que agora recorre ao 

celular para entrar no século 21.” (SALAMA, Bruno Meyerhof. As moedas digitais estão se popularizando, 

mas os bancos ainda dão as cartas. Infomoney, [s. l.], 21 ago. 2019. Disponível em: 

https://www.infomoney.com.br/colunistas/bruno-meyerhof-salama/as-moedas-digitais-estao-se-

popularizando-mas-os-bancos-ainda-dao-as-cartas/. Acesso em: 03 out. 2020). 
36  THE ECONOMIST. Why Does Kenya Lead the World in Mobile Money?. [S. l.], 02 mar. 2015. Disponível 

em: https://www.economist.com/the-economist-explains/2015/03/02/why-does-kenya-lead-the-world-in-

mobile-money. Acesso em: 04 out. 2020. 
37  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall. Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 10. 

 SHEPARD, Wade. After Day 50: The Results from India’s Demonetization Campaign Are In. Forbes, [s. l.], 

03 jan. 2017. Disponível em: https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2017/01/03/after-day-50-the-results-

from-indias-demonetization-campaign-are-in/?sh=72c2d5f250d1. Acesso em: 26 ago. 2021. 
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transações via celulares no país totalizaram US$ 15.4 trilhões, número significativamente 

superior ao valor global de transações processadas pela Visa e pela Mastercard no mesmo ano 

(US$ 12.5 trilhões).  

Companhias nacionais de comércio eletrônico (e-commerce), gigantes de tecnologia e 

plataformas de redes sociais integraram serviços financeiros a suas plataformas, acelerando o 

movimento de digitalização. A regulação também desempenhou papel relevante nessa 

transição. Até recentemente, o dinheiro eletrônico38 movimentado pelas plataformas digitais do 

país não era totalmente lastreado em recursos líquidos, o que tirava parte da confiança dos 

consumidores nessas plataformas. Mas em 2019 o Banco Popular da China (PBoC) determinou 

a obrigatoriedade de manutenção de recursos líquidos em valor equivalente ao dinheiro 

eletrônico emitido e transacionado por essas sociedades.39 Essa garantia de liquidez opera como 

fator de propulsão adicional desses meios eletrônicos. 

Assim, os provedores de dinheiro eletrônico ganharam tamanha dimensão na China 

que coube ao PBoC emitir comunicado para recordar a população de que sua moeda oficial (o 

“Renminbi”)40 ainda tem curso legal. Mesmo assim, são comuns os casos em que vendedores 

recusam dinheiro em espécie e exigem pagamento em dinheiro eletrônico.41 

Diante disso, nota-se a crescente relevância dos meios digitais de pagamento em 

diversas economias.  Se é verdadeiro que o papel-moeda ainda exerce papel indispensável (em 

especial para transações de menor valor) também é correto afirmar que os volumes financeiros 

movimentados através de meios digitais são cada vez mais relevantes. Passa-se a abordar o caso 

específico do Brasil. 

 

2.2 USO DE MEIOS DE PAGAMENTO NO BRASIL 

 

No Brasil, o uso de meios de pagamento eletrônico também tem crescido 

substancialmente, substituindo o dinheiro em espécie. Segundo levantamento de pesquisadoras 

                                                 

38  Entenda-se aqui por dinheiro eletrônico as moedas administradas por empresas privadas e conversíveis em 

moeda estatal por um valor de face. 
39  VAN STEENIS, Huw. Future of Finance Review on the Outlook for the UK Financial System: What it Means 

for the Bank of England. Bank of England, [s. l.], 20 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance. Acesso em: 20 jan. 2021. p. 29. 
40  O Renminbi é a moeda oficial da República Popular da China, distribuída pelo PBoC. 
41  SALAMA, Bruno Meyerhof. As moedas digitais estão se popularizando, mas os bancos ainda dão as cartas. 

Infomoney, [s. l.], 21 ago. 2019. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/colunistas/bruno-meyerhof-

salama/as-moedas-digitais-estao-se-popularizando-mas-os-bancos-ainda-dao-as-cartas/. Acesso em: 03 out. 

2020. 
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do Insper publicado em 2018, os instrumentos eletrônicos representam cerca de 75% dos 

pagamentos em operações de varejo. Entre 2008 e 2016, a quantidade de transações com cheque 

diminuiu 55%, enquanto a de operações com cartões aumentou 171%.42 

Estudo da Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) de 2018 demonstra que 

canais digitais ganham espaço como alternativas ao dinheiro físico, com destaque para o uso 

do celular em operações financeiras. A fatia de transações bancárias realizadas por esse tipo de 

dispositivo aumentou de 35%, em 2017, para 40% em 2018. Seis a cada dez transações 

bancárias são realizadas pelo celular ou pelo computador, atestando trajetória ascendente das 

movimentações financeiras via dispositivos móveis.43 44 

Mesmo assim, o obituário do papel-moeda deverá levar tempo para ser escrito no 

Brasil. A substituição do dinheiro físico é um processo gradual e mais lento do que nos países 

analisados no tópico 2.1 deste trabalho, como Suécia, Inglaterra e China. 

De acordo com pesquisa de 2017 do Banco Mundial, 30% da população adulta 

brasileira (idade superior a 15 anos) não tem conta bancária. Dentro dessa parcela “não-

bancarizada”, 32% afirmaram não ter contas porque não há instituições financeiras próximas 

de suas residências e 57%, em razão dos custos45 dos serviços financeiros. Além disso, apenas 

57,9% dos adultos de idade superior a 15 anos informaram ter feito ou recebido pagamentos 

digitais no ano anterior – e, considerando apenas os 40% mais pobres da população, esse 

número é de 43,2%.46 

                                                 

42  BRUSCHI, Claudia; PEREZ, Adriana H. A Indústria de Meios de Pagamento no Brasil: movimentos 

recentes. [S. l.]: Insper, 2018. Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-

content/uploads/2018/09/industria-meios-pagamento-brasil-movimentos-recentes.pdf. Acesso em: 10 jan. 

2020. p. 8. 
43 DELOITTE; FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS. Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 

2019. [S. l., 2019]. Disponível em: https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Pesquisa-

FEBRABAN-Tecnologia-Bancaria-2019.pdf. Acesso em: 06 jan. 2020. p. 10-11. 
44  Além disso, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, que representa empresas 

de meios eletrônicos de pagamento, aponta que a participação dos canais digitais de pagamento no consumo 

das famílias brasileiras era de 38,3% no primeiro trimestre de 2019, e o volume financeiro transacionado com 

cartões estava em ascendência, 17% superior ao trimestre anterior (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

EMPRESAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS. Balanço do setor: 1º Trimestre de 2019. [S. l., 

2019]. Disponível em: https://api.abecs.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Balanc%CC%A7o-do-Setor-

1%C2%BA-Tri-de-2019.pdf. Acesso em: 20 jan. 2020. p. 4-7). 
45  Para parte da população, arcar com taxas cobradas por instituições financeiras pelo uso de canais eletrônicos 

de transferências (essencialmente Transferências Eletrônicas Disponíveis e Documentos de Crédito) não é uma 

possibilidade. Até porque essas taxas são fixas e não levam em consideração o valor de cada operação 

(BATAVIA, Bruno; BURGOS, Aldênio. O meio circulante na era digital. Brasília: Banco Central do Brasil, 

jul. 2018. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/O-Meio-Circulante-na-Era-

Digital.pdf?4. Acesso em: 15 jan. 2020. p. 5-6). 
46 THE WORLD BANK. Databank: Global Financial Inclusion. [S. l., 2020]. Disponível em: 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=1228. Acesso em: 20 jan. 2020.  
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Pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira 

da Fundação Getulio Vargas (FGV), em conjunto com a consultoria Plano CDE, permite uma 

observação adicional: bancarização não é sinônimo de inclusão financeira. 57% dos brasileiros 

das classes “C”, “D” e “E” – CDE – tem contas em bancos, mas apenas 7% as utilizam mais de 

uma vez por mês. Mesmo a disseminação quase universal de smartphones não garante uso de 

ferramentas financeiras digitais: 48% dos integrantes das classes CDE usam o aplicativo de 

comunicação Whatsapp, mas apenas 5% realizam operações bancárias pela internet. A 

representatividade desses números fica evidente quando se sabe que as classes CDE 

representam 60% da população brasileira.47  

Estudo do Instituto Locomotiva de outubro de 2019 entrevistou 2.150 brasileiros com 

16 anos ou mais em 71 cidades brasileiras e constatou que: 29% da população com 16 anos ou 

mais declarava não ter movimentado nem conta corrente nem poupança nos últimos seis meses; 

um em cada três brasileiros não tinha conta em banco; 47 milhões de pessoas com mais de 18 

anos (30% da população brasileira adulta) recebiam rendimentos em dinheiro vivo; e 7 em cada 

10 adultos afirmavam ser esse seu principal meio de pagamento.48  

Nova pesquisa do Instituto Locomotiva, a partir de dados coletados em janeiro de 

2021, apontou lento avanço no processo de bancarização da população brasileira. Ainda são 

16,3 milhões de pessoas desbancarizadas (ou seja, sem conta em banco) e outras 17,7 milhões 

sub-bancarizadas (ou seja, que utilizam pouco ou não têm acesso aos produtos e serviços 

disponíveis no mercado). Somados, esses 34 milhões de brasileiros representam 21% da 

população, em comparação com o percentual de 29% da pesquisa anterior.49 

Em abril de 2018, o Banco Central do Brasil (“Banco Central”) divulgou pesquisa 

sobre o brasileiro e sua relação com o dinheiro, em que entrevistou (i) mil pessoas residentes 

de capitais ou municípios com pelo menos 100.000 habitantes; e (ii) mil representantes de 

caixas de comércio e de estabelecimentos de serviço. Os resultados demonstram que, apesar de 

serem crescentes os volumes movimentados por plataformas eletrônicas, o papel-moeda ainda 

é predominante na economia brasileira: é a forma de pagamento mais utilizada para pagar 

                                                 

47  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS DE SÃO PAULO. Escola de Administração Pública. Centro de Estudos 

de Microfinanças e Inclusão Financeira; PLANO CDE. Segmentação em inclusão financeira: relatório. [São 

Paulo]: J. P. Morgan, [2020]. Disponível em: https://www.planocde.com.br/pesquisa-inclusao-financeira/. 

Acesso em: 10 out. 2020. 
48  LOCOMOTIVA PESQUISA & ESTRATÉGIA. Os brasileiros e o dinheiro em espécie. [S. l], out. 2019. 

Disponível em: https://static.poder360.com.br/2019/10/Os-brasileiros-e-o-dinheiro-em-especie-Imprensa-

Outubro-de-2019.pdf. Acesso em: 27 ago. 2021.  
49  LOCOMOTIVA PESQUISA & ESTRATÉGIA. LABS NEWS: 34 milhões de brasileiros não têm acesso a 

serviços bancários. [S. l], 28 abr. 2021. Disponível em: https://is.gd/gpn4hV. Acesso em: 28 abr. 2021.  
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contas e/ou fazer compras – é usado por 96% das pessoas entrevistadas, enquanto o cartão de 

débito (segundo meio mais utilizado) é usado por 52%.50 

Segundo a pesquisa, o dinheiro é o meio que movimentou maior volume de 

pagamentos em 2018 (50%), seguido do cartão de crédito (25%) e cartão de débito (20%). 

Comparado ao ano de 2013, houve pequena redução de 5% no volume de pagamentos em 

dinheiro, o que mostra uma persistência no uso do papel-moeda. 29% dos entrevistados 

afirmaram receber seu salário ou remuneração em dinheiro em espécie.51 Esses dados explicam 

por que o Brasil é considerado uma economia baseada no dinheiro (cash based-economy).52 

A exemplo do que ocorre em outros países, o uso de pagamentos eletrônicos se torna 

mais comum na medida em que o valor da compra aumenta. Para compras de até 10 reais, 88% 

dos entrevistados utilizam dinheiro e apenas 11%, cartão de débito ou crédito. Para compras 

superiores a 500 reais, 31% utilizam dinheiro e 61% optam pelo pagamento em cartões de 

crédito ou débito.53 

É possível conjecturar, ainda sem a robustez de dados da análise anterior, que a 

pandemia de Covid-19 pode acelerar a adoção de meios eletrônicos de pagamento pelos 

brasileiros. O fechamento de estabelecimentos comerciais físicos em período de isolamento 

social obrigou à realização de vendas pela internet, contribuindo para o aumento do uso de 

contas e cartões de pagamento54 percebido entre os meses de março e junho de 2020.55 Em 

especial, nota-se o aumento do uso do cartão pré-pago, o qual depende do depósito anterior de 

recursos na conta de pagamentos associada a ele.56 

                                                 

50  BRASIL. Banco Central. O brasileiro e sua relação com o dinheiro: Pesquisa 2018. [S. l.]: Departamento do 

Meio Circulante, [2018]. Disponível em: https://is.gd/zt2I9Y. Acesso em: 11 jun. 2019.  
51 BRASIL. Banco Central. O brasileiro e sua relação com o dinheiro: Pesquisa 2018. [S. l.]: Departamento do 

Meio Circulante, [2018]. Disponível em: https://is.gd/zt2I9Y. Acesso em: 11 jun. 2019.  
52  Afirmação é de Bernardo Mota, coordenador-geral de Articulação Institucional do COAF – conforme 

Apêndice A –, em entrevista concedida para este trabalho no dia 19 de agosto de 2020. 
53 BRASIL. Banco Central. O brasileiro e sua relação com o dinheiro: Pesquisa 2018. [S. l.]: Departamento do 

Meio Circulante, [2018]. Disponível em: https://is.gd/zt2I9Y. Acesso em: 11 jun. 2019. 
54  Diferente das contas correntes (geridas essencialmente por bancos), as contas de pagamento podem ser 

administradas por outras instituições reguladas pelo Banco Central. Elas podem estar associadas a cartões e 

permitem a realização de operações básicas, como transferências e pagamentos de contas cotidianas. 
55  LARGHI, Nathália. Com pandemia, uso de cartões pré-pagos cresce. Valor Econômico, São Paulo, 10 ago. 

2020. Disponível em: https://is.gd/VBX9RO. Acesso em: 09 set. 2020. 
56  A abertura de contas de pagamento não requer a análise de crédito do usuário, posto que as instituições 

administradoras não realizam empréstimos e os depósitos precedentes restringem risco de inadimplência. Sobre 

o regulamento das contas de pagamento, veja-se abordagem jurídica realizada no item 5.2 deste trabalho. 

 

https://is.gd/zt2I9Y
https://is.gd/zt2I9Y
https://is.gd/zt2I9Y
https://is.gd/VBX9RO
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O auxílio emergencial, criado pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020,57 também já 

foi dito propulsor das transações eletrônicas interbancárias,58 tendo sido implementado no 

período de enfrentamento à crise causada pela pandemia de Covid-19. O benefício financeiro é 

creditado em contas digitais de titularidade dos beneficiários, sendo os valores disponíveis 

movimentáveis ou sacáveis de acordo com calendário escalonado pré-determinado.59 

Para fins de recebimento do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal abriu 

novas contas para 33 milhões de brasileiros.60 Findo o prazo de pagamento do auxílio, parte 

desses detentores de contas pode, tecnicamente, migrar para outras instituições ou adquirir 

outros serviços financeiros junto à Caixa Econômica Federal.61 Nessa linha, o Voto 147, do 

Banco Central do Brasil, emitido em 22 de maio de 2020, afirma que o pagamento do auxílio 

em conta digital: 

 

                                                 

57  “O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos 

trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por 

objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do 

Coronavírus - COVID 19.” (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Auxílio Emergencial 2021. [S. l., 2021]. 

Disponível em: https://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas/default2.aspx. Acesso em: 05 out. 2020). 
58  Por outro lado, o pagamento do auxílio emergencial é visto por alguns como fator de aumento da quantidade 

de notas em circulação, posto que grande parte do volume recebido é sacado pelos beneficiários. “Hoje, as 

cédulas e moedas em circulação na economia brasileira somam R$ 340,879 bilhões. Ao fim de fevereiro de 

2020, antes da eclosão da pandemia por aqui, esse volume era de R$ 259,340 bilhões, ou seja, em pouco mais 

de um ano houve um aumento de 31,4%.” (BOMPAN, Fernanda; CAMPOS, Álvaro. Dinheiro físico ganha 

espaço na economia em meio à pandemia. Valor Econômico, São Paulo, 23 abr. 2021. Disponível em: 

https://is.gd/I9W2mw. Acesso em: 27 ago. 2021). 
59  De forma a complementar o auxílio emergencial, foi instituído o Benefício Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda (BEm), destinado a trabalhadores com vínculo empregatício (portanto, diferente do 

auxílio emergencial) que formalizaram acordo com seus empregadores durante o período de pandemia para 

suspensão de contrato de trabalho ou redução proporcional de jornada e de salário, nos termos da Lei nº 

14.020/20 e do Decreto nº 10.422/20. Nesse caso, o benefício é creditado na conta bancária informada ao 

Ministério da Economia pelo empregador. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Benefício Emergencial de 

Manutenção do Emprego e da Renda: BEm 2021. [S. l., 2021]. Disponível em: https://is.gd/XDAeXd. 

Acesso em: 05 out. 2020). 
60  Os números foram passados pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, em discurso feito 

na Ilha de Marajó no dia 9 de outubro de 2020 (AGÊNCIA BRASIL. Caixa abriu primeira conta para 33 

milhões poderem receber benefícios. Valor Investe, Brasília, 10 out. 2020. Disponível em: 

https://is.gd/xx5HDz. Acesso em: 11 out. 2020). 
61  Não é possível calcular a parcela da população que permanecerá detentora e, principalmente, usuária frequente 

de contas bancárias após o fim do pagamento do auxílio emergencial e do BEm. De todo modo, a obtenção de 

contas digitais, somada à redução de índices de extrema pobreza, pode, em tese, aumentar o uso de serviços 

financeiros por parte da população. Segundo estudo da FGV Social, a combinação dos efeitos econômicos 

deletérios da pandemia e da adoção de medidas como o pagamento desses benefícios financeiros tiveram como 

resultado imediato: (i) a redução do número de pessoas em situação de extrema pobreza no país (renda 

domiciliar per capta de até meio salário mínimo) em 15 milhões entre 2019 e agosto de 2020; e (ii) a diminuição 

em 4,8 milhões do número de integrantes dos estratos populacionais com renda acima de dois salários mínimos 

no mesmo período. (NERI, Marcelo C. (Coord.). Covid, Classes Econômicas e o Caminho do Meio: Crônica 

da Crise até Agosto de 2020 (Sumário Executivo). Rio de Janeiro: FGV Social, out. 2020. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cps/CovidClasses. Acesso em: 12 nov. 2020) 

 

https://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas/default2.aspx
https://is.gd/I9W2mw
https://is.gd/XDAeXd
https://is.gd/xx5HDz
http://www.fgv.br/cps/CovidClasses
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[é] medida de grande importância para o alcance social, na medida em que parcela 

significativa dos beneficiários desse auxílio não deve ter acesso a qualquer tipo de 

conta que lhes permita utilizar instrumentos de pagamento eletrônicos, sendo 

atualmente dependentes do uso do dinheiro em espécie. Além disso, o acesso e a 

efetiva utilização dessas contas pode ser um importante passo no processo de 

cidadania financeira dos beneficiários desse auxílio e alinha-se com o esforço que o 

Banco Central do Brasil (BCB) vem empreendendo no sentido de substituir o uso de 

dinheiro em espécie, porquanto se trata de uma forma de pagamento com elevado 

custo social.62 

 

Em resumo, o Brasil acompanha a tendência mundial de digitalização do meio 

circulante, que também aqui é mais expressiva no caso de transações de montantes elevados. 

Apesar disso, o Brasil ainda é uma economia baseada no uso do dinheiro, em que parcela da 

população continua excluída do acesso a certas alternativas digitais de pagamento. Não à toa, a 

velocidade de digitalização do meio circulante é inferior àquela de economias europeias 

abordadas no item 2.1.  

 

2.3 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS EM CONTRATAÇÕES PRIVADAS 

 

Os diversos estudos sobre o uso de meios de pagamento físicos e digitais pela 

população brasileira e global se concentram essencialmente no comportamento de 

consumidores e lojistas na compra e venda de produtos ou serviços, no pagamento de contas 

básicas e na forma de recebimento de salários e rendimentos. Determinar o método usual de 

pagamento adotado em outros contratos de particulares é tarefa árdua, até porque uma série de 

fatores impedem um resultado confiável.  

Primeiramente, há uma grande variedade de tipos contratuais que podem envolver 

liquidação de prestações pecuniárias (como contratos de mútuo, de aquisição de imóveis, de 

veículos e de outros bens, inúmeros tipos de contratos de prestação de serviços etc.). Eventual 

análise teria que envolver uma base de documentos demasiadamente ampla e diversificada para 

alcançar conclusões aplicáveis aos instrumentos particulares como um todo. Em segundo, 

muitos desses instrumentos não são públicos e sua obtenção pode ser inviabilizada por questões 

                                                 

62  BRASIL. Banco Central. Voto 147/2020–BCB, de 22 de maio de 2020. Assuntos de Organização do Sistema 

Financeiro e de Resolução e assuntos de Regulação – Propõe a edição de ato normativo dispondo sobre a 

dispensa de autorização prévia pelo Banco Central do Brasil para alterações em regulamentos de arranjos de 

pagamentos necessárias para a iniciação de transações de pagamento a partir de contas do tipo poupança social 

digital, de que trata a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, e sobre a imposição de limites às tarifas aplicáveis 

a essas transações em arranjos de pagamento na modalidade “compra”. [Brasília, 2020]. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadVoto.asp?arquivo=/Votos/BCB/2020147/Voto_do_B

C_147_2020.pdf. Acesso em: 21 out. 2021. p. 1. 

 

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadVoto.asp?arquivo=/Votos/BCB/2020147/Voto_do_BC_147_2020.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadVoto.asp?arquivo=/Votos/BCB/2020147/Voto_do_BC_147_2020.pdf
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confidenciais. Ainda, é possível que muitos contratos (mesmo de valores expressivos) nunca 

sejam assinados e existam apenas oralmente.63 

Por outro lado, a análise de cláusulas sobre forma de pagamento em contratos 

brasileiros é relevante para este trabalho. Isso porque ajuda a embasar sugestões de conduta na 

negociação de contratos privados, em especial no que diz respeito à forma de pagamento das 

obrigações pecuniárias. 

Para contornar parcialmente os problemas apresentados, realizou-se pesquisa em 

fontes públicas eletrônicas, através das quais for possível identificar o comportamento típico de 

instituições financeiras na determinação da forma de pagamento de certos contratos em que elas 

figuram como credoras. Com base em minutas de contratos de acesso público, nota-se, por 

exemplo, que os contratos de financiamento para aquisição de imóveis64 concedidos pelas cinco 

principais instituições financeiras do país a seus clientes tendem a estipular o pagamento: (i) 

em débito em conta corrente indicada e mantida pelo comprador junto à instituição; ou (ii) por 

meio de boletos liquidados perante o banco credor. Essa análise é bastante representativa do 

mercado como um todo, uma vez que as cinco instituições financeiras respondiam por 98,4% 

do crédito imobiliário no país para pessoas físicas e jurídicas em 2018.65  

                                                 

63  Afinal, segundo o art. 107 do Código Civil (2002), “[a] validade da declaração de vontade não dependerá de 

forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.” 
64 BANCO DO BRASIL S.A. Instrumento Particular, Com Efeito De Escritura Pública, De Compra, Venda 

E Financiamento De Imóvel, Com Alienação Fiduciária Em Garantia, De Acordo Com As Normas Do 

Sistema Brasileiro De Poupança E Empréstimo (Sbpe) E De Outras Avenças. [S. l.], dez. 2010. Disponível 

em: https://www.bb.com.br/docs/pub/voce/dwn/contratoch.pdf Acesso em: 25 jan. 2020. 

 SANTANDER FINANCIAMENTOS. Contrato de financiamento. Rio de Janeiro, set. 2009. Disponível em: 

https://www.santander.com.br/document/gsb/contrato_de_financiamento_rio_de_janeiro.pdf Acesso em: 25 

jan. 2020. 

 SANTANDER. Crédito Imobiliário: relação de documentos para a contratação. [S. l., 200-?]. Disponível em: 

https://www.santander.com.br/document/wps/Novo_238_CI_0710pdf.pdf. Acesso em: 25 jan. 2020. p. 17.  

 ITAÚ UNIBANCO S.A. Instrumento Particular De Venda E Compra De Bem Imóvel, Financiamento 

Com Garantia De Alienação Fiduciária De Imóvel E Outras Avenças. [S. l.], jan. 2010. Disponível em: 

https://ww3.itau.com.br/imobline/pre/pdf/VC-SFH-TM-SAC-AF-10-2009-com-Seguro.pdf. Acesso em: 25 

jan. 2020.  

 ITAÚ UNIBANCO S.A. Documentos e formulários para a contratação: empréstimo com garantia de 

imóvel. [S. l.], jan. 2010. Disponível em: 

https://ww3.itau.com.br/imobline/pre/pdf/RelacaoDocs_CreditoGarantia.pdf. Acesso em: 25 jan. 2020. p. 6. 

 BRADESCO. Contrato de Financiamento de Bens e/ou Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária 

de Bens Móveis. [S. l.], abr. 2014. Disponível em: 

https://www.bradescofinanciamentos.com.br/portal/content/condicoes_gerais.pdf. Acesso em: 21 out. 2021. 

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Contrato De Compra E Venda De Imovel, Mútuo E Alienação 

Fiduciaria Em Garantia No Sistema Financeiro De Habitação Com Cancelamento De Ônus (Se 

Interveniente Quitante): Carta De Crédito Individual Fgts/Programa Minha Casa Minha Vida – 

CCFGTS/PMCMV – SFH. [S. l., 200]. Disponível em: https://is.gd/F6zDvn. Acesso em: 25 jan. 2020. 
65  BRASIL. Banco Central. Relatório de Economia Bancária – 2018: dezembro de 2018. Brasília, 28 maio 

2019. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatorioeconomiabancaria/31122018. Acesso em: 

25 jan. 2020. p. 147-149. 

 

https://www.bb.com.br/docs/pub/voce/dwn/contratoch.pdf
https://www.santander.com.br/document/gsb/contrato_de_financiamento_rio_de_janeiro.pdf
https://www.santander.com.br/document/wps/Novo_238_CI_0710pdf.pdf
https://ww3.itau.com.br/imobline/pre/pdf/VC-SFH-TM-SAC-AF-10-2009-com-Seguro.pdf
https://ww3.itau.com.br/imobline/pre/pdf/RelacaoDocs_CreditoGarantia.pdf
https://www.bradescofinanciamentos.com.br/portal/content/condicoes_gerais.pdf
https://is.gd/F6zDvn
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatorioeconomiabancaria/31122018
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Dois exemplos de cláusulas nesse sentido são:  

 

a)  modelo de contrato do Itaú Unibanco S.A. – Instrumento particular de venda e compra 

de bem imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóvel e outras 

avenças:  

 

10. Forma de Pagamento: Os pagamentos devidos pelo Comprador por força deste 

Contrato serão efetuados mediante débito em sua conta corrente mantida junto ao Itaú, 

cujo número e agência encontram-se mencionados no item 11 do Quadro Resumo, ou 

mediante liquidação de boleto de cobrança, à opção do Comprador.  

 

10.1. Caso opte por pagar por meio de débito em conta, o Comprador obriga-se a 

manter saldo suficiente em sua conta corrente na data do débito, e autoriza 

expressamente o Itaú a debitar a conta corrente, nas datas de seus vencimentos, os 

valores das prestações mensais. Nesse caso, serão igualmente debitados em conta 

corrente do Comprador os juros de mora e quaisquer outros encargos decorrentes do 

recebimento das prestações e seus acessórios com impontualidade, conforme disposto 

neste Contrato.66 

 

b) modelo de contrato do Banco do Brasil S.A. – Instrumento particular, com efeito de 

escritura pública, de compra, venda e financiamento de imóvel, com alienação 

fiduciária em garantia, de acordo com as normas do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo e de outras avenças:  

 

SEXTA - Da Amortização - O pagamento do valor do financiamento e dos respectivos 

encargos financeiros será efetuado por meio de débito na conta corrente ou em outra 

conta indicada e mantida pelo(a,s,as) COMPRADOR(A,ES,AS) junto ao CREDOR, 

que ocorrerá no primeiro momento do dia do débito autorizado para a operação, 

tornando assim os respectivos valores indisponíveis na conta corrente, em parcela 

única ou em prestações periódicas e sucessivas, calculadas pelo Sistema Prestações 

Iguais, um plano de amortização de dívida em prestações periódicas e sucessivas, em 

que o valor de cada prestação ou pagamento é composto por duas parcelas distintas: 

uma de juros e outra de capital, esta chamada amortização, admitindo-se, de acordo 

com a política de crédito do CREDOR, o pagamento antecipado, parcial ou total, das 

prestações pactuadas.67 

 

A determinação de pagamento mediante débito em conta corrente está em linha com a 

percepção de que os meios eletrônicos de pagamento guardam espaço relevante na liquidação 

                                                 

66  ITAÚ UNIBANCO S.A. Instrumento Particular De Venda E Compra De Bem Imóvel, Financiamento 

Com Garantia De Alienação Fiduciária De Imóvel E Outras Avenças. [S. l.], jan. 2010. Disponível em: 

https://ww3.itau.com.br/imobline/pre/pdf/VC-SFH-TM-SAC-AF-10-2009-com-Seguro.pdf. Acesso em: 25 

jan. 2020. p. 8. 
67  BANCO DO BRASIL S.A. Instrumento Particular, Com Efeito De Escritura Pública, De Compra, Venda 

E Financiamento De Imóvel, Com Alienação Fiduciária Em Garantia, De Acordo Com As Normas Do 

Sistema Brasileiro De Poupança E Empréstimo (Sbpe) E De Outras Avenças. [S. l.], dez. 2010. Disponível 

em: https://www.bb.com.br/docs/pub/voce/dwn/contratoch.pdf. Acesso em: 25 jan. 2020. p. 7. 

https://ww3.itau.com.br/imobline/pre/pdf/VC-SFH-TM-SAC-AF-10-2009-com-Seguro.pdf
https://www.bb.com.br/docs/pub/voce/dwn/contratoch.pdf
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de obrigações pecuniárias de maiores valores (como aquelas relativas à aquisição de um 

imóvel). Essa conclusão diz respeito à parcela da população bancarizada, com condições de 

contratar financiamentos imobiliários perante instituições financeiras nacionais. 

Cláusulas que determinam o adimplemento de obrigação pecuniária por intermédio de 

transferências bancárias não são raras mesmo nas contratações entre particulares em que não 

há uma instituição financeira no polo credor. Nesses casos, a quitação da dívida acontece 

mediante transferência eletrônica, ao invés de entrega física de papel-moeda.68 

Exemplo típico de contrato envolvendo obrigações pecuniárias em favor de um credor 

(que pode ser uma instituição financeira ou não) é o mútuo. Ou seja, o empréstimo de coisa 

fungível, como dinheiro. Esses acordos podem conter cláusulas determinando o pagamento do 

devedor ao credor mediante transferências de valores de uma conta bancária para a outra. É o 

caso das ordens de transferência dadas a um banco em favor de outra conta, a partir de 

Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED), de Documentos de Crédito (DOC)69 e, mais 

recentemente, do Pix.70 São cláusulas nesse sentido:71 

 

A Devedora poderá optar pelo pagamento do Mútuo em parcela única ou em mais 

parcelas, desde que o saldo total do Mútuo seja efetivamente pago à Credora até [dia] 

de [mês] de [ano], mediante transferências bancárias realizadas para a seguinte conta 

corrente de titularidade da Credora, ou outra que a Credora venha a tempestivamente 

indicar: Banco [X]; Agência n° [X]; Conta Corrente nº [X]. 

 

O valor nominal do Mútuo deverá ser pago à Mutuante até [dia] de [mês] de [ano], 

por transferência bancária de recursos imediatamente disponíveis (TED), na seguinte 

conta corrente bancária de titularidade da Mutuante: Banco [X]; Agência n° [X]; 

Conta Corrente nº [X]. 

 

 Outro tipo de contrato tendente a demandar pagamento de obrigação pecuniária de 

valores mais expressivos é o compromisso de compra e venda de imóvel. Destacam-se abaixo 

dois exemplos de cláusulas retiradas de contratos dessa espécie,72 que preveem que o 

pagamento ao promitente vendedor seja concluído por transferências bancárias: 

 

Todos os pagamentos acima deverão ser realizados por meio de transferência 

eletrônica de fundos imediatamente disponíveis para a seguinte conta bancária de 

titularidade dos Promitentes Vendedores, servindo os comprovantes dos respectivos 

                                                 

68  Ao enquadramento jurídico dessas transferências eletrônicas, dedica-se o capítulo 5 deste trabalho. 
69  SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 263. 
70  Para descrição do pormenorizada Pix, veja-se item próprio na seção 9.2 deste trabalho.  
71  Cláusulas retiradas de contratos preparados pelo autor deste trabalho. 
72  Também revisados pelo autor deste trabalho. 
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depósitos bancários como prova de quitação: Banco [X]; Agência n° [X]; Conta 

Corrente nº [X] 

 

Pelo presente Compromisso, os Promitentes Vendedores prometem vender e a 

Promissária Compradora promete adquirir o Imóvel, pelo preço em reais equivalente 

a [US$]73 (“Preço”), que será pago à vista, mediante transferência bancária 

internacional nesse valor, a ser ordenada contra a lavratura da escritura definitiva de 

compra e venda do Imóvel (“Escritura”), para a seguinte conta conjunta de titularidade 

dos Promitentes Vendedores, cujos dados para transferência são ora por estes ora 

fornecidos: 

Titular:  

CPF:  

Banco:  

Agência:  

Conta corrente: 

Código SWIFT:  

Código IBAN: 

 

A Promissária Compradora é domiciliada no exterior e os recursos necessários para 

realizar o pagamento acima previsto serão enviados por meio de remessa bancária 

internacional, procedimento cuja verificação não é imediata, podendo resultar em 

demora no recebimento dos recursos pelos Promitentes Vendedores que não pode ser 

atribuída à Promissária Compradora.  Por conta disso, a prova de pagamento do Preço 

se dará por meio da cópia da confirmação, pelo banco da Promissária Compradora, da 

remessa dos recursos ao banco dos Promitentes Vendedores conforme as instruções 

acima, cópia essa a ser enviada pela Promissária Compradora aos Promitentes 

Vendedores por e-mail no ato da assinatura da Escritura.  Ato contínuo, os Promitentes 

Vendedores transmitirão à Promissária Compradora ou a quem esta indicar a posse e 

todo o domínio, direitos e ações de que são titulares sobre o Imóvel objeto do presente 

Compromisso. 
 

 Assim, tanto em acordos entre particulares e instituições financeiras, como em certas 

contratações que não envolvem essas instituições, o pagamento de obrigações pecuniárias de 

forma eletrônica, sem uso de dinheiro em espécie, é realidade no Brasil. Trata-se de modalidade 

de pagamento amplamente conhecida pelos profissionais do direito responsáveis pelo preparo 

e negociação de instrumentos contratuais.  

 Do exposto até aqui, conclui-se que, apesar do uso ainda recorrente do papel-moeda 

por muitos brasileiros, substitutos eletrônicos representam parcela relevante das transações no 

país. Isso se dá tanto no âmbito de instrumentos firmados entre particulares, quanto em 

operações rotineiras de consumo e pagamento de contas básicas.  

                                                 

73  No exemplo dado, o preço está indexado à moeda estrangeira em razão de o devedor ser estrangeiro, conforme 

autorização legal do art. 2º, inciso IV do Decreto-Lei nº 857/69: 

 “Art 1º São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que 

exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam 

ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.  

 Art 2º Não se aplicam as disposições do artigo anterior: [...]  

 IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada 

no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional”. 
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3 PROBLEMAS PRÁTICOS ADVINDOS DO USO DO PAPEL-MOEDA 

 

 Conforme exposição do capítulo anterior, meios digitais de pagamento ganham espaço 

ano a ano, mas o uso do dinheiro em espécie é ainda bastante expressivo no Brasil e em outros 

países. Essa persistência acarreta problemas de diversas ordens, especialmente quanto a: (i) 

segurança, (ii) custos, (iii) danos socioambientais e (iv) rastreabilidade. Essas quatro questões 

são objeto de discussão neste capítulo. 

 

3.1 SEGURANÇA 

 

A primeira ordem de problemas diz respeito a questões de segurança impostas pelo 

uso do papel-moeda. Em pesquisa realizada com 610 comerciantes de grandes centros urbanos 

do Brasil, 91% dos entrevistados relataram que operações em papel-moeda aumentam suas 

preocupações com segurança e, por isso, 67% afirmam acreditar que seus funcionários 

trabalhando na função de caixa preferem pagamentos em cartão. 41% dos comércios 

pesquisados informaram ter sido vítimas de assalto nos últimos três anos e 25% contrataram 

seguro contra furto e roubo. Esses gastos com seguros constituem custos ocultos do uso de 

papel-moeda e poderiam ser reduzidos em caso de diminuição de operações com dinheiro.74 

O GAFI/FATF também aponta impasses resultantes do uso do dinheiro. O primeiro 

deles é que grandes quantias de cédulas são vulneráveis a roubos. Em segundo, as preocupações 

com segurança geram custos adicionais com logística em pagamentos em espécie, que exigem 

o transporte físico de numerário. Em terceiro, estão os investimentos em segurança, 

recrutamento e treinamento de pessoal para garantir contabilidade e processamento eficientes 

do dinheiro manuseado. Grandes instituições financeiras optam frequentemente por terceirizar 

sistemas de transporte de dinheiro a empresas especializadas, o que pode representar uma 

economia comparada à internalização do serviço em sua estrutura, mas não dispensa gastos com 

a contratação e monitoramento dos terceiros.75 

                                                 

74  Trata-se de pesquisa encomendada pelo grupo Mastercard, com interesse mercadológico no estímulo aos meios 

eletrônicos de pagamento. Segundo a mesma pesquisa, a preocupação com segurança também faz com que 

33% dos entrevistados contratem um empregado de confiança cuja função principal é lidar com o dinheiro, 

aumentando verbas com pessoal (TENDÊNCIAS CONSULTORIA. Custo de carregar dinheiro. Mastercard, 

[s. l.], 2015. Disponível em: https://is.gd/un0hPF. Acesso em: 20 jan. 2020). 
75  FINANCIAL ACTION TASK FORCE; MIDDLE EAST & NORTH AFRICA FINANCIAL ACTION TASK 

FORCE. Money Laundering through the Physical Transportation of Cash. Paris: FATF; Manama: 

MENAFATF, 2015. Disponível em: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-

laundering-through-transportation-cash.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. p. 10. 

 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf
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Segundo dados de 2018 da FEBRABAN, os investimentos das instituições financeiras 

brasileiras em segurança bancária somam mais de nove bilhões ao ano, aplicados na aquisição 

de equipamentos e contratação de pessoal de vigilância. A redução de numerário nas agências 

e o estímulo a transações eletrônicas nos últimos anos colocaram em queda o número de assaltos 

a bancos e de ataques a caixas eletrônicos (ATMs). Riscos à integridade física de clientes e 

funcionários de instituições financeiras associados à manipulação de papel-moeda impulsionam 

o desenvolvimento de meios digitais de pagamento.76 

No Brasil, estima-se que os custos de caixas eletrônicos sejam 60% a 70% superiores 

a outros países. Isso em razão (i) dos dispositivos adicionais de segurança exigidos das 

máquinas no país; e (ii) da baixa interoperabilidade, que torna muitos caixas restritos aos 

serviços de saques, pagamentos e consultas de um ou poucos bancos.77 Acredita-se que 215 

municípios deixaram de ter sua única agência bancária desde 2016, como consequência de 

roubos a esses estabelecimentos e a caixas eletrônicos. São “cidades sem dinheiro”, grupo 

composto, principalmente, por pequenos municípios no Nordeste do país, onde bancos ofertam 

serviços em papel-moeda de forma restrita, sob o argumento da insegurança.78 

 Destacar as vantagens dos meios eletrônicos de pagamento em termos de segurança 

dos usuários não significa que esses não precisem de melhoramentos técnicos para impedir o 

uso criminoso de suas facilidades. Por exemplo, relatos sobre sequestros de vítimas com 

exigência de transferência de recursos pelo Pix têm tido destaque na mídia brasileira.79 Ainda 

não há estatísticas que comprovem o aumento do número de sequestros relâmpago em virtude 

do uso disseminado desse meio de pagamento, mas diversas medidas devem ser adotadas para 

                                                 

76  FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS. Destaques institucionais de 2018: relatório anual 2018. [S. l.], 

2018. Disponível em: https://relatorioanual2018.febraban.org.br/pt/destaques-institucionais-2018.html. 

Acesso em: 10 jan. 2020. 
77  FURLAN, Flávia; MOREIRA, Talita. BC quer facilitar o uso de caixas eletrônicos por cliente de fintechs. 

Valor Econômico, São Paulo, 16 dez. 2019. Finanças. Disponível em: 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2019/12/16/bc-quer-facilitar-uso-de-caixas-eletronicos-por-cliente-

de-fintechs.ghtml. Acesso em: 20 jan. 2020.  

 TEMÓTEO, Antonio. Caixa eletrônico é caro porque bancos não deixam outros usarem, diz estudo. UOL, 

Brasília, 17 jan. 2020. Economia. Disponível em: 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/01/17/caixa-eletronico-interoperabilidade-saque-

conexacao.htm. Acesso em: 20 jan. 2020.  

 BATAVIA, Bruno; BURGOS, Aldênio. O meio circulante na era digital. Brasília: Banco Central do Brasil, 

jul. 2018. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/O-Meio-Circulante-na-Era-

Digital.pdf?4. Acesso em: 15 jan. 2020. p. 4. 
78  NAKAGAWA, Fernando. Onda de violência fecha agências de banco e deixa cidades do interior sem dinheiro. 

O Estado de S. Paulo, [s. l.], 06 ago. 2018. Disponível em: 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,onda-de-violencia-fecha-agencias-de-banco-e-deixa-cidades-

do-interior-sem-dinheiro,70002432929. Acesso em: 20 jan. 2020. 
79  O Pix é sistema eletrônico que permite a realização e o recebimento de pagamentos instantâneos. Este trabalho 

aborda o funcionamento do Pix detalhadamente no item 9.1. 

 

https://relatorioanual2018.febraban.org.br/pt/destaques-institucionais-2018.html
https://valor.globo.com/financas/noticia/2019/12/16/bc-quer-facilitar-uso-de-caixas-eletronicos-por-cliente-de-fintechs.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2019/12/16/bc-quer-facilitar-uso-de-caixas-eletronicos-por-cliente-de-fintechs.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/01/17/caixa-eletronico-interoperabilidade-saque-conexacao.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/01/17/caixa-eletronico-interoperabilidade-saque-conexacao.htm
https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/O-Meio-Circulante-na-Era-Digital.pdf?4
https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/O-Meio-Circulante-na-Era-Digital.pdf?4
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,onda-de-violencia-fecha-agencias-de-banco-e-deixa-cidades-do-interior-sem-dinheiro,70002432929
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,onda-de-violencia-fecha-agencias-de-banco-e-deixa-cidades-do-interior-sem-dinheiro,70002432929
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impedir o uso desvirtuado da ferramenta.80 As seguintes foram destacadas pelo Banco Central 

– e terão sua eficácia posta à prova: 81 

 

a) “motores antifraude” do Pix, a serem operados pelas instituições que ofertam o serviço 

e que permitem identificar transações atípicas, incompatíveis com o perfil do usuário, 

bloqueando-as para análise por até 30 minutos durante o dia ou 60 minutos durante a 

noite e rejeitando aquelas que não se confirmarem como seguras; 

 

b) estabelecimento de limites máximos de valores pelas instituições para as transações, 

com base no perfil de cada cliente, período, titularidade da conta, canal de atendimento 

e procedimento para iniciação – os usuários também deverão ser autorizados pelas 

instituições financeiras a ajustar os limites pelo próprio aplicativo; 

 

c) o “Mecanismo Especial de Devolução”, em vigor a partir de novembro de 2021, que 

padroniza as regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores pelo 

prestador de serviço de pagamento (PSP) do usuário recebedor, por iniciativa própria 

ou por solicitação do PSP do usuário pagador, nos casos em que exista fundada 

suspeita de fraude ou em que se verifique falha operacional nos sistemas das 

instituições envolvidas na transação.82 

 

Além disso, em 23 de setembro de 2021 o Banco Central emitiu a Resolução nº 142, 

que dispõe sobre procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços 

de pagamento a serem adotados pelas instituições financeiras e de pagamentos. Dentre as 

regras, o estabelecimento de limite de mil reais para operações entre pessoas físicas realizadas 

entre 20 e 06 horas por meio do Pix, TED, DOC, boletos ou outras formas de movimentação 

de contas de pagamento pré-pagas ou contas de depósitos.83  

                                                 

80  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão debate sequestros para exigência de transferência via Pix. 

[Brasília], 18 ago. 2021. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/794059-comissao-debate-

sequestros-para-exigencia-de-transferencia-via-pix/ Acesso em: 18 ago. 2021. 
81  BRASIL. Banco Central. Perguntas e respostas: Pagamento Instantâneo (PIX). [S. l.], jul. 2021. Disponível 

em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaserespostaspix. Acesso em: 15 ago. 2021. 
82  Conforme disciplina do art. 41-B do Regulamento anexo à Resolução do Banco Central nº 1, de 12 de agosto 

de 2020, com redação dada pela Resolução do Banco Central n° 103, de 8 de junho de 2021. 
83  “Art. 2º  As instituições referidas no art. 1º, na prestação de serviços de pagamento, devem estabelecer:  

 I - limite máximo de R$1.000,00 (mil reais), por conta de depósitos ou de pagamento pré-paga, para o valor 

total das transações de pagamento realizadas no âmbito de um mesmo arranjo de pagamento no período das 

vinte horas às seis horas entre clientes pessoas naturais distintas, exceto empresários individuais; e  

 

https://www.camara.leg.br/noticias/794059-comissao-debate-sequestros-para-exigencia-de-transferencia-via-pix/
https://www.camara.leg.br/noticias/794059-comissao-debate-sequestros-para-exigencia-de-transferencia-via-pix/
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaserespostaspix
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Por fim, cumpre destacar que o Pix, assim como outros meios eletrônicos, tem suas 

transações rastreáveis de conta a conta. Beneficiários dos recursos transferidos por essa 

ferramenta devem ser titulares de contas identificáveis, conferindo grau de rastreabilidade aos 

fluxos financeiros.84 

Em síntese, é correto afirmar que meios eletrônicos de pagamento apresentam 

vantagens relevantes aos usuários em comparação ao papel-moeda. Sem prejuízo disso, as 

tecnologias de pagamento deverão seguir se aprimorando, na medida em que necessidades 

adicionais surjam.  

 

3.2 CUSTOS  

 

Os custos do papel-moeda não estão limitados a questões de segurança. Ao contrário 

do que indica o senso comum, a moeda física não é o instrumento de pagamento mais barato, 

pelo menos não quando considerados os custos envolvidos na cadeia de pagamentos,85 como 

manufatura, transporte, armazenamento etc.  

                                                 

 II - prazo mínimo de vinte e quatro horas para a efetivação do aumento de limites para transações de pagamento 

a pedido do cliente, formalizado nos canais de atendimento eletrônicos disponibilizados pela instituição.  

 § 1º  As transações de pagamento citadas no caput contemplam:  

 I - transações realizadas no âmbito de arranjos de pagamento de transferência com emprego de instrumentos 

de pagamento com função que permita a movimentação de: a) contas de depósitos; ou b) contas de pagamento 

pré-pagas;  

 II - transferências entre contas na própria instituição;  

 III - Transferência Eletrônica Disponível (TED);  

 IV - transação de pagamento instantâneo (Pix);  

 V - transferências por meio de Documento de Crédito (DOC); e  

 VI - boletos de pagamento.  

 § 2º  O disposto no inciso I do caput se aplica também às transações de pagamento agendadas pelo cliente no 

período das vinte horas às vinte e quatro horas cuja liquidação ocorra antes das seis horas do dia subsequente 

ao agendamento.  

 § 3º  O estabelecimento e o aumento do valor dos limites dispostos nos incisos I e II do caput devem ser 

compatíveis, no mínimo, com:  

 I - o perfil de risco do cliente; e  

 II - o regulamento ou instrumento que discipline o funcionamento do arranjo de pagamento referente à 

transação de pagamento”. 
84  Apesar de facilitar o envio imediato de recursos das vítimas, o Pix é sistema eletrônico dotado de rastreabilidade 

superior ao dos fluxos de papel-moeda, conforme se destaca no item 3.4 deste capítulo. Rastreabilidade essa 

que já foi utilizada pela polícia de São Paulo para alcançar quadrilha acusada de realizar sequestros para obter 

recursos pelo Pix (BOM DIA SP. Polícia prende quadrilha do PIX na Zona Sul de SP após sequestro de casal. 

G1, São Paulo, 01 jul. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/01/policia-

prende-quadrilha-do-pix-na-zona-sul-de-sp-apos-sequestro-de-casal.ghtml. Acesso em: 15 ago. 2021; 

JORNAL DA BAND. Pix vira atrativo para sequestros: veja cuidados para prevenir crimes. UOL, [s. l.], 19 

fev. 2021. Disponível em: https://www.band.uol.com.br/noticias/pix-vira-atrativo-para-sequestros-veja-

cuidados-para-prevenir-crimes-16324839. Acesso em: 15 ago. 2021). 
85  Os custos dos instrumentos de pagamento são calculados essencialmente por dois métodos. O primeiro e mais 

completo leva em consideração toda a cadeia de suprimentos envolvida na produção, uso e aceitação do 

 

https://www.band.uol.com.br/noticias/pix-vira-atrativo-para-sequestros-veja-cuidados-para-prevenir-crimes-16324839
https://www.band.uol.com.br/noticias/pix-vira-atrativo-para-sequestros-veja-cuidados-para-prevenir-crimes-16324839
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É verdade que, do ponto de vista dos usuários pagadores, o dinheiro vivo não requer 

despesas adicionais. Entretanto, autoridades (normalmente Bancos Centrais) incorrem em 

custos de produção, armazenamento, custódia e distribuição de papel-moeda. Ao mesmo tempo, 

empreendimentos comerciais têm despesas específicas de transporte e segurança de dinheiro. 

Luiz Roberto de Assis destaca quatro estudos sobre custos dos instrumentos de 

pagamento: (i) “The Social and private costs of retail payment instruments – a European 

perspective”, publicado em 2012 pelo Banco Central Europeu;86 (ii) “Il costo sociale degli 

strumenti di pagamento in Italia”, publicado em 2020 pelo Banco Central da Itália;87 (iii) 

“Kosten der Bargeldzahlung im Einzelhandel”, publicado pelo Central Alemão em 2019;88 e 

(iv) “Custo e eficiência na utilização de instrumentos de pagamento de varejo”, publicado pelo 

Banco Central do Brasil em 2007.89 

                                                 

instrumento de pagamento – incluindo desde os custos do pagador e do recebedor até aqueles relativos ao 

processamento e liquidação de transações. O segundo método considera apenas os custos de oferta, utilização 

e aceitação desses instrumentos (ASSIS, Luiz Roberto. Cash versus Electronic Payments: Costs and 

Environmental Impacts. 2020. Projeto final (Master em International Business – Executive) – Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milão, jun. 2020. p. 25). 
86  O escopo do estudo foi aprimorar a compreensão dos custos dos diferentes instrumentos de pagamento e 

fornecer uma base para a formulação de políticas e conclusões adicionais em relação à execução e promoção 

de pagamentos de varejo eficientes em termos de custos para a sociedade. O estudo contou com a participação 

de 13 Bancos Centrais da Europa, e os dados relevantes foram recolhidos tendo 2009 como ano de referência. 

A pesquisa se concentrou em (i) autoridades emissoras (Bancos Centrais e governos); (ii) bancos e provedores 

de infraestrutura interbancária (como câmaras de compensação e redes de ATMs); (iii) varejistas e empresas; 

e (iv) empresas de transporte de valores. (KOSTOVA, Gergana; RUTTENBERG, Wiebe; SCHMIEDEL, 

Keiko. The Social and private costs of retail payment instruments: a European perspective. Occasional Paper 

Series, Frankfurt: European Central Bank, n. 137, set. 2012. Disponível em: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp137.pdf. Acesso em: 20 out. 2020. p. 10). 
87  O estudo se baseia na mesma metodologia desenvolvida na Europa e centra-se, também, nos instrumentos de 

pagamento mais difundidos. (ITÁLIA. Banco Central. Tematiche istituzionali: Il costo sociale degli strumenti 

di pagamento in Italia. I risultati della seconda indagine. Roma, mar. 2020. Disponível em: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/tematiche-istituzionali/2020-costo-soc-strum-

pagamento/Tem_Istituzionali_2020_costo_sociale_strumenti_pagamento.pdf. Acesso em: 13 jun. 2020.). 
88  O material publicado compila resultados de uma pesquisa realizada com comerciantes alemães sobre os custos 

de pagamentos em dinheiro, comparando aqueles feitos em papel-moeda com os feitos por meios eletrônicos. 

O objetivo seria contribuir para a discussão sobre a eficiência dos pagamentos no comércio. (CABINAKOVA, 

Johana; HORST, Frank; KNÜMANN, Fabio. Kosten der Bargeldzahlung im Einzelhandel: Studie zur 

Ermittlung und Bewertung der Kosten, die durch die Bargeldzahlung im Einzelhandel verursacht werden. 

Frankfurt: Deutsche Bundesbank, mar. 2019. Disponível em: 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/776464/16e3a025236aa4d52f1b2c0a27e1b852/mL/kosten-der-

bargeldzahlung-im-einzelhandel-data.pdf. Acesso em: 12 jun. 2020. p. 12-15).  
89  Inserido no âmbito de projeto de modernização de instrumentos de pagamento de varejo, o estudo teve como 

objetivo mensurar os ganhos de bem-estar social advindos do uso de diferentes instrumentos de pagamento. 

Para tanto, foram divididos instrumentos em papel e eletrônicos, usando modelo baseado nos custos internos 

do setor bancário e aproximação para custo social. (BRASIL. Banco Central. Custo e eficiência na utilização 

de instrumentos de pagamento de varejo. [S. l.], 04 jul. 2007. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Documents/sistema_pagamentos_brasileiro/Publicaco

es_SPB/Nota%20T%C3%A9cnica%20-%20Custo%20Eficiencia.pdf. Acesso em: 21 jun. 2020. p.1-4). 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp137.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/tematiche-istituzionali/2020-costo-soc-strum-pagamento/Tem_Istituzionali_2020_costo_sociale_strumenti_pagamento.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/tematiche-istituzionali/2020-costo-soc-strum-pagamento/Tem_Istituzionali_2020_costo_sociale_strumenti_pagamento.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/776464/16e3a025236aa4d52f1b2c0a27e1b852/mL/kosten-der-bargeldzahlung-im-einzelhandel-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/776464/16e3a025236aa4d52f1b2c0a27e1b852/mL/kosten-der-bargeldzahlung-im-einzelhandel-data.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Documents/sistema_pagamentos_brasileiro/Publicacoes_SPB/Nota%20T%C3%A9cnica%20-%20Custo%20Eficiencia.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Documents/sistema_pagamentos_brasileiro/Publicacoes_SPB/Nota%20T%C3%A9cnica%20-%20Custo%20Eficiencia.pdf
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A partir de uma análise conjunta desses, Luiz Roberto de Assis observa que o dinheiro 

em espécie é o meio de pagamento menos custoso em termos absolutos, mas tem um dos 

maiores custos percentuais em relação aos totais das transações – 1,84% em comparação a 

0,95% de cartões de débito e 0,04% de transferências bancárias, por exemplo. Custos variáveis 

prevalecem no uso do dinheiro vivo, enquanto custos fixos predominam no caso dos meios 

eletrônicos. Portanto, meios eletrônicos oferecem maior benefício em termos de economia de 

escala.90 

 Ademais, na medida em que tecnologias de pagamentos eletrônicos se tornam mais 

eficientes, o limite abaixo do qual o dinheiro se torna mais vantajoso também é reduzido.91 No 

mesmo sentido, um relatório de 2018 sobre uso de dinheiro no mundo (“World Cash Report”) 

destaca os altos custos fixos do dinheiro em espécie.92 

Análise do Banco Central da Inglaterra aponta que a transição de pagamentos físicos 

para meios eletrônicos produz benefícios de diversas ordens para consumidores, comerciantes, 

bancos e para a economia como um todo. Isso inclui um aumento de eficiência econômica por 

meio do declínio dos custos necessários para transacionar e dos riscos de lidar com o dinheiro.93 

Em resumo, fazer dinheiro custa dinheiro. Segundo preços divulgados pelo Banco 

Central do Brasil, gasta-se R$ 322,26 para produzir R$1.000,00 em cédulas de 100 reais. Em 

certos casos, o custo da produção da moeda pode até superar seu valor de face. Por exemplo, a 

produção de uma moeda de 25 centavos requer desembolso de R$ 0,49.94 Estima-se que, no 

Brasil, o custo anual do ciclo do dinheiro físico é de aproximadamente 90 bilhões de reais, 

                                                 

90  ASSIS, Luiz Roberto. Cash versus Electronic Payments: Costs and Environmental Impacts. 2020. Projeto 

final (Master em International Business – Executive) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milão, jun. 2020. 

p. 29-32). 
91  Com base no estudo do Banco Central Europeu indicado, Luiz Roberto de Assis afirma que “[e]conomias de 

escala associadas ao uso mais difundido de instrumentos eletrônicos permitiram uma redução geral de seus 

custos unitários” (tradução nossa). No original” “[e]conomies of scale associated with the wider use of 

electronic instruments allowed an overall reduction of their unitary costs.” (ASSIS, Luiz Roberto. Cash 

versus Electronic Payments: Costs and Environmental Impacts. 2020. Projeto final (Master em International 

Business – Executive) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milão, jun. 2020. p. 29). 
92  BOESENACH, Ewout; DE VRIES, Taco; VAN DER KNAAP, Paul. World Cash Report 2018. [Utrecht]: 

G4S Cash Solutions, [2018]. Disponível em: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-

report.pdf. Acesso em: 05 fev. 2021. p. 130. 
93  VAN STEENIS, Huw. Future of Finance Review on the Outlook for the UK Financial System: What it Means 

for the Bank of England. Bank of England, [s. l.], 20 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance. Acesso em: 20 jan. 2021. p. 36. 
94 EXAME. Quanto custa produzir dinheiro no Brasil?. [S. l.], 10 fev. 2021. Disponível em: 

https://exame.com/academy/quanto-custa-produzir-dinheiro-no-brasil/. Acesso em: 13 nov. 2021. 

 

https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance
https://exame.com/academy/quanto-custa-produzir-dinheiro-no-brasil/
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considerando emissão, custódia, distribuição e custos das tratativas com o dinheiro no 

comércio.95 

Adicionalmente, a guarda de dinheiro físico fora de instituições financeiras ou 

sociedades de investimento restringe o acesso de consumidores a serviços de investimento, que 

permitiriam gerar proteção contra efeitos corrosivos da inflação e eventualmente proporcionar 

renda adicional ao proprietário do capital. A ausência de alternativas eletrônicas de pagamento 

também inviabiliza a aquisição de certos bens, como aqueles vendidos exclusivamente 

mediante pagamento digital, em plataformas online.96 

Por fim, a circulação de cédulas e moedas metálicas tidas como falsas ou de 

legitimidade duvidosa impõe custos adicionais às instituições financeiras, que devem atender a 

procedimentos rigorosos para retirar essas de circulação e adotar medidas que assegurem o 

pagamento de numerário legítimo. Esses procedimentos estão disciplinados na Instrução 

Normativa do Banco Central nº 108, de 19 de maio de 2021. 

Apesar das conclusões acima sobre os custos relacionados à circulação do dinheiro 

físico, não há como descartar os riscos de que alternativas eletrônicas sejam utilizadas por 

prestadores dos serviços financeiros em violação aos direitos de seus clientes. Um exemplo é a 

dedução indevida de recursos de depositários por prestadores de serviços financeiros, através 

de taxas por serviços não contratados. Outro é a coerção realizada sobre seus clientes 

(especialmente aqueles mais vulneráveis, como a população idosa) para que contratem serviços 

desnecessários a custos adicionais.97 Nesses casos, a manutenção de contas representará custos 

adicionais aos consumidores. 

 

3.3 IMPACTO SOCIOAMBIENTAL  

 

Em um planeta de recursos naturais limitados, a avaliação das vantagens e 

desvantagens do papel-moeda também deve levar em conta os impactos socioambientais dessa 

                                                 

95 BRASIL. Banco Central. BC cria grupo de estudo sobre emissão de moeda digital. [S. l.], 21 ago. 2020. 

Disponível em: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/479/noticia. Acesso em: 10 nov. 2020. 

 THE WORLD BANK. Databank: Global Financial Inclusion. [S. l., 2020]. Disponível em: 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=1228. Acesso em: 20 jan. 2020. 
96  FINANCIAL ACTION TASK FORCE; MIDDLE EAST & NORTH AFRICA FINANCIAL ACTION TASK 

FORCE. Money Laundering through the Physical Transportation of Cash. Paris: FATF; Manama: 

MENAFATF, 2015. Disponível em: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-

laundering-through-transportation-cash.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. p. 10. 
97  FEIN, Mordechai. When Electronic Payments Become a Punishment. Cash Essentials, [s. l.], 16 nov. 2018. 

Disponível em: https://cashessentials.org/whenelectronicpaymentsbecomepunishment/. Acesso em: 10 jan. 

2020. 

 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/479/noticia
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=1228
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf
https://cashessentials.org/whenelectronicpaymentsbecomepunishment/
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forma de pagamento. Embora o impacto socioambiental de um único pagamento possa ser 

insignificante, o enorme número de transações ocorridas diariamente em todo o mundo faz crer 

que os instrumentos utilizados podem ter consequências socioambientais significativas.  

Em 2014, por exemplo, houve cerca de 400 bilhões de transações sem uso de papel-

moeda em todo o mundo.98 Embora os pagamentos em espécie sejam menos rastreáveis e, 

portanto, mais difíceis de se quantificar, estima-se que o número de transações em espécie tenha 

sido ainda maior que aqueles 400 bilhões – até porque os pagamentos em dinheiro ainda são 

predominantes na maioria dos países.99 

Há poucos estudos sobre impactos socioambientais do uso do papel-moeda em 

comparação com meios eletrônicos de pagamento. Mesmo assim, os dados disponibilizados até 

então fazem concluir que as cédulas resultam em impactos socioambientais mais significativos 

que seus substitutos eletrônicos. 

No Brasil, um estudo de funcionários do Banco Central concluiu que reduzir a 

circulação do papel-moeda traria benefícios socioambientais, tendo em vista o menor consumo 

de matérias primas e combustíveis fósseis utilizados na sua produção e distribuição.100 Também 

diminuiria a geração de resíduos – só em 2017, foram geradas 1.189 toneladas de resíduos de 

cédulas derivados de atividades de destruição de numerário inservível no Brasil.101 

Dada a escassez de estudos sobre o tema em âmbito nacional, buscou-se pesquisas 

estrangeiras que pudessem auxiliar na avaliação dos impactos socioambientais do papel-moeda 

e de seus substitutos eletrônicos. Em âmbito internacional, destacam-se duas pesquisas de 2017 

do Banco Central da Holanda (De Nederlandsche Bank – DNB). A primeira delas é sobre 

cartões de débito – “Evaluating the impacts of debit card payments” (em tradução nossa, 

                                                 

98  DAVIDSON, Marc David et alii. Evaluating the environmental impact of debit card payments. The 

International Journal of Life Cycle Assessment, [s. l.], n. 23, v. 6, out. 2017. p. 2. 
99  ASSIS, Luiz Roberto. Cash versus Electronic Payments: Costs and Environmental Impacts. 2020. Projeto 

final (Master em International Business – Executive) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milão, jun. 2020. 

p. 33. 
100  Há também estudo nacional mapeando todos os processos necessários para a produção de cédulas de papel-

moeda. O mapeamento contemplou as etapas de fabricação de todas as chapas que são utilizadas no processo, 

as etapas de impressão e os processos de tratamento de efluentes. Concluiu-se que o processo de impressão é 

aquele com maior impacto negativo ao meio ambiente (OLIVEIRA, Erika Tatiane. Avaliação do impacto 

ambiental na produção das cédulas de cinquenta reais através da metodologia de avaliação do ciclo de 

vida (ACV). 2017. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) – Escola de Engenharia, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2017.). 
101  BATAVIA, Bruno; BURGOS, Aldênio. O meio circulante na era digital. Brasília: Banco Central do Brasil, 

jul. 2018. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/O-Meio-Circulante-na-Era-

Digital.pdf?4. Acesso em: 15 jan. 2020. p. 5. 

 

https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/O-Meio-Circulante-na-Era-Digital.pdf?4
https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/O-Meio-Circulante-na-Era-Digital.pdf?4


 40 

“Avaliando os impactos dos pagamentos com cartão de débito”).102 A segunda, sobre os 

impactos do papel-moeda no meio ambiente: “Life cycle assessment of cash payments” (em 

tradução nossa, “Avaliação do ciclo de vida de pagamentos em dinheiro”).103 

Embora o primeiro estudo se limite a cartões de débito no mercado holandês – que tem 

diferenças para o brasileiro –, fornece informações gerais sobre os problemas por trás dos 

instrumentos de pagamentos. Além disso, suas conclusões são, em grande medida, extensíveis 

aos cartões de crédito, importante meio de pagamentos no Brasil e na Holanda. Eles têm 

impacto ambiental semelhante ao dos cartões de débito, pois ambos contam com subsistemas 

iguais ou muito semelhantes.  

Como visto anteriormente, os maiores volumes de pagamento movimentados no Brasil 

em 2018 foram de dinheiro (50%), seguido de cartões de crédito (25%) e débito (20%). 

Portanto, uma análise dos impactos dos cartões de débito e crédito representa parcela 

majoritária dos pagamentos eletrônicos brasileiros. 

O segundo estudo (sobre papel-moeda)104 é conduzido no mesmo mercado e no mesmo 

ano que aquele sobre cartões de débito, além de ser baseado na mesma metodologia. Por isso, 

proporciona boa base comparativa entre impactos de cartões e moeda física. A pesquisa também 

é útil para entender o impacto ambiental do dinheiro no Brasil, uma vez que as cédulas de reais 

brasileiros são feitas do mesmo material que o dinheiro holandês (o papel de algodão).105 

Os dois estudos holandeses calculam o impacto ambiental do cartão de débito e do 

papel-moeda com base no método “ReCiPe(H)”,106 cujos resultados são apresentados em 

                                                 

102  DAVIDSON, Marc David et alii. Evaluating the environmental impact of debit card payments. The 

International Journal of Life Cycle Assessment, [s. l.], n. 23, v. 6., out. 2017.  
103  HANEGRAAF, Randall et alii. Life cycle assessment of cash payments. DNB Working Paper, Amsterdã: De 

Nederlandsche Bank, n. 610, outubro de 2018. Disponível em: https://www.dnb.nl/publicaties/publicaties-

onderzoek/working-papers-2018/life-cycle-assessment-of-cash-payments/. Acesso em: 12 jun. 2020.  
104  HANEGRAAF, Randall et alii. Life cycle assessment of cash payments. DNB Working Paper, Amsterdã: De 

Nederlandsche Bank, n. 610, outubro de 2018. Disponível em: https://www.dnb.nl/publicaties/publicaties-

onderzoek/working-papers-2018/life-cycle-assessment-of-cash-payments/. Acesso em: 12 jun. 2020.  
105  ASSIS, Luiz Roberto. Cash versus Electronic Payments: Costs and Environmental Impacts. 2020. Projeto 

final (Master em International Business – Executive) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milão, jun. 2020. 

p. 38.  
106  ReCiPe é um método de avaliação do impacto do ciclo de vida, desenvolvido através da cooperação entre 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Radboud University Nijmegen, Leiden University e PRé 

Sustainability. O ciclo de vida de um produto está ligado a um grande número de emissões de substâncias e 

extrações de recursos, de impacto ambiental variado. A avaliação do impacto do ciclo de vida traduz essas 

emissões e extrações de recursos em um número que reflete uma pontuação de impacto ambiental. Isso é feito 

por meio dos chamados fatores de caracterização. Esses indicam o impacto ambiental por unidade de estressor 

(por exemplo, por quilograma de recurso usado ou emissão liberada). Existem duas maneiras de derivar fatores 

de caracterização: no ponto médio ou no ponto final. Fatores de caracterização no nível do ponto médio estão 

localizados ao longo da via de impacto. Os fatores de caracterização no nível do ponto final correspondem a 

três áreas de proteção, ou seja, saúde humana, qualidade do ecossistema e escassez de recursos (ELSHOUT, 

 

https://www.dnb.nl/publicaties/publicaties-onderzoek/working-papers-2018/life-cycle-assessment-of-cash-payments/
https://www.dnb.nl/publicaties/publicaties-onderzoek/working-papers-2018/life-cycle-assessment-of-cash-payments/
https://www.dnb.nl/publicaties/publicaties-onderzoek/working-papers-2018/life-cycle-assessment-of-cash-payments/
https://www.dnb.nl/publicaties/publicaties-onderzoek/working-papers-2018/life-cycle-assessment-of-cash-payments/
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“ecopontos” (Pt). O ecoponto é uma medida padronizada de rastro ambiental, em que o valor 

de 1 Pt representa um milésimo do vestígio ecológico deixado por um cidadão durante um 

ano.107 A vantagem desse indicador é que ele permite comparar o impacto ambiental de 

produtos substitutos, como pagamentos em dinheiro vivo ou cartão de débito. 

Assim, os estudos concluem que o impacto ambiental de uma transação em espécie é 

637 unidades Pt (μPt), valor 36% maior que o impacto de um pagamento em cartão de débito 

(470 μPt), considerado o substituto mais próximo da moeda física. Além disso, em termos de 

mudanças climáticas, o impacto de uma única transação de pagamento em dinheiro vivo 

corresponde a 4,6 gramas de CO2, valor 22% superior ao impacto médio de uma transação com 

cartão de débito. 

Analisando o sistema de pagamentos como um todo (ao invés de o impacto de uma 

transação isolada), os mesmos estudos concluíram que o impacto ambiental da circulação de 

moeda física seria de 2,35 milhões de Pt, montante 57% superior ao impacto global do sistema 

de cartões de débito (1,5 milhões de Pt). Daí porque é acertado concluir que o ciclo do papel-

moeda é mais prejudicial ao meio ambiente do que seus substitutos eletrônicos mais próximos. 

 

3.4 RASTREABILIDADE 

 

Outra ordem de problemas diz respeito à baixa rastreabilidade das transações em 

espécie. Ela facilita a prática de crimes que se beneficiam do anonimato e da opacidade dos 

fluxos financeiros.  

O papel-moeda ganhou notoriedade mundial nos tempos da Primeira Guerra Mundial 

e desempenhou função relevante na história global dos últimos 100 anos. Diante dos enormes 

e contínuos avanços em tecnologias de pagamento, o tal dinheiro físico deveria ter se tornado 

tecnologicamente obsoleto. Ao invés disso, permaneceu surpreendentemente durável, sendo a 

sua associação funcional com a economia ilegal uma das razões para tanto.108 

                                                 

Pieter M. F. et alii. ReCiPe2016: a harmonised life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint 

level. The International Journal of Life Cycle Assessment, [s. l.], v. 22, p. 138-147, 2017). 
107  ASSIS, Luiz Roberto. Cash versus Electronic Payments: Costs and Environmental Impacts. 2020. Projeto 

final (Master em International Business – Executive) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milão, jun. 2020. 

p. 35-36. 
108  ROGOFF, Kenneth S. Costs and Benefits to Phasing Out Paper Currency. National Bureau of Economic 

Research, Cambridge (EUA), maio 2014. Disponível em: https://www.nber.org/papers/w20126. Acesso em: 

28 ago. 2021. p. 5, 6 e 10. 
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Não se quer dizer com isso que o uso de papel-moeda por si só configure qualquer 

crime, nem que ilícitos não ocorreriam se não fosse pelo papel-moeda. Destaca-se, porém, que 

movimentações de recursos em espécie facilitam certos crimes, dentre os quais: (i) lavagem ou 

ocultação de bens, direitos e valores; (ii) corrupção ativa e passiva; e (iii) sonegação fiscal.109 

Este trecho aborda o contexto fático deste trabalho, enquanto os próximos capítulos 

respondem pelo referencial normativo. Entretanto, não seria correto remeter às condutas do 

parágrafo anterior, tipificadas em normas brasileiras, sem ao menos defini-las. Por isso, de 

forma sintética, cada uma delas é conceituada da seguinte forma: 

 

a) crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores estão previstos no artigo 

(art.) 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Todos eles pressupõem a prática de 

crime anterior, uma vez que a lei condena a ocultação ou dissimulação de bens, direitos 

ou valores provenientes de infração penal. Também se pune a utilização desses bens, 

direitos ou valores na atividade econômica ou financeira, desde que sejam, novamente, 

provenientes de infração penal.110 Na linguagem da dogmática penal, isso significa 

que a causalidade é condição para ligar o bem objeto da lavagem ao crime 

antecedente;111 

 

b) crimes de corrupção estão previstos no Código Penal (1940) e são divididos entre 

aqueles de corrupção ativa (oferecimento ou promessa de vantagem indevida a 

                                                 

109  Outros crimes ou ilícitos civis e administrativos também podem se beneficiar da baixa rastreabilidade do 

dinheiro vivo, como por exemplo atos de improbidade administrativa regidos pela Lei nº 8.429/92 e 

financiamento ao terrorismo, com disciplina na Lei nº 13.810/19. 
110  Lei nº 9.613/98. “Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.  

 Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. 

 § 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores 

provenientes de infração penal:  

 I - os converte em ativos lícitos;  

 II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou 

transfere;  

 III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.  

 § 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem:  

 I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal;  

 II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou 

secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. [...]” 
111  ESTELLITA, Heloisa. Criptomoedas e lavagem de dinheiro: Resenha da obra: GRZYWOTZ, Johanna. 

Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche. Berlim: Duncker & Humblot, 2019. p. 9. 
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funcionário público, constante no art. 317)112 e aqueles de corrupção passiva (solicitar 

ou receber tal vantagem indevida oferecida em razão de exercício de função pública, 

constante no art. 333);113 114 

 

c) a figura da sonegação (ou evasão) fiscal surgiu no direito brasileiro com a Lei nº 4.729, 

de 14 de julho de 1965, mas é atualmente regulada pela Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990, que define os “crimes contra a ordem tributária”. Apesar de deixar 

de lado a expressão “sonegação”, a nova legislação versou sobre a mesma matéria da 

anterior, afastando, portanto, a sua incidência. São exemplos de crimes contra a ordem 

tributária a efetiva supressão de tributo mediante omissão de informações à autoridade 

fazendária, ou a declaração falsa sobre rendas para eximir-se de tributo (independente 

do resultado obtido).115 A Lei nº 8.137/90 reúne diversas condutas que têm em comum 

a falsidade – conforme Luís Eduardo Schoueri,  

                                                 

112  Código Penal (1940). “Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 

que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 

vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

 §1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda 

ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 

 § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, 

cedendo a pedido ou influência de outrem: 

 Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.” 
113  Código Penal (1940) “Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:  

 Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  

 Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário 

retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.” 
114  Além dos crimes de corrupção ativa e passiva, o Código Penal (1940) tipifica outras condutas praticadas por 

funcionários públicos contra a administração, mas que não são aqui abordadas. Essas condutas incluem, por 

exemplo, a concussão, definida pelo art. 316 como “exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 

ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida”, com pena de reclusão, 

de 2 a 12 anos e multa.” 
115  Lei nº 8.137/90. “Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição 

social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 

 I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

 II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, 

em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

 III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à 

operação tributável;  

 IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;  

 V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de 

mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.  

 Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  

 Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser 

convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao 

atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.  

 Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: 
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o que se pune não é o não pagamento, mas a declaração falsa, a omissão de informação 

ou declaração, a falsificação de documentos, bem como sua elaboração, distribuição 

ou utilização, a inserção de informações inexatas, enfim, qualquer outro tipo de 

fraude.116  

 

Assim, a opacidade de movimentações em papel-moeda mostra-se aliada de cada uma 

das condutas descritas acima. Operacionalmente, permite esconder a origem de recursos 

provenientes de atividades ilegais e, assim, “reciclar” capitais obtidos ilicitamente; possibilita, 

ainda, oferecer e receber valores indevidos sem registro ou identificação das partes envolvidas; 

o que dificulta a fiscalização da autoridade fazendária sobre movimentos e estoques de dinheiro.  

Disso, decorre a percepção de que o trânsito de dinheiro físico pode facilitar a prática 

dos crimes de lavagem, corrupção e sonegação, sempre em razão da dificuldade de identificar 

as origens e o destino dos valores, em virtude de sua relativa “invisibilidade” para autoridades 

públicas.117 Essas não são conclusões originais deste trabalho: resumem explicações frequentes 

na doutrina e em estudos de organismos nacionais e internacionais. 

Para Kenneth Rogoff, um notório combatente do uso indiscriminado do dinheiro em 

espécie, o papel-moeda facilita o anonimato das transações e permite driblar a incidência de 

leis e tributos. Isso representa importante diferença sobre a maioria das formas de dinheiro 

eletrônico, que, por princípio, podem ser rastreadas. De um lado, não há nada nas teorias 

                                                 

 I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para 

eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 

 II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na 

qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 

 III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela 

dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; 

 IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto 

liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

 V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação 

tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.  

 Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” 
116  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle. p. 835-839. 
117  Durante palestra no 7º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 

Terrorismo, o ex-presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Antônio Gustavo Rodrigues, 

declarou ser favorável à restrição de pagamentos em espécie, sob o argumento de que essas operações 

dificultam o combate à lavagem de dinheiro. (ALBUQUERQUE, Flávia. Presidente do Coaf defende proibição 

do pagamento de altas quantias em espécie. Agência Brasil, São Paulo, 19 set. 2017. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/pagamento-em-especie-e-motivo-de-

preocupacao-em-todo-o-mundo-diz-coaf. Acesso em: 14 jun. 2019).  

 Na mesma linha foi a justificativa de Projeto de Lei nº 75/19 (AGOSTINHO, Rodrigo. Projeto de Lei nº 75, 

de 2019. [Brasília]: Câmara dos Deputados, 04 fev. 2019. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=55F598E7713FEDB3918CFDF

A113A9660.proposicoesWebExterno2?codteor=1707390&filename=PL+75/2019. Acesso em: 14 jun. 2019. 

p. 4-6).  
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monetárias que exija que transações em dinheiro físico sejam anônimas perante autoridades – 

mas um conjunto significativo de evidências aponta para essa conclusão, em especial porque 

parcela expressiva do dinheiro em espécie é usada justamente para ocultar transações.118 119 

O autor levanta os argumentos mais frequentes contra a extinção do dinheiro físico. O 

mais direto deles é a perda de senhoriagem, entendida como lucros do governo advindos da 

emissão monetária. Nessa linha, a demanda por papel-moeda não seria integralmente 

substituída pela demanda por reservas eletrônicas do Banco Central – e seria o Estado a arcar 

com essa perda. Isso justamente porque o papel-moeda serve aos propósitos do anonimato, 

enquanto formas eletrônicas não teriam mesma utilidade, causando encolhimento na demanda 

por numerário. Entretanto, Kenneth Rogoff conjectura que a suposta perda de senhoriagem seria 

compensada se uma parcela modesta da economia informal fosse induzida a pagar tributos a 

partir do ganho de transparência de movimentações eletrônicas, assim como pela redução dos 

custos de fiscalização.120 121 

Outros estudos estrangeiros também destacam a associação entre a circulação do 

dinheiro em espécie e ilícitos de sonegação de tributos.122 Estima-se que o uso do dinheiro vivo 

seja o principal impulsionador da evasão fiscal. Na União Europeia, as receitas não arrecadadas 

pelos Estados em razão da evasão do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) chegam a quase 

160 bilhões de euros por ano.123 Muito disso se dá por meio do pagamento de bens e serviços 

                                                 

118  ROGOFF, Kenneth S. Costs and Benefits to Phasing Out Paper Currency. National Bureau of Economic 

Research, Cambridge (EUA), maio 2014. Disponível em: https://www.nber.org/papers/w20126. Acesso em: 

28 ago. 2021. p. 3.  
119  Em outra obra de sua autoria, Rogoff repisa a posição de que o uso do dinheiro em espécie tem se tornado 

marginal na economia lícita, mas sua circulação ainda é muito elevada, sendo essencialmente associada a 

crimes de evasão fiscal, corrupção, terrorismo, tráfico de drogas e de humanos, entre outros. (ROGOFF, 

Kenneth S. The Curse of Cash: How Large-Denomination Bills Aid Crime and Tax Evasion and Constrain 

Monetary Policy Paperback. Princeton University: New Jersey, 2016.). 
120  ROGOFF, Kenneth S. Costs and Benefits to Phasing Out Paper Currency. National Bureau of Economic 

Research, Cambridge (EUA), maio 2014. Disponível em: https://www.nber.org/papers/w20126. Acesso em: 

28 ago. 2021. p. 7. 
121  Um segundo argumento apresentado pelo autor tem fundamento em relações sociais, mas sua análise foge ao 

escopo deste estudo. Nesse argumento, eliminar o símbolo central do regime monetário poderia perturbar as 

convenções sociais em que se fundam o uso do dinheiro, possivelmente de maneiras inesperadas. Por exemplo, 

levaria a um declínio abrupto na demanda por crédito e não apenas pela moeda. Entretanto, Kenneth Rogoff 

defende que isso não precisa ocorrer. Enquanto convenções sociais de estabilização monetária e controle 

inflacionário pelos Bancos Centrais continuarem existindo, a ausência de moeda física não representará 

prejuízo. Para essa análise, veja-se obra de Michael Woodford “Interest and Prices: Foundations of a Theory 

of Monetary Policy”. 
122  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 5. 
123  BELKINDAS, Misha; BONCH-OSMOLOVSKIY, Mikhail; PONIATOWSKI, Grzegorz . Study and Reports 

on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report. TAXUD/2015/CC/131. CASE Research 
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em dinheiro vivo pelos clientes, vendas que geralmente não são declaradas, total ou 

parcialmente, para as autoridades tributárias. Isso ainda impacta o cálculo de lucros das 

sociedades, reduzindo os tributos arrecadados sobre sua receita.124 Pagamentos de salário em 

dinheiro também podem facilitar o desvio de tributos incidentes sobre renda de empregados ou 

dificultar o recolhimento integral de valores relativos à seguridade social desses.125 

Segundo a Comissão Europeia, pagamentos em dinheiro físico são amplamente 

utilizados para o financiamento ao terrorismo, essencialmente em virtude do anonimato 

proporcionado.126 O mesmo anonimato que, como discorrido, serve convenientemente para a 

evasão fiscal e os crimes de lavagem de dinheiro.127 Não por outra razão, como se detalha no 

capítulo 7 deste trabalho, certos países europeus estabelecem restrições ao pagamento de 

montantes elevados em espécie,128 e o Banco Central Europeu já afirmou que tais limites podem 

atender a interesses públicos, desde que sejam proporcionais aos objetivos propostos pela 

medida – em especial, o combate a ilícitos como a evasão fiscal.129 

O valor das cédulas é outro componente a ser ponderado nessa análise. Notas com 

valor de face mais alto são mais frequentemente associadas à facilitação de crimes, incluindo 

lavagem de dinheiro e corrupção. Essas cédulas permitem que quantias altas sejam 

concentradas em um volume reduzido de notas, facilmente movimentável. Em maio de 2016, o 

Banco Central da Europa decidiu descontinuar a produção e emissão de notas de 500 euros130 

                                                 

Paper, Warsaw, n. 483, 05 out. 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847658. Acesso em: 04 

fev. 2021. p. 8. 
124  BANKMAN, Joseph; KARLINSKY, Stewart; MORSE, Susan Cleary. Cash Businesses and Tax Evasion. 

Stanford Law and Policy Review, Stanford, v. 20, n. 1, p. 37-68, 2009. Disponível em: 

https://law.stanford.edu/publications/cash-businesses-tax-evasion/. Acesso em: 15 jan. 2020. p. 49.  
125  FETHI, Meryem Duygun; KEDIR, Abbi M; WILLIAMS, Colin C. Evaluating Tax Evasion in the European 

Union: A Case Study of the Prevalence and Character of “Envelope Wage” Payments. Leicester: University 

of Leicester, Department of Economics, 2011. Disponível em: 

https://www.le.ac.uk/economics/research/RePEc/lec/leecon/dp11-33.pdf. Acesso em: 15 jan. 2020. p. 2-4. 
126  COMISSÃO EUROPEIA. EU initiative on restrictions on payments in cash: Consultation Strategy. [S. l., 

2016]. Disponível em:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consultation_strategy_final.pdf. Acesso em: 10 

dez. 2019. p. 1. 
127  ESTELLITA, Heloísa; SALAMA, Bruno Meyerhof. O mercado de criptomoedas começa a ser regulado. 

Infomoney, [s. l.], 14 ago. 2019. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/colunistas/bruno-meyerhof-

salama/o-mercado-de-criptomoedas-comeca-a-ser-regulado/. Acesso em: 18 set. 2019. 
128  COMISSÃO EUROPEIA. Outcome of the open public consultation on potential restrictions on large 

payments in cash. [S. l., 2017]. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-initiative-

restrictions-payments-cash_en. Acesso em: 11 jun. 2019. p. 1-3.  
129  BANCO CENTRAL EUROPEU. Opinion of the European Central Bank on limitation of cash payments 

(CON/2017.27). Frankfurt, 11 jul. 2017. Disponível em: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/_en__con_2017_27_sign.pdf. Acesso em: 11 jun. 2019. p. 3. 
130  Em 2016, a Índia retirou do mercado as notas de 500 e 1000 rupias, que respondiam por 85% do dinheiro em 

circulação no país. O objetivo era semelhante ao do Banco Central Europeu: combater a sonegação fiscal e a 

corrupção. Entretanto, ao contrário da Europa, onde as cédulas de 500 euros já emitidas continuam circulando 

com curso legal, o governo indiano optou por obrigar a troca daquelas notas por outras de valor de face inferior. 
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devido ao receio de que essas poderiam facilitar atividades ilícitas.131 A interrupção na emissão 

começou de fato em janeiro de 2019.132 No Reino Unido, as casas de câmbio já estavam 

proibidas de vender notas de 500 euros desde 2010. Essa vedação foi precedida de análise da 

Serious Organised Crime Agency (SOCA),133 que concluiu que mais de 90% do uso de notas 

de 500 euros no Reino Unido era protagonizado por participantes de organizações criminosas, 

traficantes de drogas e, com frequência, para fins de lavagem de dinheiro.134 

Em 2015, o GAFI/FATF, grupo que o Brasil integra desde 1999, produziu relatório 

intitulado “Lavagem de Dinheiro pelo Transporte Físico de Dinheiro”, em tradução nossa (no 

original, “Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash”). As conclusões 

seguem a linha de que o anonimato oportunizado pelo dinheiro em espécie opera como um 

motor do seu uso em atividades ilícitas. Estimou-se que o valor de capitais “lavados” 

                                                 

Essa opção resultou em uma corrida dos cidadãos aos bancos antes da perda de validade de suas notas, gerando 

longas filas e o que se disse, em termos jornalísticos, de “caos social”, acompanhado inclusive de mortes. 

(INDIA. Ministério da Lei e da Justiça. The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities Ordinance), 

2016. New Delhi, 30 dez. 2016. Disponível em: 

https://dea.gov.in/sites/default/files/Ordinance%2010%20of%202016%2030 dez. 2016.pdf . Acesso em: 02 

set. 2020; THE INDIAN EXPRESS. Demonetisation: 33 deaths since government scrapped Rs 500, Rs 1000 

notes. New Delhi, 18 nov. 2016. Disponível em: https://indianexpress.com/article/india/india-news-

india/demonetisation-suicides-heart-attacks-and-even-a-murder-among-33-deaths-since-decision-4378135/. 

Acesso em: 01 set. 2020) Sobre as medidas indianas, diz-se que “tanto estratégia quando execução foram 

falhas” (tradução nossa). No original: “both the strategy and execution seem flawed”. (CAMPBELL, Haylea 

et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform Cash Thresholds. M-

RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for Business & Government 

Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 10-11).  
131  BANCO CENTRAL EUROPEU. ECB ends production and issuance of €500 banknote. [S. l.], 04 maio 

2016. Disponível em: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160504.en.html. Acesso em: 01 

set. 2020. 
132  BANCO CENTRAL EUROPEU. Banknotes. [S. l., 2019]. Disponível em: 

https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/html/index.en.html. Acesso em: 01 set. 2020; ALEMANHA. 

Banco Central. Production and issuance of the €500 banknote will be discontinued. [S. l], 23 nov. 2018. 

Disponível em: https://www.bundesbank.de/en/tasks/topics/production-and-issuance-of-the-500-banknote-

will-be-discontinued-623402 Acesso em: 01 set. 2020.  
133 A SOCA foi um órgão público do Governo do Reino Unido existente entre abril de 2006 e outubro de 2013. A 

agência tinha como objetivo apoiar forças policiais em investigações criminais e conduzir suas investigações 

independentes em casos graves de crime organizado. Suas atividades foram integradas à National Crime 

Agency, operacional a partir de 2013. (REINO UNIDO. Serious Organised Crime and Police Act 2005. [S. 

l., 2005]. Disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/notes. Acesso em: 01 set. 2020; 

REINO UNIDO. Home Office. National Crime Agency: a plan for the creation of a national crime-fighting 

capability. Belfast: The Stationery Office, 08 jun. 2011. Disponível em: 

https://www.gov.uk/government/publications/national-crime-agency-a-plan-for-the-creation-of-a-national-

crime-fighting-capability. Acesso em: 01 set. 2020)  
134 Uma organização criminosa que praticava crimes de lavagem de dinheiro teria obtido cerca de 24 milhões de 

libras em notas de 500 euros entre 2007 e 2009. A SOCA concluiu não haver motivo legítimo para o uso de 

notas de 500 euros nos volumes constatados naquele momento (HOLDEN, Michael. UK stops selling 500 euro 

notes over crime fears. Thomson Reuters, [s. l.], 13 maio 2010. Disponível em: 

https://www.reuters.com/article/uk-britain-euro-idUKTRE64C1JN20100513. Acesso em: 01 set. 2020; 

CASCIANI, Dominic. Organised crime fears cause ban on 500 euro note sales. BBC News, [s. l.], 13 maio 

2010. Disponível em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8678886.stm. Acesso em: 01 set. 2020). 
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anualmente pelo transporte de dinheiro em espécie estivesse entre milhares de bilhões e um 

trilhão de dólares estadunidenses.135 

Para o Serviço Europeu de Polícia (EUROPOL), a economia movida por crimes ainda 

é predominantemente baseada no uso do dinheiro vivo136: “o dinheiro em si mesmo não é um 

método de lavagem de capitais ou uma commodity ilegal; ao invés disso, é um facilitador 

inteiramente legal que permite que criminosos injetem recursos ilícitos na economia legal com 

muito menos riscos de detecção que outros sistema” (tradução nossa).137 

Mesmo em casos nos quais o crime é originalmente cometido por meios eletrônicos 

(como o desvio de fundos de uma conta bancária), aqueles que cometeram ilícitos por vezes 

optam por sacar e transportar o dinheiro para outro país e só então depositá-lo naquele local, 

para apagar os rastros da origem dos recursos. O transporte físico de dinheiro de um país a outro 

é uma das formas mais antigas e básicas de lavagem de dinheiro, mas continua sendo uma 

constante para distanciar o produto do crime do ato ilícito que o gerou.138 

A crescente robustez dos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro adotados 

em sistemas financeiros nacionais também é um fator que força o transporte físico de dinheiro 

como método alternativo para movimentar proveitos de crimes, e faz desse um relevante 

método de lavagem segundo o EUROPOL.139 Isso acaba por manter essas notas alheias ao 

                                                 

135  FINANCIAL ACTION TASK FORCE; MIDDLE EAST & NORTH AFRICA FINANCIAL ACTION TASK 

FORCE. Money Laundering through the Physical Transportation of Cash. Paris: FATF; Manama: 

MENAFATF, 2015. Disponível em: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-

laundering-through-transportation-cash.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. p. 3, 27. 
136  SERVIÇO EUROPEU DE POLÍCIA. Financial Intelligence Group. Why is cash still a king? A strategic 

Report on the use of cash by Criminal groups as a facilitator for money laundering. [S. l.], 2015. Disponível 

em: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/why-cash-still-king-strategic-report-use-of-cash-

criminal-groups-facilitator-for-money-laundering. Acesso em: 22 jan. 2020. p. 47. 
137  No original:“cash in itself is not a method of laundering the proceeds of crime, nor is it an illegal commodity; 

rather it is an entirely legal facilitator which enables criminals to inject illegal proceeds into the legal economy 

with far fewer risks of detection than other systems”. (SERVIÇO EUROPEU DE POLÍCIA. Financial 

Intelligence Group. Why is cash still a king? A strategic Report on the use of cash by Criminal groups as a 

facilitator for money laundering. Haia, 2015. Disponível em: https://www.europol.europa.eu/publications-

documents/why-cash-still-king-strategic-report-use-of-cash-criminal-groups-facilitator-for-money-

laundering. Acesso em: 22 jan. 2020. p. 9).  
138  FINANCIAL ACTION TASK FORCE; MIDDLE EAST & NORTH AFRICA FINANCIAL ACTION TASK 

FORCE. Money Laundering through the Physical Transportation of Cash. Paris: FATF; Manama: 

MENAFATF, 2015. Disponível em: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-

laundering-through-transportation-cash.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. p. 3-4.  
139  SERVIÇO EUROPEU DE POLÍCIA. Serious and Organised Crime Threat Assessment: Crime in the Age 

of Technology. Haia, 2017. Disponível em: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-

reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017. Acesso em: 22 jan. 2020. p. 19. 
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controle do sistema financeiro tradicional, o que se torna mais relevante na medida em que o 

depósito de recursos de origem ilícita no sistema financeiro legítimo se torna mais difícil.140 

Em linha com as conclusões de Kenneth Rogoff, da Comissão Europeia, do Banco 

Central Europeu, da SOCA, do GAFI/FATF e do EUROPOL, estudo brasileiro sobre 

digitalização do meio circulante publicado por funcionários do Banco Central afirma que a 

obsolescência do dinheiro em espécie poderá desencorajar crimes de evasão fiscal,141 

corrupção, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais facilitadas pelo numerário físico. 

Esse raciocínio seria ainda mais pertinente em economias não desenvolvidas, como a brasileira, 

onde uma parcela importante da atividade econômica é informal e conduzida por meio do uso 

do dinheiro em espécie.142 

Segundo Bernardo Mota, coordenador-geral de Articulação Institucional do COAF, a 

experiência brasileira143 mostra que crimes de corrupção e lavagem de dinheiro estão 

constantemente144 baseados no uso ilegal do dinheiro em espécie.145 Heloisa Estellita 

complementa que isso tem relação com a ausência de rastros deixados pelo dinheiro em espécie. 

A única maneira de obter vestígios de transações ilícitas com esses valores é por mecanismos 

de investigação policial e provas testemunhais.146 

                                                 

140  FINANCIAL ACTION TASK FORCE; MIDDLE EAST & NORTH AFRICA FINANCIAL ACTION TASK 

FORCE. Money Laundering through the Physical Transportation of Cash. Paris: FATF; Manama: 

MENAFATF, 2015. Disponível em: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-

laundering-through-transportation-cash.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. p. 6, 29. 
141  Por evasão fiscal, entendam-se os crimes contra a ordem tributária previstos na Lei nº 8.137/90, já abordada. 
142  BATAVIA, Bruno; BURGOS, Aldênio. O meio circulante na era digital. Brasília: Banco Central do Brasil, 

jul. 2018. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/O-Meio-Circulante-na-Era-

Digital.pdf?4. Acesso em: 15 jan. 2020. p. 5. 
143  No mesmo sentido: “Em diversas operações do Ministério Público e da Polícia Federal, identificou-se que o 

repasse de valores em espécie é uma das principais maneiras de lavar dinheiro e um dos principais modos de 

circular propinas, dada a dificuldade de rastrear os recursos, identificar as origens e o destino e sua relativa 

"invisibilidade" para as autoridades públicas. Exemplo quase anedótico foi a descoberta de apartamento, 

vinculado a político de visibilidade, com malas e caixas contendo mais de R$ 50 milhões em espécie.” 

(AGOSTINHO, Rodrigo. Projeto de Lei nº 75, de 2019. [Brasília]: Câmara dos Deputados, 04 fev. 2019. 

Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=55F598E7713FEDB3918CFDF

A113A9660.proposicoesWebExterno2?codteor=1707390&filename=PL+75/2019. Acesso em: 14 jun. 2019. 

p. 4).  
144 BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Grupo de Egmont – “FIUs 

EM AÇÃO”. 100 Casos de Lavagem de Dinheiro: Compilação de 100 casos simplificados, descrevendo os 

sucessos e momentos de aprendizagem na luta contra a lavagem de dinheiro. Brasília, set. 2001. Disponível 

em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/casos-casos/arquivos/100-casos-de-

lavagem-de-dinheiro.pdf. Acesso em: 26 ago. 2021.  
145  Informações obtidas a partir de entrevista com Bernardo Mota em 19 de agosto de 2020. Opiniões expressas 

por Bernardo Mota podem ou não espelhar entendimentos do COAF. 
146  Informações obtidas a partir de entrevista com Heloisa Estellita em 25 de agosto de 2020. 

 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf
https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/O-Meio-Circulante-na-Era-Digital.pdf?4
https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/O-Meio-Circulante-na-Era-Digital.pdf?4
about:blank
about:blank
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/casos-casos/arquivos/100-casos-de-lavagem-de-dinheiro.pdf
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/casos-casos/arquivos/100-casos-de-lavagem-de-dinheiro.pdf
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Para utilizar meios eletrônicos de pagamento, uma pessoa deverá se identificar junto a 

entidades financeiras ou de pagamento, explicar a origem dos recursos e se sujeitar ao fato de 

que essas deverão comunicar operações suspeitas ao COAF.147 Já ao utilizar recursos em 

espécie, a mesma pessoa não estará sujeita a esse controle. Essa “é a arma do crime”, diz 

Bernardo Mota: a percepção de que o crime pretérito não será identificado por seu viés 

financeiro, mesmo que o seja, posteriormente, por escutas telefônicas, delações ou outros 

instrumentos de investigação. 148 

Além disso, o acúmulo de dinheiro vivo pode servir de apoio para atividades ilícitas 

de terceiros, quando o dinheiro estocado por alguém for emprestado para usos escusos. Seria 

uma espécie de banco paralelo, uma instituição financeira que, sem a devida autorização do 

Banco Central, realiza intermediação financeira sem identificar seus mutuários nos termos 

exigidos pela legislação aplicável.149 

A rastreabilidade do dinheiro em espécie é inferior inclusive àquela de transações com 

moedas virtuais (as criptomoedas, como bitcoins),150 que são frequentemente associadas a 

práticas criminosas.151 Explica-se: uma pessoa pode negociar moedas virtuais com base em 

contas digitais, que representam endereços públicos.152 Vincular a identidade do usuário ao 

endereço não é possível, a menos que um terceiro intermediário (como uma corretora de 

criptomoedas) obtenha e compartilhe os dados pessoais do titular do endereço.153 

                                                 

147  Sobre as regras de comunicação ao COAF, veja-se o item 3.2.  
148  Informações obtidas a partir de entrevista com Bernardo Mota em 19 de agosto de 2020.  
149  Informações obtidas a partir de entrevista com Bernardo Mota em 19 de agosto de 2020.  
150  Moedas virtuais não são emitidas por qualquer autoridade monetária e não têm sua conversão para moedas 

soberanas garantida por essas autoridades. Não devem ser confundidas com as “moedas eletrônicas”, definidas 

pelo Banco Central na Resolução n° 80, de 25 de março de 2021, como: “recursos em reais armazenados em 

dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento”. As moedas 

eletrônicas são regulamentadas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, sendo um modo de 

expressão de créditos denominados em reais. Sobre o regime jurídico das moedas eletrônicas, veja-se o item 

5.2. 
151  ESTELLITA, Heloísa; SALAMA, Bruno Meyerhof. O mercado de criptomoedas começa a ser regulado. 

Infomoney, [s. l.], 14 ago. 2019. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/colunistas/bruno-meyerhof-

salama/o-mercado-de-criptomoedas-comeca-a-ser-regulado/. Acesso em: 18 set. 2019. 
152  “As transações nessas redes são originadas pela pessoa que deseja transferir saldo armazenado em um endereço 

público (conta) do livro razão distribuído da criptomoeda (sua escrituração contábil) para qualquer outro 

endereço público. O emissor do pagamento assina a transação com a chave privada que corresponde ao 

endereço que possui e publica-a para registro na rede.” (STELLA, Julio Cesar. Moedas virtuais no Brasil: como 

enquadrar as criptomoedas. Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, Brasília: BCB, v. 11, n. 2, p. 

149-162, dez. 2017. Disponível em: 

https://revistapgbc.bcb.gov.br/index.php/revista/issue/view/26/A9%20V.11%20-%20N.2. Acesso em: 19 dez. 

19. p. 151). 
153  ESTELLITA, Heloisa. Criptomoedas e lavagem de dinheiro: Resenha da obra: GRZYWOTZ, Johanna. 

Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche. Berlim: Duncker & Humblot, 2019. p. 3. 

 

https://www.infomoney.com.br/colunistas/bruno-meyerhof-salama/o-mercado-de-criptomoedas-comeca-a-ser-regulado/
https://www.infomoney.com.br/colunistas/bruno-meyerhof-salama/o-mercado-de-criptomoedas-comeca-a-ser-regulado/
https://revistapgbc.bcb.gov.br/index.php/revista/issue/view/26/A9%20V.11%20-%20N.2
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Entretanto, as transações serão conhecidas e abertas a todos na rede daquela moeda 

virtual. O fluxo é sempre registrado, conferindo transparência ao histórico de operações. A essa 

combinação de rastreabilidade de fluxos e ausência de identificação do titular de endereços, 

deu-se o nome de “pseudoanonimato”.154 

Por mais que a identificação dos usuários de moedas virtuais possa ser difícil 

(especialmente na ausência de intermediários que coletem seus dados), episódios recentes 

demonstram que o pseudoanonimato tem limites. Em 2017, a polícia dinamarquesa obteve 

evidências de crimes relacionados ao tráfico de drogas rastreando transações em bitcoins e sua 

posterior conversão em moeda fiduciária por entidades intermediárias. Os acusados foram 

condenados pelo tribunal da cidade de Herning a oito anos de prisão,155 e esse não foi o primeiro 

nem o último caso na Dinamarca em que rastros de operações com bitcoins foram utilizados 

como meio de prova de ilícitos.156  

Outro episódio escancara os rastros deixados por transações de bitcoins. Em julho de 

2020, contas da rede social Twitter pertencentes a celebridades e empresários foram hackeadas 

para solicitar fundos em criptomoedas. Uma delas, a de Barack Obama, continha uma postagem 

anunciando que todas as bitcoins enviadas para o endereço ali identificado seriam devolvidas 

em dobro. A oferta foi divulgada como forma de ajuda financeira à população em meio à 

pandemia do Covid-19. As postagens resultaram em 400 pagamentos em bitcoins por usuários 

de diversos países, totalizando US$ 121.000,00. 157 

Porém, uma empresa de monitoramento de transações com criptomoedas levou menos 

de 3 dias para identificar os fluxos de bitcoins e os endereços em que estavam localizadas as 

criptomoedas obtidas fraudulentamente (ou parte relevante delas).158 A partir de então, o hacker 

                                                 

154  ESTELLITA, Heloisa. Criptomoedas e lavagem de dinheiro: Resenha da obra: GRZYWOTZ, Johanna. 

Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche. Berlim: Duncker & Humblot, 2019. p. 3-4. 
155  MAACK, Már Másson. Danish police first in the world to hunt down criminals using bitcoin. The NextWeb, 

[s. l.], 21 fev. 2017. Disponível em: https://thenextweb.com/eu/2017/02/21/danish-police-hunt-down-

criminals-using-bitcoin/. Acesso em: 03 nov. 2020. 
156  Outros casos foram noticiados, conforme a imprensa (BEEDHAM, Matthew. Danish hustler jailed for 

laundering $500,000 worth of dirty Bitcoin. The NextWeb, [s. l.], 08 abr. 2019. Disponível em: 

https://thenextweb.com/hardfork/2019/04/08/danish-man-sentenced-bitcoin-laundering/. Acesso em: 03 nov. 

2020. 

 NORDJYLLANDS POLITI. 33-årig mand idømt over fire års fængsel for groft hæleri og hacking. [S. l.], 

08 abr. 2019. Disponível em: https://politi.dk/nordjyllands-politi/nyhedsliste/bit-coin/2019/04/08 Acesso em: 

03 nov. 2020). 
157  ROBINSON, Tom. Insights from Elliptic: The #Twitterhack and Bitcoin Money Laundering. Elliptic, [s. l.], 

16 jul. 2020. Disponível em: https://www.elliptic.co/our-thinking/insights-from-elliptic-twitterhack-and-

bitcoin-money-laundering. Acesso em: 03 nov. 2020. 
158  ROBINSON, Tom. Insights from Elliptic: The #Twitterhack and Bitcoin Money Laundering. Elliptic, [s. l.], 

16 jul. 2020. Disponível em: https://www.elliptic.co/our-thinking/insights-from-elliptic-twitterhack-and-

bitcoin-money-laundering. Acesso em: 03 nov. 2020. 
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que tentasse realizar o saque das bitcoins estaria sujeito ao escrutínio da rede pública 

blockchain, na qual as transações são registradas. Eventual tentativa de conversão dos valores 

em moeda fiduciária seria facilmente detectável por corretoras e associado ao episódio do 

ataque ao Twitter.159 

Enfim, mesmo que moedas virtuais possam dificultar a identificação de seus 

operadores, movimentações desses ativos são de certo modo rastreáveis e registradas em redes 

públicas. Isso representa empecilho ao uso de proveitos de crimes e à conversão deles em 

moedas fiduciárias.  

Quanto mais difícil for para um hacker “lavar” os recursos obtidos, menor será a 

probabilidade de que ele consiga acessar e se beneficiar do produto de seus atos ilícitos.160 Tudo 

isso para dizer que a rastreabilidade das operações em papel-moeda é baixa mesmo quando 

comparada com as criptomoedas, que são meios digitais notórios pelo uso anônimo, ou melhor 

dizendo, pseudoanônimo.161  

Com base no exposto nesse capítulo, permite-se concluir que o uso de dinheiro vivo 

em detrimento de seus substitutos eletrônicos mais próximos apresenta desvantagens sob os 

pontos de vista da rastreabilidade, impactos socioambientais, custos e questões de segurança. 

Abreviadamente, isso ocorre porque: o dinheiro em espécie embute custos elevados de emissão, 

transporte e segurança; o impacto negativo ao meio ambiente do uso do papel-moeda é superior 

ao de seus substitutos eletrônicos mais próximos; e a baixa rastreabilidade do dinheiro físico 

facilita sua utilização para crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e evasão fiscal. 

  

                                                 

159  ELLIPTIC. Elliptic Identifies Likely Use of Wasabi Wallet Service to Launder Twitter Hack Bitcoins. [S. 

l.], 17 jul. 2020. Disponível em: https://www.elliptic.co/press-releases/elliptic-identifies-likely-use-of-wasabi-

wallet-service-to-launder-twitter-hack-bitcoins. Acesso em: 03 nov. 2020. 
160  ELLIPTIC. Tracing Crypto Transactions and Assessing Risk: Why ‘Hops’ Don’t Tell the Whole Story. [S. 

l.], 04 jun. 2020. Disponível em: https://www.elliptic.co/our-thinking/why-hops-dont-tell-the-whole-story 

Acesso em: 03 nov. 2020.  
161  Mesma conclusão é destacada em tabela comparativa sobre atributos dos meios de pagamento da perspectiva 

de prática de atos ilícitos (CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing 

the Case for Uniform Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-

Rahmani Center for Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. Tabela nº 

1). 
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4 A MOEDA FIDUCIÁRIA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 O presente capítulo apresenta breve narrativa da evolução histórica da moeda até 

alcançar o estabelecimento do papel-moeda de valor nominal, como conhecido hoje. Feito isso, 

passa-se ao estudo do referencial teórico-normativo deste trabalho, ou seja, das principais 

normas brasileiras sobre o curso legal da moeda. Por fim, são analisadas as regras jurídicas que 

impõem obrigações administrativas específicas aos participantes de transações em papel-

moeda, como a necessidade de comunicação dos fluxos a autoridades brasileiras. Essas se 

somam ao referencial teórico-normativo do trabalho e completam o conjunto das principais 

normas voltadas à regulação do uso do papel-moeda no país.  

 

4.1 O PAPEL-MOEDA DE CURSO LEGAL: UMA BREVE NARRATIVA MONETÁRIA 

 

Inicialmente, transações ocorriam mediante trocas de bem por bem. Uma pessoa 

entregava leite a outra, que, em troca, dava-lhe ovos. A negociação dependia de (i) 

correspondência de interesses e (ii) aferição do valor dos bens.162 O primeiro item requer 

disposição simultânea de alienar um bem e de aceitar outro bem ofertado em troca. O segundo 

depende de um consenso na comparação de valores entre as mercadorias permutadas (quantos 

ovos correspondem a um litro de leite?).163 

Para superar esses entraves, as trocas se tornaram indiretas, na forma de bem por bem 

de alta aceitação por novo bem. Assim, certos ativos, como sal ou café, serviam de referência 

para negociações das demais mercadorias: uma pessoa que desejasse obter ovos entregava sal 

ao detentor desses. Com esse sal, o vendedor poderia obter coisas que lhe fossem necessárias 

no futuro. Esses bens de alta aceitação são, entretanto, finitos, além de sua qualidade variar 

conforme diversos fatores (safra, região etc.).164 

As trocas passaram então a envolver novo elemento intermediário: a moeda. A moeda 

é elemento infinito na natureza, uma vez que sua criação material decorre da vontade humana, 

perfazendo uma unidade ideal. A introdução da moeda no comércio aperfeiçoou o sistema de 

                                                 

162  GALDINO, Guilherme; SCHOUERI, Luís Eduardo. Imposto de renda sobre variação cambial de recursos 

repatriados no âmbito do RERCT. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito 

Tributário, v. 39, p. 271-306, 2018. p. 284. 
163  DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. p. 22.  
164  GALDINO, Guilherme; SCHOUERI, Luís Eduardo. Imposto de renda sobre variação cambial de recursos 

repatriados no âmbito do RERCT. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito 

Tributário, v. 39, p. 271-306, 2018. p. 284-285.  



 54 

trocas, criando as formas inferior e superior de troca. Na primeira, ocorre imediata satisfação 

das necessidades recíprocas das partes e igualdade de suas funções. Cada uma recebe um bem 

e poderá fazer uso imediato dele. 

Já na forma superior há diversidade de funções, pois somente uma das contrapartes 

satisfaz sua necessidade desde logo, enquanto a outra apenas assegura possibilidade fazê-lo em 

momento ulterior. Uma das partes recebe moeda, que, se não satisfaz necessidade imediata, 

permite que isso ocorra em ato de troca futuro, dessa vez com “latitude ilimitada (quanto a 

tempo, lugar, pessoas e extensão)”.165 

Assim, a moeda opera como denominador comum, reserva de valor, instrumento de 

troca e de pagamento. Como denominador comum, serve à aferição do valor de mercadorias 

trocadas – torna-se valor de referência frente às demais coisas passíveis de mensuração e, por 

isso, permite a correlação entre valores de bens e serviços distintos. Como reserva de valor, 

garantirá que, no lapso temporal entre o recebimento da moeda e sua utilização, tenha 

estabilidade valorativa – uma aptidão de transmitir o poder de compra no tempo ou no espaço. 

Como meio de troca, possibilita a troca indireta de bens por moeda por novos bens. Enquanto 

instrumento de pagamento, extingue relações obrigacionais num dado grupo social, 

satisfazendo de forma definitiva as relações patrimoniais na sociedade.166 

As funções monetárias se inter-relacionam. A credibilidade da moeda advém da sua 

capacidade de conservar valor durante o todo o processo em que ocorrem as transações. Logo, 

a moeda opera como reserva de valor, sem o que não serviria como meio geral de trocas167 – e 

é na medida em que é capaz de fazer isso que a moeda desempenha com eficiência a função de 

meio de trocas.168  

A qualidade da moeda de se manter estável no processo evolutivo do sistema de trocas 

(reserva de valor) não se confunde com a qualidade de ser denominador comum. Como reserva 

de valor, a moeda é elemento estabilizador do sistema de troca; enquanto denominador comum, 

atua como mensurador do referido sistema. Entretanto, as duas funções estão umbilicalmente 

                                                 

165  JHERING, Rudolf Von. A Evolução do Direito (Zweck Im Recht). 2. ed. Salvador: Progresso, 1956. p. 122.  
166  Trata-se de apertada síntese das funções monetárias. Não é objeto deste trabalho detalhar cada uma delas. Para 

isso, recomenda-se a tese de doutorado de Tiago Machado Cortez, “Moeda, Estado e direito: o papel do Estado 

na ordem monetária e seu controle” e a obra “Direito Monetário e Tributação da Moeda”, de Roberto Quiroga 

Mosquera, nas páginas 42 e 60 a 75. 
167  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Direito Monetário e Tributação da Moeda. São Paulo: Dialética, 2006. p. 

66.  
168  A função de reserva de valor da moeda resulta de sua habilidade de atuação como meio de troca para satisfação 

de necessidades (DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese (Doutorado em Direito) – 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. p. 25-26). 
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ligadas, uma vez que a desestabilização do valor da moeda acarretará na sua alteração valorativa 

frente às demais mercadorias e serviços.169  

Verificadas as funções que embasaram a sua criação, pode-se afirmar que, até hoje, 

acepções não jurídicas definem moeda, destacando funções normalmente encontradas para ela 

(denominador comum, reserva de valor, instrumento de troca e de pagamento). A natureza não 

jurídica da moeda é obtida por essas características comuns.170 

Para compreensão de sua acepção jurídica, parte-se do momento em que a moeda era 

não mais que uma quantidade determinada de metal. Na França de 1803, determinou-se que “a 

moeda nacional francesa, o franco, é idêntica a 5 gramas de prata de pureza 9/10”.171 No Brasil 

de 1926, o Decreto nº 5.108, de 18 de dezembro, estabeleceu: 

 

Art. 1º Fica adoptado para o Brasil, como padrão monetario, o ouro, pesado em 

grammas, cuhado em moedas, ao titulo de 900 millesimos de metal fino e 100 

millesimos de liga adequada.  

§ 1º A moeda será denominada cruzeiro e será dividida em centesimos.  

§ 1º Para a moeda divisionaria ficam adoptadas a prata, nickel e cobre, na proporção 

respectiva. 

 

Nessa modalidade inicial, a moeda operava como uma garantia formal de resgate, a 

qualquer tempo, da quantidade de metal que representasse. Entretanto, a crescente necessidade 

dos mercados por meios de pagamento pressionava a expansão da emissão monetária em 

patamares superiores ao lastro em metais preciosos. Medidas de suspensão da conversibilidade 

em metal ganharam espaço em épocas de guerra e períodos inflacionários, quando crescia a 

necessidade de criar maior quantidade de notas e pairava desconfiança sobre a solidez dos 

emissores.172 

Ao longo da vigência do padrão-ouro, o caráter de conversibilidade da moeda em ouro 

ou em outros metais foi se tornando mais simbólico do que real, e correntes que definiam o 

instrumento monetário por meio do controle estatal ganharam espaço. A mais incisiva delas, 

guiada por Georg Friedrich Knapp na obra The State Theory of Money (A Teoria Estatal da 

                                                 

169  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Direito Monetário e Tributação da Moeda. São Paulo: Dialética, 2006. p. 

69-70. 
170  LARENZ, Karl. Methodenlehre der Rechtwissenschaft. Berlim, Heidelberg: Springer-Verlag, 1995. p. 472. 
171  FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio 

de Janeiro: Zahar, 2017. p. 91. 
172  DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. p. 38-39. 
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Moeda, em tradução nossa), definiu a moeda como criatura da lei, ou melhor, como convenção 

social – uma obra humana e coletiva associada a um sistema jurídico e a um Estado Nacional.173  

Essa corrente enuncia o caráter predominante do direito na definição da moeda: para 

que algo seja identificável como tal, deve haver lei obrigando sua circulação. Essa imposição 

legal se torna, pouco a pouco, atributo central da moeda – importa menos sua conversibilidade 

ou seu valor intrínseco174 e mais a obrigatoriedade de aceitá-la pelo seu valor nominal.175 

Diversas teorias monetárias sucederam a de Georg Knapp, muitas vezes também 

destacando o relacionamento intrínseco entre a moeda e o direito. Uma delas é a de Christine 

Desan, que teoriza o dinheiro como uma instituição legalmente estabelecida: atribui-se valor a 

uma unidade que todos os membros de uma comunidade reconhecem e que é endossada como 

forma de extinção de dívidas. As relações dentro dessa comunidade são conduzidas dentro de 

estruturas jurídicas; quando elas mudam, o dinheiro também muda.176 O dinheiro é, nessa visão, 

um produto do processo legal que o molda. Nas palavras de Christine Desan: “a working money 

                                                 

173  A doutrina de Georg F. Knapp foi expoente da “teoria estatal da moeda”. Para essa, o conceito de moeda 

decorre de prerrogativa legislativa do Estado, sendo ele quem atribui efeito jurídico ao seu uso como meio de 

extinção de obrigações e direitos. O padrão monetário instituído pelo Estado só será modificado por disposição 

de lei. A consequência é que não importa que a moeda deixe de exercer alguma de suas funções (como meio 

geral de troca, unidade de conta ou reserva de valor): ela ainda continuará a ser moeda. Persistirá esse 

instrumento de pagamento incapaz de atingir seus objetivos, a menos que uma norma legal corrija os desvios 

existentes. 
174  Aliás, percebe Jean Noirel que o nominalismo monetário não passa de uma ficção cômoda em períodos de 

estabilidade monetária. (NOIREL, Jean. L’Influence de la Dépréciation Monétaire dans les Contrats de 

Droit Privé: Études sous la Direction de Paul Durand. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 

1961. p. 82). Conforme Caio Mário pereira, “[a] inflação criou uma enorme disparidade entre o valor nominal 

da moeda e o seu poder aquisitivo, ensejando ao devedor liberar-se mediante quantia que é expressão numerária 

correspondente à obrigação, embora em valor real lhe seja muito inferior; quem deve 100 e entrega 100 como 

solutio, em verdade, libera-se da obrigação pagando quantia que, em confronto com o valor contemporâneo da 

constituição da dívida, vale 80, ou vale 50, ou vale 30...” (PEREIRA, Caio Mário Da Silva. Instituições de 

Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 2. Edição Kindle. p. 128). 
175 “Havia pouca dúvida sobre a capacidade de os Estados emissores fazerem cumprir a lei dentro de seus 

territórios, ou seja, de fazer valer o curso legal. Já com relação ao poder de compra da moeda, o mesmo não 

podia ser dito, pois o assunto migrava para o terreno subjetivo da confiança dos agentes nos fundamentos 

econômicos do Estado emissor.” (FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história 

monetária brasileira (1933-2013). Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 99). 
176 “For Knapp, the government’s authority over the unit of account that it took was the root of its legal power to 

define money. […] The argument here, by contrast, locates that legal determination as one of many critical 

interventions, including the definition of collective obligations and the enforcement of contracts more 

generally.” Em tradução nossa: “Para Knapp, a autoridade do governo sobre a unidade de conta estabelecida 

é a raiz de seu poder legal para definir dinheiro. O argumento aqui, em contraste, localiza essa determinação 

legal como uma das muitas intervenções críticas, incluindo a definição de obrigações coletivas e a execução 

de contratos de forma mais geral.” (DESAN, Christine A. Money as a Legal Institution. In: ERNST, Wolfgang; 

FOX, David (Org.). Money in the Western Legal Tradition: Middle Ages to Bretton Woods. Oxford: Oxford 

University, 2016. p. 18-40. p. 34). 
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is a piece of legal engineering all the way down”. Em tradução nossa: “um dinheiro funcional 

é uma peça de engenharia jurídica.”177 

Portanto, não basta a confiança no emissor do papel-moeda ou na aceitabilidade 

generalizada daquele meio de pagamento para que um pedaço de papel seja moeda. A confiança 

é parte indiscutivelmente relevante da narrativa monetária,178 mas a moeda em sentido jurídico 

é cunhada pela obrigatoriedade de aceitação, resultante de lei. Ou seja, pelo seu curso legal.179 

A moeda de curso legal é, portanto, aquela que deve obrigatoriamente ser aceita como 

meio de pagamento de deveres e obrigações. Quando oferecida pelo devedor de uma obrigação 

pecuniária, o credor não poderá recusá-la.180 Esse caráter de irrecusabilidade somente pode ser 

criado por lei, sendo essa a razão pela qual se diz que o curso legal da moeda é ditado pelo 

direito.181 Trata-se de manifestação confessa de soberania nacional, ao modular o processo de 

liquidação das relações patrimoniais e obrigacionais num dado território.182 

O curso legal pode se dar no Brasil, caso em que se falará em moeda nacional, ou em 

outro país – nesse caso, haverá moeda estrangeira, que tecnicamente não é moeda no Brasil, 

mas o será em outro território. A moeda estrangeira, ao perder a feição de moeda no plano 

interno da ordem jurídica dos Estados, transforma-se em mercadoria.183 

                                                 

177  DESAN, Christine A. Money as a Legal Institution. In: ERNST, Wolfgang; FOX, David (Org.). Money in the 

Western Legal Tradition: Middle Ages to Bretton Woods. Oxford: Oxford University, 2016. p. 18-40. p. 30. 
178  A correlação entre o uso da moeda e sua confiança é básica e não será aqui desprezada, mas não basta para o 

direito. Gustavo Franco recorre a uma analogia baseada em história contada por Margaret Atwood sobre 

dívidas para dizê-lo: “Uma amiga minha costumava afirmar que aviões só ficam no ar porque as pessoas 

acreditam – contra toda a lógica – que eles são capazes de voar: sem essa ilusão coletiva a sustentá-los, 

acabariam desabando na terra. Será a dívida uma coisa parecida?” (FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. 

A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 99).  
179  É bem verdade que esse raciocínio pode resultar em moedas incapazes de servir a uma ou mais funções 

monetárias básicas, quais sejam denominador comum, reserva de valor, instrumento de troca e de pagamento. 

Serão moedas ditas “defectivas”, o que por si só não lhes retira o curso legal. A moeda defectiva de aceitação 

obrigatória conservará sua função de meio de troca, mas a sociedade talvez procure outro referencial, monetário 

ou não, para servir de padrão de valor ou outro ativo para guardar suas poupanças. (MOREIRA NETO, Diogo 

de Figueiredo. Estabilização Monetária. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 196, p. 7-19, 

abr./jun. 1994. p. 9). 
180  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Direito Monetário e Tributação da Moeda. São Paulo: Dialética, 2006. 

p.76. 
181  NUSSBAUM, Arthur. Money in the law, National and International: a Study in the Borderline of Law and 

Economics. Nova York: The Foundation, 1950. p. 63. 
182  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Direito Monetário e Tributação da Moeda. São Paulo: Dialética, 2006. 

p.76.  
183  Para José Tadeu de Chiara, a moeda estrangeira tem natureza de mercadoria especial. Não pode ser objeto de 

troca direta por qualquer bem (como uma mercadoria comum), pois seu emprego na aquisição de mercadorias 

e serviços é, em regra, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Só pode ser objeto de troca em sua “forma 

superior”, isto é, instrumentada por moeda nacional. (DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. 

1986. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. p. 

153-154).  

 Segundo Luís Eduardo Schoueri e Guilherme Galdino, o valor da moeda estrangeira está atrelado ao seu poder 

de compra, exigindo uma concretização em momento posterior. A única forma de isso ocorrer é sua conversão 
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É necessária uma breve interrupção nessa história para atacar a frequente confusão 

entre os conceitos de curso forçado e curso legal da moeda. O curso forçado é a 

inconversibilidade de uma moeda, ou seja, a impossibilidade de se exigir do poder emitente o 

reembolso em outros ativos, como metal precioso. Como visto, a conversibilidade ou não da 

moeda em metal perdeu sua relevância ao longo do tempo. Quando a emissão da moeda estava 

atrelada à manutenção de reservas em metais, a expressão era justificável, posto que um 

detentor de moeda poderia solicitar reembolso em quantidade correspondente de metal.184 

Assim, retomando o exemplo da França de 1803, o detentor de um franco poderia exigir cinco 

gramas de prata de pureza 9/10. Isso deixa de ocorrer com o curso forçado, que elimina a 

possibilidade de resgate de moedas no metal por elas representado. 

O curso legal, por sua vez, veda a recusa de determinada moeda para pagamento de 

débito de qualquer natureza. Explica José Tadeu De Chiara que, enquanto o curso legal toma a 

moeda enquanto meio de troca e de pagamento “conferindo-lhe compulsoriedade na circulação, 

o curso forçado diz respeito ao próprio conteúdo de valor da unidade monetária, fazendo 

prevalecer a expressão nominal do instrumento monetário, e impedindo a sua conversão em 

metal precioso.” 185 

Enfim, o conceito de curso forçado perdeu espaço nos dias atuais, posto que a 

conversibilidade de moedas em metais deixou de ser a prática econômica. Em termos jurídicos, 

as moedas se caracterizam, isso sim, pelo curso legal. O papel do direito sobre a moeda é tão 

evidente que, sem ele, os vocábulos que identificam essas unidades ideais seriam vazios. Pontes 

de Miranda já observava que o conceito de dinheiro é interior a um certo sistema jurídico.186  

A verdade é que a moeda é expressão da linguagem que só encontra sentido quando 

utilizada sob certas regras de direito e em certo ordenamento jurídico. A palavra “libra” é 

puramente fictícia, vazia de sentido. Entretanto, se usada em certos contextos e segundo certas 

                                                 

em moeda nacional, já que essa sim tem curso legal no território nacional. “Logo, a moeda estrangeira constitui 

uma mercadoria especial, pois só pode constituir objeto (bem) de trocas indiretas, i.e., instrumentadas pela 

moeda nacional, já que é impossível concebê-la em uma troca direta em razão de sua satisfação ao seu 

possuidor depender de sua realização (ato de compra posterior). Em suma, a moeda estrangeira “não é moeda”, 

mas uma mercadoria (especial).” (GALDINO, Guilherme; SCHOUERI, Luís Eduardo. Imposto de renda sobre 

variação cambial de recursos repatriados no âmbito do RERCT. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo: 

Instituto Brasileiro de Direito Tributário, v. 39, p. 271-306, 2018. p. 287-288). 
184  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Direito Monetário e Tributação da Moeda. São Paulo: Dialética, 2006. p. 

77. 
185  DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. p. 39 a 40. 
186  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. Bens. Fatos 

Jurídicos. §122 Dinheiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958. t. 2. 
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normas, dela emergem consequências importantes.187 “Será, então, a moeda na sua 

conceituação jurídica, a unidade ideal definida como tal no âmbito de uma ordem jurídica 

considerada”.188 Ou, em outras palavras, um “nome sacralizado” pela ordem jurídica, um 

conceito jurídico.189 

Em sua reconstrução histórica da moeda, Gustavo Franco vai além e afirma que a 

moeda é produto da linguagem jurídica, e, ao fim das contas, sempre foi assim.190 A conclusão 

não parece de todo exagerada quando se sabe que a obrigatoriedade de aceitação da moeda 

encontra respaldo em diplomas antigos e seculares. Normalmente, a proibição de recusa da 

moeda vinha acompanhada de sanção criminal, que garantia sua circulação mesmo após 

qualquer perda de poder de compra sofrida por ela. É o caso da China do século XIII, onde a 

recusa acarretava pena capital,191 ou ainda do Livro 4, XIII das Ordenações Filipinas, que 

determinava: “[q]ualquer pessoa que enjeitar nossa moeda verdadeira lavrada de nosso cunho, 

se for peão, seja preso e açoutado publicamente, e sendo homem que não caibam açoutes, seja 

preso e degredado para a África por dois anos”.192 

Do exposto até aqui, compreende-se resumidamente a evolução do sistema de trocas 

até o papel-moeda de curso legal. A supressão do metalismo e do padrão-ouro foi seguida da 

adoção do papel-moeda de aceitação obrigatória. A esse papel-moeda emitido sem prévio 

depósito de metal que lhe sirva de lastro e que circula sob curso legal, chama-se moeda 

fiduciária. A fidúcia é depositada em seu emissor, sem condicionar-se à possibilidade de 

conversão em metal, ou existência de lastro.193 

                                                 

187  “Without reference to the rules, promises and payments would be meaningless sounds and gestures.” (em 

tradução nossa: “[n]a falta de referência a normas, promessas e pagamentos seriam apenas sons e gestos sem 

sentido”). Essas regras poderiam ser de cunho social e/ou legal. (OLIVECRONA, Karl. El Derecho como 

Hecho. Tradução Luis Lópes Guerra. Barcelona: Labor Universitária, 1980. p. 285, 299-303). 
188  DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. p. 58.  
189  BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Pleno). Recurso Extraordinário 478.410/SP. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. 

MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. 

ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE 

NORMATIVA. [...]. Recorrente: Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A. Recorrido: Instituto Nacional 

do Seguro Social. Relator: Ministro Eros Grau, 10 de março de 2010. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, 

n. 86, p. 822-866, 14 maio 2010. p. 834. 
190  FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio 

de Janeiro: Zahar, 2017. p. 100. 
191  NUSSBAUM, Arthur. Money in the law, National and International: a Study in the Borderline of Law and 

Economics. Nova York: The Foundation, 1950. p. 53. 
192  COMPARATO, Fábio Konder. Cláusulas contratuais de indexação de preços. Revista de Direito Mercantil, v. 

31, n.85, mar. 1992. p. 35 apud FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história 

monetária brasileira (1933-2013). Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 99. 
193  DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. p. 41, 43. 
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4.2 A MOEDA FIDUCIÁRIA NO DIREITO BRASILEIRO E AS OPERAÇÕES EM 

ESPÉCIE 

 

A moeda fiduciária ganhou sua primeira moldura jurídica no Brasil durante o regime 

de exceção de Getulio Vargas, em que o Poder Executivo governava de maneira autocrática por 

decretos que podiam versar sobre qualquer matéria. Nessa linha, determinou o Decreto nº 

23.501, de 27 de novembro de 1933: 

 

Artigo 1º -  É nula qualquer estipulação de pagamento em ouro, ou em determinada 

espécie de moeda, ou por qualquer meio tendente a recusar ou restringir, nos seus 

efeitos, o curso forçado do mil réis papel.  

Artigo 2º - A partir da publicação dêste decreto, é vedada, sob pena de nulidade, nos 

contratos exequiveis no Brasil, a estipulação de pagamento em moeda que não seja a 

corrente, pelo seu valor legal. 

 

Mais de 30 anos depois, em meados da década de 60, discutia-se a falta de sintonia do 

Decreto nº 23.501/33 com a praxe de correção monetária que se alargava no Brasil. Porém, o 

decreto era importante por sua disposição sobre curso legal da moeda nacional e, portanto, não 

podia ser de todo revogado. Regras transitórias surgiram de discussões entre Executivo e 

ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mas apenas em 1969 houve consolidação de 

nova lei monetária, essa sim duradoura. Trata-se do Decreto-lei nº 857, de 11 de setembro, 

vigente até hoje.194   

O Decreto-lei nº 857/69 prescreve a nulidade de contratos, títulos e quaisquer 

documentos, bem como as obrigações que, exequíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro 

ou em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o 

curso legal do “cruzeiro”. As exceções a essa regra constam em seu art. 2º e incluem, dentre 

outras, estipulações de pagamentos feitas no âmbito de contratos de importação, de exportação 

e naqueles cujo credor ou devedor seja domiciliado no exterior.195 

                                                 

194  FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio 

de Janeiro: Zahar, 2017. p. 113-115.  
195  Decreto-Lei nº 857/69. “Art 1º São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem 

como as obrigações que exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por 

alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro. 

 Art 2º Não se aplicam as disposições do artigo anterior:  

 I - aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias;  

 II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens 

e serviços vendidos a crédito para o exterior;  

 III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral;  

 IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada 

no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional;  
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O cruzeiro foi posteriormente substituído pelo real, conforme a Lei nº 8.880, de 27 de 

maio de 1994 e a Lei nº 9.069/95 (Lei do Plano Real). Hoje, quem desempenha a função de 

moeda de curso legal é o real, materializado em papel e círculos de metal de aceitação 

compulsória em território brasileiro. Assim, a leitura conjunta do Decreto-lei nº 857/69 e da Lei 

do Plano Real impõe aos credores o recebimento do real em pagamentos de obrigações 

exequíveis no Brasil, adotando o que se chamou “regime nominalista do papel-moeda de curso 

legal”.196  

Esse regime foi consagrado pelo Código Civil de 2002 que estabeleceu, em seu art. 

315,197 que as dívidas em dinheiro devem ser pagas em moeda corrente e pelo valor nominal. 

O texto legal é expressão máxima da política nominalista da moeda corrente, entendida como 

moeda de curso legal (ou seja, o real).198 

Dentro do mesmo regime, o art. 318 do Código Civil (2002)199 obedece aos princípios 

do Decreto-Lei nº 857/69 e proíbe a estipulação de pagamento em ouro, moeda estrangeira ou 

qualquer outro meio tendente a restringir o curso legal da moeda nacional, salvo exceções 

previstas em leis especiais, como o próprio Decreto-Lei nº 857/69.200 

Não apenas o Decreto-lei nº 857/69 e o Código Civil (2002), mas um conjunto de 

normas cria obstáculos a qualquer pretensão que vise impedir a circulação do real. É o caso do 

art. 1º da Lei do Plano Real (1995),201 que, lido em conjunto com o art. 2º da Lei nº 8.880/94,202 

prescreve que a moeda nacional (o real) é dotada de curso legal em todo o território brasileiro. 

Também é o que decorre do art. 43 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das 

                                                 

 V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das 

obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes ou 

domiciliadas no país.  

 Parágrafo único. Os contratos de locação de bens móveis que estipulem pagamento em moeda estrangeira 

ficam sujeitos, para sua validade a registro prévio no Banco Central do Brasil.” 
196 PEREIRA, Caio Mário Da Silva. Instituições de Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações. 32. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2020. v. 2. Edição Kindle, p. 132-134, 177-180. 
197 Código Civil (2002). “Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente 

e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subseqüentes”. 
198  Para análise detalhada do art. 315 do Código Civil (2002), veja-se o item 6.1 deste trabalho. 
199 Código Civil (2002). “Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, 

bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos 

na legislação especial.” 
200  Como explica Caio Mário da Silva: “O art. 318 do Código Civil de 2002 manteve as mesmas proibições [do 

Decreto-Lei nº 87/69] e, ao fazer alusão aos casos previstos em lei especial, consagrou estas exceções, e outras 

legalmente admitidas.” (PEREIRA, Caio Mário Da Silva. Instituições de Direito Civil: Teoria Geral das 

Obrigações. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 2. Edição Kindle. p. 180). 
201  Lei nº 9.069/95. “Art. 1º A partir de 1º de julho de 1994, a unidade do Sistema Monetário Nacional passa a ser 

o REAL, que terá curso legal em todo o território nacional.” 
202  Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. “Art. 2º - A URV será dotada de poder liberatório, a partir de sua emissão 

pelo Banco Central do Brasil, quando passará a denominar -se Real.” 
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Contravenções Penais),203 que proíbe a conduta de “recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda 

de curso legal no país”.204 

Disso decorre que não há, nem poderia haver, lei tendente a limitar pagamentos em 

reais no Brasil.205 Ou seja, o papel-moeda não pode ser negado como forma de liquidação de 

obrigações de caráter pecuniário. Mas, por mais curioso que pareça, não se pode dizer o mesmo 

em âmbito regulatório administrativo. Nos termos da Resolução CMN nº 4.648, de 28 de março 

de 2018:  

 

Art. 1º É vedado às instituições financeiras, a partir de 28 de maio de 2018, o 

recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez 

mil reais) com a utilização de recursos em espécie.  

Parágrafo único. As instituições somente poderão recusar o recebimento de boletos de 

pagamento de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de 

recursos em espécie se houver indício de tentativa de burlar a vedação estabelecida 

no caput. 

 

A Resolução CMN nº 3.694, de 26 de março de 2009 complementa:  

 

Art. 3º É vedado às instituições referidas no art. 1º impedir o acesso, recusar, dificultar 

ou impor restrição ao atendimento presencial em suas dependências, inclusive em 

guichês de caixa, a clientes ou usuários de produtos e de serviços, mesmo quando 

disponível o atendimento em outros canais.  

§ 2º Para fins do disposto no caput, é vedada a imposição de restrições quanto à 

quantidade de documentos, de transações ou de operações por pessoa, bem como em 

relação a montante máximo ou mínimo a ser pago ou recebido ou ainda quanto à 

faculdade de o cliente ou o usuário optar por pagamentos em espécie, salvo as 

exceções previstas na legislação ou na regulamentação específica, a exemplo do 

disposto na Resolução nº 4.648, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o 

recebimento de boleto de pagamento com a utilização de recursos em espécie. (grifo 

nosso) 

 

                                                 

203 Decreto-Lei nº 3.688/41. “Art. 43. Recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no país: Pena – 

multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.” 
204  As penalidades são mais severas para comerciantes que se recusem a vender bens ou serviços a qualquer pessoa 

que queira pagar por eles em dinheiro. Segundo o art. 2º. da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, “[s]ão 

crimes desta natureza [...] recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de serviços 

essenciais à subsistência; sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja em condições de comprar a 

pronto pagamento”. A pena prevista é detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, de dois mil a cinqüenta mil 

cruzeiros. 
205  Há exceção única e de rara aplicação: o art. 9º da Lei nº 8.697, de 27 de agosto de 1993, que determina que 

“[n]inguém será obrigado a receber, em qualquer pagamento, moeda metálica em montante superior a cem 

vezes o respectivo valor da face.” Essa proibição vem dos anos de alta inflação, quando os pagamentos em 

dinheiro exigiam quantidades crescentes de notas e moedas. Em particular, alguns contribuintes costumavam 

pagar impostos com milhares de moedas, como forma de manifestação contra o Governo, o que teve o efeito 

de paralisar os órgãos arrecadadores (ASSIS, Luiz Roberto. Cash versus Electronic Payments: Costs and 

Environmental Impacts. 2020. Projeto final (Master em International Business – Executive) – Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Milão, jun. 2020. p. 16). 

 



 63 

A limitação ao recebimento de boleto com recursos em espécie é resultado da Ação nº 

7 de 2018 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 

(ENCCLA), com foco na implementação de medidas de restrição e controle do uso de papel-

moeda. A Ação foi coordenada pelo COAF e teve colaboração de 22 entidades, incluindo o 

Banco Central.206 

A limitação tem redação cuidadosa. Não proíbe expressamente pagamentos em 

espécie, mas sim o recebimento deles por instituições financeiras, que são reguladas pelo Banco 

Central, conforme diretrizes do CMN. Mesmo assim, tal resolução cria óbice prático ao uso de 

moeda corrente e o faz sem delegação expressa ao CMN para tanto. Não por outra razão, sua 

eventual confirmação em hipotética discussão judicial tem sido posta em dúvida, inclusive por 

funcionários do Banco Central.207 

Ao tentar justificar sua competência para impor uma tal restrição, a Resolução CMN 

nº 4.648/18 faz referência ao art. 4º, VIII da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que 

atribui competência ao CMN para “[r]egular a constituição, funcionamento e fiscalização dos 

que exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades 

previstas”. Entretanto, trata-se de texto demasiado amplo e que, se levado ao extremo, 

permitiria alterar qualquer norma legal quando incidente sobre atividades financeiras. 

Autorizaria, por exemplo, afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a 

instituições financeiras, como já ocorreu em tentativas anteriores, frustradas pelo STF.208 

                                                 

206  ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO. Ações de 

2018. Campina Grande, nov. 2018. Disponível em: http://enccla.camara.leg.br/acoes/acoes-de-2018-1 Acesso 

em: 01 out. 2020. 
207  Informação obtida ao longo de entrevistas conduzidas pelo autor deste trabalho com funcionário do Gabinete 

do Departamento do Meio Circulante (Mecir/Gabin) do Banco Central.  
208  Decisão do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591/DF, a favor da constitucionalidade do §2º 

do art. 3º do CDC, segundo o qual, para fins de aplicação do CDC, “[s]erviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal 

(Pleno). Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.591/DF. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO 

DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A 

DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES 

PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA 

[...]. Requerente: Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Requerido: Presidente da República e 

Congresso Nacional. Relator: Ministro Carlos Velloso, 7 de junho de 2006. Diário da Justiça, Brasília, p. 142-

390, 29 set. 2006).  

 A aplicação do CDC às instituições financeiras consta inclusive da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), que tem por precedentes o Recurso Especial (REsp) nº 106.888/PR, o REsp nº 298.369/RS e o REsp nº 

57.974/RS (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2ª Seção). Súmula n. 297. 12 de maio de 2004. Diário da 

Justiça, Brasília, p. 129, 08 set. 2004). 

 

http://enccla.camara.leg.br/acoes/acoes-de-2018-1
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Mesmo outras competências atribuídas ao CMN especificamente para emissão do 

meio circulante e de suas normas reguladoras não bastariam para afastar o curso legal da moeda 

nacional e, assim, restringir pagamentos de recursos em espécie.209 Por mais legítimas que 

sejam as intenções que pautam os limites contidos na Resolução CMN nº 4.648/18, tal regra 

administrativa demandaria ajuste prévio das normas legais que regem o curso legal da moeda.  

Há, contudo, normas tendentes à fiscalização de fluxos de pagamentos em espécie. 

Essas são de legalidade indubitável, posto que não criam impedimentos ao uso do real. São 

normas que tem o condão de dificultar a prática de crimes de evasão fiscal, corrupção, lavagem 

de dinheiro e financiamento ao terrorismo, exploradas nas próximas subseções. 

 

4.2.1 Receita Federal 

 

É o caso da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.761, de 20 de 

novembro de 2017 (IN RFB 1761). A instrução obriga a prestação de informações à Secretaria 

da Receita Federal de operações liquidadas total ou parcialmente em espécie, decorrentes de 

alienação ou cessão de bens e direitos, de prestação de serviços e de outras operações que 

envolvam transferência de moeda em espécie (art. 1º). 

A justificativa da Receita Federal para a norma está diretamente associada ao uso do 

dinheiro para esconder atos de sonegação, corrupção e lavagem: 

 

A necessidade de a Administração Tributária receber essas informações decorre do 

fato, verificado em diversas operações especiais executadas pela RFB, de que 

operações liquidadas em espécie têm sido utilizadas para esconder atos de 

sonegação, de corrupção e de lavagem de dinheiro, em especial quando os 

beneficiários de recursos ilícitos os empregam na aquisição de bens ou serviços e não 

tencionam ser identificados pela autoridade tributária. O reporte à Administração 

Tributária de operações relevantes em espécie tem sido uma direção adotada por 

diversos países como medida de combate à prática de ilícitos financeiros, entre os 

quais a lavagem de dinheiro e o financiamento ao tráfico de armas e ao 

terrorismo. Não se busca identificar os atuais estoques de moeda física mantidos por 

                                                 

209  Compete ao CMN estabelecer condições para emissão de papel-moeda e para emissão de normas reguladoras 

do meio circulante. É o que decorre da Lei nº 4.595/64, que dispõe: “Art. 4º Compete ao Conselho Monetário 

Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:  

 I - Autorizar as emissões de papel-moeda (Vetado) as quais ficarão na prévia dependência de autorização 

legislativa quando se destinarem ao financiamento direto pelo Banco Central da República do Brasil, das 

operações de crédito com o Tesouro Nacional, nos termos do artigo 49 desta Lei. [...]  

 II - Estabelecer condições para que o Banco Central da República do Brasil emita moeda-papel (Vetado) de 

curso forçado, nos termos e limites decorrentes desta Lei, bem como as normas reguladoras do meio circulante; 

III - Aprovar os orçamentos monetários, preparados pelo Banco Central da República do Brasil, por meio dos 

quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito;  

 IV - Determinar as características gerais (Vetado) das cédulas e das moedas;” 
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pessoas físicas ou jurídicas, mas identificar a utilização desses recursos quando essas 

pessoas efetivamente liquidarem aquisições diversas.210 (grifos nossos) 

 

As informações devem ser prestadas pelo envio de formulário eletrônico denominado 

Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME), conforme art. 2º. Estão 

obrigadas a entregar a DME as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil 

que tenham recebido, em um mês, recursos em espécie em valor igual ou superior a 30 mil 

reais211 – ou equivalente em outra moeda –, decorrentes de operações realizadas com uma 

mesma pessoa (art. 4º).212 

A DME contém informações sobre a operação (ou conjunto de operações) e sobre os 

participantes. São essas: (i) identificação da pessoa pagadora pelo seu número de Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Número de 

Identificação Fiscal, quando residente ou domiciliada no exterior; (ii) descrição do bem 

alienado ou serviço; (iii) valor liquidado em espécie; (iv) moeda utilizada; e (v) data da 

operação (art. 7º). 

A não apresentação da DME, a apresentação fora do prazo e a apresentação incorreta 

ou omissa sujeitam o responsável a multas que podem alcançar 3% do valor da operação para 

declarantes pessoas jurídicas ou 1,5% para pessoas físicas (art. 9º).213 A aplicação da multa é 

                                                 

210  BRASIL. Ministério da Economia. Receita Federal. DME - Declaração de Operações Liquidadas com 

Moeda em Espécie. [S. l.], 31 jan. 2018. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-

br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dme. Acesso em: 01 out. 2020. 
211  Segundo informado por Bernardo Mota (COAF) em entrevista concedida para este trabalho em 19 de agosto 

de 2020, o valor de 30 mil reais foi determinado no âmbito da Ação nº 7 da ENCCLA para implementar 

medidas de restrição e controle do uso de dinheiro em espécie. Como o padrão internacional de controle de 

lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo adotado pelo GAFI/FATF utilizava à época o referencial 

de US$ 10.000,00 para recomendação de medidas adicionais de diligência de clientes e como esse valor 

representava aproximadamente R$ 30.000,00 no câmbio da época (novembro de 2017), a IN RFB 1761 adotou 

esse valor de R$ 30.000,00. 
212 “Art. 4º São obrigadas à entrega da DME as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil 

que, no mês de referência, tenha recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), ou o equivalente em outra moeda, decorrentes das operações a que se refere o art. 1º, 

realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.  

 § 1º O limite a que se refere o caput será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais 

de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa.  

 § 2º A obrigação instituída por esta Instrução Normativa não se aplica a instituições financeiras nem a 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.” 
213 “Art. 9º A não apresentação da DME ou sua apresentação fora do prazo fixado no art. 5º ou com incorreções 

ou omissões sujeita o declarante às seguintes multas:  

 I - pela apresentação extemporânea:  

 a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês ou fração se o declarante for pessoa jurídica em início de atividade, 

imune ou isenta, optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 

pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) instituído pela Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, ou que na última declaração apresentada tenha apurado o Imposto sobre a 

Renda com base no lucro presumido;  

 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dme
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dme


 66 

independente de comunicação ao Ministério Público Federal quando houver indícios da 

ocorrência de crimes de lavagem de dinheiro e ocultação previstos na Lei nº 9.613/98.  

A IN RFB 1761 não se aplica a instituições autorizadas a operar pelo Banco Central, 

posto que a prestação de informações dessas à administração tributária está sujeita a regras 

próprias de sigilo bancário. Mais especificamente, aos artigos 5º214 e 6º215 da Lei Complementar 

nº 105, de 10 de janeiro de 2001 e ao Decreto nº 4.489, de 28 de novembro 2002.216 

                                                 

 b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês ou fração se o declarante for pessoa jurídica não incluída na 

alínea “a”; e  

 c) R$ 100,00 (cem reais) por mês ou fração se pessoa física; e  

 II - pela não apresentação ou apresentação com informações inexatas ou incompletas ou com omissão de 

informações:  

 a) 3% (três por cento) do valor da operação a que se refere a informação omitida, inexata ou incompleta, não 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), se o declarante for pessoa jurídica; ou  

 b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do valor da operação a que se refere a informação omitida, 

inexata ou incompleta, se o declarante for pessoa física.  

 § 1º A multa prevista na alínea “a” do inciso II do caput será reduzida em 70% (setenta por cento) se o 

declarante for pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.  

 § 2º A multa prevista na alínea “b” do inciso I do caput será aplicada também, em caso de apresentação da 

DME fora do prazo previsto no art. 5º, à pessoa jurídica que na última declaração tenha utilizado mais de uma 

forma de apuração do lucro ou tenha realizado evento de reorganização societária.  

 § 3º A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade quando a obrigação acessória for cumprida 

antes de qualquer procedimento de ofício.” 
214  Lei Complementar nº 105/01. “Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos 

limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária 

da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.  [...]  

 § 2º As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a informes relacionados com 

a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a 

inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles 

efetuados. [...]  

 § 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação em 

vigor. 

 Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os 

referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou 

procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 

competente. 

 Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão 

conservados em sigilo, observada a legislação tributária.” 
215  Sobre o art. 6º da Lei Complementar nº 105/01, o STF decidiu que ele “não ofende o direito ao sigilo bancário, 

pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como 

estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.” (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal (Pleno). Recurso Extraordinário 601.314/SP. [...] REPERCUSSÃO GERAL. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. 

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 

6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE 

CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE 

DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. Recorrente: Marcio Holcman. Recorrido: União. Relator: 

Ministro Edson Fachin, 24 de fevereiro de 2016. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, n. 198, 16 set. 2016). 
216  Decreto nº 4.489/02. “Art. 1º As instituições financeiras, assim consideradas ou equiparadas nos termos dos §§ 

1º e 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, devem prestar à Secretaria da Receita 

Federal do Ministério da Fazenda informações sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus 

serviços, sem prejuízo do disposto no art. 6º da referida Lei Complementar. [...]  
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As instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central, 

entretanto, devem observar norma própria de comunicação de operações, emitida por essa 

mesma autarquia: a Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020. Ela disciplina procedimentos e 

controles adotados por essas instituições para prevenção do uso do sistema financeiro para a 

prática dos crimes de que trata a Lei nº 9.613/98 e para o financiamento do terrorismo, conforme 

disposto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. 

 

4.2.2 Banco Central 

 

Passa-se à análise específica da Circular nº 3.978/20 do Banco Central. Essa norma 

manifesta preocupação especial quanto a operações em espécie e o faz por meio de três tipos 

de regras: as que demandam o registro de quaisquer operações, com requisitos adicionais para 

aquelas em espécie; as que obrigam o monitoramento e seleção de operações suspeitas; e as que 

exigem a comunicação ao COAF de operações em espécie. 

Os dispositivos do primeiro grupo versam sobre o registro de operações, que deve ser 

mantido pelas instituições autorizadas pelo Banco Central. Independentemente do uso de 

recursos em espécie, esses registros devem conter informações sobre tipo, valor e data das 

operações, além de nome e número de CPF ou CNPJ do titular e do beneficiário da operação 

(art. 28, §1º). As obrigações de registro, entretanto, são ampliadas para transações em espécie: 

 

a) no caso de operações com recursos em espécie de valor individual superior a dois mil 

reais, os registros deverão incluir também o nome e CPF do portador dos recursos (art. 

33); 

 

b)  para operações de depósito ou aporte em espécie de valor individual igual ou superior 

a 50 mil reais, os registros deverão incluir informações sobre o proprietário e o 

portador dos recursos, além da origem dos recursos (art. 34); 

 

c)  para operações de saque de valor individual igual ou superior a 50 mil reais, os 

registros deverão incluir (i) informações sobre o destinatário e sobre o portador dos 

                                                 

 Art. 7º A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das 

informações recebidas nos termos deste Decreto, facultada sua utilização para instaurar procedimento fiscal 

tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições sob sua administração.” 
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recursos, (ii) finalidade do saque e (iii) protocolo contendo valor da operação, 

dependência onde será efetuado o saque e data programada para o saque. 

 

Além disso, o art. 36 da Circular nº 3.978/20 obriga que saques em valor igual ou 

superior a 50 mil reais sejam precedidos de solicitação de provisionamento endereçada à 

instituição autorizada pelo Banco central com pelo menos três dias úteis de antecedência. Note-

se que a regra não implica restrição ou recusa ao curso legal da moeda, posto que a operação 

continua autorizada, em termos específicos, baseados em questões de segurança e 

disponibilidade de instituições depositárias. Além de, nesse caso, a norma administrativa 

espelhar autorização legal conferida pelo art. 11-A da Lei nº 9.613/98, segundo o qual “[a]s 

transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à 

instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do 

Brasil”. 

O segundo grupo de dispositivos da Circular nº 3.978/20 diz respeito aos 

procedimentos de monitoramento e seleção de operações suspeitas, que devem ser 

implementados pelas instituições autorizadas pelo Banco Central. Tais procedimentos devem 

ser hábeis a identificar operações suspeitas de lavagem e financiamento do terrorismo. Dentre 

essas, a Circular nº 3.978/20 destaca as de “depósito ou aporte em espécie, saque em espécie, 

ou pedido de provisionamento para saque” desde que essas apresentem “indícios de ocultação 

ou dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação ou da 

propriedade de bens, direitos e valores” (art. 39, I, b).217  

O terceiro grupo disciplina a comunicação de operações ao COAF pelas instituições 

autorizadas pelo Banco Central. A regra geral é que apenas operações suspeitas de lavagem de 

dinheiro e de financiamento do terrorismo devem ser comunicadas, e de forma fundamentada 

(art. 48). Esse dispositivo reflete uma mudança de paradigma regulatório. A comunicação de 

operações ao COAF, antes focada em valores movimentados,218 passa a depender de uma 

                                                 

217 A Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020, divulga uma relação de operações que podem configurar 

indícios de ocorrência de crimes previstos na Lei nº 9.613/98. Logo em seu art. 1º, a norma aborda operações 

em espécie como exemplos de transações suspeitas: “Art. 1º As operações ou as situações descritas a seguir 

exemplificam a ocorrência de indícios de suspeita para fins dos procedimentos de monitoramento e seleção 

previstos na Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020: I - situações relacionadas com operações em espécie 

em moeda nacional com a utilização de contas de depósitos ou de contas de pagamento: (...) II - situações 

relacionadas com operações em espécie e cartões pré-pagos em moeda estrangeira e cheques de viagem:” (...) 
218 Conforme a norma antecessora, a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009: “Art. 13. As instituições de que 

trata o art. 1º devem comunicar ao Coaf, na forma determinada pelo Banco Central do Brasil:  

 I - as operações realizadas ou serviços prestados cujo valor seja igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais) 

e que, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados ou a 
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análise fundamentada de riscos. Esse modelo baseado em risco (em inglês, risk based 

approach) inspira-se na 4ª Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro da União Europeia e nas 

recomendações atualizadas do GAFI/FATF.219 

Entretanto, parece pairar uma presunção de suspeita sobre operações em espécie, visto 

que serão passíveis de comunicação independentemente de fundamentação as: (i) operações de 

depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a 50 mil reais; 

(ii) operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências, por meio de qualquer 

instrumento, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a 50 mil reais; e (iii) 

solicitações de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a 50 mil reais 

(art. 49). 

 

4.2.3 COAF 

 

Esta subseção aborda as normas de fiscalização de fluxos de pagamentos em espécie 

emitidas pelo COAF. Isso porque obrigações administrativas de identificação de clientes, 

manutenção de registros e comunicação de operações financeiras ao COAF não se estendem 

apenas para sociedades reguladas pelo Banco Central. Na realidade, elas incidem sobre todas 

as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam as atividades listadas no art. 9º da Lei nº 9.613/98. 

Essa lista inclui atividades que tocam aos mercados financeiro, de câmbio, de capitais 

e de seguros – mas não só. Também se sujeitam aos deveres administrativos ali impostos as 

pessoas que comercializam joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte, antiguidades, bens 

de luxo ou de alto valor, sejam intermediários de sua comercialização ou exerçam atividades 

que envolvam grande volume de recursos em espécie (art. 9º, XI e XII).  

                                                 

falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a existência de indícios dos crimes previstos na 

Lei nº 9.613, de 1998;  

 II - as operações realizadas ou serviços prestados que, por sua habitualidade, valor ou forma, configurem 

artifício que objetive burlar os mecanismos de identificação, controle e registro;  

 III - as operações realizadas ou os serviços prestados, qualquer que seja o valor, a pessoas que 

reconhecidamente tenham perpetrado ou intentado perpetrar atos terroristas ou neles participado ou facilitado 

o seu cometimento, bem como a existência de recursos pertencentes ou por eles controlados direta ou 

indiretamente;  

 IV - os atos suspeitos de financiamento do terrorismo.” 
219  Destaca-se a recomendação 10 do GAFI/FATF, que estabelece, por meio de uma abordagem baseada em riscos, 

deveres de diligência impostos a instituições financeiras para identificação de clientes e escrutínio das 

transações realizadas. (FINANCIAL ACTION TASK FORCE. International standards on combating 

money laundering and the financing of terrorism & proliferation: FATF Recommendations. Paris, jun. 

2021. Disponível em: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-

recommendations.html#UPDATES. Acesso em: 13 out. 2020. p. 14-15). 

 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html#UPDATES
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html#UPDATES
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Assim, comerciantes de bens de valor unitário igual ou superior a 10 mil reais, joias, 

pedras e metais preciosos deverão comunicar ao COAF qualquer operação ou conjunto de 

operações de um mesmo cliente, no período de seis meses, que envolva o pagamento ou 

recebimento em espécie de valor igual ou superior a 30 mil reais ou equivalente em outra moeda 

(art. 4º, I da Resolução COAF nº 25, de 16 de janeiro de 2013 e art. 9º, I da Resolução COAF 

nº 23, de 20 de dezembro de 2012). A falha no atendimento de deveres administrativos impostos 

pela Lei nº 9.613/98 pode acarretar sanções administrativas como advertência, multas (de até 

20 milhões de reais) e suspensão de autorização para o exercício de atividade, operação ou 

funcionamento. 220 221 

Outras normas administrativas de prevenção à lavagem de capitais incidem sobre 

atividades específicas, como promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis (construtoras, 

incorporadoras, imobiliárias, loteadoras, leiloeiras de imóveis etc.). Pessoas que exercem essas 

atividades devem atender às regras do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, em especial, 

à Resolução nº 1.336, de 20 de outubro de 2014, cujo artigo 8º exige a comunicação ao COAF 

de qualquer transação ou proposta de transação que envolva o pagamento ou recebimento em 

espécie de valor igual ou superior a 100 mil reais. 

                                                 

220 “Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de 

cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades 

competentes, as seguintes sanções:  

 I - advertência;  

 II - multa pecuniária variável não superior:  

 a) ao dobro do valor da operação;  

 b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação; ou  

 c) ao valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);  

 III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas 

jurídicas referidas no art. 9º;  

 IV - cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento.  

 § 1º A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos 

I e II do art. 10.  

 § 2o A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9o, por culpa ou dolo:  

 I – deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente;  

 II - não cumprirem o disposto nos incisos I a IV do art. 10;  

 III - deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso V do art. 10; IV 

- descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.  

 § 3º A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento 

das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em 

transgressões anteriormente punidas com multa.  

 § 4º A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente 

punidas com a pena prevista no inciso III do caput deste artigo.”  
221 A responsabilidade administrativa pode recair sobre: (i) instituições financeiras, (ii) outras instituições 

supervisionadas pelo Banco Central, (iii) integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro, e (iv) pessoa física 

que atue como administrador de alguma dessas instituições. Nesses casos, incide a Circular do Banco Central 

nº 3.858, de 14 de novembro de 2017, que regulamenta os parâmetros de aplicação das penalidades 

administrativas previstas na Lei nº 9.613/98.  
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Com isso, está concluída a análise deste trabalho sobre as normas monetárias 

brasileiras fundamentais e sobre as regras administrativas de comunicação de transações em 

papel-moeda impostas por COAF, Banco Central e Receita Federal. E essa análise é sintetizada 

no parágrafo abaixo. 

Hoje, não existe lei que permita a uma pessoa recusar-se a receber pagamentos em 

papel-moeda. Porém, regras legais e administrativas podem, legitimamente, impor obrigações 

voltadas ao controle de fluxos em espécie, sem com isso restringir o curso legal do real.  

Resta percorrer uma última análise do referencial teórico-normativo que orienta este 

trabalho: o modo pelo qual os meios eletrônicos de pagamento interagem com a moeda nacional 

de curso legal e com as normas que a definem. 
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5 MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO: MOEDA ESCRITURAL E MOEDA 

ELETRÔNICA 

 

Este capítulo se dedica ao estudo das normas aplicáveis às substitutas eletrônicas do 

papel-moeda no Brasil, mais especificamente, a moeda escritural e a moeda eletrônica. Além 

desta introdução, este capítulo detalha o regime legal da moeda escritural e da moeda eletrônica 

e traça uma comparação entre esses conceitos e o do papel-moeda de curso legal, conforme 

abordado no capítulo anterior.  

O papel-moeda de curso legal foi a grande inovação do sistema monetário por muitos 

anos. Porém, o mesmo papel-moeda (tão inovador outrora) se tornou cada vez mais digital, 

intangível e invisível.222 O que restou de mais importante não foi o suporte físico do dinheiro 

(seja ele metal ou apenas papel), mas sua representação nominal. Pode-se dizer que “a 

representação desligou-se do objeto e tornou-se a coisa em si”.223 

A proliferação de instrumentos digitais de pagamentos foi a responsável por tornar a 

noção de moeda cada vez mais distante da indústria gráfica. E é justamente isso o que vem 

ocorrendo no Brasil, que conta com sofisticado sistema de infraestrutura de pagamentos 

eletrônicos, mesmo quando comparado a países de relevante tradição financeira.  

São exemplos dessa afirmativa três modernizações ocorridas ao longo do tempo: (i) a 

implementação de TEDs nos pagamentos interbancários em 2002, conforme Circular do Banco 

Central n° 3.115, de 18 de abril de 2002; (ii) a edição da primeira lei sobre o sistema eletrônico 

de pagamentos brasileiro, a Lei nº 12.865 de 9 de outubro de 2013, regulamentada por um 

conjunto de normas do CMN e do Banco Central;224 e (iii) a instituição do Sistema de 

Pagamentos Instantâneos (SPI) em 2020, uma infraestrutura centralizada de liquidação bruta 

em tempo real de pagamentos, disponível para liquidação de ordens de crédito a qualquer 

tempo.225 

 

  

                                                 

222  FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio 

de Janeiro: Zahar, 2017. p. 678. 
223  FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio 

de Janeiro: Zahar, 2017. p. 678.  
224  A Lei nº 12.865/13 é a primeira a endereçar os “arranjos de pagamento” (entendidos como conjunto de regras 

que disciplinam a utilização de instrumentos de pagamento aceitos por mais de um recebedor” e as “instituições 

de pagamento” (efetivas prestadoras de serviços de pagamento que participam dos arranjos). A norma confere 

poderes ao CMN e ao Banco Central para regulamentação dessas entidades participantes do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro. 
225  Sobre o SPI, veja-se item 9.2 deste trabalho. 
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5.1 MOEDA ESCRITURAL  

 

No Brasil, pagamentos eletrônicos movimentam “moeda escritural” e “moeda 

eletrônica”. Este item dedica-se ao estudo pormenorizado da primeira figura. Para explicar a 

moeda escritural, cabe recorrer à distinção, de caráter econômico, entre outside money e inside 

money (dinheiro externo e dinheiro interno), segundo a qual o dinheiro pode ser criado por dois 

processos. 

O primeiro se dá pela emissão de moeda pelo Banco Central: o outside money. No 

Brasil, esse dinheiro é o real, e suas frações, os centavos (art. 1º da Lei do Plano Real de 1995). 

O real não é metal precioso ou representação desse, mas tão somente papel-moeda, irresgatável, 

inexigível e dotado de curso legal. Não à toa, diz-se que o processo de supressão do metalismo 

e do padrão-ouro resultou em um Estado (ou seu banco emissor) que cria valor a partir do nada, 

um papel-moeda que não é mais do que “alquimia financeira”.226 

O segundo processo de criação do dinheiro ocorre no interior das instituições 

financeiras, por isso designado inside money. Advém da descoberta das reservas fracionárias, 

processo pelo qual bancos multiplicam moeda com base em seu capital. É a velha, mas 

constantemente reinventada, mecânica de expansão do balanço, ou produção de ativos 

(empréstimos) e passivos (depósitos), representando sempre um crédito contra alguém.227 

Uma vez que o inside money se dá nos registros escriturais dos bancos, é comum o 

emprego do termo “moeda escritural” para definir a moeda de emissão privada. O processo vem 

desde os tempos do metalismo: ao emprestar notas conversíveis em metal, banqueiros 

perceberam que os portadores das notas não as apresentavam em câmbio de metal (ou moeda 

metálica). Ao contrário, as notas circulavam de mão em mão por muito tempo. Esses banqueiros 

concluíram que poderiam conceder novos empréstimos na forma de notas, certos de que, com 

quantidade em estoque relativamente pequena de metal, continuariam hábeis a atender à 

demanda de conversão das notas.228 

Em resumo, os bancos concediam empréstimos emitindo notas em volumes superiores 

aos depósitos de metal em seus cofres, e essas cédulas instrumentalizavam pagamentos 

sucessivos nos mercados. Assim, a moeda escritural emitida permite o uso de depósitos 

bancários como meio de pagamento.  

                                                 

226  KING, Marvyn. The End of Alchemy: Money, Banking, and the Future of the Global Economy. Londres: 

W.W. Nortin, 2016. p. 5.  
227  FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio 

de Janeiro: Zahar, 2017. p. 133, 681.  
228  GUDIN, Eugênio. Princípios de Economia Monetária. 7. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1970. v. 1. p. 71.  
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Essa moeda equivale a uma espécie de dinheiro sem suporte físico, que circula por 

meio de cheques, TEDs, DOCs ou Pix, a modalidade de pagamentos instantâneos do SPI. 

Irresistível a reprodução literal de trecho de José Tadeu de Chiara que resume o processo de 

criação da moeda escritural. 

 

O mecanismo da criação da moeda nos registros contábeis dos bancos se processa em 

termos de quantias registradas em depósitos, inclusive com base na concessão de 

crédito pelas diferentes modalidades de operações bancárias. Esses depósitos que 

instrumentam pagamentos, por sua vez, geram novos créditos em contas de depósitos 

que atuam da mesma forma sobre a relação encaixe/depósito. Apenas uma parte do 

total dos depósitos é conservado como encaixe para atender saques, e, o remanescente, 

instrumenta a concessão de créditos. A partir de uma quantidade determinada de 

moeda recebida em depósito, opera-se o efeito multiplicador nos registros contábeis 

dos bancos. Ao lado do poder emissor do Estado, verifica-se que o sistema bancário 

pela peculiaridade de seu funcionamento opera a criação contábil de disponibilidades 

monetárias identificadas como moeda bancária ou moeda escritural.229 

 

Isso basta para entender como surge a moeda escritural, mas ainda não completa a 

explicação sobre seu referencial teórico-normativo. Teoricamente, um banco é capaz de criar 

depósitos em quantia ilimitada – mas isso não significa que ele possa fazê-lo a seu puro arbítrio. 

Direitos de crédito contra um banco não serviriam como meio de troca se a solvência dessa 

instituição financeira se tornasse duvidosa. Não por outra razão, a criação de dinheiro por 

bancos comerciais é limitada a questões de solidez e rentabilidade de seus negócios, além de 

controle regulatório exercido pelo Banco Central.230 

Os créditos gerados no processo de criação da moeda escritural guardam certa 

proporção com o outside money, que não tem nenhum lastro além de seu curso legal e que não 

representa crédito contra alguém, mas uma “obrigação meio gasosa contra o Estado”.231 Essa 

proporção é fruto de determinação regulatória – ou seja, a “regulação bancária se apossa do 

processo de criação da moeda bancária”.232 

Aliás, o próprio conceito de instituição financeira, que define aquelas entidades 

sujeitas à regulação do Sistema Financeiro Nacional, está associado à atividade de 

multiplicação do meio circulante. Apenas instituições financeiras autorizadas pelo Banco 

                                                 

229  DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. p. 83. 
230  OLIVECRONA, Karl. The problem of the monetary unit. Nova York: Macmillan, 1957. p. 146. 
231  Por isso, Karl Olivecrona afirma que apenas bancos centrais podem realmente criar dinheiro em quantias 

ilimitadas, uma vez que os débitos do banco central não precisam e não podem ser pagos. (OLIVECRONA, 

Karl. The problem of the monetary unit. Nova York: Macmillan, 1957. p. 146). 
232  FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio 

de Janeiro: Zahar, 2017. p. 681. 
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Central podem captar recursos de terceiros em nome próprio, através de depósitos, e repassá-

los sob operações de crédito.233 Esses são também elementos essenciais da criação da moeda 

escritural: a captação e o repasse. Portanto, a emissão de moeda deve ser realizada tão somente 

por entidades reguladas: as instituições financeiras.  

A partir de uma interpretação teleológica, Eduardo Salomão Neto explica que uma das 

utilidades do conceito legal de atividade privativa de instituição financeira é colocar sob a égide 

da fiscalização governamental as instituições que por sua atividade multiplicam o meio 

circulante – atividade essa com grande impacto na economia e cujo controle pode servir de 

instrumento de política econômica.234 Isso é dizer que a criação escritural de moeda desperta 

necessidade de tratamento normativo especial, devendo ser privativa de instituições financeiras 

reguladas pela autoridade monetária. 

A regulação bancária assume diversas formas, incluindo regras institucionais e 

operacionais das mais distintas, e tem como objeto primeiro assegurar a solidez e a 

confiabilidade das instituições intermediárias entre poupadores e tomadores de recursos.235 Essa 

regulação cuida da estabilidade do setor financeiro,236 que canaliza recursos captados junto da 

poupança popular àqueles que deles necessitem para suas atividades produtivas.237  

As diferentes formas assumidas pela regulação incluem, por exemplo, normas de 

autorização, interposição de uma instituição garantidora de depósitos – Fundo Garantidor de 

Créditos (FGC) –, regimes próprios de insolvência e limites mínimos de capital realizado e de 

patrimônio líquido compatível com grau de risco de cada instituição. Para o escopo deste 

trabalho, mais importantes são as regras sobre capitalização, patrimônio e liquidez.238 

                                                 

233  SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 3. ed. São Paulo: Trevisan, 2020. p. 30-46. 
234  SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 3. ed. São Paulo: Trevisan, 2020. p. 38. 
235  SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 3. ed. São Paulo: Trevisan, 2020. p. 137138. 
236  PINTO, Gustavo Mathias Alves. Regulação sistêmica e prudencial no setor bancário brasileiro. 2011. Tese 

(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 21-22.  
237  Carvalho de Mendonça destacou que a importância dos bancos na economia consiste na “intromissão entre os 

que dispõem de capitais e os que precisam obtê-los”. (MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de 

direito comercial brasileiro. Rio de Janeiro: Annuario do Brasil, 1947. p. 13-14.)  
238  Algumas dessas regras (como as exigências de capital mínimo) se associam ao famoso ditado de que “é melhor 

prevenir do que remediar”. No Sistema Financeiro Nacional, essa ideia é transmitida pela existência de uma 

regulação prudencial, que se soma à sistêmica. Grosso modo, enquanto a regulação sistêmica se preocupa em 

criar mecanismos para conter os efeitos das externalidades decorrentes da elevada integração entre instituições 

financeiras e evitar a socialização das perdas com a quebra de um banco, a regulação prudencial é dotada de 

caráter mais preventivo e visa a delinear regras que impeçam crises sistêmicas. (PINTO, Gustavo Mathias 

Alves. Regulação sistêmica e prudencial no setor bancário brasileiro. São Paulo: Almedina, 2015. p. 193; 

MAMMI, Antonio Bender. Competição e estabilidade financeira: aspectos concorrenciais da atuação do Banco 

Central. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 18, n. 

68, p. 17-39, abr./jun. 2015. p. 23). 

 



 76 

A preocupação com a solvência e a estabilidade do sistema bancário internacional 

levou o Bank for International Settlements239 a estabelecer, em 1988, normas gerais para medir 

a capacidade dos bancos de realizar empréstimos e lançar um olhar prudencial sobre o setor. 

Essas normas ficaram conhecidas como Acordo de Basileia I. No Brasil, esse acordo foi 

implementado pela Resolução do CMN nº 2.099, de 17 de agosto de 1994, que introduziu 

exigências de capital mínimo e outras medidas para garantia de liquidez das instituições 

financeiras. Desde então, outros dois acordos (Basileia II e Basileia III) foram realizados, com 

sua implementação sendo realizada progressivamente.240 

A Resolução CMN nº 2.099/94, além de estabelecer montantes mínimos para o capital 

social de diversas instituições financeiras, vinculou o capital ao volume de passivos da 

instituição. A norma limitava o endividamento de instituições financeiras ao valor de quinze 

vezes seu patrimônio líquido – ou seja, elas podiam captar recursos de terceiros (alavancar-se) 

em montante quinze vezes superior aos dos recursos próprios de seus sócios. Essa norma 

ganhou novas complexidades ao longo da evolução das recomendações advindas do Comitê da 

Basileia241 e de sua internalização pelo Banco Central e pelo CMN.242  

Além de obedecer às regras institucionais de capital, instituições financeiras devem 

efetuar recolhimentos compulsórios sobre parcela de seus depósitos, em espécie ou em títulos 

federais, que são mantidos junto ao Banco Central. Chamam-se Reservas Bancárias as contas 

mantidas no Banco Central contendo esses recolhimentos. 

                                                 

239 “Bank for International Settlements” também conhecido como o “Banco Central dos Bancos Centrais”, por 

fornecer aporte financeiro emergencial em caso de crises que ameacem o sistema financeiro internacional.  
240 Para detalhes sobre o histórico de implementação nacional desses acordos: MATIAS, Alberto Borges; 

METZNER, Talita Dayane. O setor bancário brasileiro de 1990 a 2010. Barueri: Minha, 2015. p. 152. 

PINTO, Gustavo Mathias Alves. Regulação sistêmica e prudencial no setor bancário brasileiro. São Paulo: 

Almedina, 2015.   
241  SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 3. ed. São Paulo: Trevisan, 2020. p. 141 a 150. 
242 Assim, por exemplo, foram introduzidos limites mínimos de capital relacionados ao valor dos ativos de cada 

instituição e a ponderação de tais ativos pelos seus riscos particulares. Critérios passaram a aplicar-se de forma 

distinta a instituições com portes e atividades diversos. Outros riscos operacionais e de mercado entraram na 

conta e adicionais de capital tornaram-se exigíveis. Por exemplo, adicional contracíclico, para uso em tempos 

de crise. Sobre a matéria, destaca-se a Resolução nº 4.192/13, que dispõe sobre a metodologia para apuração 

do patrimônio de referência de instituições financeiras, e a Resolução nº 4.193/13, que disciplina a apuração 

de requerimentos mínimos de patrimônio e institui adicional de capital exigível. 
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O recolhimento se aplica a depósitos a prazo, à vista e de poupança, regulados 

respectivamente pelas Circulares nº 3.916243 e nº 3.917,244 de 22 de novembro de 2018, e pela 

Circular nº 3.975, de 8 de janeiro de 2020, todas de emissão do Banco Central.245 São normas 

cuja função está no provimento de liquidez para os sistemas financeiro e de pagamentos, 

atuando inclusive em favor da estabilidade financeira.246 Mais ainda, são normas que servem 

como mecanismo de contenção da expansão monetária (e, consequentemente, da inflação).247 

Por estabelecer um percentual mínimo de capital que os bancos deverão manter junto 

ao Banco Central, sem poder utilizar-se dele para novos empréstimos, o recolhimento 

compulsório opera como limitador da multiplicação monetária. Ao ajustar esses coeficientes, o 

Banco Central altera o multiplicador monetário e a oferta de moeda na economia. 

 

5.2 MOEDA ELETRÔNICA 

 

A moeda eletrônica, por sua vez, é definida como “recursos em reais armazenados em 

dispositivo ou sistema eletrônico que permitam ao usuário final efetuar transação de 

                                                 

243  Circular nº 3.916/18. “Art. 3º A base de cálculo da exigibilidade de recolhimento compulsório sobre recursos 

a prazo corresponde à média aritmética dos VSR [Valores Sujeitos à Recolhimento] apurados nos dias úteis do 

período de cálculo, deduzida de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).  

 Parágrafo único. O período de cálculo compreende os dias úteis de uma semana, com início na segunda-feira 

e término na sexta-feira.  

 Art. 4º A exigibilidade do recolhimento compulsório é apurada mediante a aplicação das seguintes alíquotas 

sobre a base de cálculo de que trata o art. 3º:  

 I - 17% (dezessete por cento), desde o período de cálculo com início em 16 de março de 2020 e término em 20 

de março de 2020, com ajuste em 30 de março de 2020, até o período de cálculo com início em 22 de novembro 

de 2021 e término em 26 de novembro de 2021, cujo ajuste ocorrerá em 6 de dezembro de 2021;  

 II - 20% (vinte por cento), a partir do período de cálculo com início em 29 de novembro de 2021 e término em 

3 de dezembro de 2021, cujo ajuste ocorrerá em 13 de dezembro de 2021.” 
244 Circular nº 3.917/18. “Art. 3º A base de cálculo da exigibilidade do recolhimento compulsório sobre recursos 

à vista corresponde à média aritmética dos VSRs [Valores Sujeitos à Recolhimentos] apurados no período de 

cálculo, deduzida de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).  

 Parágrafo único. O período de cálculo tem início na segunda-feira de uma semana e término na sexta-feira da 

semana seguinte.  

 Art. 4º A exigibilidade do recolhimento compulsório sobre recursos à vista é apurada aplicando-se, sobre a 

base de cálculo de que trata o art. 3º, a alíquota de 21% (vinte e um por cento).” 
245  São normativos baseados na competência atribuída ao Banco Central para determinar o recolhimento de 

percentual do total de depósitos ao Banco Central e receber esses recolhimentos compulsórios e outros 

voluntários das instituições financeiras (art. 10, incisos III e IV da Lei nº 4.595/64). 
246  BRASIL. Banco Central. Discussão sobre as funções dos recolhimentos compulsórios: Estudo Especial nº 

72/2020 – Parcialmente divulgado pela Diretoria de Política Monetária como tema selecionado no Relatório 

de Estabilidade Financeira (outubro/2019). [Brasília, 2019]. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/docscomplementares_rc/EE072_Discussao_sobre_as_

funcoes_dos_recolhimentos_compulsorios.pdf. Acesso em: 02 out. 2020. p. 0.  
247  SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 3. ed. São Paulo: Trevisan, 2020.p. 440. 

 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/docscomplementares_rc/EE072_Discussao_sobre_as_funcoes_dos_recolhimentos_compulsorios.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/docscomplementares_rc/EE072_Discussao_sobre_as_funcoes_dos_recolhimentos_compulsorios.pdf
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pagamento”.248 A moeda eletrônica é emitida, em regra,249 por instituições de pagamento 

denominadas justamente “emissoras de moeda eletrônica”.250 

Instituições de pagamento, como as emissoras de moeda eletrônica, submetem-se a 

regime diverso das instituições financeiras. As últimas têm por característica intermediar a 

aplicação de moeda com elevado grau de discricionariedade, optando por emprestar seus 

recursos a quem quiserem ou aplicá-los em títulos públicos. Boa parte da regulação incidente 

sobre instituições financeiras se destina a educar essa discricionariedade, fazendo, por exemplo, 

com que destinem parte de seus recursos a depósitos junto ao Banco Central (o recolhimento 

compulsório). 

Instituições de pagamento, por outro lado, recebem recursos para finalidades restritas. 

No caso dos emissores de moeda eletrônica, fazer transferências ou compras determinadas 

previamente pelos titulares de contas. Isso justificaria a “regulação de meios de pagamento 

voltada simplesmente a assegurar a poupança pública pelo isolamento e destinação obrigatória 

das contas de clientes, assegurar regime de liquidação ordenada ou evitar práticas ofensivas 

como violação de sigilo e a lavagem de dinheiro”.251 

Assim, parte das complexas normas sobre capital e patrimônio derivadas de 

recomendações da Basileia são substituídas por requerimento de que o patrimônio de emissoras 

de moeda eletrônica seja equivalente ao “maior valor entre 2% (dois por cento) da média mensal 

das transações de pagamento executadas pela instituição nos últimos 12 (doze) meses ou do 

saldo das moedas eletrônicas por elas emitidas, apurado diariamente.”252 Emissoras de moeda 

                                                 

248  Essa é a definição contida no art. 3º, §1º da Resolução do Banco Central n° 80 de 25 de março de 2021, que 

regulamenta o art. 6º, inciso VI da Lei nº 12.865/13, segundo o qual: “[p]ara os efeitos das normas aplicáveis 

aos arranjos e às instituições de pagamento que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), 

nos termos desta Lei, considera-se: [...]  

 VI - moeda eletrônica - recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário 

final efetuar transação de pagamento.” 
249  Diz-se “em regra” porque certas entidades financeiras também podem realizar a emissão de moeda eletrônica, 

só que dessa vez como atividade acessória, não principal. É o caso de bancos comerciais, bancos múltiplos, 

Sociedades de Crédito Direto, Sociedades de Empréstimo entre Pessoas e Sociedades de Crédito ao 

Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte, dentre outras, conforme dispõem o art. 16 da Resolução 

do Banco Central n° 80/21 e as regras específicas aplicáveis às atividades de cada uma dessas entidades.  
250  Da seguinte forma definidas pelo inciso I do art. 3º da Resolução do Banco Central n° 80/21. “emissor de 

moeda eletrônica: instituição de pagamento que gerencia conta de pagamento de usuário final, do tipo pré-

paga, disponibiliza transação de pagamento que envolva o ato de pagar ou transferir, com base em moeda 

eletrônica previamente aportada nessa conta, converte tais recursos em moeda física ou escritural, ou vice-

versa, podendo habilitar a aceitação da moeda eletrônica com a liquidação em conta de pagamento por ela 

gerenciada;” 
251  SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 3. ed. São Paulo: Trevisan, 2020. p. 440.  
252  Art. 10 da Circular do Banco Central nº 3.681, de 4 de novembro de 2013. 
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eletrônica autorizadas também devem, como regra, integralizar e manter capital mínimo de dois 

milhões de reais.253 

Emissoras de moeda eletrônica realizam a abertura de “contas de pagamento” em nome 

de seus clientes. Essas se assemelham a contas bancárias, nas quais são registrados débitos e 

créditos, mas têm disciplina normativa peculiar, conferida pela Lei nº 12.865/13. Essa define 

conta de pagamento como aquela detida em nome de usuário final de serviços de pagamento 

“utilizada para a execução de transações de pagamento” (art. 6º, IV).254  

Emissoras de moeda eletrônica devem manter recursos líquidos correspondentes aos 

saldos de moedas eletrônicas mantidas em contas de pagamento por elas geridas (art. 22 da 

Resolução do Banco Central nº 80/21). Esses recursos podem ser de dois tipos: dinheiro em 

espécie255 ou títulos públicos federais (art. 22, §1º da mesma resolução). Essa regra impede a 

livre aplicação e o empréstimo dos recursos recolhidos pelas instituições de pagamento, 

facilitando a supervisão do Banco Central.256 Além disso, elas estão obrigadas a gerenciar riscos 

de liquidez, que incluem aqueles relativos à possibilidade de a instituição de pagamento “não 

ser capaz de converter moeda eletrônica em moeda física ou escritural no momento da 

solicitação do usuário”.257 

Em resumo, a moeda eletrônica representa crédito em face de instituições de 

pagamento (e excepcionalmente, certas instituições financeiras). A regulação se apossa dos 

procedimentos de emissão, movimentação e lastro da moeda eletrônica, a exemplo do que 

ocorre com a moeda escritural. Assim, por exemplo, normas administrativas ditam a 

proporcionalidade necessária entre o valor do crédito detido pelos clientes em moeda eletrônica 

                                                 

253  Resolução do Banco Central n° 80/21. “Art. 17.  A instituição de pagamento autorizada a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil deve integralizar e manter capital mínimo de:  

 I - R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), para cada uma das modalidades previstas nos incisos I a III do art. 

3º; e  

 II - R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para a modalidade prevista no inciso IV do art. 3º.” 
254  A Lei nº 12.865/13 se preocupa em esclarecer que os recursos mantidos em contas de pagamento constituem 

patrimônio separado, que não se confunde com o da instituição de pagamento (art. 12) e que fluxos de 

pagamentos iniciados por cartões sejam mantidos mesmo que empresas que prestam serviços de repasse 

paralisem as atividades por problema de solvência (art. 12-A). 
255  Para cumprimento da obrigatoriedade de manutenção, no Banco Central, de recursos em espécie 

correspondentes ao valor do saldo das moedas eletrônicas mantidas em contas de pagamento e em trânsito entre 

contas de pagamento na mesma instituição de pagamento, as instituições emissoras de moeda eletrônica devem 

observar os procedimentos operacionais estabelecidos na Instrução Normativa do Banco Central n° 27, de 13 

de outubro de 2020.   
256  Não se trata da aplicação dos recursos em conta de pagamento, mas de seu equivalente em dinheiro, os quais 

são aplicados em nome da própria instituição de pagamento. (SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 

3. ed. São Paulo: Trevisan, 2020. p. 443). 
257  Art. 2º, inciso II, alínea “a” da Circular do Banco Central nº 3.681/13. 
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e os recursos líquidos em espécie ou títulos públicos federais armazenados pelas instituições 

emissoras.  

 

5.3 REAL, MOEDA ESCRITURAL E MOEDA ELETRÔNICA 

 

Por cumprirem a função de meio de pagamento, uns poderiam pensar serem a moeda 

eletrônica e a moeda escritural equivalentes à moeda de curso legal. Mas não são. Meios de 

troca inspirados na moeda de curso legal não se confundem com ela mesma.  

É possível pagar com cheque, boleto, cartão, utilizar TED, DOC ou Pix, por exemplo. 

Todas essas modalidades liquidam obrigações por meio de créditos contra entidades dotadas de 

credibilidade quanto à sua capacidade de fazer pagamentos.258 Elas são as instituições 

financeiras e de pagamento reguladas pela teia de normas institucionais e operacionais do 

Banco Central.  

No entanto, até hoje, moeda de curso legal no território brasileiro é uma só: o real. 

Quem oferece moeda eletrônica em pagamento não oferece reais, mas constitui crédito contra 

alguém (uma instituição de pagamento, por exemplo). Mesma observação é extensível à moeda 

escritural, que, ainda que dotada de poder liberatório, não tem curso legal. 

Ativo com poder liberatório é aquele juridicamente eficaz como meio de quitação de 

obrigações pecuniárias. Curso legal, por sua vez, impõe a compulsoriedade de aceitar a moeda 

na liquidação de tais obrigações.259 Segundo Tiago Cortez, 

 

qualquer pessoa pode recusar-se a receber em pagamento um depósito em conta 

corrente e exigir que o pagamento seja efetuado em espécie. [...] De qualquer forma, 

grande parte dos pagamentos é realizada em moeda escritural e o lançamento do valor 

correspondente ao valor da dívida em conta de depósito de titularidade do credor é 

aceito judicialmente para que se considere quitada a dívida. A moeda escritural, 

portanto, tem poder liberatório, sem que tenha curso legal.260 

 

Karl Olivecrona reforça que a moeda escritural é simples crédito contra uma instituição 

financeira, inconfundível com cédulas de papel-moeda. Bancos não imprimem notas. Na 

                                                 

258  BOTTINI, Pierpaolo Cruz; RODARTE, Fabio Kupfermann; SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito das 

Criptomoedas e dos Criptoativos. São Paulo. No prelo. 
259  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Direito Monetário e Tributação da Moeda. São Paulo: Dialética, 2006. 

p.78-79. 
260  CORTEZ, Tiago Machado. Moeda, Estado e direito: o papel do Estado na ordem monetária e seu controle. 

2004. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. p. 

114. 
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verdade, as notas permanecem em seus cofres até que eventualmente sejam requisitadas para 

saque. Primeiro, o banco deve assumir uma espécie de dívida, o que faz ao creditar a conta de 

um cliente com certa soma. A quantia creditada ao cliente é um direito de crédito contra o 

banco. Isso significa que um banco incorre em uma dívida mediante promessa de pagamento 

de certa quantia e, assim, surge a moeda escritural.261 

Em conclusão, embora vários sejam os meios de quitação de dívidas, a 

compulsoriedade de aceitação reside exclusivamente na moeda em si. E essa, pelo menos por 

enquanto, só tem suporte físico.262 

 

5.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

Apreendeu-se do contexto fático que: 

 

a) o uso de meios eletrônicos de pagamento vem aumentando ano a ano, mas o dinheiro 

físico ainda é o principal instrumento de pagamento, tanto em volume quanto em 

número de transações, em países subdesenvolvidos e na maioria dos países 

desenvolvidos. No Brasil, apesar da prevalência do dinheiro em espécie, segue a 

tendência de crescimento de utilização de meios alternativos de pagamento. Esses se 

tornam mais comuns na medida em que o valor das transações aumenta;  

 

b) em contratos privados formalizados entre instituições financeiras e devedores, a 

mecânica de adimplemento de obrigações pecuárias por meio de transferências 

bancárias eletrônicas é prática reiterada. O mesmo vale para contratos firmados entre 

outros particulares (que não instituições financeiras), marcados pela constante 

quitação de dívidas de maiores valores por transferências eletrônicas, ao invés da 

entrega física de papel-moeda; 

                                                 

261  OLIVECRONA, Karl. The problem of the monetary unit. Nova York: Macmillan, 1957. p. 144.  
262  Conforme Aristides Andrade Cavalcante Neto, do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco 

Central: “[a] quantidade de pagamentos eletrônicos vem crescendo nos últimos anos, graças, especialmente, à 

evolução da tecnologia de dispositivos e comunicação móveis. Porém, nosso dinheiro continua materializado 

em papel e círculos de metal, não existindo, ainda, nenhuma representação digital do dinheiro acessível ao 

cidadão. Essa colocação foi feita no âmbito de estudos sobre moedas digitais soberanas, das quais trataremos 

em detalhe a seguir. Segundo a mesma nota: “moeda digital emitida por banco central, em Português, CBDC 

é um suporte digital da moeda soberana de um país, em nosso caso o Real, que atualmente só possui suporte 

físico (cédulas e moedas).” (BRASIL. Banco Central. BC cria grupo de estudo sobre emissão de moeda 

digital. [S. l.], 21 ago. 2020. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/479/noticia. Acesso em: 

10 nov. 2020). 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/479/noticia
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c) o uso de meios eletrônicos de pagamento em detrimento do dinheiro vivo tem 

vantagens sob diversos pontos de vista. Isso essencialmente porque: (i) o dinheiro em 

espécie embute custos elevados de emissão, transporte e segurança; (ii) a 

movimentação de quantias de cédulas de papel-moeda é vulnerável a roubos, expondo 

os indivíduos envolvidos a riscos de segurança; (iii) o impacto negativo ao meio 

ambiente do uso do papel-moeda é superior ao de seus substitutos eletrônicos mais 

próximos; e (iv) a baixa rastreabilidade do dinheiro físico facilita sua utilização para 

crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e evasão fiscal. 

 

 Apreendeu-se do referencial teórico-normativo que:  

 

a) a moeda para o direito é a de curso legal; ou seja, aquela que, por imposição de lei, 

deve ser obrigatoriamente aceita como meio de extinção de deveres e obrigações. No 

Brasil, a moeda de curso legal é o real, criado pela Lei do Plano Real (1995). Esse, 

pelo menos por enquanto, só tem suporte físico, materializado em papel ou círculos de 

metal; 

 

b) pagamentos eletrônicos, por sua vez, movimentam “moeda escritural” e “moeda 

eletrônica”, figuras que guardam proporção com a moeda de curso legal, mas que com 

ela não se confundem. São créditos referenciados em reais e regidos pela regulação do 

Banco Central e do CMN.  

 

 Com base nos pontos acima, é possível concluir que o referencial teórico-normativo 

não se adequa ao contexto fático dos problemas trazidos pelo uso do dinheiro físico. Enquanto 

o contexto fático destaca uma série de problemas decorrentes do uso de dinheiro em espécie, as 

normas vigentes brasileiras tratam de garantir a aceitação indiscriminada do mesmo papel-

moeda – e só dele. Normas tendentes ao controle administrativo sobre pagamentos em papel-

moeda podem mitigar parte desses problemas quando devidamente atendidas, mas não 

endereçam todos eles, nem se prestam a reduzir uso do dinheiro em espécie. 
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 Em vista dessa conclusão, os capítulos seguintes são dedicados a sustentar proposições 

de (i) melhores práticas jurídicas no contexto da realidade normativa vigente; e (ii) lege ferenda 

(sobre como o direito deveria tratar o tema).263 

 As sugestões apresentadas se valem da premissa, desenvolvida e fundamentada neste 

capítulo, de que a maior disseminação do uso de meios eletrônicos de pagamento em detrimento 

do uso indiscriminado do papel-moeda pode trazer benefícios de diversas ordens, especialmente 

em termos de segurança, custos, impactos ambientais e imposição de obstáculos à lavagem de 

dinheiro. A evolução da moeda de curso legal deverá integrar, tanto quanto possível, suas 

substitutas eletrônicas. Dentre elas, destacaram-se aqui a moeda escritural e a moeda eletrônica, 

cujo uso difundido pode representar vantagens de diversas ordens à sociedade brasileira.  

 Mecanismos jurídicos de desestímulo ao uso da moeda física podem assumir quatro 

formas básicas: 

 

a) obrigar a aceitação de instrumentos eletrônicos de pagamento quando esses forem 

oferecidos em quitação de débitos;  

 

b) proibir, total ou parcialmente, a realização de pagamentos em moeda física;  

 

c) permitir a realização de pagamentos em espécie, mas estabelecer ônus de cunho fiscal 

aos participantes;  

 

d) incentivar, a partir de leis e regulamentos, o desenvolvimento e a disseminação de 

alternativas eletrônicas de pagamento (sem proibir ou restringir de qualquer modo a 

circulação da moeda física nem obrigar a aceitação de métodos eletrônicos). 

 

 Os próximos quatro capítulos são dedicados à análise crítica de cada uma dessas 

alternativas. 

  

                                                 

263  PINTO JUNIOR, Mario Engler. Pesquisa jurídica no Mestrado Profissional. Revista Direito GV, São Paulo, 

v. 14, n. 1, p. 27-48, jan./abr. 2008. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/rdgv/a/RgpvfGLXDF4sLgqwptPJH6Q/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 29 ago. 

2021. p. 31-32. 

https://www.scielo.br/j/rdgv/a/RgpvfGLXDF4sLgqwptPJH6Q/?lang=pt&format=pdf
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6 MOEDAS ESCRITURAIS E ELETRÔNICAS COMO MEIOS DE PAGAMENTO 

DE ACEITAÇÃO COMPULSÓRIA 

 

Este capítulo é dedicado à análise da proposta de obrigar a aceitação de instrumentos 

eletrônicos de pagamento quando esses forem oferecidos pelos devedores em quitação de 

débitos. Para isso, o estudo cinge-se em duas etapas.  

A primeira verifica se contratos privados já são, sob a ótica do direito vigente, aptos a 

obrigar que as partes aceitem a moeda escritural ou eletrônica para a quitação de obrigações. É 

análise cuja abrangência fica restrita aos integrantes de um determinado negócio jurídico. A 

segunda etapa é de caráter mais amplo: averigua a viabilidade jurídica de se estender a 

irrecusabilidade jurídica do papel-moeda também aos meios eletrônicos de pagamento. Nesse 

segundo caso, a proposta seria semelhante a conferir curso legal às moedas eletrônica e 

escritural. 

 

6.1 CONTRATOS PRIVADOS E O CURSO LEGAL DA MOEDA 

 

Como visto, moeda escritural e eletrônica não são dotadas de curso legal no Brasil. 

Isso não impede, no entanto, que um contrato entre particulares imponha o uso de instrumento 

eletrônico como forma exclusiva de pagamento de prestações devidas no âmbito daquele 

negócio jurídico. Ou seja, é possível, pela via contratual, obrigar um credor a aceitar o 

pagamento de prestações mediante transferência de moeda escritural ou eletrônica. Da mesma 

forma, um devedor não poderá obrigar o credor a receber prestações em espécie se o contrato 

determinar a liquidação mediante transferência eletrônica. 

A explicação para isso parte dos artigos 313 – “[o] credor não é obrigado a receber 

prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa” – e 394 – “[c]onsidera-se em 

mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, 

lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer” – do Código Civil (2002). Os artigos dizem 

respeito às condições objetivas do pagamento. Esse é o desfecho natural da obrigação, seu 

cumprimento voluntário, que, conforme a qualidade da prestação,264 pode consistir na tradição 

                                                 

264  Sobre “prestação”, entende-se aqui como um comportamento humano, uma ação ou abstenção do devedor 

direcionada à satisfação de um interesse do credor, ou ainda na realização da entrega de alguma coisa. 

(MIRAGEM, Bruno. Direito das Obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 77). 
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de uma coisa (obligatio dandi), prestação de um serviço, prática de um ato (obligatio faciendi) 

ou em uma abstenção (obligatio non faciendi).265 

O objeto do pagamento rege-se pelos princípios da identidade (ou correspondência) e 

da exatidão. O primeiro (conforme positivado pelo art. 313 acima) impõe a presença da 

adequação total da conduta do devedor à prestação efetivamente devida – ou seja, o pagamento 

deve coincidir com a coisa devida e o devedor se libera prestando-a. Tal pode ser feito mediante 

a entrega efetiva de uma coisa, pela prática de um fato ou abstenção desse. Havendo obrigação 

mista de dar e fazer, o devedor se desobriga ao cumprir a integralidade do débito, em sua total 

complexidade. Já o princípio da exatidão (conforme art. 394 acima) se refere ao modo do pagar, 

ou seja, a forma do cumprimento da prestação por previsão legal ou convencional. Deve prestar 

todo o devido na forma, tempo e local assim estabelecidos.266 

Pois bem: a prestação consistente na entrega de papel-moeda é diversa da prestação 

consistente a um pagar mediante depósito bancário ou transferência eletrônica. Quem acorda 

uma delas não está obrigado a receber a outra, conforme os princípios da identidade e exatidão. 

O depósito bancário consiste na entrega de certa soma ao banco, que se obriga a 

restitui-la. O banco adquire o pleno gozo da quantia depositada, fazendo com que, em última 

análise, o depositante empreste ao banco a quantia depositada. O depositante torna-se credor 

do banco e, mediante abertura de conta, passa a movimentar seu saldo.267 Afinal, muitas contas 

de depósito não se limitam a receber valores, mas são movimentáveis pelos bancos, de acordo 

com a relação comercial estabelecida com seus correntistas.268 Essas movimentações operam 

                                                 

265  GOMES, Orlando. Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 113;  

 PEREIRA, Caio Mário Da Silva. Instituições de Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações. 32. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2020. v. 2. Edição Kindle. p. 158.  
266  PEREIRA, Caio Mário Da Silva. Instituições de Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações. 32. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2020. v. 2. Edição Kindle. p. 158-161, 173-174. 
267  “O depósito bancário não se confunde com a custódia, que é depósito regular. Nesta, o depositante não perde 

a propriedade da coisa depositada. Naquela, toma-se simples credor do banco. O depósito é a mais comum e 

constante operação passiva do banco. Constitui inequívoco negócio de crédito, pois o cliente lhe transfere certa 

soma de dinheiro, para receber, mais adiante, o tantundem. Em suma, empresta as quantias que deposita. 

Distingue-se esse empréstimo, todavia, do mútuo ordinário, pois de regra pode ser aumentado, diminuído ou 

desfeito pelo mutuante. Realiza-se mediante abertura de conta, que o depositante passa a movimentar, alterando 

ad libitum o saldo, através de retiradas ou novos depósitos. Procede-se à escrituração dessas entradas e retiradas 

pelo sistema de conta corrente.” (GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 398). 
268  Há divergência doutrinária sobre a natureza jurídica dessas movimentações. De forma resumida, pode-se dizer 

que há corrente que vê as relações continuadas de débito e crédito entre banco e cliente como contrato próprio, 

pelo qual o banco obriga-se a inscrever os valores monetários retirados ou remetidos. Seria contrato de conta 

corrente, que pertencia à categoria dos contratos normativos, porque destinado a disciplinar relações futuras 

que podem originar-se de outros negócios jurídicos (GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 406-408). Para outros, “[o] pagamento de contas, recebimento de valores e outras atividades 

da instituição financeira revelam a existência de obrigações de prestação de serviços acessórias ao contrato de 

depósito, algumas delas amparadas ainda por mandato conferido pelo depositante à instituição. Assim, não há 
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como registros efetuados nos sistemas da instituição financeira, relativamente a créditos detidos 

pelo depositante.269 

O devedor que se obriga a realizar um depósito ao devedor tem como prestação 

constituir um crédito bancário. Trata-se de obrigação que não se perfaz com a entrega de papel-

moeda do devedor ao credor, mas pressupõe uma ação constituidora de crédito perante uma 

instituição financeira.270 E quem deixa de realizar a prestação, em seus exatos termos, dá causa 

ao inadimplemento, sujeitando-se aos efeitos desse.271 Obrigar o credor a receber papel-moeda 

quando se convencionou pagar em depósito bancário significa inadimplir a prestação na forma 

acordada. 

A explicação acima basta para distinguir as prestações de tradição de papel-moeda e 

constituição de crédito eletrônico. Entretanto, ainda é preciso verificar se existe algum 

impedimento a que as partes de um contrato convencionem pagamento de prestações mediante 

depósito bancário ou transferências eletrônicas.  

Para isso, cumpre investigar o conteúdo do art. 315 do Código Civil (2002), segundo 

o qual: “[a]s dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo 

valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes”. Lembre-se que moeda corrente é 

moeda de curso legal, excluindo-se créditos em moeda eletrônica e escritural. Tais créditos, 

mesmo que tenham seu valor referenciado na moeda corrente, com ela não se confundem. 

                                                 

porque aceitar as complexidades do contrato de conta-corrente e ver mais do que um contrato de depósito 

irregular, cumulado com prestação de serviços e mandato, no depósito bancário com abertura de conta-

corrente.” (SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 3. ed. São Paulo: Trevisan, 2020. p. 271). 
269  Essa é explicação bastante abreviada sobre a matéria do depósito bancário e abertura de conta-corrente, que 

basta para o escopo deste trabalho. Para compreensão detalhada do funcionamento dessas operações bancárias 

e de suas múltiplas variáveis, veja-se o capítulo 9 da obra de Eduardo Salomão Neto, “Direito Bancário”.  
270  Apesar da distinção tradicional entre obrigações de dar e fazer, essa divisão nem sempre será simples. “O que 

se precisa observar, já que adotamos esta diferenciação tradicional, é que nem sempre é fácil distinguir a 

obrigação de dar da de fazer, e assim procedeu Vittorio Polacco, como entre nós Tito Fulgêncio. Os casos 

extremos não padecem dúvida, pois que uma envolve uma traditio ou entrega, e outra uma ação pura mas numa 

zona grísea existem prestações que reclamam acurada atenção, como, no exemplo clássico, o caso do artesão 

que manufatura a coisa para o credor, ou, em termos de direito positivo brasileiro, a empreitada, em que existe 

o facere no ato de confeccionar e um dare no de entregar a coisa elaborada, sendo ambos os momentos 

integrantes da prestação. Mas será faciendi a obrigação, quando a operação de entregar pressupõe o facere, ou, 

na nomenclatura de Von Tuhr analogicamente aplicável, embora com uma terminologia que pode gerar 

confusões, de um lado há uma “obrigação de prestação real”, porque vai ter na retirada de uma coisa do 

patrimônio do devedor, e, de outro lado a ‘obrigação de prestação pessoal’, que se realiza pondo o reus debendi 

as suas energias físicas ou mentais como objeto. Como propõe a doutrina mais recente, nesses casos, é mister 

determinar qual é o aspecto preponderante na prestação – o de dar ou de fazer –, seja em razão de uma relação 

acessório-principal, seja na verificação de qual é o objetivo das partes.” (PEREIRA, Caio Mário Da Silva. 

Instituições de Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 2. Edição 

Kindle. p. 45-46). 
271  MIRAGEM, Bruno. Direito das Obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 549-550.  
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Nem por isso o art. 315 representa proibição ao pagamento de dívidas com base em 

depósitos bancários ou transferências que movimentam moeda eletrônica e escritural. Não se 

trata de artigo que objetiva tutelar o suporte físico do papel-moeda, mas sim, positivar o 

nominalismo,272 segundo o qual o montante da prestação pecuniária deve, como regra, 

permanecer o mesmo entre a constituição e liquidação da obrigação, ainda que o valor de troca 

da moeda tenha sido alterado.273 Nessa linha, mesmo para dívidas em dinheiro, seria admissível 

o adimplemento mediante o que se denominou “expressões fiduciárias do dinheiro”, como o 

cheque, nota promissória, letra de câmbio e duplicata.274 

Indo além, o trecho final do art. 315 dispõe que “artigos subsequentes” podem 

autorizar o pagamento de “dívidas em dinheiro”275 por meio de instrumentos que não apenas a 

moeda corrente. E um dos artigos subsequentes é o 318, que determina a nulidade de 

convenções de pagamento em ouro ou moeda estrangeira. Apenas nesses casos é que a lei 

impede convenção distinta do pagamento em moeda corrente. E, nas relações entre particulares, 

em que vige o princípio da autonomia da vontade, o que não é proibido, autorizado está. 

Portanto, leitura a contrário senso do art. 318 permite concluir que a convenção de pagamento 

                                                 

272  “O Direito Brasileiro, tendo em vista a situação conjuntural por que o País vem passando, repeliu o regime 

livre-cambista e instituiu a teoria nominalista, esboçada em vários diplomas anteriores, porém estabelecida no 

Decreto nº 23.501, de 27 de novembro de 1933, alterado por numerosa legislação posterior e consolidada pelo 

Decreto-Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969, e pela Lei nº 10 192/2001. O artigo 315 do Código Civil de 

2002 é expressão desta política.” (PEREIRA, Caio Mário Da Silva. Instituições de Direito Civil: Teoria Geral 

das Obrigações. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 2. Edição Kindle. p. 178). 
273  Sobre o princípio do valor nominal, Tulio Ascarelli, explica que ele se impôs desde o século XVII, foi acolhido 

no código napoleônico e, posteriormente, em quase todos os códigos. Esse princípio pressupõe a existência de 

um débito em dinheiro e estabelece que o credor seja satisfeito com o pagamento da soma nominal da moeda 

estipulada, quaisquer que tenham sido, entre a constituição e o vencimento da dívida, as mudanças de conteúdo 

metálico ou poder aquisitivo dessa moeda. (ASCARELLI, Tulio. Problemas das Sociedades Anônimas e 

Direito Comparado. São Paulo: Saraiva, 1945. p. 181) 
274  AZEVEDO JÚNIOR, José Osório de. Compra e venda imobiliária. In: JABUR, Haddad Gilberto; PEREIRA 

JÚNIOR, Antonio Jorge (Coord.). Direito dos Contratos. São Paulo: Quatier Latin do Brasil, 2008. v. 2. p. 

233-250. 
275  Conforme a doutrina de Tulio Ascarelli e Pontes de Miranda, o conceito de dinheiro não se limita à moeda de 

curso legal, mas compreende qualquer bem correntemente dado ou recebido como instrumento de troca. Essa 

definição abrange, por exemplo, a moeda estrangeira ou mesmo escritural. A distinção doutrinária entre dívida 

em dinheiro e moeda legal insere-se no âmbito de discussões sobre a possibilidade de estipulação de obrigações 

de pagamento em moeda estrangeira, que foge ao escopo deste trabalho. Essa classificação, entretanto, em nada 

interfere com as conclusões aqui expostas sobre pagamentos em moeda corrente baseadas no art. 315 do Código 

Civil (2002)  

 (ASCARELLI, Tulio. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Saraiva, 1945 

p. 181-182;  

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. Bens. Fatos 

Jurídicos. §122 Dinheiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958. t. 2.;  

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. Direito das 

Obrigações: §3.171 Determinação da prestação e §3.174 Curso legal, curso forçado e cláusulas negociais. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958. t. 26.) 
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de dívida em dinheiro por meio de constituição de créditos em moeda eletrônica ou escritural é 

autorizada pelo diploma civil, posto que referenciadas em reais, não ouro ou moeda estrangeira. 

Aliás, mesmo que as partes houvessem convencionado o pagamento de dívida em 

dinheiro pela entrega de moeda corrente, poderia o credor consentir em receber prestação 

diversa da que lhe é devida, sem que isso representasse violação ao art. 313 do Código Civil 

(2002).276 Assim, em vez da entrega física de moeda corrente, o devedor poderia realizar sua 

prestação pela constituição de crédito bancário em favor do credor. 

É o que se chama “dação em pagamento”, negócio jurídico bilateral oneroso, cuja 

eficácia é extinguir, por adimplemento, a dívida.277 A dação em pagamento não se confunde 

com a novação, pois, ao contrário da segunda, não substitui uma obrigação por outra, mas 

apenas o objeto da prestação, mantendo-se os demais elementos do vínculo obrigacional, como 

seus acessórios (juros, cláusula penal etc.).278 

A dação em pagamento pode recair sobre dívida de qualquer espécie.279 Nela, a 

substituição entre a prestação originalmente acordada e a nova pode ser de dinheiro por bem 

móvel (como direitos de crédito), de uma coisa por outra, de entrega de moeda por obrigações 

de fazer etc.280 Apesar do título “dação” induzir a uma obrigação de dar, nada impede que a 

prestação substituta implique um fazer (rem pro facto) – desde que, contudo, o conteúdo de 

cada prestação seja lícito, possível, determinado ou determinável (art. 104, II do Código Civil 

de 2002).281 

A dação em pagamento não se confunde com aquela situação em que as partes 

originalmente pactuaram o adimplemento das prestações mediante depósito bancário. Isso 

porque a dação em pagamento exige uma obrigação previamente criada e um acordo posterior, 

                                                 

276  É o que dispõe expressamente o Código Civil (2002) em seu art. 356: “[o] credor pode consentir em receber 

prestação diversa da que lhe é devida.” 
277  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. Direito das 

Obrigações: Extinção das dívidas e obrigações. Dação em soluto. Confusão. Remissão de dívidas. Novação. 

Transação. Outros modos de extinção. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958. t. 25. 
278  TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 10. ed. São Paulo: 2020. pt. 3.6.3.4.  
279  GOMES, Orlando. Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 145.  
280  “A dação em pagamento pode, de fato, se apresentar sob diferentes formas: na entrega de uma coisa por outra 

(rem pro re), de uma coisa por um fato (rem pro facto), de um fato por uma coisa (facto pro re), de uma coisa 

no lugar de dinheiro (rem pro pecunia), de dinheiro no lugar de uma coisa (pecunia pro re) e assim por diante. 

As diferentes espécies são tratadas de forma uniforme pelo direito civil contemporâneo, sendo certo, em 

qualquer caso, que a substituição, em se tratando de dação em pagamento, não é da dívida, mas sim do objeto 

do pagamento”. (SCHREIBER, Anderson. Manual de direito civil contemporâneo. 3. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2020). 
281  GOMES, Orlando. Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 145 a 146. Na mesma linha: 

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 10. ed. São Paulo: 2020. pt. 3.6.3.4.  
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em que o credor concorda em receber coisa diversa daquela anteriormente contratada.282 Há, 

portanto, modificação posterior da relação jurídica original entre credor e devedor.283 É um 

acordo liberatório convencionado entre credor e devedor, em virtude do qual aquele aquiesce 

em receber desse prestação diferente da inicial. Daí, deduz-se que tal acordo deve ser feito em 

ato posterior à formação do vínculo obrigatório.284 No caso em que o pacto original determina 

o adimplemento da dívida mediante constituição de crédito bancário (por exemplo), o 

pagamento eletrônico não substitui uma prestação original, mas é a própria a prestação.  

Enfim, nada obsta que contratantes estipulem o pagamento de dívida por transferência 

eletrônica, ao invés de moeda física. Ou mesmo que, uma vez estipulada a liquidação em 

espécie, convencionem posteriormente a substituição dessa prestação por outra, como a 

obrigação de constituir crédito bancário. 

Essa lógica tampouco fere o art. 1º do Decreto-Lei nº 857/69, segundo o qual são nulas 

as convenções que restrinjam ou recusem o curso legal da moeda nacional.285 Ao determinar o 

pagamento por transferência eletrônica, haverá movimentação indireta da moeda nacional, que 

é unidade de referência dos créditos transacionados. Nesse sentido, explica Eros Grau, é que, 

determinado um “padrão de valor” válido perante o ordenamento nacional, serão válidas as 

estipulações enunciadas nesse padrão monetário.286 Assim, também serão válidas as 

estipulações em moeda escritural ou eletrônica, referenciadas no padrão de valor do real.  

                                                 

282  Essa constatação está nas origens do instituto da dação em pagamento no direito romano, ali designado datio 

in solutum. Essa era o cumprimento de prestação diferente da prevista no contrato e aceita pelo credor como 

forma de extinção da obrigação (MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano. 14. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 147). 
283  “Procurou-se ver na dação em soluto modificação posterior da relação jurídica entre credor e devedor. A 

prestação seria em cumprimento da divida originária, tal como ficara com a modificação, e não em 

cumprimento de divida nova.” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: 

parte especial. Direito das Obrigações: Extinção das dívidas e obrigações. Dação em soluto. Confusão. 

Remissão de dívidas. Novação. Transação. Outros modos de extinção. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958. t. 

25.). 
284  MENDONÇA, Manoel Ignacio Carvalho de. Doutrina e Prática das Obrigações ou Tratado Geral dos 

Direitos de Crédito. Curityba: Paranaense, 1908. p. 527. 
285  Decreto-Lei nº 857/69. “Art 1º São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem 

como as obrigações que exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por 

alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.”  
286  BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Pleno). Recurso Extraordinário 478.410/SP. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. 

MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. 

ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE 

NORMATIVA. [...]. Recorrente: Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A. Recorrido: Instituto Nacional 

do Seguro Social. Relator: Ministro Eros Grau, 10 de março de 2010. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, 

n. 86, p. 822-866, 14 maio 2010. p. 835. 
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Enfim, pactuado o adimplemento de uma obrigação por meio de transferência de 

moeda eletrônica ou escritural, nem o credor poderia se recusar a receber na forma contratada, 

nem o devedor poderia obrigar o credor a aceitar recursos em espécie. Aliás, não sendo nula a 

convenção, um credor que se recusasse a receber pagamento eletrônico, quando assim 

convencionado contratualmente, estaria assumindo postura contraditória e contra fato próprio, 

o que não se aceita no direito brasileiro.287 

Para assegurar o direito ao adimplemento de prestações pecuniárias por meios 

eletrônicos de pagamento, basta que profissionais responsáveis pela elaboração dos contratos 

formulem cláusulas sobre forma de pagamento da obrigação prevendo que a liquidação da 

dívida se dará, a exclusão de qualquer outro método, por transferência eletrônica para uma ou 

mais contas de titularidade do credor. Essa conta deve ser devidamente identificada pelo 

contrato e os comprovantes de depósitos bancários deverão servir como prova de quitação da 

obrigação de pagar do devedor. Exemplo de cláusula adequada para esse fim teria a seguinte 

redação, conforme Quadro 1:  

 

Quadro 1 – Exemplo de cláusula sobre a forma de pagamento em transferência eletrônica 

Cláusula [X]. Todos os pagamentos devidos nos termos deste contrato serão realizados por 

transferência eletrônica de fundos imediatamente disponíveis para a seguinte conta bancária 

de titularidade do credor, a exclusão de qualquer outro método, servindo os comprovantes 

dos respectivos depósitos bancários como prova de quitação: Banco [X]; Agência n° [X]; 

Conta Corrente nº [X]. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Não há qualquer inovação aqui. Ao contrário: como abordado no item 2.3 deste 

trabalho, cláusulas com esse conteúdo são, há muito, comuns. A inovação consiste, isso sim, 

na qualificação jurídica de pagamentos como esses, expurgando quaisquer dúvidas sobre sua 

legalidade no ordenamento jurídico nacional. 

                                                 

287  “A teoria dos atos próprios, expressa pela máxima nemo potest venire contra factum proprium (ninguém pode 

vir contra os próprios atos), impede que uma pessoa contrarie sua conduta anterior causando prejuízo a quem 

confiara na atitude inicial. Também chamada proibição de comportamento contraditório, a teoria dos atos 

próprios é reconhecida em diversos ordenamentos jurídicos como uma das muitas manifestações da cláusula 

geral de boa-fé objetiva. Sua função é a de evitar que a confiança legítima depositada por certa pessoa no 

comportamento adotado por outra seja lesada pela abrupta alteração desse comportamento. Os pressupostos de 

sua aplicação devem, portanto, ser informados por essa premissa.” (SCHREIBER, Anderson. Manual de 

direito civil contemporâneo. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. pt. 7.1.2). 
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Como nem todo negócio jurídico requer contrato formalizado por escrito,288 

convenção oral no mesmo sentido também deverá bastar para que seja exigido o pagamento por 

meio eletrônico. Claro que a ausência de instrumento escrito dificultará a prova do pactuado, 

não só sobre à forma de pagamento, mas também quanto à dívida em si mesma. 

Em resumo, apesar de normas legais impedirem a recusa do real como meio de 

liquidação de obrigações pecuniárias, é possível, por via contratual, obrigar um credor a aceitar 

o pagamento de dívida mediante transferências eletrônicas. Da mesma forma, um devedor não 

poderá obrigar o credor a receber prestações em espécie se o contrato determinar a liquidação 

mediante transferência eletrônica. 

 

6.2 PROPOSTA DE EXTENSÃO DA IRRECUSABILIDADE LEGAL A MEIOS 

ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO 

 

Nem todo pagamento ocorre no âmbito de instrumento contratual com cláusulas de 

pagamento formalmente acordadas entre credores e devedores. Por mais que um instrumento 

particular possa obrigar a aceitação da moeda escritural ou eletrônica como forma de quitação 

da dívida, não se pode dizer o mesmo das transações externas a um tal negócio jurídico. Isso 

porque, até hoje, nem moeda eletrônica nem escritural são dotadas de curso legal. Assim, este 

tópico se dedica a investigar a possibilidade jurídica de que (independentemente de contrato 

firmado entre particulares) quaisquer pagamentos em moeda escritural ou eletrônica sejam 

dotados de compulsoriedade de aceitação, a exemplo do que ocorre com a moeda corrente. 

Obrigar a aceitação de algo equivale a impedir sua recusa. Hoje, apenas a recusa do 

real é vedada pelo ordenamento jurídico nacional, posto que esse é moeda de curso legal no 

Brasil.289 Assim, eventual extensão da irrecusabilidade às moedas eletrônica e escritural seria 

semelhante a ampliar a esses instrumentos o alcance do curso legal. Isso significa que, uma vez 

oferecido pagamento em moeda escritural ou eletrônica pelo devedor, o credor deveria aceitar 

esses créditos contra instituições financeiras ou de pagamento, ao invés da moeda física. 

                                                 

288  Código Civil (2002). “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão 

quando a lei expressamente a exigir.” 
289  Como antes explicado, o art. 1º da Lei do Plano Real (1995), lido em conjunto com o artigo 2º da Lei nº 

8.880/94, prescreve que o real é dotado de curso legal em todo o território brasileiro. O artigo 43 da Lei das 

Contravenções Penais proíbe a conduta de “recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no país”. 

Por fim, o artigo 1º do Decreto-Lei nº 857/69 prescreve que serão nulos os contratos, títulos e quaisquer 

documentos, bem como obrigações exequíveis no Brasil, que por alguma forma restrinjam ou recusem o curso 

legal da moeda nacional. 
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Não há impedimento a que seja futuramente conferido curso legal à moeda eletrônica 

ou escritural, independentemente da inexistência de suporte físico de ambas. Nesse caso, elas 

se tornariam moeda em sentido jurídico – ou seja, meios de troca aos quais a ordem jurídica 

confere aceitação pelo curso legal (conforme explicado no item 4.1). Portanto, este trabalho 

conclui não haver óbice a que a referência à moeda legal implique, futuramente, na identificação 

de um instrumento sem suporte físico. 

Explica Arthur Nussbaum que a característica indispensável de uma moeda não é sua 

forma física, mas sua capacidade de atuar como fração, equivalente ou múltiplo de uma unidade 

ideal.290 Complementa José Tadeu De Chiara que as trocas instrumentadas por moeda não 

reclamam instrumento físico, mas tão somente a existência da unidade de valor, o padrão de 

referência que permite quantificar os pagamentos. “É uma unidade ideal estabelecida pela 

ordem jurídica, identificada por um nome.”291 292 

Entretanto, algumas questões de ordem prática se impõem à atribuição de status de 

irrecusabilidade à moeda eletrônica e escritural. São elas (i) a necessidade de confiança nos 

emissores da moeda escritural; (ii) a abrangência da proposta; (iii) quem deve arbitrar o valor a 

partir do qual a aceitação de moeda eletrônica e escritural se torna obrigatória; e (iv) qual o 

procedimento formal necessário para imposição dessa obrigatoriedade. Esses são os objetos das 

próximas subseções. 

 

6.2.1 Confiabilidade dos instrumentos de curso legal 

 

                                                 

290  NUSSBAUM, Arthur. Teoría Jurídica del Dinero. Madrid: General de Victoriano Juarez, 1929. p. 33. 
291  DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. p. 49-50, e p. 57. Destaque para o seguinte trecho (p. 

57): “Dessas considerações resulta que, do ponto de vista das relações jurídicas, a referência à moeda não 

implica a identificação de um instrumento físico, ou de um conjunto de funções agrupadas ou, ainda, de 

quantidades de bens que possam ser adquiridas. No âmbito do sistema de leis a moeda é indicada apenas por 

um vocábulo, a partir do que se desenvolvem funções e condicionamentos que derivam, as primeiras, de 

mecanismos previstos pelo ordenamento (tais como compensação, tradição de moeda divisória, emissão de 

cheques, entre outros), e, os segundos, de situações engendradas nos mercados que induzem diferentemente a 

ação de agentes, ou categoria de agentes.” 
292  Segundo o Ministro Eros Grau, no julgamento pelo STF do RE 478.410/SP, de 10 de março de 2010: “[...] o 

curso legal deve tutelar um “padrão de valor” e não um suporte físico.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal 

(Pleno). Recurso Extraordinário 478.410/SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO 

FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DO 

BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE NORMATIVA. [...]. Recorrente: Unibanco – União de 

Bancos Brasileiros S/A. Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social. Relator: Ministro Eros Grau, 10 de 

março de 2010. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, n. 86, p. 822-866, 14 maio 2010). 
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Este tópico diz respeito à confiança que os usuários precisam ter nos emissores da 

moeda escritural. O real confere a seu titular direito de crédito contra a autoridade monetária 

emissora, o Banco Central. A moeda escritural, por sua vez, implica crédito contra instituição 

financeira depositária, ainda que referenciado em reais. 

Assim, uns poderiam dizer que obrigar a aceitação do crédito contra instituições 

depositárias seria transportar a confiança depositada no Banco Central (autarquia federal 

competente para emitir e regular a moeda nacional) para agentes privados (e instituições 

financeiras de controle estatal).  

Entretanto, tal medida não extinguiria a moeda de emissão do Banco Central. 

Interferiria apenas com o regime jurídico da moeda escritural que é, há tempos, emitida por 

instituições reguladas pelo próprio Banco Central e cujo valor permanece referenciado no real.  

Agentes financeiros são obrigados a observar normas rígidas sobre manutenção de 

depósitos compulsórios junto ao Banco Central, requisitos de capital mínimos e outros 

mandamentos descritos nos itens 5.1 e 5.2 deste trabalho. É dessa regulação e fiscalização que 

advém parte da confiança dos usuários nessas instituições emissoras de moeda escritural. 

A bem da verdade, a própria confiança no dinheiro criado diretamente pelo Banco 

Central não é irrestrita. O Banco Central não está sujeito à falência ou regimes de insolvência 

como instituições reguladas, o que faz dos créditos detidos contra essa instituição líquidos por 

definição. Mas não se deve desprezar que a autoridade “cria dinheiro a partir do nada”, em 

quantidades definidas com base em motivações diversas e nem sempre bem compreendidas, 

como explica Gustavo Franco.293 

Não há sequer depósito prévio a partir do qual será criada moeda, como no caso de 

bancos ou instituições de pagamento. A partir do balanço patrimonial do Banco Central de 

2013, Gustavo Franco observa que a emissão de moeda corrente era oito vezes superior ao 

capital do Banco Central. O ativo do Banco Central naquele ano atingiu algo como 77 vezes 

seu capital. Enquanto normas regulatórias de capital mínimo de instituições bancárias 

expressavam índice de alavancagem (proporção entre ativos ponderados pelo risco e o capital) 

não superior a 13, o Banco Central exibia esse número inquietante de 77, “um signo evidente 

da singularidade da instituição”.294 

                                                 

293  FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio 

de Janeiro: Zahar, 2017. p. 136-137.  
294  Gustavo Franco ainda diz que “[s]e a moeda era criada ‘a partir do nada’, o mesmo parecia ocorrer com o 

capital dos bancos centrais” (FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária 

brasileira (1933-2013). Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 136 -137).  
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Enfim, a emissão de moeda escritural passa por processos bastante distintos do real. 

Entretanto, a confiança no Banco Central e no funcionamento do Sistema Financeiro Nacional 

é parte integrante de ambos os processos. 

Fernando Henrique Cardoso295 explica que, ao conferir curso legal ao papel-moeda 

denominado em reais, a Lei do Plano Real (1995) tinha como finalidade o controle da inflação, 

como pedia aquele contexto. O tema dos meios eletrônicos de pagamento não tinha destaque 

até então. Entretanto, segundo ele, em um mundo que continuará a ser guiado por instrumentos 

eletrônicos, será oportuna a revisão normativa voltada para a extensão do curso legal a essas 

representações (moeda eletrônica e escritural) usadas em pagamentos eletrônicos.296 

Essa conclusão foi acompanhada da observação de que a confiabilidade dos 

instrumentos de curso legal é essencial, mas que essa confiabilidade pode advir da solidez do 

Sistema Financeiro Nacional, associada à regulação do Banco Central. O ganho de confiança 

não é um processo automático ou trivial, mas requer convencimento gradual.  

Fernando Henrique Cardoso explica que essa conclusão é válida até mesmo para o 

próprio papel-moeda emitido diretamente pelo Banco Central, ilustrando a afirmação com o 

contexto de emissão do Plano Real entre os anos 1993 e 1995. Planos anteriores frustraram a 

população, e nada garantia que com o real seria diferente. O processo de convencimento sobre 

a então nova moeda passou, por exemplo, por viagens de Fernando Henrique Cardoso e Itamar 

Franco (presidente à época de apresentação do Plano Real e promulgação da Lei nº 8.880/94) a 

diversas cidades brasileiras, para apresentar as novas cédulas e distribuí-las à população.297 

Imagine-se então a resistência que podem encontrar as moedas emitidas por 

instituições financeiras. Exemplo caricatural disso foi o plebiscito conduzido na Suíça para 

votar a Iniciativa de Moeda Soberana, que visava proibir a emissão de moeda escritural por 

bancos, fazendo com que somente o Banco Nacional da Suíça pudesse criar moeda em território 

nacional.298 A proposta acabou rejeitada em 2018,299 mas fica a observação de que, se a criação 

                                                 

295  Presidente da República entre 1 de janeiro de 1995 e 1 de janeiro de 2003. Sancionou a Lei do Plano Real 

(1995), que contém, em seu art. 1º, dispositivo que confere curso legal ao real. 
296  Informações obtidas a partir de entrevista com Fernando Henrique Cardoso no dia 22 de agosto de 2020.  
297  Informações obtidas a partir de entrevista com Fernando Henrique Cardoso no dia 22 de agosto de 2020.  
298 SUÍÇA. Banco Nacional. Sovereign money initiative. Zurique, [2018]. Disponível em: 

https://www.snb.ch/en/ifor/media/dossiers/id/media_dossiers_vollgeld. Acesso em: 01 nov. 2020. 
299  SUÍÇA. Conselho Federal. Initiative populaire “Pour une monnaie à l’abri des crises: émission monétaire 

uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie pleine)”. [S. l.], 10 jun. 2018. Disponível em: 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20180610/initiative-monnaie-pleine.html. 

Acesso em: 01 nov. 2020. 

 SUÍÇA. Conselho Federal. Votation No 618 Tableau récapitulatif. [S. l.], 27 ago. 2018. Disponível em: 

https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/va/20180610/det618.html Acesso em: 01 nov. 2020. 

 

https://www.snb.ch/en/ifor/media/dossiers/id/media_dossiers_vollgeld
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20180610/initiative-monnaie-pleine.html
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/va/20180610/det618.html
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de moeda privada foi alvo de perseguição de parcela da população de uma economia liderada 

pelos serviços financeiros (como é a Suíça),300 os efeitos que uma tal sugestão de tornar 

compulsória a aceitação desses instrumentos teria no Brasil não são desprezíveis.301 

Porém, eventual resistência à proposta não retiraria dela suas virtudes, baseadas, 

novamente, no pressuposto de que métodos eletrônicos de pagamento têm potencial de trazer 

benefícios de diversas ordens (como segurança, diminuição nos custos de emissão, impactos 

ambientais e rastreabilidade, abordados no capítulo 3). Por isso, em vez de proibir a emissão de 

moeda escritural, as medidas voltadas à prevenção de riscos tomados por instituições 

depositárias têm predileção neste trabalho – por exemplo, aquelas que determinam a 

manutenção de percentual de depósitos compulsórios, patrimônio de referência e adicionais de 

capital contracíclico. São elas inclusive que permitem atribuir a confiabilidade de que as 

moedas escritural e eletrônica precisam para que se tornem meios de troca de aceitação 

compulsória em território nacional. 

 

6.2.2 Abrangência 

 

A segunda questão de ordem prática diz respeito à abrangência da proposta de conferir 

curso legal a esses pagamentos eletrônicos. Como visto, o Brasil ainda é uma economia baseada 

no uso do dinheiro físico. Parcela expressiva da população não tem acesso a contas bancárias e 

outra parte, mesmo bancarizada, utiliza esses serviços com baixa frequência – às vezes apenas 

para sacar o salário depositado em sua conta e movimentar os recursos em espécie sem 

incidência de tarifas de transferência.302 Obrigar de forma indiscriminada que qualquer 

brasileiro, independentemente de sua renda ou localização geográfica, aceite pagamentos em 

                                                 

 SUÍÇA. Conselho federal. Arrêté du Conseil fédéral constatant le résultat de la votation populaire du 10 

juin 2018. [S. l.], 14 dez. 2018. Disponível em: https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2018/7733.pdf. 

Acesso em: 01 nov. 2020. 
300  Em sentido contrário, o Banco Central inglês afirma que sua população está acostumada a realizar transações 

com moeda escritural e que essa modalidade de pagamento é dotada de confiança pública. Para essa autoridade, 

a confiança no dinheiro é o pilar essencial da estabilidade monetária e financeira, mas a moeda escritural é 

capaz de atender a essa finalidade. (INGLATERRA. Banco Central. New forms of Money: discussion paper. 

Londres, 07 jun. 2021. Disponível em: https://www.bankofengland.co.uk/paper/2021/new-forms-of-digital-

money. Acesso em: 10 jun. 2021). 
301  Eventuais medidas tendentes a mitigar o uso do papel-moeda poderiam encontrar resistência até entre a classe 

política, visto que diversos membros do Legislativo protagonizaram esquemas de lavagem de dinheiro com 

uso de numerário em espécie nos últimos anos. 
302  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS DE SÃO PAULO. Escola de Administração Pública. Centro de Estudos 

de Microfinanças e Inclusão Financeira. PLANO CDE. Segmentação em inclusão financeira: relatório. [São 

Paulo]: J. P. Morgan, [2020]. Disponível em: https://www.planocde.com.br/pesquisa-inclusao-financeira/. 

Acesso em: 10 out. 2020. 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2018/7733.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/paper/2021/new-forms-of-digital-money
https://www.bankofengland.co.uk/paper/2021/new-forms-of-digital-money
https://www.planocde.com.br/pesquisa-inclusao-financeira/
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moeda escritural ou eletrônica é descuidar dessa parcela da população e, eventualmente, 

deslocá-la à ilegalidade. 

Medidas de desestímulo ao uso de recursos em espécie devem ser adotadas 

progressivamente, sem negligenciar as limitações de renda, acesso à informação, conectividade 

e serviços financeiros que se fazem presentes no Brasil. Isso para não privar essa parcela da 

população do direito de pagar por produtos e serviços básicos com dinheiro vivo ou obrigar a 

contratação de serviços financeiros por aqueles que não possam arcar com seus custos. Afinal, 

o objetivo das medidas não é resultar em dificuldades adicionais, seja em termos de 

conveniência ou geração de renda, a essa camada da população. 

A experiência sueca (vide item 2.1 deste trabalho) mostra que pagamentos digitais 

podem trazer diversos benefícios para a população, mas a discussão não deve se limitar a 

modismos suscitados pela digitalização do dinheiro. A substituição das cédulas por alternativas 

digitais terá de levar em conta os riscos de exclusão financeira e digital de grupos da sociedade 

(que, se existem na Suécia, são ainda mais marcantes no Brasil). 

Esforços empresariais nem sempre se concentram na camada economicamente menos 

favorecida e comercialmente menos atrativa, de modo que avanços tecnológicos nem sempre 

estão disponíveis para grupos vulneráveis. Além disso, a conectividade móvel e de banda larga 

pode criar disparidades regionais no uso de pagamentos eletrônicos, colocando as comunidades 

rurais e periféricas em maior risco de exclusão digital.303 

Para muitos, utilizar dinheiro ainda não é uma escolha, mas uma necessidade. 

Pesquisas britânicas oferecem dados estatísticos que corroboram essa afirmativa. 11% de todos 

os adultos no Reino Unido declaram que dependem de dinheiro vivo em grande medida.304 1,3 

milhões de pessoas vivendo no Reino Unido não têm conta bancária, incluindo pessoas recém-

chegadas de outras nações, pessoas em extrema pobreza etc.305 Comunidades rurais estão entre 

aquelas que mais demoram para se digitalizar, normalmente por conta do limitado acesso à 

banda larga e cobertura telefônica confiável. Essas comunidades também representam parcela 

relevante da população de baixa renda e idosos, que preferem ou precisam utilizar dinheiro 

                                                 

303  VAN STEENIS, Huw. Future of Finance Review on the Outlook for the UK Financial System: What it Means 

for the Bank of England. Bank of England, [s. l.], 20 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance. Acesso em: 20 jan. 2021. p. 2, 27, 38. 
304  REINO UNIDO. Autoridade Financeira de Supervisão de Condutas. FG 20/3: Branch and ATM closures or 

conversions. [S. l.], set. 2020. Disponível em: https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg20-

03.pdf. Acesso em: 08 mar. 2021. pt. 1.4. 
305  REINO UNIDO. Autoridade Financeira de Supervisão de Condutas. Identifying and managing access to 

cash during Covid-19. [S. l.], 30 jun. 2020. Disponível em: https://www.fca.org.uk/news/news-

stories/identifying-and-managing-access-cash-during-covid-19. Acesso em: 08 mar. 2021. p. 24. 

 

https://www.bankofengland.co.uk/report/2019/future-of-finance
https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg20-03.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg20-03.pdf
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/identifying-and-managing-access-cash-during-covid-19
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/identifying-and-managing-access-cash-during-covid-19
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vivo.306 Dos 5,3 milhões de adultos que nunca usam a internet, 3,7 milhões (70%) vivem em 

zonas rurais. Por razões similares, muitos não conseguem utilizar meios digitais como única 

ferramenta de pagamento.307 

São constatações extensíveis ao Brasil, marcado por um desempenho bastante inferior 

àquele de países como Suécia e Inglaterra em rankings de conectividade, que avaliam a 

disponibilidade de acesso a sistemas digitais e sua qualidade.308 É por isso que uma tal extensão 

às moedas escritural e eletrônica do caráter de irrecusabilidade não seria irrestrita, pelo menos 

não enquanto perdurarem as limitações de renda e conectividade. Deveria, isso sim, alcançar a 

camada da população com condições de acesso a meios eletrônicos de pagamento.  

Uma forma de fazê-lo é obrigar a aceitação dos meios eletrônicos apenas para 

transações de grandes valores. Estima-se que mais de 95% da população brasileira não tem 

capacidade financeira para movimentar mais de 10 mil reais. Portanto, transações de grandes 

valores representam um percentual inferior a 5% do total das operações financeiras no país, 

conduzidas por grupos de maior renda.309 Assim, restringir a proposta apresentada neste item 

às transações mais elevadas teria abrangência bastante restrita. De outro lado, seria estímulo ao 

uso de meios de pagamento mais rastreáveis, seguros e sustentáveis por aqueles que 

efetivamente podem arcar com seus custos. 

                                                 

306  REINO UNIDO. Autoridade Financeira de Supervisão de Condutas. Identifying and managing access to 

cash during Covid-19. [S. l.], 30 jun. 2020. Disponível em: https://www.fca.org.uk/news/news-

stories/identifying-and-managing-access-cash-during-covid-19. Acesso em: 08 mar. 2021. p. 47.  
307  O mercado de banda larga evoluiu rapidamente no Reino Unido. Se em 2004 apenas metade dos lares tinha 

conexão à internet, em 2018 esse número era de 87%. Mesmo assim, muitos ainda contam com um acesso de 

baixa qualidade, com significativa disparidade entre áreas urbanas e rurais. Segundo a Barmouth Publicity 

Association, Porthmadog, o atraso da infraestrutura de banda larga das comunidades rurais é de pelo menos 10 

anos em relação à infraestrutura dos centros urbanos britânicos. Isso tem impacto direto no sistema de 

pagamentos digitais, que depende de boa conectividade. Em áreas sem banda larga ou sinal telefônico adequado 

(as denominadas black spots, no idioma anglo-saxônico), pagamentos digitais são inviabilizados (ACCESS TO 

CASH REVIEW. Access to Cash Review: Final Report. [Londres], mar. 2019. Disponível em: 

https://www.accesstocash.org.uk/media/1087/final-report-final-web.pdf. Acesso em: 05 nov. 2020. p. 37).  
308  Segundo o ranking da “Global Connectivity”, Suécia ocupa a 4ª posição entre países com maior índice de 

conectividade, Inglaterra a 8ª e Brasil a 44ª de um total de 79 países avaliados. (HUAWEI. GCI Ranking Table: 

2020. Global Connectivity Index, [s. l., 2020]. Disponível em: 

https://www.huawei.com/minisite/gci/en/country-rankings.html. Acesso em: 08 mar. 2021). 

 Veja-se também ranking da InterNations, que classifica os “melhores países para a vida digital”, conforme a 

percepção dos cidadãos da acessibilidade e qualidade de serviços digitais. Nessa avaliação, Suécia ocupa a 11ª 

posição, Reino Unido, a 15ª, e Brasil, a 50ª, de um total de 68 nações. (INTERNATIONS. Digital Life Abroad: 

An Expat Insider Topical Report. [S. l.], 2018. Disponível em: 

https://cms.internations.org/sites/default/files/2019-05/2019-05-

22_Digital_Life_Abroad_Report_by_InterNations.pdf Acesso em: 08 mar. 2021). 
309  Informação de Bernardo Mota (cargo já descrito) em entrevista concedida para este trabalho em 19 de agosto 

de 2020. A estimativa foi utilizada no preparo de proposta de anteprojeto de imposição de limites para 

transações em espécie, no âmbito da Ação nº 7/2018 do ENCCLA, da qual Bernardo Mota participou como 

representante do COAF.  

 

https://www.fca.org.uk/news/news-stories/identifying-and-managing-access-cash-during-covid-19
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/identifying-and-managing-access-cash-during-covid-19
https://www.accesstocash.org.uk/media/1087/final-report-final-web.pdf
https://www.huawei.com/minisite/gci/en/country-rankings.html
https://cms.internations.org/sites/default/files/2019-05/2019-05-22_Digital_Life_Abroad_Report_by_InterNations.pdf
https://cms.internations.org/sites/default/files/2019-05/2019-05-22_Digital_Life_Abroad_Report_by_InterNations.pdf
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A determinação exata do que sejam transações de grandes valores requer estudos 

econômicos que este trabalho não se presta a fazer. Essa arbitragem deverá ponderar dados 

estatísticos e socioeconômicos, em exercício semelhante àquele que foi dispensado para se 

estabelecer o valor de 30 mil reais a partir do qual operações em espécie devem ser comunicadas 

à Receita Federal e ao COAF (nos termos da IN RFB 1761 e das Resoluções do COAF nº 23/12 

e 25/13).310 

 

6.2.3 Questões formais  

 

Resta explorar duas questões. A primeira diz respeito a quem deve arbitrar o valor a 

partir do qual a aceitação de moeda eletrônica e escritural se torna obrigatória. Já a segunda é 

sobre qual o procedimento formal necessário para imposição dessa obrigatoriedade. 

Sobre a primeira pergunta, é do CMN a competência para: (i) estabelecer condições 

para emissão de papel-moeda e para emissão de normas reguladoras do meio circulante; e (ii) 

aprovar orçamentos monetários preparados pelo Banco Central, por meio dos quais se estimarão 

as necessidades globais de moeda e crédito.311 São atribuições que parecem munir o CMN de 

melhores condições para determinar o que sejam transações de grandes valores para fins de 

aceitação mandatória da moeda eletrônica ou escritural. 

Entretanto, o CMN é órgão essencialmente deliberativo, composto por apenas três 

membros que se reúnem mensalmente.312 Por isso, sua deliberação poderia (e deveria) se 

aproveitar da estrutura administrativa mais robusta do Banco Central, em especial de seu 

Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPEP) e do Departamento do Meio Circulante (Mecir). 

Procedimento viável para tanto é que a definição do CMN seja precedida de estudo 

econômico encomendado ao Banco Central. Após provocação do CMN, DEPEP e Mecir 

                                                 

310  Para detalhes, veja-se item 4.2 deste trabalho.  
311  Lei nº 4.595/64: “Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo 

Presidente da República: 

 I - Autorizar as emissões de papel-moeda (Vetado) as quais ficarão na prévia dependência de autorização 

legislativa quando se destinarem ao financiamento direto pelo Banco Central da República do Brasil, das 

operações de crédito com o Tesouro Nacional, nos termos do artigo 49 desta Lei. [...] 

 II - Estabelecer condições para que o Banco Central da República do Brasil emita moeda-papel (Vetado) de 

curso forçado, nos termos e limites decorrentes desta Lei, bem como as normas reguladoras do meio circulante;  

 III - Aprovar os orçamentos monetários, preparados pelo Banco Central da República do Brasil, por meio dos 

quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito; 

 IV - Determinar as características gerais (Vetado) das cédulas e das moedas;”  
312  São membros do CMN o Ministro da Economia (presidente do Conselho), o Presidente do Banco Central e o 

Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia. (BRASIL. Banco Central. Secretaria do CMN. 

Brasília, 201. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cmn. Acesso em: 10 nov. 2020).  

 

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cmn
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poderiam oferecer base estatística e conclusões fundamentadas para ponderação do CMN sobre 

qual deveria ser a extensão do conceito de transações de grandes valores.313 

Esse conceito definido pelo CMN deve constar de projeto de lei que estabeleceria a 

aceitação compulsória da moeda escritural e eletrônica na liquidação de dívidas de grandes 

valores, a ser votado pelo Legislativo. Isso leva à segunda questão: qual o procedimento formal 

de imposição da obrigatoriedade de aceitação de meios eletrônicos de pagamento? 

Uma tal medida dependeria de aprovação de norma legal. Afinal, “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II da 

Constituição Federal de 1988). No entanto, não há necessidade de aprovação de emenda 

constitucional, como se passa a demonstrar. 

Se obrigar a aceitação da moeda eletrônica e escritural para transações elevadas fosse 

o mesmo que conferir curso legal a esses instrumentos, eles se tornariam moeda em sentido 

jurídico. Mas a Constituição Federal determinou que a emissão de moeda compete à União, 

exclusivamente por intermédio do Banco Central (art. 21, VII e art. 164)314. Instituições 

financeiras e de pagamento não estão, portanto, abrangidas – pelo menos não antes de 

aprovação de emenda constitucional nesse sentido. 

Porém, ao contrário do que possa parecer, obrigar a aceitação de moeda eletrônica e 

escritural apenas a partir de transações de determinados valores não é o mesmo que estender o 

curso legal a esses instrumentos. O curso legal é indiscriminado e irrestrito, enquanto a sugestão 

aqui proposta tem amplitude limitada. Como explica José Tadeu de Chiara, o curso legal é 

disposição legal que, “de forma indiscriminada, veda a recusa de determinada moeda para 

pagamento de débito de qualquer natureza.”315 Ele impõe a aceitação de um instrumento de 

                                                 

313  Conclusões baseadas em entrevista conduzida pelo autor deste trabalho com assessor do Mecir, em 26 de agosto 

de 2020.  
314  Conforme a grafia do art. 164 da Constituição Federal (1988), diz-se que a competência de emissão de moeda 

é atribuída a “banco central” em letras minúsculas. Significa que compete a emissão da moeda à entidade que 

efetivamente exerça as funções de banco central, e não necessariamente daquela que apenas tenha esse nome. 

Para qualificar-se como banco central, além da função de emissora de moeda, a entidade deve reunir (ao menos) 

algumas atribuições clássicas: execução de política monetária e cambial, operação como banco dos bancos e 

como banqueiro do governo (SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 3. ed. São Paulo: Trevisan, 

2020. p. 114; VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A regulamentação do Artigo 192 da Constituição 

Federal: A Independência do Futuro do Banco Central do Brasil. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro, [s. l.], n. 94, abr./jun. 1994. p. 37).  

 Crítico dessa grafia, Gustavo Franco explica que as letras minúsculas foram justificadas à época pela suposta 

necessidade de “não transformar aquela autarquia federal em um ente constitucional”. Para ele, “[e]sse era um 

argumento tão ridículo quanto preconceituoso, como se o país pudesse não ter o seu banco central, ou talvez 

ainda se cogitasse a possibilidade de o Banco do Brasil exercer sua função.” (FRANCO, Gustavo Henrique de 

Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 449). 
315  DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. p. 39.  
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pagamento a todas as pessoas de uma determinada comunidade, para transações de qualquer 

natureza e valor. Trata-se do estabelecimento jurídico de uma obrigatoriedade universal em um 

território nacional.316 

E faz sentido que assim seja. A entrega de moeda de curso legal resulta em imediata 

satisfação de pretensões de créditos, como forma superior de troca.317 Já a moeda eletrônica e 

escritural (supondo a aprovação dessa proposta) só terá a mesma força para transações de 

valores superiores ao limite legalmente determinado, ou quando assim acordado entre as partes 

de um negócio jurídico. 

Por fim, cumpre esclarecer que os artigos 21 e 164 da Constituição Federal de 1988 

cuidam de uma repartição institucional de competências. Ali, importa definir os papeis do 

Banco Central, Banco do Brasil, Tesouro e Congresso Nacional em matéria monetária.318 Já o 

tema do curso legal figura em dispositivos legais de caráter específico (como os Decretos-Lei 

nº 857/69 e 3.688/41). Esses, sim, abordam a impossibilidade de recusa da moeda enquanto 

meio de pagamento (“moeda de pagamento”). Nada ali impede a criação escritural de moeda 

de pagamento por instituições financeiras, se referenciada na moeda de conta oficial (o real) e 

sujeita à regulação da autoridade emissora e supervisora, o Banco Central.319 

Fato é que a linguagem do final do século XX para a fabricação do dinheiro foi 

substituída pela dispersão dos poderes de emissão monetária. A crescente relevância dos bancos 

comerciais como criadores de moeda via empréstimos e depósitos resultou em um contexto em 

                                                 

316  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Direito Monetário e Tributação da Moeda. São Paulo: Dialética, 2006. p. 

76.  
317  DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. 1986. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. p. 60.  
318  A Constituição Federal de 1988 foi redigida em um momento em que se assistia ao desenrolar da hiperinflação 

e pedia-se um melhoramento institucional do sistema monetário, com especial atenção para a separação de 

funções fiscais e monetárias, e das tarefas e atribuições do Banco Central, Banco do Brasil e do Tesouro. Foi 

nesse contexto que atribuiu competência para a União emitir moeda (art. 21 VII), exclusivamente por 

intermédio do Banco Central (art. 164), e ao Congresso, para dispor sobre a moeda e seus limites de emissão 

(art. 48, XIV). (FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira 

(1933-2013). Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 445-446) 
319  A repartição entre “moeda de conta” e “moeda de pagamento” não é inovação deste trabalho. Ao contrário, foi 

tema exaustivamente discutido à época da emissão da Unidade Real de Valor (URV) pela Lei nº 8.880, de 27 

de maio de 1994 (e até mesmo antes, quando se projetou fazer da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional 

– ORTN – uma espécie de URV). A URV foi moeda nascida para servir como padrão de valor monetário, mas 

sem capacidade de instrumentar pagamentos. A essa divisão de funções, Arnoldo Wald apelidou “bigamia 

monetária”. (WALD, Arnoldo. A evolução da correção monetária na era da incerteza. In: ULHÔA CANTO, 

Gilberto de; SILVA MARTINS, Ives Gandra (Org.). A correção monetária no direito brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 1983. p. 9-23. p. 12).  

 Sobre a moeda de conta e sua função de enunciar padrões monetários válidos, veja-se o artigo “Palpitaria”, de 

José Tadeu De Chiara, no jornal O Estado de São Paulo em 03 de março de 1994.  
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que “não se fala mais em emissões, mas em crédito”, esse criado espontaneamente dentro do 

sistema bancário.320 

Em conclusão, exceto quando houver estipulação contratual de pagamento eletrônico, 

não é juridicamente possível recusar moeda física na liquidação de dívida pecuniária. Para 

conferir irrecusabilidade à moeda escritural e eletrônica nesses casos, seria antes necessária 

nova lei, mas não emenda constitucional. 

  

                                                 

320  FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). Rio 

de Janeiro: Zahar, 2017. p. 383, 390-391, 445. 
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7 LIMITES DIRETOS A PAGAMENTOS EM ESPÉCIE 

 

 O capítulo anterior tratou de propostas no sentido de obrigar a aceitação de 

instrumentos eletrônicos de pagamento quando esses forem oferecidos em quitação de débitos. 

Mas o direito pode ir além. Pode simplesmente proibir o uso de papel-moeda para transações 

de valor superior a certo montante, estabelecendo sanções pelo descumprimento dessa norma.  

 Nesse caso, a proibição independe de o devedor ter oferecido meio eletrônico para 

liquidação de um débito; a mera participação em uma transação de valor elevado com dinheiro 

físico bastará para imposição de sanções a uma ou a todas as partes envolvidas no negócio. As 

razões para limitar transações em espécie estão tipicamente relacionadas com (i) aspectos 

práticos, como impossibilidade de dar troco ou receber grandes quantias em moeda; e (ii) 

esforços para conter atividades ilegais, como evasão fiscal, lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo. 

 Problemas de ordem prática já levam à adoção de restrições no Brasil e na Europa, por 

exemplo. No Brasil, o art. 9º da Lei nº 8.697, de 27 de agosto de 1993, determina que 

“[n]inguém será obrigado a receber, em qualquer pagamento, moeda metálica em montante 

superior a 100 vezes o respectivo valor da face.” Na Europa, o art. 11 da “European Council 

Regulation 974/98” estabelece que ninguém será obrigado a aceitar mais do que 50 moedas em 

um único pagamento e a Comissão Europeia informa que a recusa de cédulas e moedas do Euro 

podem basear-se em motivos relacionados com o princípio da boa-fé, como no caso em que o 

comerciante não tiver troco disponível ou se o valor de face da cédula oferecida for 

desproporcional em comparação com a quantia devida ao credor.321  

 Porém, mais importantes são os limites da segunda ordem: combate a atividades 

ilegais. Esses são alvo de investigação aprofundada neste capítulo. 

 

  

                                                 

321  ASSIS, Luiz Roberto. Cash versus Electronic Payments: Costs and Environmental Impacts. 2020. Projeto 

final (Master em International Business – Executive) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milão, jun. 2020; 

COMISSÃO EUROPEIA. Commission Recommendation of 22 March 2010 on the scope and effects of legal 

tender of euro banknotes and coins. Official Journal of the European Union, Bruxelas, L83/70, 30 mar. 2010. 
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7.1 PRINCIPAIS ARGUMENTOS PARA IMPOSIÇÃO DE LIMITES A TRANSAÇÕES 

EM ESPÉCIE 

 

Enquanto alguns autores pregam a “guerra contra o dinheiro” (war on cash),322 outros 

reconhecem o valor do dinheiro em espécie na sociedade moderna ao mesmo tempo em que 

procuram caminhos para frear seu mau uso. Para isso, sugerem limites legais aos valores das 

transações em espécie. 

A lógica por trás dessa proposta é que quase todo uso lícito de dinheiro se faz no âmbito 

de transações com valores relativamente pequenos, enquanto transações de grandes montantes 

pagas em espécie estariam corriqueiramente ligadas a atividades ilegais, especialmente, a 

lavagem de capitais.323 Esses limites são, por isso, vistos como forma de tornar o dinheiro de 

origem ilícita menos útil ao seu portador, sem reduzir a relevância da moeda física para cidadãos 

que a utilizam licitamente em seu dia a dia. 

O dinheiro em espécie ainda é o meio de pagamento mais acessível e está 

profundamente associado à imagem pública de liberdade pessoal. Como adiantou a Comissão 

Europeia, mudanças de política pública visando a restringir o uso do dinheiro são delicadas e 

qualquer tentativa de regulamentação nesse sentido deve partir do pressuposto de que as 

restrições serão contestadas por muitos.324 

Somado a isso, há poucos dados concretos que demonstrem a eficácia de limites a 

transações em espécie na redução de atividades ilegais. Isso não causa espanto, uma vez que 

transações em dinheiro são de difícil mensuração. Assim, não é possível estimar com precisão 

qual a quantidade real de transações ilícitas de valor elevado, nem qual sua redução por conta 

de limites máximos a transações em espécie. 

 Dado esse panorama inicial, os autores Peter Sands, Haylea Campbell, Tom Keatinge 

e Ben Weisman oferecem argumentos contrários e favoráveis à imposição de limites a 

transações em dinheiro, analisados criticamente nos trechos a seguir.325  

                                                 

322  DESJARDINS, Jeff. Governments Have Declared a War on Cash. Insider, [s. l.], 19 jan. 2017;  

 SCOTT, Brett. The War on Cash. The Long+Short, [s. l.], 19 ago. 2016. 
323  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 1. 
324  COMISSÃO EUROPEIA. EU initiative on restrictions on payments in cash: Consultation Strategy. [S. l., 

2016]. Disponível em:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consultation_strategy_final.pdf. Acesso em: 10 

dez. 2019.  
325  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 23-33. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consultation_strategy_final.pdf
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7.1.1 Argumentos contrários 

 

Os principais argumentos contrários à imposição dos limites são: (i) limites a 

transações em espécie reduzem a liberdade e a privacidade dos cidadãos; (ii) os limites não 

teriam grande impacto porque criminosos continuariam a violar a lei; (iii) o dinheiro em espécie 

é um instrumento de pagamento tecnicamente superior, uma vez que métodos eletrônicos 

podem ser caros e não oferecem liquidação imediata; e (iv) os limites teriam baixo impacto 

sobre a prevenção do financiamento ao terrorismo. Passa-se a análise de cada um deles. 

 

7.1.1.1 Limites a transações em espécie reduzem a liberdade e a privacidade dos cidadãos 

 

 A oposição aos limites a transações em espécie é essencialmente baseada no 

argumento de que ela significa restrição à liberdade e ao direito à privacidade dos indivíduos 

em seu dia a dia. É o que se constata de consulta pública conduzida pela Comissão Europeia 

em 2017, quando 94,94% das respostas recebidas foram contrárias à ideia de restringir 

pagamentos em dinheiro vivo na União Europeia e 87% afirmaram que a realização de 

pagamentos anônimos é uma liberdade individual essencial.326 

 Entretanto, essa oposição esbarra em contra-argumentos sólidos. Primeiro, porque 

limitar transações de grandes montantes não deverá interferir nos pagamentos de dia a dia das 

pessoas, mas apenas com transações de grande porte, que são menos corriqueiras.  

 Segundo, porque os resultados da consulta pública europeia não devem ser lidos como 

medidas da opinião pública em geral, uma vez que as respostas obtidas foram voluntárias e não 

representam amostra estatisticamente relevante. Os retornos parecem enviesados para aquela 

parcela de pessoas que se opõe à imposição de limites ao dinheiro: 56% das respostas foram da 

Alemanha e da Áustria, onde há resistência vocal e significativa à imposição dos limites, e 

outras 36% da França, onde há considerável debate decorrente do reforço recente de tais limites. 

Esses três países representam 30% da população europeia, mas foram responsáveis por 92% 

                                                 

326  EUSURVEY. Published Results: Cash Payments. [S. l.], 17 jun. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/CashPayments. Acesso em: 04 fev. 2021. 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/CashPayments
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das respostas recebidas. Em contraste, respostas da Itália, Holanda, Espanha e Bélgica (onde os 

limites foram impostos com muito menos controvérsia) representam menos de 1% do total.327 

Terceiro, porque transações de grandes montantes tipicamente não são totalmente 

anônimas, mesmo quando realizadas com recursos em espécie. Elas tendem a demandar 

medidas como a contratação de seguros para proteção do bem adquirido, a comunicação da 

operação a autoridades regulatórias (como nos casos tratados no item 4.2 deste trabalho) ou o 

registro da transferência da propriedade – como no caso da transmissão de imóveis de valor 

elevado no Brasil, que depende de formalização mediante escritura pública e registro junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente,328 minando a expectativa de anonimato total. 

Quarto, porque, ainda que legítima a preocupação com o anonimato, também é 

razoável a preocupação de governos em estabelecer limites a esse, em virtude dos riscos 

associados a práticas de lavagem e evasão. Nesse sentido, o Banco Central Europeu reconhece 

que o combate à evasão fiscal, a atividades ilegais e à economia paralela (shadow economy) 

constitui interesse público capaz de justificar o estabelecimento de limites a pagamentos em 

espécie, desde que esses sejam proporcionais aos objetivos propostos pela medida em cada país. 

329 

Uma das vozes em defesa do dinheiro, o economista Pierre Lemieux, publicou texto 

intitulado “In Defense of Cash” (“Em Defesa do Dinheiro”, em tradução nossa), em que se vale 

da seguinte analogia: “[p]or que pessoas inocentes devem ser proibidas de utilizar dinheiro só 

porque criminosos utilizam-no de forma indevida? Estima-se que o álcool esteja envolvido em 

um terço dos crimes, mas isso não é um bom argumento para uma nova proibição” (tradução 

nossa).330 

                                                 

327 “O número reduzido de entrevistados em alguns países impede conclusões sólidas específicas para esses países” 

(tradução nossa). No original: “[t]he low level of respondents in some countries prevents drawing robust 

conclusions specific to these countries.” (COMISSÃO EUROPEIA. Outcome of the open public 

consultation on potential restrictions on large payments in cash. [S. l., 2017]. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-initiative-restrictions-payments-cash_en. Acesso em: 11 jun. 2019). 
328  Código Civil (2002). “Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos 

negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre 

imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. [...] 

 Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem 

com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos 

expressos neste Código.” 
329  Limites que afetem transações entre pessoas envolvendo valores baixos tendem a ser vistos como 

desproporcionais pela autoridade europeia (BANCO CENTRAL EUROPEU. Opinion of the European 

Central Bank of 20 November 2019 on tax disincentives for the use of cash (CON/2019/39). Frankfurt, 20 

nov. 2019. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019AB0039. 

Acesso em: 07 mar. 2021. pt. 2.7). 
330  No original: “[w]hy should innocent individuals be prevented from using cash only because criminals use it 

improperly? It is estimated that alcohol is involved in a third of crimes, but this is not a good argument for a 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-initiative-restrictions-payments-cash_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019AB0039
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O exemplo parece servir contra a proibição irrestrita do álcool e do dinheiro, 

respectivamente. Não serve, no entanto, para limites a pagamentos de grandes montantes. 

Utilizando-se da mesma analogia com o álcool, pode-se dizer simplesmente que o consumo de 

álcool é permitido, mas que isso não autoriza seu uso em quaisquer hipóteses e em associação 

com quaisquer atividades. Em países como o Brasil, não é permitido consumir álcool e conduzir 

veículos motorizados, assim como não é permitido consumir bebidas alcoólicas em certos 

eventos esportivos. Isso sob o pressuposto de que a ingestão dessas bebidas pode levar a riscos 

não toleráveis de acidentes no primeiro caso, ou atos de violência, no segundo. Também assim 

seria o uso do dinheiro físico, que será lícito, mas limitado em casos em que possa representar 

riscos não toleráveis de lavagem de capitais ou cometimento de outros ilícitos. 

Não à toa, a Comissão Europeia salienta que o dinheiro em espécie tem a importante 

característica de oferecer anonimato às transações. Esse anonimato pode ser desejado por 

motivos legítimos (como proteção da privacidade), mas também pode ser utilizado 

indevidamente para fins de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, simplesmente 

porque dificulta o monitoramento e rastro de transações em espécie.331 

 

7.1.1.2 Os limites não teriam grande impacto porque criminosos continuariam a violar a lei 

 

Esse argumento deixa de ponderar uma das principais justificativas para a imposição 

dos limites aos pagamentos em espécie: muito comerciantes e indivíduos participam da lavagem 

de capitais sem terem conhecimento disso. A lavagem pode ocorrer a partir de compras de 

grandes valores em estabelecimentos legítimos, casos em que a proibição de recebimento de 

valores em espécie prejudicaria a operação intentada por aqueles que tentassem tirar proveito 

de valores obtidos a partir de crimes. Uma coisa é um estabelecimento “fechar os olhos” para 

as possíveis origens do dinheiro recebido, outra é violar diretamente a lei ao aceitar pagamentos 

em espécie. Aqui, haveria novo elemento dissuasório. 

Aliás, mesmo autores céticos aos limites a pagamentos em espécie reconhecem a 

função relevante desempenhada pelo papel-moeda na maior parte das modalidades de lavagem 

                                                 

new Prohibition.” (LEMIEUX, Pierre. In defense of cash. The Library of Economics and Liberty, [s. l.], 03 

nov. 2016. Disponível em: https://www.econlib.org/library/Columns/y2016/Lemieuxcash.html. Acesso em: 04 

fev. 2021). 
331  COMISSÃO EUROPEIA. EU initiative on restrictions on payments in cash: Consultation Strategy. [S. l., 

2016]. Disponível em:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consultation_strategy_final.pdf. Acesso em: 10 

dez. 2019.  

 

https://www.econlib.org/library/Columns/y2016/Lemieuxcash.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consultation_strategy_final.pdf
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de capitais, como o uso de estabelecimento comerciais que demandam operações com uso 

intensivo de dinheiro em espécie e aquisição de imóveis ou bens móveis duráveis.332 Não só: 

estudos de diversos países apontam que o uso de dinheiro em espécie é uma das principais 

(senão a principal) fonte da evasão fiscal.333 Trata-se do uso do dinheiro para ocultar transações 

em pontos de venda, que dariam ensejo ao pagamento de tributos como o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no Brasil, ou o IVA, na Europa, facilitando o 

cálculo a menor de lucros em virtude da omissão de cômputo de parte das vendas concretizadas.  

 

7.1.1.3 O dinheiro em espécie é um instrumento de pagamento tecnicamente superior, uma 

vez que métodos eletrônicos podem ser caros e não oferecem liquidação imediata 

 

É fato que instrumentos eletrônicos de pagamento oferecidos por instituições 

financeiras e de pagamento costumam impor taxas aos usuários; afinal, são serviços prestados 

ao pagador e/ou ao recebedor, e que, naturalmente, não serão oferecidos de forma gratuita. 

Entretanto, como se depreendeu do capítulo 3 deste trabalho, há estudos comparativos entre 

custos sociais de meios de pagamento que indicam vantagens de métodos eletrônicos em 

relação ao dinheiro físico, considerando a cadeia de emissão, circulação e descarte de notas.334 

                                                 

332  SCHNEIDER, Friedrich. The Financial Flows of Transnational Crime and Tax Fraud in OECD 

Countries: How Much Cash Is Used and What Do We (Not) Know?. Linz: Johannes Kepler Universität Linz, 

nov. 2015. Disponível em: 

http://www.suerf.org/docx/l_a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d_2807_suerf.pdf. Acesso em: 05 mar. 

2021. p. 6.  
333  BELKINDAS, Misha; BONCH-OSMOLOVSKIY, Mikhail; PONIATOWSKI, Grzegorz. Study and Reports 

on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report. TAXUD/2015/CC/131. CASE Research 

Paper, Warsaw, n. 483, 05 out. 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2847658. Acesso em: 04 

fev. 2021. 

 BANKMAN, Joseph; KARLINSKY, Stewart; MORSE, Susan Cleary. Cash Businesses and Tax Evasion. 

Stanford Law and Policy Review, Stanford, v. 20, n. 1, p. 37-68, 2009. Disponível em: 
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334  “The literature is largely in agreement that the social costs of cash exceed those of other payment methods; 

some argue that the private costs of cash may also be greater, particularly over certain value thresholds. See, 

for example, Olivier Denecker, Florent Istace and Marc Niederkorn, ‘Forging a Path to Payments 
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‘The Cost of Cash in the United States’, Institute for Business in the Global Context, Tufts University, 
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‘Measuring the Costs of Retail Payment Methods’, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review 
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Banking’, Journal of Banking and Finance (Vol. 30, No. 6, June 2006); Mats Bergman, Gabriela Guibourg 

and Bjorn L Segendorf, ‘The Costs of Paying – Private and Social Costs of Cash and Card’, Sveriges Riksbank 
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O papel-moeda é um meio de pagamento apreciado por muitos em razão de sua ampla 

aceitação e “velocidade das transações”.335 No tocante ao segundo aspecto, o argumento é de 

que o dinheiro permite a certeza imediata do recebimento dos valores, conferindo maior 

segurança aos vendedores.  

Porém, esse argumento esbarra em duas constatações: (i) pagamentos de grandes 

valores já são habitualmente liquidados por intermédio de meios eletrônicos em países como o 

Brasil, atestando a conveniência desses meios (é comum o pagamento de veículos, imóveis ou 

parcelas de mútuos financeiros através de transferências eletrônicas); e (ii) diversos países, 

como o Brasil, disponibilizam sistema de transferência imediata de valores, com liquidação em 

tempo real (como o Pix, detalhado no item 9.2 deste trabalho).  

 

7.1.1.4 Os limites teriam baixo impacto sobre a prevenção do financiamento ao terrorismo  

 

A constatação é correta. O papel-moeda é amplamente utilizado por terroristas, porque 

permite minimizar a chance de serem identificados. Entretanto, a análise pormenorizada de uma 

série de ataques terroristas recentes permitiu à Comissão Europeia concluir que os limites 

teriam pequeno impacto direto na contenção do financiamento ao terrorismo.336  

Primeiramente, porque atos terroristas tipicamente envolvem transações preparatórias 

de montantes relativamente baixos, que não seriam afetadas pelos limites. Dados colhidos pela 

Comissão Europeia demonstram tendência de diminuição de custos dos ataques desde 11 de 

setembro de 2001.337  

Em segundo, cabe distinguir as transações preparatórias de atos terroristas em dois 

grupos: aquelas de objeto lícito e aquelas de objeto ilícito. As primeiras incluem, por exemplo, 

                                                 

Working Paper Series No. 212, September 2007.” Em tradução nossa: “A literatura está amplamente alinhada 

no sentido de que custos sociais do dinheiro excedem aqueles dos outros métodos de pagamento; alguns 

argumentam que custos privados do dinheiro podem ser ainda maiores em transações de grandes valores. Veja, 

por exemplo, [...]” (CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the 

Case for Uniform Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-

Rahmani Center for Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 32). 
335  BANCO CENTRAL EUROPEU. Opinion of the European Central Bank on limitation of cash payments 

(CON/2017.27). Frankfurt, 11 jul. 2017. Disponível em: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/_en__con_2017_27_sign.pdf. Acesso em: 11 jun. 2019. pt. 2.8. 
336  COMISSÃO EUROPEIA. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 

restrictions on payments in cash - COM/2018/483. Bruxelas, 12 jun. 2018. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 4.  
337  COMISSÃO EUROPEIA. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 

restrictions on payments in cash - COM/2018/483. Bruxelas, 12 jun. 2018. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 5.  
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aquisição de explosivos, em que ambas as partes sabem que estão participando de uma atividade 

ilegal. Na medida em que já se trate de atividades ilícitas, as contrapartes assumem 

voluntariamente riscos de medidas repressivas mais graves. Aqui, é duvidoso que o limite ao 

uso de dinheiro vivo tenha qualquer efeito dissuasório.338 

Há também transações lícitas acessórias da atividade criminosa principal, como o 

aluguel de automóveis para posterior uso no ato terrorista. É possível presumir que a contraparte 

(como uma empresa de aluguel de automóveis) não tenha conhecimento da intenção criminosa 

subjacente (por exemplo, transporte de explosivos). Assim, o atendimento aos limites de 

pagamentos em espécie tenderia a ser respeitado pela contraparte, exigindo pagamentos 

eletrônicos e rastreáveis. Ocorre que, mesmo nesses casos, seriam rastreáveis apenas transações 

lícitas e comuns, que dificilmente despertariam a atenção de autoridades. Evidência disso é que 

parte considerável das transações lícitas preparatórias de atos terroristas recentes foram 

efetivamente pagas por meios eletrônicos, sem levantar quaisquer suspeitas.339 

Por outro lado, os limites poderiam ter impacto indireto no financiamento de 

organizações terroristas, na medida em que essas organizações dependam da lavagem de 

capitais de grandes montantes para ocultar a origem dos recursos obtidos. A Comissão Europeia 

afirma que, apesar de restrições a grandes pagamentos em espécie apresentarem baixo impacto 

sobre a prevenção ao financiamento do terrorismo, elas são úteis ao combate da lavagem de 

dinheiro.340 

Enfim, apesar do impacto reduzido no financiamento direto ao terrorismo, os limites a 

transações em espécie servem para dificultar a ocorrência de outras atividades ilícitas, como a 

evasão fiscal e a lavagem de dinheiro. No caso específico do Brasil, essas tendem a despertar 

preocupações mais concretas do que a ocorrência de atos de terrorismo. 

 

7.1.2 Argumentos favoráveis 

 

                                                 

338  COMISSÃO EUROPEIA. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 

restrictions on payments in cash – COM/2018/483. Bruxelas, 12 jun. 2018. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 5.  
339  COMISSÃO EUROPEIA. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 

restrictions on payments in cash - COM/2018/483. Bruxelas, 12 jun. 2018. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 5.  
340  COMISSÃO EUROPEIA. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 

restrictions on payments in cash - COM/2018/483. Bruxelas, 12 jun. 2018. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 3, 8. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483


 110 

 Os principais argumentos favoráveis à imposição dos limites a pagamentos de grandes 

somas em papel-moeda são: (i) há poucas desvantagens na imposição desses limites; e (ii) a 

imposição dos limites dificultará a prática de atos de lavagem de capitais e evasão fiscal. Passa-

se a análise deles.  

 

7.1.2.1 Há poucas desvantagens na imposição de limites a grandes pagamentos em espécie 

 

 A grande maioria das transações em espécie tem valores reduzidos. Logo, limites a 

transações elevadas fariam pouca diferença para a maioria das pessoas que usam dinheiro em 

seu dia a dia, ou mesmo para as transações entre empresas (business-to-business). Essas 

observações se baseiam em estudos e dados de diversos países, comprovando que, enquanto o 

dinheiro tende a prevalecer em transações menores, a preferência por ele diminui à medida que 

o valor dessas aumenta.341 Ao mesmo tempo, alternativas convenientes e eficientes para 

pagamentos eletrônicos estão disponíveis para aquelas pessoas com recursos suficientes para 

movimentarem grandes valores na maioria dos países. 

Portanto, limites a transações em espécie deveriam ser estabelecidos em patamares 

superiores aos das transações e vendas de bens de dia a dia, mas baixos o suficiente para 

capturar aquisição de itens de grande valor, como imóveis, artigos de luxo ou veículos. Os 

limites também incidiriam sobre o pagamento de parcelas de um contrato em que o valor total 

excede o teto das transações em espécie. Assim, a medida teria impacto sobre certas 

modalidades de lavagem de capitais e evasão fiscal, com pouca inconveniência para a 

população em geral. 

 

7.1.2.2 A imposição dos limites dificulta a lavagem de capitais e a evasão fiscal 

 

A lavagem de dinheiro é uma forma de obter recursos advindos de atos criminosos 

dissimulando sua origem ilegal, para que o capital ganhe aparência lícita e possa ser aplicado 

                                                 

341 É fenômeno observado até mesmo em países europeus onde o vínculo dos consumidores com o dinheiro é 

maior, como Alemanha e Áustria. (BAGNALL, John et alii. Consumer Cash Usage: a Cross Country 

Comparison with Payment Diary Survey Data. ECB Working Paper Series, Frankfurt: European Central 

Bank, n. 1685, jun. 2014. Disponível em: www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1685.pdf. Acesso em: 10 

jan. 2020; BANCO CENTRAL EUROPEU. The Use of Euro Banknotes: Results of Two Surveys among 

Households and Firms. ECB Monthly Bulletin, Frankfurt, n. 79, p. 79-83, abr. 2011. Disponível em: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/mb/html/index.en.html. Acesso em: 28 ago. 2021.). 
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na economia real. Estudo encomendado pela Comissão Europeia342 concluiu que transações em 

espécie desempenham papel importante na lavagem de capitais, especialmente porque, apesar 

do crescimento de métodos eletrônicos de pagamento, algumas atividades criminosas 

continuam gerando lucros em forma de grandes quantias de papel-moeda. Como regra, o ponto 

de partida para a lavagem de capitais são as transações em espécie, normalmente, a aquisição 

de bens de valor elevado.343 

Como a lavagem de dinheiro é frequentemente operada a partir de transações de 

grandes valores, restrições a essas operações em dinheiro vivo seriam fonte adicional de 

dificuldade àqueles que tentassem utilizar proveitos de ilícitos.344 Ao passo que diversos países 

continuam a fortalecer suas normas de prevenção à lavagem de capitais no sistema financeiro, 

muitos detentores de recursos de proveniência ilícita encontram crescente dificuldade de 

“lavar” esse dinheiro pelo sistema bancário tradicional. A aquisição de bens de grandes valores 

é alternativa a isso, habilitando a integração do dinheiro à economia legal sem levantar atenção 

de entes financeiros regulados obedientes às políticas de prevenção à lavagem de capitais. 

“Dada essa distorção nos padrões de uso, parece lógico concentrar esforços em medidas que 

tornem mais difícil mover, armazenar e transacionar grandes volumes de dinheiro.”345 

A limitação de transações em espécie, apesar de não erradicar a lavagem de capitais, 

torna essa atividade mais custosa e ineficiente, posto que exige a desagregação dos fundos 

obtidos ilicitamente em quantias menores (prática conhecida internacionalmente como 

smurfing). Assim, os limites não serão capazes de dissuadir aqueles que presumivelmente estão 

confortáveis com a prática de ilícitos, mas poderão desincentivar varejistas ou empresas que 

são cúmplices involuntárias da lavagem, ou que, apesar de estarem dispostas a se omitir diante 

                                                 

342  CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on 

payments in cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021.  
343 Estudos de autoridades regulatórias europeias encontraram evidências de que transações de valores elevados 
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revenda a título legítimo, assim combinando recursos ilícitos com rendas legítimas (SERVIÇO EUROPEU DE 

POLÍCIA. Financial Intelligence Group. Why is cash still a king? A strategic Report on the use of cash by 

Criminal groups as a facilitator for money laundering. Haia, 2015. Disponível em: 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/why-cash-still-king-strategic-report-use-of-cash-

criminal-groups-facilitator-for-money-laundering. Acesso em: 22 jan. 2020).  
344  COMISSÃO EUROPEIA. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 

restrictions on payments in cash - COM/2018/483. Bruxelas, 12 jun. 2018. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 7. 
345  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 6.  
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da prática de ilícitos, não querem se envolver ativamente nessas práticas ou arriscar-se em favor 

doutros. 

Nessa linha, autoridades de países que já impuseram limites a transações em espécie 

(em especial da Bélgica, França e Itália) afirmam ter obtido impactos positivos e argumentam 

a favor dessas restrições.346 Aliás, há evidências de que os países que não estabeleceram esses 

limites podem estar recebendo fluxos de dinheiro ilegais dos vizinhos que os impuseram. 

É o caso da Alemanha, que, ao contrário de diversos vizinhos europeus (como França, 

Bélgica e Itália), resiste ao estabelecimento de limites a transações em espécie. A proibição de 

transações em espécie de valor superior a cinco mil euros foi intentada pelo governo alemão 

em 2016, mas esbarrou em protestos.347 O tema ganhou fôlego adicional depois que estudo do 

Gabinete Alemão de Investigação Aduaneira revelou que o país havia se tornado destino 

popular para aqueles que buscam lavar dinheiro e se esquivar de limites a transações em espécie 

existentes em países vizinhos.348 Esses indícios foram confirmados pelo Ministro das Finanças 

da Alemanha e pelo Banco Central Alemão (Bundesbank). Segundo o Ministro, dinheiro obtido 

ilegalmente tem sido amplamente utilizado para aquisição de propriedades, obras de arte, carros 

e artigos de luxo.349 

                                                 

346  CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on 
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Também há indícios de que consumidores, varejistas e outros fornecedores de produtos 

estejam utilizando pagamentos em dinheiro vivo para esquivar-se de tributos, especialmente, o 

IVA.350 Esses valores tampouco serão contabilizados pelo vendedor e ajudarão a omitir o 

montante real de suas rendas e lucros tributáveis por outros impostos. É verdade que limites a 

transações em espécie não impactarão a evasão fiscal de valores diminutos, mas dificultarão 

aquela de valores elevados.  

 

7.2 LIMITE VERSUS DECLARAÇÃO  

 

Ao invés de proibir pagamentos de grandes valores em espécie, algumas jurisdições 

estabelecem obrigações de comunicação dessas transações a autoridades nacionais, como 

ocorre no Brasil, conforme detalhado no item 4.2 deste trabalho. Esta seção oferece um 

comparativo entre esses dois tipos de medidas: de comunicação ou de limitação.  

 “Regras de comunicação”, como são habitualmente designadas, não restringem o 

curso legal da moeda, mas têm o condão de aumentar a rastreabilidade dos fluxos de pagamento 

em dinheiro físico e dificultar a prática de crimes aliados à “invisibilidade” do trânsito de papel-

moeda. Essas comunicações fornecem material para agências de inteligência financeira, sem, 

contudo, representarem por si só prova de qualquer ilícito. Em alguns países, obrigações de 

comunicação estão restritas a transações conduzidas pelo sistema financeiro, enquanto outros 

também endereçam grandes aquisições em certos segmentos, como o comércio de bens de luxo 

e negócios baseados no uso intensivo de dinheiro – High Value Dealers (HVD).351  

Para comparar medidas de proibição de transações em espécie às regras de 

comunicação, este trabalho se vale de um estudo encomendado pela Comissão Europeia, 

intitulado “Study on an EU initiative for a restriction on payments in cash”. Esse comparou as 

medidas de proibição e comunicação a partir dos seguintes aspectos: (i) lavagem de dinheiro; 

                                                 

350  BELKINDAS, Misha; BONCH-OSMOLOVSKIY, Mikhail; PONIATOWSKI, Grzegorz. Study and Reports 
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fev. 2021. Cumpre esclarecer que o IVA incide em cada ponto da cadeia de fornecimento, desde a produção 

até a venda a consumidores finais. 
351  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 7.  
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(ii) custos de compliance; (iii) privacidade e liberdade de escolha; e (iv) custos de fiscalização 

e aplicação.352 A seguir, são explorados cada um deles. 

 

7.2.1 Lavagem de dinheiro 

 

 Esta seção compara, para fins de prevenção da lavagem de dinheiro, os efeitos de 

medidas de limitação de transações em dinheiro físico com aquelas de obrigatoriedade de 

declaração dos montantes. 

 A proibição de grandes transações em dinheiro vivo dificulta gastos diretos de recursos 

de origem ilícita em bens e serviços de alto valor. A eficácia dessa proibição sobre a lavagem 

de dinheiro foi avaliada pelo Banco Central da Itália (Banca d’Italia), para quem restrições a 

pagamentos em espécie de valor superior a mil euros (em vigor naquele país desde dezembro 

de 2015) tiveram efeito positivo na redução do uso de recursos ilícitos no país.353 

 Já obrigações de declaração têm, em tese, a vantagem de fornecer inteligência para 

auxiliar o início de investigações criminais pelas autoridades competente, o que fortalece a 

detecção e condenação de crimes. Na prática, três obstáculos se impõem: (i) é preciso garantir 

que essa obrigação de declarar será integralmente obedecida; (ii) o monitoramento dessa 

                                                 

352  Outros fatores também foram apontados pelo estudo, mas tem impacto menos direto sobre as conclusões. Por 

exemplo, apontou-se que proibições a grandes transações em dinheiro representariam desestímulo à circulação 

e manutenção de grandes quantias de dinheiro por pessoas e estabelecimentos comerciais. Isso poderia reduzir 

o índice de assaltos às pessoas e estabelecimentos. Essa suposição não foi comprovada estatisticamente, mas 

argumentou-se que o número de registros de assaltos a joalherias declinou na Bélgica após a imposição de 

limites de pagamentos em espécie. (CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on 

an EU initiative for a restriction on payments in cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 100). 
353  “Due to the lack of granular data, the impact of cash restriction measures enacted so far can be only partially 

assessed. In this context, a report issued by Banca d'Italia emphasised that the 1 000 EUR limit (in force up to 

December 2015) was effectively curtailing the illicit use of cash in Italy, a country with a much larger 

underground economy than many of its EU counterparts. According to the FIU, after the introduction of the 1 

000 EUR limit, in 2012 the average amount of cash withdrawn over the counter decreased by 25%, whereas 

the withdrawals from ATM increased by 15%. This means that large withdrawals diminished, whereas small 

withdrawals expanded. Overall, cash withdrawals diminished.” Em tradução nossa: “[d]evido à falta de dados 

granulares, o impacto das medidas de restrição ao uso do dinheiro promulgadas até agora só pode ser avaliado 

parcialmente. Nesse contexto, um relatório divulgado pelo Banca d'Italia enfatizou que o limite de mil euros 

(em vigor até dezembro de 2015) estava efetivamente reduzindo o uso ilícito de dinheiro na Itália, um país com 

uma economia informal muito maior do que a de muitos outros membros da União Europeia. De acordo com 

a FIU, após a introdução do limite de mil euros, em 2012, o montante médio de saques de dinheiro em balcões 

de instituições financeiras diminuiu 25%, enquanto os saques em ATMs aumentaram 15%. Isso significa que 

grandes retiradas diminuíram, enquanto pequenas retiradas aumentaram. No total, os saques de dinheiro 

tiveram redução.” (ARDIZZI, Guerino; DE FRANCESCHIS, Pierpaolo; GIAMATTEO, Michele. Cash 

Payment Anomalies and Money Laundering: An Econometric Analysis of Italian Municipalities. 

International Review of Law and Economics, v. 56, p. 105-121, dez. 2018. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.irle.2018.08.001. Acesso em: 29 ago 2021.). 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://doi.org/10.1016/j.irle.2018.08.001
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medida é considerado custoso; e (iii) os relatórios gerados devem ser efetivamente usados como 

dados de inteligência e auxiliar na obtenção de evidências em investigações, o que requer 

capacidade de análise das autoridades nacionais. Um indicador relevante é a baixa taxa de 

conversão das comunicações (entre 10 e 13%) na União Europeia entre 2006 e 2017. Ou seja, 

essa é a porcentagem de relatórios que efetivamente levam a uma análise aprofundada, a uma 

investigação real e a procedimentos bem-sucedidos.354 

  As normas de comunicação variam de país para país e divergem em escopo e eficácia. 

Em países como Reino Unido e Estados Unidos da América, sistemas de comunicação de 

operações em espécie são constantemente classificados como ineficazes e apontados como uma 

vulnerabilidade dos regimes locais de prevenção à lavagem de capitais.355 De um lado, porque 

se estima que as comunicações (ainda que bastante expressivas) não refletem os números reais 

(considerados ainda maiores). E por outro, porque o volume de comunicações geradas dificulta 

ações concretas,356 posto que sobrecarrega a capacidade de análise das agências regulatórias e, 

                                                 

354  “Expert opinions gathered during the country studies indicate that the effectiveness of a declaration on cash 

payments is limited if there is no possibility to identify the origin of the money.” Em tradução nossa: “Opiniões 

de especialistas colhidas durante os estudos indicam que a eficácia de uma declaração sobre pagamentos em 

dinheiro é limitada se não houver possibilidade de identificar a origem do dinheiro.”  (CENTRE FOR 

EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on payments in 

cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 95.). 
355  No Reino Unido, por exemplo, empresas que aceitem pagamentos em espécie em quantias superiores a 10 mil 

euros devem se registrar como HVD e comunicar as transações.  Entretanto, avaliação de entidade do governo 

sugere que o verdadeiro número de empresas que aceitam pagamentos acima desse valor é superior ao número 

de HVDs registradas. Relatório de 2015 que examinou o regime britânico de prevenção à lavagem de dinheiro 

aponta o setor de HVDs e comércio de bens de luxo como área de vulnerabilidade. (TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL UK. Don’t Look Won’t Find: Weaknesses in the Supervision of the UK’s Anti-Money 

Laundering Rules. Londres, 2015. Disponível em: 

https://www.transparency.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/TI_UK_Dont_Look_Wont_Find.pdf. 

Acesso em: 29 ago 2021. p. 57-58.). 
356  Na zona europeia, normas de prevenção à lavagem de dinheiro obrigam a comunicação de movimentações em 

espécie superiores a 10 mil euros, sob o argumento de que grandes transações em espécie são “altamente 

vulneráveis à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo”. Apesar disso, grandes quantias de 

movimentos de dinheiro continuam não sendo declarados – e, mesmo quando declarações são feitas, há pouco 

resultado. Isso porque a) não há base legal para maiores investigações em algumas jurisdições; e b) os grandes 

volumes de comunicados gerados dificultam ações concretas. Instituições financeiras devem comunicar 

transações suspeitas, como aquelas de saque ou depósito de montantes elevados em espécie. Apesar de esse 

sistema de comunicações ter potencial de gerar informações relevantes para autoridades de inteligência 

financeira, ele é reconhecido por ser bastante ineficaz. Primeiro, porque o número de alertas sobrecarrega a 

capacidade das agências regulatórias e, como resultado, a maioria dos comunicados gerados não é investigada. 

E em segundo, os alertas são gerados individualmente por cada instituição financeira, e não agrupados em uma 

base de dados consolidada – e detentores de proveitos de ilícitos muitas vezes dispersam suas transações em 

vários bancos, para evitar suspeitas. (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Directive (EU) 2015/849 of the 

European Parliament and of the Council of 20 May 2015. Official Journal of the European Union, 

Estrasburgo, L 141/72, 05 jun. 2015. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849. Acesso em: 29 ago. 2021.). 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://www.transparency.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/TI_UK_Dont_Look_Wont_Find.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
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como resultado, a maioria não chega a ser investigada.357 Além da quantidade de comunicações, 

há outra questão: não há nada inerentemente ilegal no uso de quantias significativas de dinheiro 

nesses países. Portanto, se as autoridades buscassem construir processos criminais com base 

nesses alertas, precisariam de muito mais informações do que aquelas normalmente fornecidas 

em cada relatório. 

Em resumo, ambos os métodos (proibição ou declaração) devem trazer impactos 

positivos no combate à lavagem de dinheiro. A proibição dificultaria o uso do capital 

ilicitamente obtido, enquanto a declaração ofereceria base de dados para investigações. A 

efetividade da última, entretanto, dependeria da efetiva análise dos relatórios gerados pelas 

agências de inteligência.  

 

7.2.2 Custos de compliance 

 

 Esta seção compara os custos de compliance oriundos da aplicação de medidas de 

limitação de transações em dinheiro físico com aqueles oriundos da obrigatoriedade de 

declaração dos montantes, acima de certo valor. 

 Para a hipótese de proibição de grandes transações em espécie, não haveria aumento 

significativo desses custos, mesmo para os empreendimentos baseados em uso intensivo de 

dinheiro. Pelo contrário: eles poderiam diminuir pela substituição das obrigações de 

comunicação. Ademais, boa parte das transações de valores elevados já são conduzidas por 

meios de pagamento eletrônicos, o que significaria pouca novidade. As dificuldades esperadas 

consistiriam em explicar aos consumidores por que o papel-moeda não é aceito.358 

Limites a transações em espécie podem substituir em larga medida os requisitos de 

comunicação impostos aos comerciantes de bens de alto valor (como aqueles das Resoluções 

                                                 

357  Nos Estados Unidos da América, a Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) recebeu, em 2006, mais 

de 16 milhões de comunicações sobre transações em dinheiro superiores ao valor de 10 mil dólares. A 

autoridade financeira tem dificuldades de processar esse volume de dados. Ainda, autoridades de inteligência 

financeira (como a FinCEN) são normalmente projetadas para auxiliar investigações criminais, mas não para 

as conduzir elas próprias. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Congresso. Comitê de Serviços Financeiros. 

Suspicious Activity and Currency Transaction Reports: Balancing Law Enforcement Utility and 

Regulatory Requirements. Washington, DC, 10 maio 2007. Disponível em: 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-110hhrg37207/html/CHRG-110hhrg37207.htm. Acesso em: 29 

ago. 2021.). 
358  CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on 

payments in cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 114. 

 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-110hhrg37207/html/CHRG-110hhrg37207.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
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COAF nº 25/13 e nº 23/12 para o caso do Brasil). Se transações elevadas em dinheiro forem 

proibidas, não haverá necessidade de registrá-las e comunicá-las. A medida também resultaria 

em estímulo direto à disseminação de meios eletrônicos e rastreáveis de pagamento, dado que 

os comerciantes de ativos de altos valores seriam forçados a utilizar esses meios em seus 

estabelecimentos. 

 A necessidade de comunicar grandes transações em espécie, por sua vez, obriga a 

manutenção de estrutura interna hábil a fazê-lo. Essa opção também poderia demandar gastos 

em treinamento de pessoal sobre as regras de comunicação. 

Por um lado, os impactos não deveriam ser expressivos, uma vez que a maior parte das 

transações de grandes valores não é realizada mediante pagamentos em espécie.359 Por outro, o 

fato de essas transações serem marginais poderia acarretar descuido com a regra de 

comunicação e falta de treinamento suficiente da equipe. 

  Segundo a Comissão Europeia:  

 

Uma proibição ou obrigação de declaração eliminaria o anonimato da transação e 

dificultaria o branqueamento de capitais através da aquisição de bens de valor elevado. 

[...] Neste contexto, uma obrigação de declaração já disponibilizaria informações para 

efeitos de aplicação da lei. Contudo, a eficácia de uma obrigação de declaração 

dependeria dos níveis de compliance dos comerciantes de bens de valor elevado e da 

medida em que as comunicações fossem efetivamente utilizadas e eficazmente 

analisadas enquanto informação, dados ou provas em investigações de branqueamento 

de capitais. Os custos de conformidade deverão ser superiores aos que decorreriam de 

uma simples proibição da utilização de numerário.360 

 

Daí, conclui-se que o estabelecimento de um dever de comunicação infringe custos de 

compliance aos comerciantes sujeitos a essa norma, custos esses superiores àqueles que seriam 

decorrentes de uma medida de simples proibição de grandes pagamentos em espécie.  

 

7.2.3 Privacidade e liberdade de escolha 

 

Em termos de liberdade de escolha, a proibição de pagamentos elevados em dinheiro 

vivo representa maior restrição do que as regras de comunicação. Isso porque obriga o uso de 

                                                 

359  CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on 

payments in cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 114.  
360  COMISSÃO EUROPEIA. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 

restrictions on payments in cash - COM/2018/483. Bruxelas, 12 jun. 2018. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 7.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0483
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meios alternativos ao papel-moeda mesmo que esses não sejam desejados pelas partes. Já a 

mera obrigação de declarar as transações em espécie não interfere de forma relevante nessa 

escolha, uma vez que todas as formas de pagamentos permanecem lícitas. 

Quanto à privacidade do usuário, tanto a proibição quanto a declaração representam 

restrições significativas. A proibição obriga o uso de meios alternativos, que não são dotados 

do mesmo anonimato tecnicamente permitido pelo papel-moeda. Já a declaração obriga a coleta 

dos dados pessoais das partes, que são disponibilizados para autoridades públicas. Até por isso, 

limites a partir dos quais as transações em espécie serão proibidas ou comunicadas devem ser 

minimamente expressivos, de modo a diminuir a privacidade apenas quando isso puder gerar 

efeitos positivos e justificadamente relevantes no controle de atividades criminosas.361 

Segundo a Comissão Europeia, estabelecer limites em valores muito baixos causaria 

inconveniente desproporcional aos cidadãos em suas transações regulares. Ainda, acresceria os 

custos de fiscalização e implementação da medida,362 como demonstrado na próxima seção. 

 

7.2.4 Custos de fiscalização e aplicação 

 

Os custos de fiscalização e aplicação de medidas de proibição ou comunicação 

dependem substancialmente dos limites máximos a partir dos quais essas transações em espécie 

serão proibidas ou sujeitas a registro. Quanto mais baixos os valores permitidos ou sujeitos à 

comunicação, mais transações estarão restritas a essas regras. Assim, mais membros de 

agências de inteligência financeira, procuradores e juízes serão envolvidos em etapas de 

monitoramento, investigação, processo e julgamento de ações pertinentes, conforme o caso.363 

São diversos os custos de fiscalização de normas de comunicação. Esses podem ser 

desde aqueles incorridos para determinar se os empreendimentos estão comunicando 

integralmente suas transações, passando por aqueles para investigar e conduzir processos por 

                                                 

361  CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on 

payments in cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 122-123. 
362  BANCO CENTRAL EUROPEU. Opinion of the European Central Bank of 20 November 2019 on tax 

disincentives for the use of cash (CON/2019/39). Frankfurt, 20 nov. 2019. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019AB0039. Acesso em: 07 mar. 2021. p. 4. 
363  CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on 

payments in cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 103. 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019AB0039
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019AB0039
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
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violações, assim como para munir a unidade financeira de inteligência de condições 

operacionais para investigação das comunicações. 

O estudo encomendado pela Comissão Europeia conclui que a fiscalização e aplicação 

efetiva de medidas de comunicação estão associadas a maiores custos do que aquelas de simples 

proibição. Entretanto, apesar dessa análise comparativa, o mesmo estudo alerta não ser possível 

quantificar, com precisão, os custos de fiscalização e aplicação de medidas de proibição.364 

Mesmo antes da análise comparativa com o Brasil, a ser percorrida nos próximos itens 

deste capítulo, cabem alguns destaques. No Brasil, uma comparação precisa entre custos de 

fiscalização de medidas de comunicação e de proibição ainda não é possível, pelos motivos que 

seguem. 

Primeiramente, porque autoridades que recebem relatórios de operações em espécie 

não divulgam os custos necessários para a análise desses. Segundo, porque ainda não existe 

proibição de operações em espécie no país, independentemente dos valores envolvidos. Ao 

substituir regras de comunicação, como aquelas da IN RFB 1761, por exemplo, a Receita 

Federal dispensaria os custos de análise das DMEs. De outro lado, autoridades determinadas 

deveriam munir-se de poderes para provocar estabelecimentos, de tempos em tempos, a 

apresentarem seus documentos contábeis (física ou eletronicamente), como ocorre em outros 

países. 

Além disso, cabe ponderar que alguns países (como a Bélgica) 365 se utilizam não 

apenas das fiscalizações periódicas de documentos contábeis. Há também mistery shoppers 

(compradores misteriosos), que são nada mais do que agentes de públicos se passando por 

consumidores para realizar aquisições em espécie de itens acima do limite legal. 

Eventual importação desse mecanismo precisaria atentar para regras penais específicas 

do Brasil. Aqui, não há crime punível em caso de flagrante preparado366 – ou seja, a indução ou 

                                                 

364  CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on 

payments in cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 108-114.   
365  CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on 

payments in cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 107,160.  
366  Enunciado da Súmula 145 do STF: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna 

impossível a sua consumação.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 145. Imprensa Nacional, 

[Brasília], p. 82, 1964. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula145/false. 

Acesso em: 29 ago. 2021). Está-se diante do doutrinariamente conhecido flagrante preparado, provocado, crime 

de ensaio ou ainda delito putativo por obra do agente provocador.  

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula145/false
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instigação a que um lojista pratique um crime (ao vender itens mediante recebimento de 

pagamento em espécie) torna impossível a consumação desse.367 Seria caso em que, ao mesmo 

tempo em que o provocador leva o agente provocado ao cometimento do delito, age em sentido 

oposto para evitar o resultado.368 

Portanto, as informações colhidas pelos compradores misteriosos não poderiam 

instruir ou subsidiar processos criminais contra os lojistas. Por outro lado, esse mecanismo 

poderia ser implementado para direcionar políticas públicas: ao identificar estabelecimentos 

tendentes a violar o limite, os compradores misteriosos formariam base estatística com 

localidade e segmento de atuação dos vendedores (como joalherias, vendedoras de veículos 

usados etc.). Mais ainda, essas informações poderiam orientar o envio de comunicações não 

sancionatórias a estabelecimentos dos segmentos e locais destacados, explicando os limites 

vigentes a pagamentos em espécie e as sanções em caso de descumprimento. 

Além dos quatro itens descritos nesta seção 7.2, cabe a este trabalho traçar uma última 

comparação entre as medidas de comunicação e a proibição. As primeiras visam somente a 

mitigar a não rastreabilidade do papel-moeda sem, contudo, limitar a circulação desse. A 

proibição, por sua vez, impede a circulação da moeda física, pelo menos para transações de 

grandes montantes. Com isso, consiste em medida mais exitosa quando se ponderam outras 

desvantagens do papel-moeda em relação a meios eletrônicos que não apenas a rastreabilidade. 

É o caso dos custos de emissão e circulação da moeda física, das questões de segurança para os 

participantes dos pagamentos e dos impactos socioambientais causados pelo ciclo do papel-

moeda, todos detalhados no capítulo 3 deste trabalho. 

 

7.3 EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

 

Propostas de limitar transações em espécie não são inéditas. Pelo contrário, diversos 

países contam com esse tipo de proibição em seus ordenamentos jurídicos.  

Na Europa, a obrigação de aceitar pagamentos em espécie é a regra geral, mas 

autoridades europeias admitem a recusa do dinheiro físico em seus países-membro por razões 

                                                 

367  Código Penal (1940) “Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta 

impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.” 
368  NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009. p. 607. 
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de interesse público, sem que isso constitua violação do curso legal do dinheiro.369 Nesse 

sentido, o Banco Central Europeu reconhece que o combate à evasão fiscal e a outros ilícitos 

constitui interesse público capaz de justificar o estabelecimento de limites a pagamentos em 

dinheiro vivo.370 Eles são adotados pela maioria dos países europeus, e o número de adeptos 

dessa restrição tem apresentado rápido crescimento, conforme Figura 1.371 

 

Figura 1 – Membros da União Europeia estabelecendo limites a pagamentos em dinheiro vivo 

(2008 - 2017) 

 
Fonte: Centre for European Policy Studies; Ecorys.372 

 

                                                 

369  Na Zona do Euro, as cédulas de euro são as únicas dotadas de curso legal, de acordo com o art.128 do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (Treaty on the Functioning of the European Union). O curso legal 

das moedas metálicas de euro nos países participantes, por sua vez, é assegurado pelo art. 11 do Regulamento 

do Conselho Europeu nº 974/98. Uma recomendação emitida pela Comissão Europeia em 2010 esclarece que, 

quando existir uma obrigação de pagamento, o curso legal implica que o credor não pode recusar nem as notas 

nem as moedas de euro, a menos que as partes tenham acordado meio de pagamento distinto. Implica também 

que essas devem ser aceitas pelo seu valor de face e têm o poder de exonerar o devedor da sua obrigação de 

pagamento. (ASSIS, Luiz Roberto. Cash versus Electronic Payments: Costs and Environmental Impacts. 

2020. Projeto final (Master em International Business – Executive) – Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milão, jun. 2020. p. 12) 
370  BANCO CENTRAL EUROPEU. Opinion of the European Central Bank of 20 November 2019 on tax 

disincentives for the use of cash (CON/2019/39). Frankfurt, 20 nov. 2019. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019AB0039. Acesso em: 07 mar. 2021. pt. 2.7. 
371  Outros países contam com medidas em trâmite legislativo para estabelecer limites a pagamentos em espécie, 

como é o caso da Holanda. Nesse país, um pacote de iniciativas do Parlamento voltado ao combate da lavagem 

de dinheiro contém duas medidas focadas no papel-moeda: (i) imposição de limite de 3 mil euros para 

pagamentos em espécie; e (ii) interrupção da emissão de notas de 500 euros. (ANTI MONEY LAUNDERING 

CENTRE. Cash limit. [S. l.], 10 mar. 2020. Disponível em: https://www.amlc.eu/cash-limit/. Acesso em: 06 

mar. 2021). 
372  CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on 

payments in cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019AB0039
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019AB0039
https://www.amlc.eu/cash-limit/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf


 122 

Os limites são heterogêneos e variam em escopo e valor conforme o país. Montantes 

máximos aceitos em espécie vão desde 500 (Grécia)373 a 15 mil euros (Eslováquia e Polônia).374 

O EUROPOL, por usa vez, recomenda a introdução de limites uniformes em todo o território 

europeu, como medida de enfrentamento da lavagem de dinheiro através da aquisição de itens 

de alto valor.375 

Após estabelecidos os limites, seus valores podem ser adaptados conforme as 

percepções, resultados e necessidades de cada local. Os casos da Bélgica e Itália ilustram isso. 

Na Bélgica, o limite de 15 mil euros a pagamentos ou doações em espécie foi instituído 

em janeiro de 2004, reduzido para cinco mil euros em abril de 2012 e, novamente, para três mil 

euros em janeiro de 2014.376 Aquisições de imóveis, independentemente do valor, não devem 

ser conduzidas em papel-moeda. Segundo o Banco Central da Bélgica, trata-se de restrição 

resultante da evolução de normas anteriores, existentes desde 1993.377 Embora não tenha sido 

feita uma avaliação geral dos impactos dos limites, as autoridades locais concluíram, ao longo 

da aplicação da regra, que diversas tentativas de ocultação de origem e destino de fundos foram 

efetivamente barradas pela medida.378 Por outro lado, a Bélgica teria testemunhado um desvio 

de atividades ilícitas para outros países, onde não existem restrições similares.379 

Na Itália, limites a transações em espécie acima de mil euros foram introduzidas em 

dezembro de 2011. Esses foram aumentados para três mil euros a partir de janeiro de 2016, sob 

                                                 

373  BANCO CENTRAL EUROPEU. Opinion of the European Central Bank of 20 November 2019 on tax 

disincentives for the use of cash (CON/2019/39). Frankfurt, 20 nov. 2019. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019AB0039. Acesso em: 07 mar. 2021.  
374  EUROPEAN CONSUMER CENTRE FRANCE. Cash payment limitations. [S. l.], 15 dez. 2020. Disponível 

em: https://www.europe-consommateurs.eu/en/shopping-internet/cash-payment-limitations.html. Acesso em: 

07 mar. 2021. 

 SERVIÇO EUROPEU DE POLÍCIA. Financial Intelligence Group. Why is cash still a king? A strategic 

Report on the use of cash by Criminal groups as a facilitator for money laundering. Haia, 2015. Disponível em: 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/why-cash-still-king-strategic-report-use-of-cash-

criminal-groups-facilitator-for-money-laundering. Acesso em: 22 jan. 2020. p. 49.  
376  Art. 67, §2 da Lei Anti-Lavagem de Capitais belga (BÉLGICA. Loi relative à la prévention du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. ECONOMIE, PME, 

CLASSES MOYENNES ET ENERGIE.INTERIEUR.JUSTICE.FINANCES. Moniteur Belge, Bruxelas, p. 

90898, 06 out. 2017. Disponível em: 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017091806

. Acesso em: 07 mar. 2021).  
377  BÉLGICA. Banco Nacional. Restriction of the use of cash: Comments and recommendations by the NBB. 

[S. l., 2019]. Disponível em: https://www.nbb.be/en/financial-oversight/combating-money-laundering-and-

financing-terrorism/restriction-use-cash-0. Acesso em: 08 mar. 2021. 
378  FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing 

Measures: Belgium. Mutual Evaluation Report. Paris, abr. 2015. Disponível em: https://www.fatf-

gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-belgium-2015.html. Acesso em: 29 ago. 2021. p. 57.  
379  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases – Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 16. 
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a justificativa de encorajar o uso do dinheiro para estimular gastos durante a recessão. O 

aumento do limite encontrou grande resistência de movimentos nacionais preocupados com o 

combate à corrupção e evasão fiscal no país.380 Isso especialmente após análises apontarem que 

o teto de mil euros estava trazendo impactos positivos na contenção do uso de dinheiro ilícito 

na Itália381, sendo também verificado um aumento expressivo no número de transações 

eletrônicas entre 2012 e 2016.382 Assim, o limite foi reduzido para dois mil euros a partir de 

julho de 2020 e será novamente reduzido para mil euros a partir de janeiro de 2022. Transações 

acima dos limites não poderão ser feitas em papel-moeda, a menos que sejam intermediadas 

por instituições financeiras ou de pagamento autorizadas para tanto.383 O descumprimento da 

regra pode gerar penalidades para os pagadores e recebedores dos recursos em espécie.384 

Nos países europeus onde as transações em espécie são limitadas, a inobservância 

desses limites acarreta multa pecuniária. Na Itália, as multas variam de três mil euros até 40% 

do valor pago. Caso o pagamento em espécie seja de valor superior a 50 mil euros, a multa 

mínima é de 15 mil euros. Na Espanha (onde pagamentos em espécie entre residentes estão 

limitados a 2.500 euros), a multa é de 25% do valor transferido em moeda.385 Na França, lojistas 

são obrigados a aceitar pagamento em espécie até o valor de mil euros, mas, a partir desse, as 

                                                 

380  CAPUSSELA, Andrea Lorenzo. Raising Limits on Cash Payments Sends the Wrong Signal in Italy’s Fight 

Against Corruption. European Politics and Policy, [s. l.]: The London School of Economics and Political 

Science, 26 nov. 2015.  Disponível em: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2015/11/26/wrong-signals-in-the-

anti-corruption-fight-why-italy-must-not-raise-the-limit-for-cash-payments/. Acesso em: 29 ago. 2021. 
381  ARDIZZI, Guerino; DE FRANCESCHIS, Pierpaolo; GIAMATTEO, Michele. Cash Payment Anomalies and 

Money Laundering: An Econometric Analysis of Italian Municipalities. International Review of Law and 

Economics, v. 56, p. 105-121, dez. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.irle.2018.08.001. Acesso 

em: 29 ago 2021.  

 Segundo entrevista com Guerino Ardizzi, do Banco Central da Itália (Banca d’ Italia), os limites tiveram 

impacto sobre operações organizadas de lavagem de dinheiro, reduzindo o uso de cédulas de grande 

denominação (CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases – Assessing the Case 

for Uniform Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani 

Center for Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 17). 
382  BOESENACH, Ewout; DE VRIES, Taco; VAN DER KNAAP, Paul. World Cash Report 2018. [Utrecht]: 

G4S Cash Solutions, [2018]. Disponível em: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-

report.pdf. Acesso em: 05 fev. 2021. p. 164. 
383  ITÁLIA. DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124. Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 

indifferibili. (19G00134). Gazzetta Ufficiale, [Roma], n. 252, 26 out. 2019. Disponível em: 

http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Decreto-Legge-26-ottobre-2019-n.-124.pdf. 

Acesso em: 08 mar. 2021.  
384  Assim, por exemplo: para transações até 250 mil euros, as multas variam de 2 mil a 50 mil euros; para 

transações acima de 250 mil euros, as multas variam de 15 mil a 250 mil euros. (IDEALISTA. New restrictions 

on the use of cash in Italy. [S. l.], 30 jun. 2020. Disponível em: https://www.idealista.it/en/news/financial-

advice-in-italy/2020/06/30/2856-new-restrictions-on-the-use-of-cash-in-italy. Acesso em: 29 ago. 2021). 
385  EUROPEAN CONSUMER CENTRE FRANCE. Cash payment limitations. [S. l.], 15 dez. 2020. Disponível 

em: https://www.europe-consommateurs.eu/en/shopping-internet/cash-payment-limitations.html. Acesso em: 

07 mar. 2021. 
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vendas devem ocorrer por outro meio, como cheques e cartões. A inobservância desse limite 

acarreta multa de até 5% do valor pago, sendo ambas as partes responsáveis por ela.386 

 Limites a transações em espécie também foram estabelecidos fora do território 

europeu. São exemplos disso Índia, Israel,387 Jamaica, México, Nigéria,388 Peru389 e Uruguai. 

Outros países, dentro e fora na Europa, como Austrália,390 Holanda, 391 Rússia e Vietnã já 

propuseram normas no mesmo sentido.392 

 Na Jamaica, as transações em espécie estão limitadas a um milhão de dólares 

jamaicanos desde 2013 (aproximadamente 35 mil reais, com base na cotação oficial393 na data 

de 10 de setembro de 2021). A vedação incide ainda sobre as transações “repartidas” em 

parcelas para burlar esse limite. Aquisição de produtos ou serviços, liquidação de dívidas ou 

quaisquer transações acima desse valor devem ser conduzidas sem uso do dinheiro em espécie 

                                                 

386  “Article D112 ‐3 of the code monétaire et financier and Article 1840 J of the code général des impôts ‐ 

sanction: up to 5 % of the amount paid if it exceeds the authorised limit. Both parties are responsible for the 

payment of the fine.” (EUROPEAN CONSUMER CENTRE FRANCE. Cash payment limitations. [S. l.], 15 

dez. 2020. Disponível em: https://www.europe-consommateurs.eu/en/shopping-internet/cash-payment-

limitations.html. Acesso em: 07 mar. 2021). 
387  ISRAEL. Tax Authority. Guide to reducing the use of cash. [S. l.], 12 dez. 2019. Disponível em: 

https://www.gov.il/en/departments/guides/law-guide-to-reducing-cash-use. Acesso em: 30 mar. 2021. 

 LEVUSH, Ruth. Israel: New Law Restricts Use of Cash. Library of Congress, [s. l.], 27 mar. 2018. Disponível 

em: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2018-03-27/israel-new-law-restricts-use-of-cash/. Acesso 

em: 29 ago. 2021. 
388  NIGÉRIA. Banco Central. Cash-less Nigeria. Abuja, [2019]. Disponível em: 

https://www.cbn.gov.ng/cashless/. Acesso em: 30 mar. 2021. 

 NIGÉRIA. Ministério da Justiça. Money Laundering (Prohibition) Act 2011 (As Amended): Harmonized 

Act No. 11, 2011and Act No. 1, 2012. Lagos: Federal Government, [2012]. Disponível em: 

https://www.nfiu.gov.ng/images/Downloads/downloads/mlpaamend.pdf. Acesso em: 02 abr. 2020. 
389  PERU. Ley nº 30730. Ley que modifica los artículos 3, 5 y 7 del Decreto Supremo 150-2007-EF [...]. El 

Peruano, [s. l.], 30 jan. 2018. Disponível em: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-

los-articulos-3-5-y-7-del-decreto-supremo-ley-n-30730-1618738-1/. Acesso em: 30 mar. 2021. 
390  WRIGHT, Shane. Plan for $10,000 cash ban ‘dead, dead and dead’. The Sydney Morning Herald, Sydney, 

03 dez. 2020. Disponível em: https://www.smh.com.au/politics/federal/plan-for-10-000-cash-ban-dead-dead-

and-dead-20201203-p56kck.html. Acesso em: 29 ago. 2021. 
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Australia, n. 89, 11 mar. 2020.,  Disponível em: 

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/billsdgs/7233091/upload_binary/7233091.pdf. 

Acesso em: 29 ago. 2021. 
391  NL TIMES. Dutch gov't to ban cash payments over €3,000 in fight against money laundering. [S. l.], 01 

jul. 2019. Disponível em: https://nltimes.nl/2019/07/01/dutch-govt-ban-cash-payments-eu3000-fight-money-

laundering. Acesso em: 30 mar. 2021. 
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(BRASIL. Banco Central. Conversor de Moedas. [S. l., 2021]. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/conversao. Acesso em: 13 nov. 2021). 

 

https://www.europe-consommateurs.eu/en/shopping-internet/cash-payment-limitations.html
https://www.europe-consommateurs.eu/en/shopping-internet/cash-payment-limitations.html
https://www.gov.il/en/departments/guides/law-guide-to-reducing-cash-use
https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2018-03-27/israel-new-law-restricts-use-of-cash/
https://www.cbn.gov.ng/cashless/
https://www.nfiu.gov.ng/images/Downloads/downloads/mlpaamend.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-los-articulos-3-5-y-7-del-decreto-supremo-ley-n-30730-1618738-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-los-articulos-3-5-y-7-del-decreto-supremo-ley-n-30730-1618738-1/
https://www.smh.com.au/politics/federal/plan-for-10-000-cash-ban-dead-dead-and-dead-20201203-p56kck.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/plan-for-10-000-cash-ban-dead-dead-and-dead-20201203-p56kck.html
https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-10/28454_factsheet_addressing_the_myths_about_the_cash_payment_limit_.pdf
https://treasury.gov.au/sites/default/files/2019-10/28454_factsheet_addressing_the_myths_about_the_cash_payment_limit_.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/billsdgs/7233091/upload_binary/7233091.pdf
https://nltimes.nl/2019/07/01/dutch-govt-ban-cash-payments-eu3000-fight-money-laundering
https://nltimes.nl/2019/07/01/dutch-govt-ban-cash-payments-eu3000-fight-money-laundering
https://www.bcb.gov.br/conversao


 125 

(o que inclui cartões e meios eletrônicos). A inobservância dessa regra sujeita ambas as partes 

envolvidas na transação (por exemplo, vendedor e consumidor) à pena de prisão.394 

O valor foi determinado de modo a acomodar as necessidades de uso de dinheiro físico 

de empreendimentos de pequeno e médio porte no dia a dia. O governo jamaicano justificou a 

medida com base na necessidade de conferir rastreabilidade às grandes transações e facilitar a 

arrecadação tributária, bem como reduzir a capacidade de transações com recursos ilícitos. 

Desde que a regra foi adotada, diversas pessoas foram condenadas pela violação do limite,395 

indicando possibilidade de aplicação da norma mesmo no contexto de países em 

desenvolvimento.396 

 O México é economia fortemente baseada no uso do dinheiro: 80 a 90% das transações 

no país são cursadas em espécie (segundo afirmação do Ministro de Finanças do México em 

março de 2019) e apenas dois quintos dos mexicanos tinham acesso a contas bancárias em 2019 

(segundo dados do Banco Mundial).397 Em 2013, o México introduziu dois limites a 

pagamentos em espécie: 500 mil pesos mexicanos para transações imobiliárias 

(aproximadamente 130 mil reais com base na cotação oficial de 10 de setembro de 2021); e 200 

mil pesos para pagamentos de veículos, artigos de luxo e tickets de loteria (aproximadamente 

52 mil reais com base na cotação oficial de 10 de setembro de 2021). A regra é parte de esforço 

mais amplo de controle sobre fluxos monetários no país, e a inobservância do limite pode levar 

à pena de prisão de, no mínimo, cinco anos.398 

Os limites a transações em espécie alcançam apenas aquelas de grande valor, sem 

maiores impactos à população no geral. Por isso, a norma de 2013 enfrentou pouca resistência 

no México. Exemplo de movimento observado após a introdução desses limites foi a redução 

                                                 

394  LOOP. Cash transactions in excess of $1 million are illegal. [S. l.], 11 ago. 2017. Disponível em: 

https://jamaica.loopnews.com/content/cash-transactions-excess-1-million-are-illegal. Acesso em: 29 ago. 

2021. 
395  Por exemplo, notícia narrando processo judicial envolvendo a aquisição em espécie de veículo sem observância 

do limite legal: THE GLEANER. Men charged in cash transaction exceeding $1 million for court next 

month. [S. l.], 16 jan. 2016. Disponível em: http://jamaica-gleaner.com/article/news/20160116/men-charged-

cash-transaction-exceeding-1-million-court-next-month. Acesso em: 30 mar. 2021. 
396  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 19. 
397  CATTAN, Nacha; O'BOYLE, Michael. Mexico Considers Banning Cash for Gasoline Purchases, Highway 

Tolls. Bloomberg Quint, [s. l.], 12 ago. 2019. Disponível em: 

https://www.bloombergquint.com/business/mexico-mulls-banning-cash-for-gasoline-purchases-highway-

tolls. Acesso em 30 mar. 2021.  
398  MATONIS, Jon. Large Cash Transactions Banned In Mexico. Forbes, [s. l.], 17 out. 2012. Disponível em: 

https://www.forbes.com/sites/jonmatonis/2012/10/17/large-cash-transactions-banned-in-

mexico/?sh=1e78160f6022. Acesso em: 30 mar. 2021. 
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http://jamaica-gleaner.com/article/news/20160116/men-charged-cash-transaction-exceeding-1-million-court-next-month
http://jamaica-gleaner.com/article/news/20160116/men-charged-cash-transaction-exceeding-1-million-court-next-month
https://www.bloombergquint.com/business/mexico-mulls-banning-cash-for-gasoline-purchases-highway-tolls
https://www.bloombergquint.com/business/mexico-mulls-banning-cash-for-gasoline-purchases-highway-tolls
https://www.forbes.com/sites/jonmatonis/2012/10/17/large-cash-transactions-banned-in-mexico/?sh=1e78160f6022
https://www.forbes.com/sites/jonmatonis/2012/10/17/large-cash-transactions-banned-in-mexico/?sh=1e78160f6022
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significativa de vendas de imóveis, veículos e joias no mercado do estado de Sinaloa, notório 

por sua associação com um grande cartel da região.399 

 No Uruguai, esses limites foram estabelecidos em 2015, no valor de 40 mil unidades 

indexadas (correspondentes a aproximadamente 4.100 dólares estadunidenses, algo em torno 

de 21 mil reais com base na cotação oficial do dia 10 de setembro de 2021). Para negócios 

jurídicos de valor superior a 160 mil unidades indexadas, os meios de pagamento aceitos são 

taxativamente descritos em lei e incluem transferência bancária e outros meios eletrônicos.400  

 A regra foi acompanhada de diversas medidas tendentes a reduzir o uso do dinheiro 

em espécie no país, como a necessidade de pagamento de tributos e salários por meios 

eletrônicos rastreáveis. Após sua implementação, o uso de dinheiro foi de fato reduzido e sem 

que houvesse grande oposição às medidas.401 Pelo contrário: quando houve iniciativa 

governamental de aumentar o limite, essa foi alvo de duras críticas, no sentido de que a mudança 

enfraqueceria a prevenção à lavagem de dinheiro.402 

 Na Índia, como parte de estratégia nacional de “desmonetização” (redução da 

circulação do papel-moeda), foram vedados os pagamentos em espécie acima de 200 mil rupias 

(aproximadamente 14 mil reais na cotação oficial de 10 de setembro de 2021). A proibição é 

aplicável somente aos recebedores dos recursos, e não aos pagadores, valendo tanto na compra 

de produtos ou serviços quanto em outras transações (como mútuos, doações etc.). 403 A 

                                                 

399  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 19-20.  
400  URUGUAI. Decreto N° 350/017. Reglamentacion de los arts. 35, 36 y 38 de la Ley 19.210, Ley de Inclusion 

Financiera. Centro de Información Oficial, [s. l.], 10 jan. 2018. Disponível em: 

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/350-2017 . Acesso em: 30 mar. 2021. 
401  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 20-21.  
402  SILVA, Mathías da. Elevar monto límite para pagos en efectivo obligará a hacer más controles, advierte CPA. 

El País, [s. l.], 21 abr. 2020. Disponível em: https://negocios.elpais.com.uy/noticias/elevar-monto-limite-pago-

efectivo-obligara-controles-advierte-cpa.html. Acesso em: 30 mar. 2021;  

 EL PAÍS. Oddone: cambios en inclusión financiera son “confusos” y “un poco provincianos”. [S. l.], 07 fev. 

2020. Disponível em: https://negocios.elpais.com.uy/noticias/oddone-cambios-inclusion-financiera-son-

confusos-poco-provincianos.html. Acesso em: 30 mar. 2021. 
403 “Section - 269ST, Income-tax Act, 1961-2020 - Mode of undertaking transactions. 269ST. No person shall 

receive an amount of two lakh rupees or more— (a) in aggregate from a person in a day; or (b) in respect of 

a single transaction; or (c) in respect of transactions relating to one event or occasion from a person, otherwise 

than by an account payee cheque or an account payee bank draft or use of electronic clearing system through 

a bank account [or through such other electronic mode as may be prescribed]: Provided that the provisions 

of this section shall not apply to— (i)  any receipt by— (a) Government; (b) any banking company, post office 

savings bank or co-operative bank; (ii)  transactions of the nature referred to in section 269SS; (iii) such other 

persons or class of persons or receipts, which the Central Government may, by notification in the Official 

Gazette, specify.” (INDIA. Income-tax Act, 1961. Income Tax Department, [s. l., 2021]. Section - 269ST. 
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inobservância do limite é passível de multa na mesma quantia do valor aceito em dinheiro.404 

Ao contrário de medidas como a retirada de circulação de cédulas de valor nominal elevado, 

que tiveram repercussão negativa, a proibição de grandes transações em espécie foi recebida 

mais favoravelmente no país.405 Isso porque não impõe custos adicionais ou impacta famílias 

indianas rurais de baixa renda, posto que o limite é bastante superior ao valor da renda per capita 

do país.406  

 Assim, o que se viu até agora neste capítulo permite concluir que a imposição de 

limites a pagamentos de alto valor em espécie é medida com potencial de impactar modalidades 

de lavagem de capitais e evasão fiscal, com pouca inconveniência para a população em geral. 

Esses limites seriam acompanhados da obrigação a que os pagamentos de grandes somas 

fossem realizados mediante entrega de moeda escritural ou eletrônica, dotadas de maior grau 

de rastreabilidade. 

 

7.4 PROPOSTA DE APLICAÇÃO NACIONAL 

 

Esta seção reflete proposta em âmbito nacional de limitação a pagamentos de valores 

elevados em papel-moeda. Ela considera as vantagens e desvantagens apresentadas neste 

capítulo, além de especificidades do sistema jurídico brasileiro.  

 Autoridades estrangeiras que impuseram limites a pagamentos de alto valor em espécie 

em outras jurisdições apontam que a medida efetivamente dificulta o cometimento de 

modalidades relevantes de ilícitos, como a lavagem de capitais e a evasão fiscal.  Se os limites 

não são capazes de dissuadir aqueles que presumivelmente já estão confortáveis com a prática 

dos ilícitos, poderão, ao menos, demover contrapartes que hoje são cúmplices involuntárias de 

atos de lavagem. 

                                                 

Disponível em: https://www.incometaxindia.gov.in/pages/acts/income-tax-act.aspx. Acesso em: 30 mar. 

2021). 
404  Para resumo sistemático das regras descritas, veja-se a matéria “Restrictions on cash transactions under Income 

Tax laws: Here’s all you wanted to know”, do veículo Financial Express, e a página do portal IndiaFillings.com, 

Cash Transaction – Limit & Penalty – Income Tax, localizada no endereço 

https://www.indiafilings.com/learn/cash-transaction/. 
405  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 21. 
406  A renda per capita na Índia era de 2.099,60 dólares estadunidenses em 2019, de acordo com dados mais recentes 

disponibilizados pelo Banco Mundial (WORLD BANK. GDP per capita (current US$): India. [S. l., 2020]. 

Disponível em: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=IN. Acesso em: 30 mar. 

2021).  
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https://www.indiafilings.com/learn/cash-transaction/
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 Contra-argumento mais corriqueiro a propostas dessa natureza consiste na afirmativa 

de que os limites a pagamentos em espécie reduzem a privacidade e anonimato dos cidadãos. 

No Brasil, entretanto, transações de grandes montantes tipicamente já não são totalmente 

anônimas, mesmo quando realizadas com recursos em espécie, ou pelo menos não deveriam 

ser. Isso porque se sujeitam a regras de comunicação da Receita Federal, do COAF ou até 

mesmo do Banco Central.407 No caso de transferência de direitos reais sobre imóveis, a 

transação deverá ser formalizada via escritura pública, passível de registro público em cartórios.  

 Quando comparadas as medidas de comunicação e proibição de grandes transações em 

espécie, as últimas apresentam vantagens relevantes. Enquanto a proibição dificulta os gastos 

diretos de recursos de origem ilícita, a obrigação de comunicação fornece dados para 

autoridades de inteligência financeira. Entretanto, é preciso assegurar que os dados serão 

corretamente comunicados e que os relatórios gerados serão efetivamente analisados para 

auxiliar na obtenção de evidências em investigações por práticas de lavagem de capitais e outros 

ilícitos (como corrupção e evasão fiscal). 

Além disso, é necessário garantir que as comunicações de operações em moeda física 

serão mantidas em sigilo pelas autoridades receptoras. A medida de comunicação confere 

rastreabilidade aos fluxos financeiros, mas isso não se confunde com autorização para violar a 

privacidade dos participantes, a qual é resguardada pela Constituição Federal em seu art. 5º, 

incisos X e XII.408 Não à toa, COAF, Receita Federal e Banco Central são obrigados a preservar 

sigilo das informações recebidas em razão do seu ofício.409 

                                                 

407 Vide item 4.2 deste trabalho.  
408  Constituição Federal (1988). “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]  

 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...]  

 XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 

de investigação criminal ou instrução processual penal;” 
409  Lei nº 9.613/98. “Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º: [...]  

 V - deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma e condições por ele 

estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas.” 

 CTN (1966). “Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da 

Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica 

ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.  

 § 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:  

 I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;  

 II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja 

comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o 

objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.  
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A incidência de normas de proteção de dados pessoais às comunicações de operações 

cursadas em papel-moeda a autoridades públicas merece estudo aprofundado – o que foge ao 

escopo deste trabalho. Uma vez que essas comunicações embutem dados pessoais, seu 

tratamento está sujeito aos dispositivos da Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018).410  

Essa lei autoriza o tratamento de dados pessoais para cumprimento de obrigação legal 

ou regulatória. Assim, vendedores são autorizados a coletar e comunicar dados pessoais de seus 

consumidores no âmbito de transações liquidadas em moeda física, pelo menos quando houver 

norma que os obrigue a fazê-lo.  

Autoridades públicas recebedoras desses dados também estão sujeitas aos ditames da 

LGPD,411 inclusive aos princípios da finalidade, adequação e necessidade.412 Portanto, o 

tratamento de dados pessoais deverá ater-se ao mínimo necessário para a consecução das 

                                                 

 § 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante 

processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, 

que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.   

 § 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:   

 I – representações fiscais para fins penais;  

 II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;  

 III – parcelamento ou moratória.”  

 Lei Complementar nº 105/01. “Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas 

e passivas e serviços prestados. [...]  

 Art. 2o O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às operações que realizar e às 

informações que obtiver no exercício de suas atribuições.”  
410  LGPD (2018). “Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:  

 I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; [...]  

 X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração;”  
411  LGPD (2018). “Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: 

[...]  

 II- pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de 

políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos 

congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; [...] 

 Capítulo IV - do tratamento de dados pessoais pelo poder público:  

 Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único 

do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , deverá ser realizado 

para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar 

as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público [...]”  
412  LGPD (2018). “Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes 

princípios:  

 I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, 

sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;  

 II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o 

contexto do tratamento;  

 III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com 

abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de 

dados; [...]”  
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finalidades propostas pelas regras de comunicação. Não só isso: o compartilhamento dos dados 

recebidos entre entidades do Poder Público também será regido pelos princípios da lei e deverá 

“atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos 

órgãos e pelas entidades públicas” (art. 26 da LGPD de 2018). 

Retomando a comparação entre medidas de proibição e de comunicação de transações 

em espécie, viu-se do item anterior que autoridades europeias defendem a eficácia da proibição 

para reduzir a circulação de recursos de origem ilícita. De outro lado, há exemplos de países 

que implementaram sistemas de comunicação de pagamentos em espécie, mas apontam para a 

vulnerabilidade desses sistemas em termos de efetiva prevenção à lavagem de capitais.413 

Estudos encomendados pela Comissão Europeia indicam que maiores custos de conformidade, 

fiscalização e aplicação estão mais associados à aplicação efetiva de medidas de comunicação 

do que de proibição.414 

A proibição teria o condão de reduzir a circulação da moeda física, o que (como 

detalhado no capítulo 3) traria benefícios que vão além da rastreabilidade das transações. Eles 

consistem essencialmente em: maior segurança dos pagadores, recebedores e demais 

participantes da cadeia de pagamentos; redução de custos de emissão e circulação do papel-

moeda; e redução de impactos socioambientais causados pelo ciclo do papel-moeda. 

Ao comparar diversas opções de política pública de controle sobre o papel-moeda, 

Peter Sands, Haylea Campbell, Tom Keatinge e Ben Weisman concluem que a imposição de 

limites a transações de grandes valores é uma opção de implementação mais simples e com 

menos impacto para o uso legítimo do dinheiro. E, ainda assim, é mais efetiva do que a 

imposição de requisitos de comunicação sobre instituições financeiras e HVD.415 

                                                 

413  ARDIZZI, Guerino; DE FRANCESCHIS, Pierpaolo; GIAMATTEO, Michele. Cash Payment Anomalies and 

Money Laundering: An Econometric Analysis of Italian Municipalities. International Review of Law and 

Economics, v. 56, p. 105-121, dez. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.irle.2018.08.001. Acesso 

em: 29 ago 2021; 

 CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on 

payments in cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 93-96. 
414  CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES; ECORYS. Study on an EU initiative for a restriction on 

payments in cash: Final Report. Bruxelas, 15 dez. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/final_report_study_on_an_eu_initative_ecorys_180206.pdf. Acesso em: 04 fev. 2021. p. 114-116. 
415  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 11. 
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No Brasil, alguns projetos de lei voltados à imposição de limites a pagamentos em 

espécie tramitam lentamente no Congresso.416 São projetos cujo escopo, limites e sanções 

divergem significativamente.417 Entretanto, as justificativas são convergentes. Em comum, eles 

têm o objetivo aumentar a rastreabilidade de grandes transações, de modo a dificultar a prática 

de crimes que se beneficiem do anonimato tecnicamente permitido pelo dinheiro. Vejam-se as 

justificativas de cada um deles: 

 

Justificativa do Projeto de Lei nº 7.877-A/17 - No intuito de prevenir a utilização do 

sistema financeiro nacional para a perpetração dos crimes de lavagem de dinheiro e 

de ocultação de bens, direitos e valores, a Lei n.º 9.613 de 1998, com redação alterada 

pela Lei n.º 12.683 de 2012, estabeleceu rigorosas obrigações às pessoas físicas e 

jurídicas que exercem as atividades que menciona, especialmente as do setor 

financeiro, no que concerne à identificação de clientes, manutenção de registros de 

todas as operações e comunicação de transações suspeitas, sujeitando os infratores à 

aplicação de penalidades administrativas. No entanto, o modus operandi de crimes 

lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, vem se especializando, 

o que impõe a adoção de medidas mais eficazes de combate e prevenção. É sabido 

que o dinheiro em espécie constitui-se no principal instrumento para a prática dos 

mencionados crimes. Nesse contexto, com vistas a prevenir que criminosos utilizem 

o Sistema Financeiro Nacional para conferir origem lícita aos recursos auferidos da 

prática de crimes, faz-se necessária o estabelecimento de medidas que dificultem a 

movimentação de grandes somas de dinheiro em espécie.418 

 

                                                 

416  Foge ao escopo deste trabalho a análise pormenorizada e crítica de cada um desses projetos de lei e anteprojeto, 

mas cabem observações gerais.  
417  Um dos projetos de lei proíbe o uso do dinheiro em espécie em transações de qualquer natureza a partir de 10 

mil reais, ou seu equivalente em moeda estrangeira, valor que poderá ser alterado por decisão do COAF. Nesses 

casos, devem ser utilizados meios que assegurem a identificação do pagador e do beneficiário. O 

descumprimento da regra sujeitará os recursos à apreensão e, se não comprovada a sua origem e destinação 

lícitas, ao confisco. Comprovada a origem e destinação lícita dos recursos, os envolvidos na transação ficarão 

sujeitos à pena de multa de até 20% do valor em espécie utilizado. (AGOSTINHO, Rodrigo. Projeto de Lei 

nº 75, de 2019. [Brasília]: Câmara dos Deputados, 04 fev. 2019. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=55F598E7713FEDB3918CFDF

A113A9660.proposicoesWebExterno2?codteor=1707390&filename=PL+75/2019. Acesso em: 14 jun. 2019). 

 Outro projeto busca ajustar a Lei n.º 9.613/98 para autorizar que o CMN estabeleça valores máximos para: i) 

a realização de transações financeiras em dinheiro, por pessoas físicas e jurídicas; e ii) o pagamento de cheques 

em espécie, sem o trânsito em conta corrente do beneficiário. O projeto atingiria apenas a atuação de 

instituições reguladas pelo CMN, sem limitar o uso do papel-moeda em outros setores da economia, como 

estabelecimentos comerciais. O CMN, ao estabelecer os valores máximos, deveria observar um limite não 

inferior ao valor de 1,5 vezes o subsídio mensal dos Ministros do STF (teto remuneratório constitucional no 

âmbito da Administração Pública), correspondendo, em 2017 (ano da proposta), a R$ 58.939,50 (cinquenta e 

oito mil, novecentos e trinta e nove reais, cinquenta centavos). (NASCIMENTO, Gilberto. Projeto de Lei nº 

7.877-A, de 2017. [Brasília]: Câmara dos Deputados, 02 out. 2019. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB5A0737761B3

5141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-Aprovacao-CSPCCO-02-10-

2019. Acesso em: 02 abr. 2021).   
418  NASCIMENTO, Gilberto. Projeto de Lei nº 7.877-A, de 2017. [Brasília]: Câmara dos Deputados, 02 out. 

2019. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB5A0737761B3

5141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-Aprovacao-CSPCCO-02-10-

2019. Acesso em: 02 abr. 2021.  
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB5A0737761B35141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-Aprovacao-CSPCCO-02-10-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB5A0737761B35141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-Aprovacao-CSPCCO-02-10-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB5A0737761B35141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-Aprovacao-CSPCCO-02-10-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB5A0737761B35141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-Aprovacao-CSPCCO-02-10-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB5A0737761B35141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-Aprovacao-CSPCCO-02-10-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB5A0737761B35141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-Aprovacao-CSPCCO-02-10-2019
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Justificativa do Projeto de Lei nº 75, de 2019 – Esta proposta tem como objetivo 

prevenir a utilização dos sistemas econômicos para a prática dos ilícitos previstos na 

Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, bem como estabelecer regras e condições para o 

uso de dinheiro em espécie em transações de toda natureza realizadas no comércio de 

bens e serviços. Além disso, o trânsito de dinheiro em espécie facilita a lavagem de 

recursos em atividades de corrupção, a sonegação fiscal e, ademais, oportuniza a 

prática de crimes como assaltos a bancos, arrombamentos de caixas eletrônicos, entre 

outros. Em diversas operações do Ministério Público e da Polícia Federal, identificou-

se que o repasse de valores em espécie é uma das principais maneiras de lavar 

dinheiro e um dos principais modos de circular propinas, dada a dificuldade de 

rastrear os recursos, identificar as origens e o destino e sua relativa "invisibilidade" 

para as autoridades públicas.419 (grifo nosso) 

 

Também há um anteprojeto de lei de 2019, preparado pela ENCCLA, com o mesmo 

propósito de limitar pagamentos em dinheiro.420 Já em seu primeiro dispositivo, esse anteprojeto 

manifesta a mesma preocupação com o anonimato das transações pagas em espécie: 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o uso e a posse de dinheiro em espécie, em moeda 

nacional ou estrangeira, bem como de outros ativos passíveis de funcionar como 

instrumentos de pagamento que também permitam o anonimato do usuário, no 

território nacional, no mercado interno ou sob a incidência de legislação brasileira. 

Parágrafo único. As disposições desta Lei referentes ao uso e à posse de dinheiro em 

espécie aplicam-se, no que couber, ao uso e à posse de qualquer outro ativo passível 

de funcionar como instrumento de pagamento que também permita o anonimato 

do usuário.421 (grifos nossos) 

 

Evidências de que esses limites podem ser implementados fora da zona europeia são 

as diversas jurisdições que já contam com restrições semelhantes. É o caso, por exemplo, da 

Índia, Israel, Jamaica, México, Nigéria, Peru e do Uruguai.  

                                                 

419  AGOSTINHO, Rodrigo. Projeto de Lei nº 75, de 2019. [Brasília]: Câmara dos Deputados, 04 fev. 2019. 

Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=55F598E7713FEDB3918CFDF

A113A9660.proposicoesWebExterno2?codteor=1707390&filename=PL+75/2019. Acesso em: 14 jun. 2019.  
420 O anteprojeto estabelece limite de 30 mil reais, ou seu equivalente em moedas estrangeiras, para transações em 

espécie, a cada 30 dias, entre as mesmas contrapartes. O limite varia para transações no âmbito do sistema 

financeiro e para algumas operações ali especificadas, como a entrega de dinheiro em operação de desconto de 

título de crédito que fica limitada a 5 mil reais. O CMN poderá modificar os valores dos limites estabelecidos, 

de forma genérica ou em relação a hipóteses determinadas. A inobservância dos limites acarreta infração 

administrativa, punível com multa “a ser fixada entre uma e dez vezes o valor que a caracterize”. Além disso, 

o projeto prevê a nulidade de atos jurídicos passíveis de registro públicos que sejam liquidados em espécie. 

(ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO. Minuta 

de Anteprojeto de Lei de 2019. [S. l., 2019]. Disponível em: 

http://enccla.camara.leg.br/acoes/arquivos/resultados-enccla-2019/e2019a07-minuta-de-anteprojeto-de-lei. 

Acesso em: 02 abr. 2021).  
421  ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO. Minuta de 

Anteprojeto de Lei de 2019. [S. l., 2019]. Disponível em: 

http://enccla.camara.leg.br/acoes/arquivos/resultados-enccla-2019/e2019a07-minuta-de-anteprojeto-de-lei. 

Acesso em: 02 abr. 2021. 
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Para limitar pagamentos em espécie, entretanto, faz-se necessário garantir a 

disponibilidade de meios alternativos, que movimentem moeda escritural e eletrônica. Do 

contrário, a medida serviria apenas para privar pessoas da aquisição de bens imóveis, produtos 

ou serviços, ou obrigá-las a executar essas transações em violação da lei. Para tanto, a proibição 

deveria alcançar apenas transações de valores elevados, realizadas por parcela da população 

capaz de acessar serviços bancários ou de pagamentos digitais. 

A infraestrutura de pagamentos brasileira não fica atrás de outros países que 

estabeleceram restrições semelhantes. Pelo contrário, viu-se no item 5 deste trabalho que o 

Brasil conta com sistema de pagamentos eletrônicos robusto,422 que permite a realização de 

transações mesmo por pessoas que não têm contas bancárias.  

Exemplos notórios de modernizações que favorecem os pagamentos eletrônicos no 

país são: (i) a implementação da TED nos pagamentos interbancários em 2002;423 (ii) a edição 

da primeira lei sobre o sistema eletrônico de pagamentos brasileiro – Lei nº 12.865/13, 

regulamentada por um conjunto de normas do CMN e Banco Central;424 e (iii) a instituição do 

SPI em 2020 – infraestrutura centralizada de liquidação bruta em tempo real de pagamentos 

instantâneos. Ainda, prestadores de serviços financeiros e de pagamento devem atender ao 

arcabouço normativo do CMN e do Banco Central, que entrega grau de segurança e 

confiabilidade às entidades administradas. 

Porém, determinar quais os valores a partir dos quais as transações deveriam ser 

realizadas por meios eletrônicos não é tarefa simples. Ao longo da história, permaneceu a 

confiança quase que absoluta no valor do dinheiro vivo. Medidas tendentes a remover essa 

garantia e tipificar a aceitação do dinheiro vivo devem ser cautelosas e, para isso, a 

determinação desse valor-limite não deverá se dar de maneira açodada. Mais ainda, esses 

                                                 

422  Segundo a justificativa do Projeto de Lei nº 75/19, “[o] Brasil, com um dos sistemas bancários mais 

desenvolvidos do mundo, proporciona todas as condições para que operações financeiras possam ser feitas sem 

a necessidade de se portar dinheiro em espécie, o que facilitaria, ainda, o rastreamento dessas operações.” 

(AGOSTINHO, Rodrigo. Projeto de Lei nº 75, de 2019. [Brasília]: Câmara dos Deputados, 04 fev. 2019. 

Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=55F598E7713FEDB3918CFDF

A113A9660.proposicoesWebExterno2?codteor=1707390&filename=PL+75/2019. Acesso em: 14 jun. 2019.). 
423  Circular do Banco Central n° 3.115/02. 
424  A Lei nº 12.865/13 é a primeira a endereçar os “arranjos de pagamento” (entendidos como conjunto de regras 

que disciplinam a utilização de instrumentos de pagamento aceitos por mais de um recebedor” e as “instituições 

de pagamento” (efetivas prestadoras de serviços de pagamento que participam dos arranjos). A norma confere 

poderes ao CMN e ao Banco Central para regulamentação dessas entidades participantes do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro. 
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limites podem ser calibrados ao longo da experiência nacional, com diminuição progressiva dos 

valores permitidos, de modo a evitar inconvenientes iniciais. 

Apesar de não haver ciência exata para determinação desse valor limítrofe, faz sentido 

estabelecê-lo em montante superior a compras rotineiras (incluindo bens duráveis, como 

eletrodomésticos, comumente não associados a práticas de lavagem), mas baixo o suficiente 

para abarcar automóveis, imóveis e bens de luxo.425 No cômputo, deverão ser considerados de 

maneira agregada todos os pagamentos associados à compra e venda de produtos ou serviços, 

mesmo que não excedam o limite individualmente, para evitar que a regra seja contornada pelo 

fracionamento da transação em movimentações inferiores ao teto estabelecido. 

Outro ponto de fundamental ponderação é se a regra será aplicável a operações em 

espécie praticadas com intermediação de instituições financeiras ou de pagamento sujeitas à 

supervisão do Banco Central. Essas entidades já estão sujeitas à comunicação de operações de 

altas somas liquidadas em espécie, que exigem identificação das partes. Assim, a rastreabilidade 

não se perderia mesmo com pagamentos em espécie – pelo menos quando houver conformidade 

dessas instituições com as regras administrativas relevantes. 

Entretanto, tal exceção pondera apenas as desvantagens do dinheiro associadas à 

prática de ilícitos (como lavagem de capitais), sem considerar as importantes questões de 

segurança, custos e impactos socioambientais, pormenorizadas nos itens 3.1 a 3.3 deste 

trabalho. Por esse motivo, sugere-se que os limites sejam extensíveis a operações intermediadas 

pelas instituições reguladas. 

Porém, não haveria prejuízo do estabelecimento de exceções em leis especiais, como 

por exemplo, para autorizar pagamentos em espécie quando decorrentes de decisões judiciais. 

Ainda, poderiam existir modulações desse limite para segmentos específicos (como produtores 

rurais de regiões sem infraestrutura bancária).  

  

                                                 

425  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases – Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 27. 
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8 LIMITES INDIRETOS A PAGAMENTOS EM ESPÉCIE 

 

Este capítulo analisa possíveis medidas adicionais de limitação a pagamentos em 

espécie. Isso porque outra forma de desestimulá-los é a imposição de limites indiretos – ou seja, 

ao invés de proibir essas transações, colocam-se entraves práticos a elas, que penalizam 

indiretamente seus participantes. Esses óbices são normalmente de ordem tributária, como 

demonstrado a partir de dois exemplos europeus e dois exemplos sul-americanos.  

Inicialmente, o capítulo avalia o estabelecimento dessas medidas em outros países. Em 

seguida, avalia-se de forma crítica a eventual implementação de tais medidas também no Brasil. 

 

8.1 LIMITES INDIRETOS EM PAÍSES ESTRANGEIROS 

 

Na Dinamarca e Noruega, ao invés de proibir aquisições em papel-moeda, atribui-se 

responsabilidade solidária aos consumidores e vendedores pelo pagamento dos tributos 

incidentes sobre vendas de itens de grande valor liquidadas em espécie – mais especificamente, 

do IVA.426 Essa responsabilidade tributária tem o propósito de incentivar o uso de meios 

eletrônicos de pagamento pelos compradores, aumentando a rastreabilidade das operações.  

Especificamente na Dinamarca, esses dispositivos fazem parte de um conjunto de 

esforços estratégicos iniciados em 2012 para combater a circulação de recursos ilícitos e a 

evasão fiscal. Excepcionalmente, se o comprador for incapaz de realizar o pagamento por meios 

digitais, poderá ser liberado da responsabilidade tributária, desde que demonstre isso e 

comunique a operação para a autoridade de inteligência local.427 

 Na Colômbia, pagamentos em espécie só serão reconhecidos para fins de 

dedutibilidade tributária até certa quantia: o menor valor entre 40% do valor pago e 35% dos 

custos e deduções totais (somas válidas para o ano de 2021). Trata-se de dispositivo com efeitos 

restritos à esfera fiscal, sem o condão de proibir o uso do papel-moeda para transações de 

quaisquer montantes, nem retirar o poder liberatório ilimitado do peso colombiano.428 

                                                 

426  EUROPEAN CONSUMER CENTRE FRANCE. Cash payment limitations. [S. l.], 15 dez. 2020. Disponível 

em: https://www.europe-consommateurs.eu/en/shopping-internet/cash-payment-limitations.html. Acesso em: 

07 mar. 2021.  
427  DINAMARCA. Banco Nacional. Danish Payments Council. Report on the role of cash in society. 

Copenhagen, ago. 2016. Disponível em: 

https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2016/08/Report_on_the_role_of_cash_in_society

.pdf. Acesso em: 02 abr. 2021. p. 35.  
428  Segundo o Estatuto Tributário Nacional (art. 771-5): “Para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, 

deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables 

 

https://www.europe-consommateurs.eu/en/shopping-internet/cash-payment-limitations.html
https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2016/08/Report_on_the_role_of_cash_in_society.pdf
https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2016/08/Report_on_the_role_of_cash_in_society.pdf
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 Essa é uma medida contra evasão fiscal, sendo conhecida localmente como 

bancarización. Assim, de forma indireta, penalizam-se os pagamentos elevados em espécie, 

que não serão deduzidos dos tributos pagos por pessoas físicas e jurídicas.  

 Esses limites de dedutibilidade são diferentes para determinados setores econômicos. 

Tratando-se de pagamento em espécie efetuado por contribuintes ou responsáveis tributários 

pertencentes ao setor agropecuário, que sejam cooperativas de produção agrícola ou de 

pagamentos feitos diretamente a produtores rurais, o valor passível de dedução é ampliado para 

75% dos custos e deduções totais.429 

 Na Argentina, a Ley de Prevención de la Evasión Fiscal (Lei nº 25.345/00, alterada 

pela Lei nº 25.413/01)430 determina, em seu art. 1º: 

 

Limitación a las transacciones en dinero en efectivo. 

Art. 1º — No surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o 

parciales de sumas de dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente en 

moneda extranjera, efectuados con fecha posterior a los quince (15) días desde la 

publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación por parte del Banco Central de 

la República Argentina prevista en el artículo 8° de la presente, que no fueran 

realizados mediante: 

1. Depósitos en cuentas de entidades financieras. 

2. Giros o transferencias bancarias. 

3. Cheques o cheques cancelatorios. 

4. Tarjeta de crédito, compra o débito.  

5. Factura de crédito.  

6. Otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo Nacional.  

Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la 

Ley 21.526 y sus modificaciones, o aquellos que fueren realizados por ante un juez 

nacional o provincial en expedientes que por ante ellos tramitan.431 (grifo nosso) 

                                                 

deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago: Depósitos en cuentas bancarias, giros 

o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro 

tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el Gobierno 

Nacional. Lo dispuesto en el presente artículo no impide el reconocimiento fiscal de los pagos en especie ni la 

utilización de los demás modos de extinción de las obligaciones distintos al pago, previstos en el artículo 1625 

del Código Civil y demás normas concordantes. Así mismo, lo dispuesto en el presente artículo solo tiene 

efectos fiscales y se entiende sin peryuicio de la validez del efectivo como medio de pago legítimo y con poder 

liberatorio ilimitado, de conformidad con el artículo 80 de la Ley 31 de 1992.” (ARGENTINA. Estatuto 

Tributario Nacional: Art. 771-5. Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos 

e impuestos descontables. [S. l., 1998]. Disponível em: https://estatuto.co/?e=1364. Acesso em: 02 abr. 2021). 
429  Parágrafo 5º do art. 771-5 do Estatuto Tributário Nacional (ARGENTINA. Estatuto Tributario Nacional: 

Art. 771-5. Medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos 

descontables. [S. l., 1998]. Disponível em: https://estatuto.co/?e=1364. Acesso em: 02 abr. 2021).  
430  ARGENTINA. Prevencion de la Evasion Fiscal: Ley 25.345. Información Legislativa, [s. l.]: Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, 14 nov. 2000. Disponível em: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65015/texact.htm. Acesso em: 30 ago. 

2021. 
431  Em tradução nossa: “Limitação a transações em dinheiro em espécie.  

 Art. 1º - Não surtirão efeitos entre as partes nem perante terceiros, os pagamentos totais ou parciais de somas 

de dinheiro superiores a mil pesos ($1.000), ou seu equivalente em moeda estrangeira, efetuados em data 

posterior a quinze (15) dias contados da publicação da regulamentação no Boletim Oficial por parte do Banco 

Central da República Argentina prevista no artigo 8º da presente, que não forem realizados mediante:  

 

https://estatuto.co/?e=1364
https://estatuto.co/?e=1364
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65015/texact.htm
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 Essa regra foi motivada pela necessidade de prevenção à evasão fiscal e lavagem de 

dinheiro, em um país onde os índices de evasão fiscal superam 30% e onde pagamentos 

eletrônicos são ferramentas tidas como indispensáveis para barrar isso.432 Segundo afirmou o 

relator da proposta nos anos 2000, o dinheiro eletrônico está substituindo o papel-moeda, razão 

pela qual a legislação sobre seu uso deverá mudar.433 A principal crítica enfrentada por essa 

regra é que o limite de mil pesos foi atualizado pela última vez em 2001, mas a inflação 

acumulada no país nas últimas décadas sugere a ampliação desse teto.434 

 A amplitude jurídica da expressão “[n]o surtirán efectos entre partes ni frente a 

terceros" (“não surtirão efeitos entre as partes nem perante terceiros”, em tradução nossa) é de 

difícil determinação mesmo para estudiosos do direito argentino, uma vez que o texto legal é 

considerado atécnico.435 Uns alegam que pagamentos em espécie acima de mil pesos são nulos 

e geram obrigação de o credor restituir a prestação recebida em espécie.436 Outros afirmam que 

                                                 

 1. Depósitos em contas de entidades financeiras.  

 2. Ordens de pagamento ou transferências bancárias.  

 3. Cheques ou cheques cancelatórios.  

 4. Cartões de crédito, de compra ou de débito.  

 5. Fatura de crédito.  

 6. Outros procedimentos que sejam expressamente autorizados pelo Poder Executivo Nacional. Continuam 

excepcionados os pagamentos efetuados a entidades financeiras   incluídas no escopo da Lei 21.526 e suas 

modificações, ou que tenham sido efetuados perante um juiz nacional ou provincial em processos que tramitem 

perante eles.” 
432  ELEVE. Estudian subir límite de $1.000 para compras en efectivo. [S. l.], 07 fev. 2017. Disponível em: 

https://www.ele-ve.com.ar/Estudian-subir-limite-de-1-000-para-compras-en-efectivo.html Acesso em: 02 abr. 

2021. 
433  “Por su parte, el diputado Lamberto (Diario de Sesiones, p. 2.856), expresó que ‘Como hecho novedoso se 

incorpora la imposición de un limite al pago en efectivo, norma que ya existe en casi todos los países del 

mundo. Hoy prácticamente el dinero electrónico está reemplazando al dinero papel o al dinero símbolo, por 

lo cual deberá cambiar la legislación sobre su uso. Me parece que esto es un probablemente con el tiempo 

también se deberá cantidad.” (ARGENTINA. Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Corte Suprema 

de Justiça da Nação. Mera, Miguel Angel (TF 27.870-I) c/ DGI. 19 mar. 2014. MJ-JU-M-85013-AR | 

MJJ85013 | MJJ85013. Magistrados: Lorenzetti, Fayt, Maqueda, Zaffaroni. Disponível em: 

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-mera-miguel-

angel-tf-27870-dgi-fa14000048-2014-03-19/123456789-840-0004-1ots-eupmocsollaf?. Acesso em: 02 abr. 

2021). 
434  ELEVE. Estudian subir límite de $1.000 para compras en efectivo. [S. l.], 07 fev. 2017. Disponível em: 

https://www.ele-ve.com.ar/Estudian-subir-limite-de-1-000-para-compras-en-efectivo.html Acesso em: 02 abr. 

2021. 
435  CALDERÓN, Maximiliano Rafael; MÁRQUEZ, José Fernando. Sobre los limites a los pagos en efectivo: 

Aspectos constitucionales y civiles. Jurisprudencia Argentina, [s. l.], n. 6244, 02 maio 2001. Disponível em: 

http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/doctrina/articulos/sobre-los-limites-a-los-pagos-en-efectivo. Acesso 

em: 30 ago. 2021. p. 15.  
436  CALDERÓN, Maximiliano Rafael; MÁRQUEZ, José Fernando. Sobre los limites a los pagos en efectivo: 

Aspectos constitucionales y civiles. Jurisprudencia Argentina, [s. l.], n. 6244, 02 maio 2001. Disponível em: 

http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/doctrina/articulos/sobre-los-limites-a-los-pagos-en-efectivo. Acesso 

em: 30 ago. 2021. p. 15-18. 

 

https://www.ele-ve.com.ar/Estudian-subir-limite-de-1-000-para-compras-en-efectivo.html
https://www.ele-ve.com.ar/Estudian-subir-limite-de-1-000-para-compras-en-efectivo.html
http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/doctrina/articulos/sobre-los-limites-a-los-pagos-en-efectivo
http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/doctrina/articulos/sobre-los-limites-a-los-pagos-en-efectivo
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o texto tem alcance restrito ao âmbito tributário, uma vez que o artigo integra a Ley de 

Prevención de la Evasión Fiscal (Lei de Prevenção da Evasão Fiscal, em tradução nossa). 

 Nessa segunda linha, transações em espécie acima de mil pesos teriam efeitos legais 

perante o direito civil, não gerando obrigações de reparar danos ou causando nulidade na esfera 

privada. Isto é, não caberia direito de ressarcimento ou repetição (resarcitorias ou derecho de 

repetición) sob o Código Civil argentino, com base em alegada nulidade dos pagamentos em 

dinheiro. Mais: o credor poderia se opor ao recebimento de papel-moeda em valor elevado com 

base no art. 1º da Lei de Prevenção da Evasão Fiscal, mas, se aceitasse o pagamento em 

dinheiro, esse teria poder liberatório e seria plenamente efetivo.437 

 Sem a mesma habilitação e expertise para tratar do direito argentino, este trabalho se 

limita a observar que a segunda interpretação parece mais próxima do entendimento 

manifestado pelo Supremo Tribunal da Argentina, para quem a Lei de Prevenção da Evasão 

Fiscal integra o ordenamento tributário do país, sem afetar “efectos de actos jurídicos u 

operaciones cuya existencia y validez se encuentra probada” (“efeitos de atos jurídicos ou 

operações cuja existência esteja comprovada”, em tradução nossa).438 

 O art. 2º da lei dispõe:  

 

Art. 2º — Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

1° de la presente ley tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales 

y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun 

cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones.439 

 

 Esse art. 2º foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal da Argentina em 

2014, sob dois fundamentos. Primeiro, o de que proibir, por motivos meramente formais, o 

cômputo de operações efetivamente realizadas e dedutíveis seria ignorar a regra da capacidade 

contributiva, indispensável para a validade de recolhimentos tributários no país.440 Segundo, 

                                                 

437  JUNYET BAS, Francisco. La bancarizacion de la economia: el cheque como moneda de pago. Semanario 

Jurídico, [s. l.], n. 1341, 2014. p. 609. 
438  ARGENTINA. Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Corte Suprema de Justiça da Nação. Mera, 

Miguel Angel (TF 27.870-I) c/ DGI. 19 mar. 2014. MJ-JU-M-85013-AR | MJJ85013 | MJJ85013. 

Magistrados: Lorenzetti, Fayt, Maqueda, Zaffaroni. Disponível em: http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-

justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-mera-miguel-angel-tf-27870-dgi-fa14000048-2014-

03-19/123456789-840-0004-1ots-eupmocsollaf?. Acesso em: 02 abr. 2021 
439  Em tradução nossa: “Art. 2º - Os pagamentos que não forem efetuados em conformidade com o disposto no 

artigo 1º da presente lei tampouco serão computáveis como deduções, créditos fiscais e demais efeitos 

tributários que correspondam ao contribuinte ou ao responsável, mesmo quando estes comprovarem a 

veracidade das operações.” 
440  Trecho em destaque: “Que, por otra parte, es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones 

efectivamente realizadas -y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales 

en el IVA- por motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad 
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com base no fundamento de que tal dispositivo colide com regra da Lei nº 11.683/98 (atualizada 

pela Lei nº 25.795/03), que permite aos contribuintes deduzir valores dos tributos desde que 

comprovada a veracidade das operações que deram origem a essas deduções.441 

 Assim, com base na Lei nº 11.683/98, o Supremo Tribunal da Argentina reafirmou que 

pagamentos em espécie acima de mil pesos serão passíveis de dedutibilidade tributária, desde 

que comprovada a veracidade das operações. Faltando essa, empresas e pessoas físicas não 

poderão computar os gastos em espécie como deduções de seu imposto de renda, ou levá-los 

em consideração na contabilização de crédito fiscal advindo dessas operações para fins de 

recolhimento do IVA.442 Esses créditos fiscais poderiam atingir até 21% do IVA e as deduções 

poderiam alcançar até 30% do valor do imposto de renda.443  

 

8.2 ANÁLISE CRÍTICA DE PROPOSTAS DE APLICAÇÃO DE LIMITES INDIRETOS 

NO BRASIL 

 

Nas subseções a seguir, avalia-se a internalização das propostas estrangeiras de limites 

indiretos ao ordenamento jurídico brasileiro. A primeira delas consiste em desconsiderar os 

efeitos jurídicos de pagamentos de grandes somas realizados em papel-moeda. A segunda, em 

                                                 

contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez (confr. 

Fallos: 312:2467; 314:1293, considerando 4°, y sus citas); de manera que también, desde esta perspectiva, se 

concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada.” (ARGENTINA. Ministério da Justiça e dos 

Direitos Humanos. Corte Suprema de Justiça da Nação. Mera, Miguel Angel (TF 27.870-I) c/ DGI. 19 mar. 

2014. MJ-JU-M-85013-AR | MJJ85013 | MJJ85013. Magistrados: Lorenzetti, Fayt, Maqueda, Zaffaroni. 

Disponível em: http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-

mera-miguel-angel-tf-27870-dgi-fa14000048-2014-03-19/123456789-840-0004-1ots-eupmocsollaf?. Acesso 

em: 02 abr. 2021)  
441  “Artículo 34 - Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a condicionar el cómputo de deducciones, créditos 

fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente y/o responsable a la utilización de 

determinados medios de pago u otras formas de comprobación de las operaciones en cuyo caso los 

contribuyentes que no utilicen tales medios o formas de comprobación quedarán obligados a acreditar la 

veracidad de las operaciones para poder computar a su favor los conceptos indicados.” (ARGENTINA. Ley 

11683. Procedimiento Fiscal. Boletín Oficial, [s. l.], n. 11586, 12 jan. 1993. Disponível em: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=18771. Acesso em: 30 ago. 2021). 
442  Em exceção a essa regra geral, com base no art. 1º do Decreto nº 22/2001, pagamentos em espécie acima de 

mil pesos são aceitos quando realizados por ocasião de outorga de escritura pública que constitua, modifique, 

declare ou extinga direitos reais sobre bens imóveis. (ARGENTINA. Decreto Reglamentario 22/2001. 

Prevención de la evasión fiscal. Efectos del pago en escrituración de inmuebles. Boletín Nacional, [s. l.], 15 

jan. 2001. Disponível em: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-22-2001-65797. Acesso 

em: 30 ago. 2021). 
443  CETERI, José Luis. Ley antievasión: se cumplen 20 años desde que se pasó de controlar de u$s 1000 a u$s 12. 

El Cronista, [s. l.], 07 nov. 2020. Disponível em: https://www.cronista.com/columnistas/20-anos-de-la-ley-

antievasion-se-paso-de-controlar-de-mil-a-doce-dolares-20201107-0005.html. Acesso em: 03 abr. 2021. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=18771
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-22-2001-65797
https://www.cronista.com/columnistas/20-anos-de-la-ley-antievasion-se-paso-de-controlar-de-mil-a-doce-dolares-20201107-0005.html
https://www.cronista.com/columnistas/20-anos-de-la-ley-antievasion-se-paso-de-controlar-de-mil-a-doce-dolares-20201107-0005.html
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atribuir responsabilidade tributária solidária aos participantes de transações de grandes valores 

pagas em espécie.  

 

8.2.1 Desconsideração de efeitos de pagamentos em papel-moeda 

 

 Como no caso da Argentina, seria possível pensar em mudanças no ordenamento 

jurídico brasileiro para desconsiderar os efeitos de pagamentos de grande valor cursados em 

papel-moeda. A implementação de tal mudança, entretanto, implicaria diversos desafios – 

explorados nesta subseção.  

 Inicialmente, seria preciso determinar se a restrição de eficácia atingiria a seara cível 

ou ficaria restrita ao âmbito tributário. No primeiro caso, participantes dessas transações teriam 

de se socorrer de outras regras de direito civil para prevenir situações de enriquecimento sem 

causa.444 Afinal, adquirido um bem, mas sendo ineficaz o pagamento, o devedor não terá se 

desobrigado de sua prestação pela entrega do papel-moeda; o ato de pagar não corresponderia 

ao exigido por lei, ensejando inadimplemento e colocando-o em mora, nos termos do art. 394 

do Código Civil (2002): “[c]onsidera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o 

credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”. 

Não se operando a eficácia liberatória, seria necessário impedir que o credor se beneficiasse da 

ineficácia da prestação em papel-moeda para acumular a moeda-física sem contrapartida.  

 Note-se que, nesse caso, a proposta consistiria em atribuir ineficácia a pagamentos em 

espécie, sem, contudo, interferir na validade ou existência dos negócios jurídicos que lhes 

deram causa. Assim, por exemplo, um contrato de compra e venda não seria nulo porque o 

pagamento posterior de uma prestação foi ineficaz. Com isso, atende-se, o quanto possível, ao 

princípio da conservação dos negócios jurídicos, resguardando a manifestação de vontade das 

partes.445 

                                                 

444  Código Civil (2002). “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a 

restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”  
445 “Tanto dentro de cada plano quanto nas relações entre um plano e outro há um princípio fundamental que 

domina toda a matéria da inexistência, invalidade e ineficácia; queremos referir-nos ao princípio da 

conservação. Por ele, tanto o legislador quanto o intérprete, o primeiro, na criação de normas jurídicas sobre 

os diversos negócios, e o segundo, na aplicação dessas normas, devem procurar conservar, em qualquer um 

dos três planos – existência, validade e eficácia -, o máximo possível do negócio jurídico realizado pelo agente. 

[...] Seu fundamento prende-se à própria razão de ser do negócio jurídico; sendo este uma espécie de fato 

jurídico, de tipo peculiar, isto é, uma declaração de vontade (manifestação de vontade a que o ordenamento 

jurídico imputa os efeitos manifestados como queridos), é evidente que, para o sistema jurídico, a autonomia 

da vontade produzindo auto-regramentos de vontade, isto é, a declaração produzindo efeitos, representa algo 

de juridicamente útil. [...] O princípio da conservação, portanto, é a consequência necessária do fato de o 
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Outra vantagem de ater essa proposta ao plano da eficácia dos pagamentos é que ela 

evita o que seria uma equiparação genérica e atécnica do pagamento ao conceito de negócio 

jurídico. Negócios jurídicos são espécies de fatos jurídicos que manifestam vontades humanas. 

Esses podem ser examinados pelos planos da existência, validade e eficácia.446 Pagamentos, 

por sua vez, são atos de natureza variável.447 A depender da qualidade da prestação e de quem 

os efetua, pagamentos podem não apresentar a função translativa típica de negócios jurídicos. 

Isso porque, no mais das vezes, falta-lhes os pressupostos básicos dos negócios jurídicos: os 

atos de livre vontade.448 

Reputada doutrina refuta o caráter negocial do pagamento, com base no argumento 

aqui simplificado de que importa para o direito se o devedor pagou corretamente, mas não 

porque ele pagou;449 o resultado concreto da conduta se sobrepõe à motivação do pagador. 

                                                 

ordenamento jurídico, ao admitir a categoria negócio jurídico, estar implicitamente reconhecendo a utilidade 

de cada negócio jurídico concreto.” (JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio. Negócio Jurídico: Existência, 

Validade e Eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 66-67). 
446 “Fato jurídico é o nome que se dá a todo fato do mundo real sobre o qual incide norma jurídica. Quando 

acontece, no mundo real, aquilo que estava previsto na norma, esta cai sobre o fato, qualificando-o como 

jurídico; tem ele, então, existência jurídica. [...] O fato jurídico entra no mundo jurídico para que aí produza 

efeitos jurídicos. Tem ele, portanto, eficácia jurídica. [...] Sendo o negócio jurídico uma espécie de fato jurídico, 

também o seu exame pode ser feito nesses dois planos. Entretanto, e essa é a grande peculiaridade do negócio 

jurídico, sendo ele um caso especial de fato jurídico, já que seus efeitos estão na dependência dos efeitos que 

foram manifestados como queridos, o direito, para realizar essa atribuição, exige que a declaração tenha uma 

série de requisitos, ou seja, exige que a declaração seja yálida. Eis aí, pois, um plano para exame, peculiar ao 

negócio jurídico - plano da validade, a se interpor entre o plano da existência e da eficácia.” (JUNQUEIRA DE 

AZEVEDO, Antônio. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

23).  
447 “No rigor dos princípios, não se pode dizer, de maneira categórica e formal, nem que é um negócio jurídico 

nem que não o é, parecendo mais correta a opinião eclética de Enneccerus, Oertmann, Lehmann, entre nós 

adotada por Serpa Lopes e Orlando Gomes, para os quais às vezes tem todos os característicos de um negócio 

jurídico quando o direito de crédito objetive uma prestação que tenha caráter negocial (exemplo: a emissão de 

uma declaração de vontade), mas outras vezes não passa de mero fato, quando o conteúdo da obrigação não 

tem tal sentido, ou objetive simples abstenções ou prestações de serviços. Na verdade, nem sempre se torna 

necessária, para eficácia do pagamento, a vontade direta de extinguir a obrigação, [...].” (PEREIRA, Caio Mário 

Da Silva. Instituições de Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 

v. 2. Edição Kindle. p. 159-160). 
448  Sobre a natureza jurídica do pagamento, há acentuada controvérsia doutrinária. Abreviando a secular discussão, 

Orlando Gomes explica: “Indagam os atores se é negócio jurídico. Na solução desse problema, duas correntes 

enfrentam-se, dando resposta afirmativa e negativa. Entre os que consideram o pagamento negócio jurídico, 

sustentam alguns que é bilateral e outros, unilateral. Na posição antagônica também há divergência. Para alguns 

é ato jurídico stricto sensu, para outros, ato devido. Tais são as posições radicais. Há, contudo, quem entenda 

que ora é negócio, ora ato.” (GOMES, Orlando. Obrigações. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 113).  
449  Assim é o entendimento de Pontes de Miranda, para quem pagamento é espécie de ato-fato jurídico (PONTES 

DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. t. 24. cap. 1). 

 O entendimento de Pontes de Miranda é acompanhado por parte da doutrina contemporânea. Explica Bruno 

Miragem que não se deve confundir a existência de um negócio jurídico com o conteúdo da obrigação, no caso, 

com a natureza jurídica do adimplemento. Porém, a controvérsia quanto à natureza do pagamento “estende-se 

para a própria legislação. Os arts. 308 a 310 do Código Civil fazem referência, sob diversos aspectos, à validade 

do pagamento, indicando, por isso, elementos que o identificam como ato jurídico sobre o qual se admite o 

controle da validade. A rigor, a autoridade do texto legislativo aqui é desafiada por uma realidade técnica e 
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Mesmo do lado do credor, não há qualquer liberalidade: realizado o pagamento em 

conformidade com a obrigação, não cabe ao credor “aceitá-lo” ou “recusá-lo”. 

Parece correta, portanto, a conclusão de que, como regra, o pagamento não se subsome 

ao plano da validade (restrito aos negócios jurídicos). Poderá, outrossim, ter sua eficácia 

condicionada ao uso de métodos eletrônicos rastreáveis.450 

Ou, de outro lado, a proposta poderá não interferir com a eficácia civil dos pagamentos, 

gerando tão somente impactos perante as autoridades fazendárias. Nesse caso, escaparia de 

problemáticas relativas a questões de enriquecimento sem causa ou à natureza dos pagamentos. 

Essa solução, ainda que simplificada, continuaria sendo hábil a desestimular o uso irrestrito do 

papel-moeda, como se demonstra adiante. 

 Seja em um caso ou no outro, a proposta de desconsiderar efeitos de pagamentos em 

espécie deverá ser acompanhada da alteração de normas que ditam o curso legal da moeda 

nacional (em especial, o art. 1º da Lei do Plano Real de 1995, o art. 1º do Decreto-Lei nº 857/69 

e o art. 43 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 – Lei das Contravenções Penais). 

Isso para excepcionar a obrigatoriedade de recebimento da moeda de curso legal de forma 

irrestrita. 

 É verdade que a proposta não proíbe a aceitação do real, mas implica limitação 

indireta. Para tanto, deverá estar claro ao credor que ele poderá, sim, recusar-se a receber moeda 

em espécie, independentemente de instrumento contratual nesse sentido – pelo menos quando 

o valor da transação liquidado em moeda física resultar na desconsideração do pagamento. Por 

outro lado, uma vez aceita a moeda física pelo credor, restará extinta a obrigação do devedor, 

sem que caiba ao credor direito de recobrar a dívida.  

Em certa medida, é situação semelhante à da dívida de jogo. Essa não obriga o 

pagamento, mas também não permite repetição do que voluntariamente se pagou (salvo por 

dolo ou se o perdente é menor ou interdito).451 

                                                 

também prática, inerente ao pagamento. Quando a norma refere que o pagamento só ‘vale’ quando ratificado 

pelo credor (art. 308), ou que quando feito ao credor putativo é ‘válido’ (art. 309), e ainda que ‘não vale’ 

quando feito ao credor incapaz de quitar (art. 310), a rigor não é de validade que se trata, senão de eficácia. O 

pagamento produzirá ou não seus efeitos extintivos e liberatórios do devedor, conforme se observe ou não as 

condições definidas em lei.” (MIRAGEM, Bruno. Direito das Obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2021. p. 351-353) 
450  Note-se que o termo “condicionado” não se confunde com a “condição” de que trata o art. 121 do Código Civil 

(2002), definida como “a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do 

negócio jurídico a evento futuro e incerto”.  
451  Art. 814 do Código Civil (2002): “[a]s dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento; mas não se 

pode recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor 

ou interdito.” 
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Há múltiplas visões doutrinárias sobre esse fenômeno. Pontes de Miranda explica os 

jogos e as apostas como direitos desprovidos de pretensão, ou direitos mutilados.452 A técnica 

legislativa não trata esses negócios jurídicos como inexistentes453 ou inválidos, mas como 

direitos de eficácia mutilada,454 incapazes, portanto, de irradiar pretensões em sua 

integralidade.455  

Além disso, o art. 815 do Código Civil (2002) dispõe que “[n]ão se pode exigir 

reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar.” Sem essa 

norma, o empréstimo para jogo ou aposta seria contrato válido e plenamente eficaz, mas o art. 

815 corta-lhe a exigibilidade: “[n]ão se dá inexistência, nem nulidade; apenas à eficácia do 

negócio jurídico tira-se algo: a pretensão”.456 

 Da perspectiva constitucional-tributária, outra questão seria a necessidade ou não de 

se implementar tal medida por via de lei complementar, que requer maior quórum de 

aprovação.457 Pelo potencial de interferir na base de cálculo dos tributos, a norma poderia ser 

                                                 

452  Essa explicação é válida apenas para os jogos classificados como “não proibidos”; se a dívida é de jogo proibido 

ou de aposta proibida, não existiria sequer relação jurídica irradiadora de pretensão: “[o]s jogos proibidos e as 

apostas proibidas não vinculam (o contrato é nulo, por impossibilidade, art. 145, II, in fine); os jogos não-

proibidos e as apostas não-proibidas vinculam, apenas não criam pretensão”. “Se a dívida é de jôgo não-

proibido, ou de aposta não-proibida, dá-se o mesmo, pôsto que sòmente cortada a pretensão”. (PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte geral. Exceções. Direitos Mutilados. 

Exercício dos Direitos. Pretensões, Ações e Exceções. Prescrição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. t. 

6. pt. 2). 
453 “Naturalmente, não se trata do negócio jurídico: êsse existe. A condição, de que se trata, concerne à eficácia 

(direito, pretensão, ação, etc.).” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: 

parte geral. Exceções. Direitos Mutilados. Exercício dos Direitos. Pretensões, Ações e Exceções. Prescrição. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. t. 6. pt. 2) 
454  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte geral. Exceções. Direitos 

Mutilados. Exercício dos Direitos. Pretensões, Ações e Exceções. Prescrição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. t. 6. pt. 2. 
455  Como antes dito, a doutrina não é unânime no tratamento dos jogos de azar. Outros autores, como Orlando 

Gomes, entendem a questão sob outro viés: “O contrato de jogo tolerado origina uma obrigação natural. Não 

se pode dizer, portanto, que é ineficaz. A obrigação surge, embora não seja exigível. Há, em suma, debitum 

sem obligatio, para utilizar distinção acolhida na dogmática jurídica moderna. Sem dúvida, tem o devedor a 

necessidade jurídica de satisfazer a prestação, mas o credor não dispõe da garantia, no caso de inadimplemento. 

Tanto há debitum que se a obrigação for cumprida voluntariamente não pode o devedor repeti-la. Se pagou, é 

válido o pagamento para todos os efeitos.” (GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009. p. 530). 
456  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte geral. Exceções. Direitos 

Mutilados. Exercício dos Direitos. Pretensões, Ações e Exceções. Prescrição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. t. 6. pt. 2. 
457  Enquanto leis ordinárias pedem aprovação em maioria simples em cada casa do Congresso Nacional, leis 

complementares requerem aprovação em maioria absoluta: “Constituição Federal. Art. 47. Salvo disposição 

constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos 

votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por 

maioria absoluta.” Como explica Humberto Ávila: “A edição da lei complementar submete-se a requisitos 

estabelecidos pela Constituição, de modo que não resta qualquer âmbito de discricionariedade para o Poder 

Legislativo, relativamente a quando e para que editá-la. Em comparação com outras fontes normativas, a lei 

complementar possui características bem definidas: do ponto de vista formal, a lei complementar deve ser 
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entendida como matéria restrita a lei complementar, nos termos do art. 146, III, alínea “a” da 

Constituição Federal (1988): 

 

Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente 

sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo 

e contribuintes; [...] 

 

Recepcionado com status de lei complementar pela Constituição Federal de 1988,458 o 

Código Tributário Nacional (CTN) já contém disposição que permite a desconsideração de 

certos atos ou negócios jurídicos, mas somente de forma mais restrita do que se pretende aqui. 

O parágrafo único do art. 116 do CTN (1966) autoriza a autoridade administrativa tributária a 

desconsiderar a prática de atos ou negócios jurídicos, mas apenas quando “praticados com a 

finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária”. 

Pressupor que todo pagamento de grande valor em moeda física terá a finalidade de 

dissimulação ali prevista seria contrário à presunção inerente de legitimidade dos atos jurídicos 

em geral.459 Pode bem ser que os atos praticados com liquidação em papel-moeda tenham 

legítimo propósito negocial,460 seguido de integral recolhimento dos tributos incidentes sobre a 

operação. 

                                                 

aprovada por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional (art. 69); do ponto de vista material, a lei 

complementar possui conteúdos predeterminados pela Constituição (art. 146, entre outros).” (ÁVILA, 

Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 3278).  
458  Nesse sentido, o CTN, do ponto de vista material, tem eficácia de lei complementar. Sobre o tema: SCHOUERI, 

Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle, p. 158 e ÁVILA, 

Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012., p. 5092 a 5093. 
459  “A presunção de legitimidade é inerente aos atos jurídicos em geral. A lei, a sentença, o ato administrativo, o 

contrato e o negócio jurídico presumem-se legítimos (portanto válidos) em geral até que sejam declarados não 

válidos ou nulos. O princípio da certeza das relações jurídicas (segurança, enfim) enforma e conforma a 

presunção de validade ou de legitimidade dos atos jurídicos. A estabilidade do Direito repousa, assim, na 

aparência ou na forma aparente de legitimidade dos atos jurídicos. A desconsideração dos atos e negócios 

jurídicos dissimulatórios, autorizada pelo parágrafo único do art. 116, repousa, pois, no pressuposto da 

demonstração pela Fazenda Pública da ocorrência do fato gerador, ou seja, da provados atos e negócios reais, 

que na realidade se constituíram”. (BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito 

Tributário Brasileiro: CTN Comentado. 14. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2018. Edição do Kindle. p. 1103-

1104). 
460  Sobre a relação entre o parágrafo único do art. 116 e o tema do propósito negocial, veja-se: “[a] conclusão 

sobre a natureza meramente fática do fato jurídico tributário poderia, em tempos atuais, ser contestada, tendo 

em vista a tendência de introduzir-se no País o conceito de “propósito negocial”, cuja ausência poderia permitir 

ao Fisco desconsiderar os negócios praticados pelo contribuinte. Trata-se de instituto surgido na jurisprudência 

norte-americana. Em 1935, a Corte Suprema examinou o caso Gregory v. Helvering, que versava sobre 

reestruturação societária, com a criação de nova empresa, visando a obter uma vantagem fiscal. Para a Corte, 

a nova empresa não tinha qualquer “business or corporate task”, tendo sido criada apenas para cumprir um 
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Explicam Aliomar Baleeiro e Misabel Derzi que o parágrafo único do art. 116 deverá 

ter “aplicação muito restrita”, conformando-se apenas a sistematizar procedimentos 

incorporados há muito à prática administrativa, aceitos pela doutrina e jurisprudência.461 O 

dispositivo permite à autoridade tributária desconsiderar atos e negócios jurídicos 

dissimulatórios – portanto, fraudulentos –, como aqueles que ocultam o que na realidade se 

constituiu.  

Podem ser desconsiderados, com base nesse parágrafo, atos de simulação de gastos 

inexistentes para redução do lucro ou da renda. Por exemplo, a partir de recibos de aluguéis, 

empréstimos ou pagamento de serviços fictícios, contratos de compra e venda de imóveis com 

registro de preço inferior ao real etc. 462 

Mesmo a norma tributária seja adaptada por Lei Complementar, restaria espaço para 

nova discussão. Suponha-se que a proposta não afete os efeitos privados dos pagamentos, mas 

tenha apenas impactos tributários. Nesse caso, poderia o legislador tributário desconsiderar atos 

jurídicos perfeitamente válidos, eficazes e livres de quaisquer vícios em âmbito privado? 

Entende-se que a resposta é afirmativa, mas ressalta-se que, mesmo após vastas 

discussões doutrinárias a respeito da relação entre o direito privado e o direito tributário, não 

há consenso sobre a questão. Enquanto uns defendem a subordinação da legislação tributária a 

expressões e efeitos civis,463 outros sustentam autonomia tributária para determinar suas 

expressões e efeitos.464  

                                                 

objetivo limitado do contribuinte, destinando-se a ser abandonada, assim que este fim fosse atingido. Deste 

modo, o reconhecimento de uma sociedade dependeria, para fins fiscais, do que se passou a chamar business 

purpose test, i.e., a empresa criada deveria ter algum propósito negocial, não podendo ser utilizada, meramente, 

como instrumento de evasão de divisas. Pretende-se fundamentar no parágrafo único do art. 116 do Código 

Tributário Nacional, medida legal com idêntico teor. Ora, independentemente da posição que se adote sobre a 

constitucionalidade de tal corrente, mais uma vez nota-se que o “propósito negocial” será um requisito para 

que se dê por ocorrido, ou não, o fato jurídico tributário; uma vez confirmada sua ocorrência, a obrigação 

tributária nascerá. Ou seja: propósito negocial não significa a intenção das partes de pagar tributos; é, apenas, 

a conformidade entre a intenção das partes (motivo do ato) e a causa do negócio jurídico.” (SCHOUERI, Luís 

Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle. p. 1086 a 1087).  
461  BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito Tributário Brasileiro: CTN Comentado. 

14. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2018. Edição do Kindle. p. 1097. 
462  BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito Tributário Brasileiro: CTN Comentado. 

14. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2018. Edição do Kindle. p. 1100-1101. 
463  Giuseppe Melis e Wolfgang Gassner explicam a corrente interpretativa, para qual as leis tributárias fariam, 

necessariamente, referência a fenômenos do Direito Privado. Disso, decorreria uma espécie de subordinação 

do Direito Tributário ao Direito Privado. (MELIS, Giuseppe. L’Interpretazione nel Diritto Tributario. Padova: 

CEDAM, 2003, p. 144; GASSNER, Wolfgang. Interpretation und Anwendung der Steuergesetze. Kritische 

Analyse der wirtschaftlichen Betrachtungsweise des Steuerrechts. Wien: Anton Orac, 1972. p. 17 apud 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle. p. 1513) 
464  Como é o caso da doutrina de Klaus Tipke, na linha de que não há prevalência a priori entre princípios do 

Direito Privado em relação aos Tributários, mas verdadeira autonomia entre esses campos integradores do 

ordenamento jurídico. (TIPKE, Klaus. Die Steuerrechtsordnung. Vol. I: Wissenschafsorganisatorische, 
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Os artigos do CTN que regulamentam a interpretação e integração da legislação 

tributária não extinguem cabalmente a dúvida, pois “são pouco claros”, como reconhecem 

Ricardo Lobo Torres e Luís Eduardo Schoueri. Mesmo assim, segundo os autores, uma leitura 

atenta do art. 109 do CTN permite concluir que o legislador tributário poderá sim deixar de lado 

“efeitos civis” de um instituto, caso em que esses não serão relevantes para a matéria 

tributária.465 Afinal, o dispositivo propõe um equilíbrio entre os dois ramos jurídicos, 

conferindo autonomia para o legislador tributário definir os efeitos fiscais de institutos. 

Dentro da esfera tributária, as consequências de uma norma que desconsiderasse a 

eficácia de pagamentos em papel-moeda também teriam que ser ponderadas. Salvo se 

concedida oportunidade para o contribuinte ou responsável tributário demonstrar a veracidade 

das operações pagas em espécie, a desconsideração dessas para fins de dedução de tributos e 

contabilização de crédito fiscal poderia ensejar questionamentos sobre a violação do princípio 

da capacidade contributiva, como ocorrido no caso da Argentina narrado anteriormente.  

Positivado no art. 145, §1º da Constituição Federal brasileira, o princípio da 

capacidade contributiva diz respeito à potencialidade de contribuir com gastos públicos que o 

legislador atribui ao sujeito passivo. O preceito pede a gradação da obrigação tributária segundo 

a magnitude da capacidade contributiva.466 “Cada cidadão deve contribuir para as despesas 

públicas na exata proporção de sua capacidade econômica”.467 

Diferenciar a carga tributária com base no meio de pagamento empregado, ao invés de 

na capacidade econômica manifestada, pode significar desvio desse preceito, mesmo que os 

motivos por trás de uma tal distinção sejam legítimos (como é o caso da perseguição de 

atividades criminosas de lavagem de dinheiro). Mais ainda, ao impedir a dedução de 

pagamentos em espécie do cálculo de tributos recolhidos, proibindo a contabilização dessas 

                                                 

systematische und grundrechtlich-rechstaatliche Grundlagen. 2. Ed. Koln: Otto Schmidt, 2000, p. 53 apud 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle.). Para Luís 

Eduardo Schoueri, a falta de “eloquência” das normas sobre interpretação tributária contidas no CTN evidencia 

que “também no País não se encontra resolvido o conflito entre autonomistas e integralistas; os primeiros 

defendendo que as expressões da legislação tributária não se subordinem ao Direito Privado e os últimos 

sustentando o inverso.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

Edição do Kindle. p. 1581).  
465 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e integração do Direito Tributário. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2000. p. 137. 

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle. p. 1578-

1580. 
466  JARACH, Dino. O fato imponível: teoria geral do Direito Tributário Substantivo. Tradução Dejalma de 

Campos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 97.  
467  ZILVETI, Fernando Aurélio. Capacidade contributiva e mínimo existencial. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; 

ZILVETI, Fernando Aurélio (coords.). Direito Tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado. São 

Paulo: Dialética, 1998. p. 36-47. p. 38. 
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transações para fins de obtenção de créditos fiscais, a medida estaria aumentando a carga 

tributária sobre os sujeitos passivos implicitamente. Isso sem correspondente acréscimo da 

capacidade econômica, o que oportuniza discussões sobre a violação do princípio constitucional 

da capacidade contributiva. 

Por fim, o fisco precisaria justificar por que uma transação é considerada para fins de 

incidência de um tributo, mas é desconsiderada para o cálculo de outro. Explica-se isso a partir 

de dois exemplos que pressupõem a eventual aprovação dessa medida.  

O primeiro é o de uma compra e venda de imóvel paga em espécie. Essa não teria 

efeitos perante a Receita Federal, impedindo-se o abatimento do valor para fins de recolhimento 

do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Entretanto, desconsiderar essa transação por completo 

afastaria a incidência do Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis (ITBI), gerando benefício 

para as partes que transacionaram em espécie, ao invés do desincentivo pretendido pela medida. 

O segundo é que, para fins de dedução do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), 

a autoridade fazendária poderá desconsiderar a ocorrência de uma despesa de valor elevado 

paga em espécie (como uma consulta médica).468 Ao fazê-lo, estaria considerando que uma 

mesma situação (consulta médica) ocorreu para fins de incidência do Imposto sobre Serviços 

(ISS), mas não para dedutibilidade do IRPF. 

A explicação para essas escolhas deverá levar em conta finalidades arrecadatórias e 

regulatórias da medida.469 Ela contribui para a arrecadação fazendária ao desestimular 

operações em espécie, que, por sua baixa rastreabilidade, facilitam a evasão fiscal. Além disso, 

a medida teria condão de induzir certos comportamentos: efetuar pagamentos com meios 

                                                 

468  Hoje, todas as deduções do IRPF estão sujeitas à comprovação ou justificação (art. 66 do Decreto nº 9.580, de 

22 de novembro de 2018), podendo a autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da 

efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes pagamentos, por exemplo. Decisões de 

autoridades fiscais administrativas parecem divergir sobre o nível de provas exigidas dos contribuintes para 

fins de dedução de despesas médicas. Assim, pode ser que até mesmo recibos médicos que indicam dados do 

destinatário e do prestador sejam questionados pela autoridade fazendária. Foge ao escopo deste trabalho 

discutir a legalidade dessas exigências, mas cabe notar que elas são especialmente recorrentes para pagamentos 

de despesas em papel-moeda, que não proporcionam correlação com extratos bancários dos contribuintes. “Em 

uma visão sistêmica da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo, 

apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de prova, evidenciando a 

força probante da efetiva comprovação do pagamento”. Isto é, pagamentos por meios rastreáveis (como 

cheques nominativos) já recebem tratamento favorecido em termos de dedução de despesas médicas. Veja-se 

Acórdão nº 9202005.461 do CARF, de 24 maio 2017, de relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira 

Santos; Acórdão nº 9202001.775 do CARF; e Acórdão nº 9202007.892 do CARF, de 23 maio 2019, de relatoria 

da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo. 
469  Segundo Luís Eduardo Schoueri, todos os tributos podem ter (em maior ou menor grau) efeitos arrecadatórios 

e também regulatórios: “Há quem classifique os tributos a partir da extrafiscalidade, havendo os arrecadatórios 

e os regulatórios. A classificação merece crítica porque todos os tributos têm efeito arrecadatório e regulatório, 

em maior ou menor grau. Por isso mesmo, normas tributárias indutoras podem ser veiculadas em qualquer 

tributo.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle. 

p. 346-347).  
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rastreáveis, facilitando a fiscalização e prevenção de outras atividades ilícitas (como lavagem 

de dinheiro), e, por que não, reforçar as vantagens desses meios eletrônicos em termos 

socioambientais e de custos sistemáticos, conforme capítulo 3 deste trabalho. 

Tudo isso dito, conclui-se que a proposta de desconsideração de efeitos de pagamentos 

em papel-moeda poderia ser intentada no Brasil, mas precisaria superar uma série de obstáculos. 

Eles incluem: definição sobre a (in)existência de efeitos dos pagamentos na esfera privada; 

necessidade de mudanças por via de lei complementar; ajustes a normas legais que ditam o 

curso legal da moeda; questões de relacionamento entre figuras do direito privado e direito 

tributário; e discussões dentro da matéria tributária, em especial quanto ao princípio da 

capacidade contributiva. 

Por fim, essa proposta não retiraria a necessidade de observância de regras como a IN 

RFB 1761 e normas de comunicação do COAF, que infringem custos àqueles que realizam 

transações de grande valor pagas em espécie. Uma vez que a circulação de grandes somas de 

moeda física continuaria permitida, seria necessária a manutenção de regras de comunicação 

tendentes a reprimir a invisibilidade desses fluxos e dificultar a prática de atos de lavagem.  

 

8.2.2 Atribuição de responsabilidade tributária solidária aos participantes de transações 

de grandes valores pagas em espécie 

 

Nesta seção, passa-se a uma segunda proposta de limitação indireta a pagamentos em 

espécie. Essa, além de mais simples do que restringir os efeitos dos pagamentos em papel-

moeda, pode alcançar resultado semelhante de dissuadir o seu uso em transações de grande 

valor.  

A proposta consiste, abreviadamente, em atribuir responsabilidade solidária, pelo 

recolhimento de tributos incidentes, aos participantes de transações de valores elevados pagos 

em espécie. Por exemplo, comprador e vendedor de um imóvel responderiam solidariamente 

pelo pagamento do ITBI quando a aquisição ocorrer mediante pagamento em espécie.  

Para compreender a proposta, parte-se do conceito de sujeito passivo de obrigações 

tributárias: aquele obrigado ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (art. 121 do CTN 

de 1966). Podem ser sujeitos passivos o contribuinte e o responsável. 

O primeiro é aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador. É a pessoa a quem se imputa a situação definida na hipótese de 

incidência de um tributo. Por exemplo, o titular de disponibilidade sobre renda e proventos de 
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qualquer natureza será contribuinte do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza 

(art. 45 do CTN de 1966). 

Já o responsável é um terceiro que não é o contribuinte, mas foi eleito pela lei tributária 

como sujeito passivo de uma obrigação tributária. Assim, por exemplo, “a lei pode atribuir à 

fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto 

[de renda] cuja retenção e recolhimento lhe caibam” (art. 45, parágrafo único do CTN de 1966). 

O responsável precisa estar expressamente definido em lei (art. 121, parágrafo único, inciso II 

do CTN de 1966).470 

Pode ocorrer que mais de uma pessoa ocupe o polo passivo da relação jurídico-

tributária – pode haver mais de um contribuinte, mais de um responsável ou um contribuinte e 

um responsável ocupando simultaneamente o polo passivo. A relação entre esses múltiplos 

sujeitos passivos pode ser de subsidiariedade ou solidariedade. Do primeiro caso, trata o art. 

128 do CTN (1966), que permite à lei eleger um terceiro como responsável pelo crédito 

tributário e manter a responsabilidade supletiva do contribuinte original. Do segundo, trata o 

art. 124: 

 

Art. 124. São solidariamente obrigadas:  

I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador 

da obrigação principal;  

II – as pessoas expressamente designadas por lei.  

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de 

ordem. 

  

O inciso I dispõe sobre a solidariedade decorrente de “interesse comum”. Terão 

“interesse comum” as pessoas que estiverem no mesmo polo da situação que constitui o fato 

jurídico tributário. Exemplo é o dos condôminos de um imóvel, que respondem solidariamente 

pelo IPTU, uma vez que têm interesse comum na propriedade. Por outro lado, posições 

antagônicas em um contrato não têm interesse comum. Comprador e vendedor não têm interesse 

                                                 

470  Luís Eduardo Schoueri explica a distinção entre contribuinte e responsável a partir da teoria dualista da 

obrigação, com base na separação entre dever e responsabilidade (Schuld e Haftung). Na matéria tributária, 

essa teoria preconiza o seguinte: o contribuinte tem o débito (Schuld), que é o dever de prestação, e tem a 

responsabilidade (Haftung), que é a sujeição de seu patrimônio ao credor. Já o responsável tem a 

responsabilidade sem ter o débito, pois paga o tributo por conta do contribuinte. Assim, a responsabilidade 

implica impelir um sujeito a satisfazer a obrigação sem que ele esteja vinculado necessariamente à pessoa do 

contribuinte. Esse se encontra numa “relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 

gerador”. [...] “Com efeito, no exemplo do direito privado, notou-se existirem casos em que há debitum, Schuld, 

mas não obligatio, Haftung. O exemplo foi o da dívida de jogo. Ora, esta não perde relevância jurídica pela 

inexistência do último elemento. Assim é que, se o devedor, voluntariamente, paga a dívida, não terá ele direito 

à repetição de indébito, já que de indébito não se trata.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle. p. 1164-1167, 1170-1171). 
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comum na compra e venda: “se o vendedor é contribuinte do ICMS devido na saída da 

mercadoria objeto da compra e venda, o comprador não será solidário com tal obrigação”.471  

Pouco importa que as partes em uma relação antagônica tenham o “interesse comum” 

em lesar o Fisco, fruindo vantagens pelo não recolhimento (ou recolhimento a menor) de um 

tributo. Nem assim haverá o “interesse comum” no fato jurídico tributário, do qual trata o art. 

124, inciso I do CTN (1966).472 O interesse comum se traduz apenas na coincidência de 

interesses voltados à concretização do fato que desencadeia a incidência tributária, que ocorrerá 

entre sujeitos que integram um mesmo polo da relação obrigacional.473 

 Jurisprudência judicial e administrativa são fartas no sentido de que, para que seja 

imputada a responsabilidade solidária sob a hipótese do art. 124, I do CTN (1966), não é 

suficiente interesse econômico na atividade negocial, devendo haver interesse jurídico474. Para 

isso, é preciso que as partes estejam no mesmo polo da relação obrigacional.475 

                                                 

471  Eles têm interesse coincidente na realização do negócio, mas o interesse será contraposto na execução do 

contrato. Interesse comum só haverá entre o conjunto de vendedores ou de compradores, quando for o caso. 

(SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle. p. 1171-

1172). 
472  “Mesmo que duas partes em um contrato fruam vantagens por conta do não recolhimento de um tributo, isso 

não será, por si, suficiente para que se aponte um “interesse comum”. Eles podem ter “interesse comum” em 

lesar o Fisco. Pode o comprador, até mesmo, ser conivente com o fato de o vendedor não ter recolhido o 

imposto que devia. Pode, ainda, ter tido um ganho financeiro por isso, já que a inadimplência do vendedor 

poderá ter sido refletida no preço. Ainda assim, comprador e vendedor não têm “interesse comum” no fato 

jurídico tributário.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição 

do Kindle. p. 1172). 
473  A propósito da diferenciação entre interesses contrapostos, coincidentes e comuns, Marcos Vinícius Neder 

afirma que tais interesses: “[...] podem ser evidenciados nos negócios jurídicos privados de compra e venda 

com pluralidade de pessoas. Afinal, vendedores e compradores têm interesse coincidente na realização do 

negócio (tarefa), mas interesses contrapostos na execução do contrato (necessidades opostas). Já os interesses 

comuns situam-se apenas em cada um dos polos da relação: entre o conjunto de vendedores e, de outro lado, 

entre os compradores.” (NEDER, Marcos Vinícius. Responsabilidade solidária e o lançamento Fiscal. In: 

ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 

2011. v. 15. p. 271-291.).  
474  Segundo Rubens Gomes de Souza, o interesse comum não se revela “pelo interesse econômico no resultado 

ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que 

diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador”. (SOUSA, Rubens 

Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. 3. ed. Rio de Janeiro: Financeiras, 1960. p. 67). 
475  BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (1ª Turma, 2ª Câmara, 1ª 

Seção). Acórdão nº 1201-001.659: Processo Administrativo n. 13864.000049/2008-18. SIGILO BANCÁRIO. 

CONSTITUCIONALIDADE. ACESSO À INFORMAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 

CARF Nº 2. [...]. Recorrente: CIME  Ouro Materiais de Construção Ltda. Recorrido: União. Relator: Eva 

Maria Los, 15 de maio de 2017. [S. l., 2017].  

 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (2ª Turma, 4ª Câmara, 3ª 

Seção). Acórdão nº 3402-004.132: Processo Administrativo n. 10830.720184/2015-01. Recorrente: 

RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. Recorrido: Fazenda Nacional. Relator: Maria 

Aparecida Martins de Paula, 23 de maio de 2017. [S. l., 2017].  

 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Câmara Superior de 

Recursos Fiscais (3ª Turma). Acórdão n. 9303-004.242: Processo Administrativo n. 10611.000343/2010-10. 

MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO. [...] SOLIDARIEDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA 
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 Portanto, não é no inciso I do art. 124 que residiria a proposta desta subseção. Não há 

interesse comum entre comprador e vendedor de bem imóvel (para fins de recolhimento do 

ITBI), mercadoria (para fins de recolhimento do ICMS) nem serviços (para o caso do ISS). A 

proposta de responsabilizar de maneira solidária as partes nessas relações antagônicas decorre 

do inciso II do art. 124, que delega à lei a possibilidade de designar pessoas solidariamente 

responsáveis por tributos. 

Não é delegação irrestrita; ao contrário, deve ser lida no contexto do CTN, mais 

especificamente de seu art. 128, que limita a possibilidade de designação do responsável a 

pessoas vinculadas ao fato gerador da obrigação tributária. Portanto, a responsabilidade 

solidária só poderá alcançar aqueles que possam ser enquadrados como responsáveis. Eventual 

lei que previr a solidariedade deverá dobrar-se aos parâmetros definidos pelo CTN,476 como já 

decidido pelo STJ: “[a] solidariedade prevista no art. 124, II, do CTN, é denominada de direito. 

Ela só tem validade e eficácia quando a lei que a estabelece for interpretada de acordo com os 

propósitos da Constituição Federal e do próprio Código Tributário Nacional”.477 No mesmo 

sentido é a jurisprudência do STF, firmada sob o rito da Repercussão Geral: 

 

                                                 

SOLIDÁRIA. Contribuinte: PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS 

LTDA. Relator designado: Andrada Márcio Canuto Natal, 13 de setembro de 2016. [S. l., 2016].  

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (1ª Turma). Agravo em Recurso Especial 1.198.146/SP. TRIBUTÁRIO. 

ICMS. EMPRESA VENDEDORA. NÃO RECOLHIMENTO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.  

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. [...]. Agravante: Lojas Americanas S/A. 

Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Gurgel de Faria, 04 de dezembro de 2018. 

Diário da Justiça Eletrônico, [Brasília], 18 dez. 2018. 

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (1ª Turma). Recurso Especial 884.845/SC. PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA [...]. Recorrente: Banco Safra S/A. Recorrido: Município de Brusque. 

Relator: Ministro Luiz Fux, 05 de fevereiro de 2009. Diário da Justiça Eletrônico, [Brasília], 18 fev. 2009. 

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2ª Turma). Agravo Regimental no Recurso Especial 1.433.631/PE. 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORMAÇÃO DE GRUPO 

ECONÔMICO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. [...]. Agravante: Tenório Incorporações e 

Empreendimentos S/A; DTT Construções S/A. Agravado: Fazenda Nacional Relator: Ministro Humberto 

Martins. Diário da Justiça Eletrônico, [Brasília], 13 mar. 2015. 
476  FUNARO, Hugo; SOUZA, Hamilton Dias. A desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade 

tributária dos sócios e administradores. Revista Dialética de Direito Tributário, [s. l.], n. 137, p. 38-51, nov. 

2007. 
477  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (1ª Seção). Recurso Especial 717.717/SP. TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS PARA COM SEGURIDADE SOCIAL. 

REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO SOCIEDADE POR QUOTAS DE 

RESPONSABILIDADE LTDA). SOLIDARIEDADE. PREVISÃO PELA LEI 8.620/93, ART. 13. 

NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR CF, ART. 146, III, B). INTERPRETAÇÕES SISTEMÁTICA 

E TELEOLÓGICA. CTN, ARTS. 124, II, E 135, III. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 1.016 E 1.052. VIOLAÇÃO 

AO ART. 535. INOCORRÊNCIA [...]. Recorrente: Instituto Nacional Do Seguro Social. Recorrido: Elias 

Cirilo Dos Santos e outro. Relator: Ministro José Delgado, 28 de setembro de 2005. Diário da Justiça, 

[Brasília], p. 172, 08 maio 2006. 
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O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas “as pessoas 

expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar novos casos de 

responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do 

CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros 

estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão 

legal de solidariedade entre devedores – de modo que o pagamento efetuado por um 

aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos 

obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito 

exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe 

que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente.478 

 

Explica Luiz Antônio Caldeira que, apesar de o art. 124, II pressupor que a lei poderá 

determinar a solidariedade entre pessoas que possam não ter interesse comum, não há que se 

admitir que seja estabelecida como devedor solidário pessoa que “não tenha participado ou 

concorrido para a realização do fato jurídico tributário, uma vez que o legislador ordinário, por 

força do texto constitucional, não poderá fazer incidir a carga tributária sobre pessoa estranha 

ao fato previsto na norma como gerador da obrigação”.479 

 Por outro lado, na proposta deste trabalho, pessoas solidariamente responsáveis pelo 

pagamento de tributos como ICMS, ISS ou ITBI seriam tão somente aquelas participantes dos 

fatos geradores desses tributos, previstos em lei. A responsabilidade continuaria sujeita aos 

ditames do CTN (1966). 

Essa constatação fica evidente partindo do exemplo do ITBI. Para esse imposto, o art. 

42 do CTN (1966) define como contribuinte qualquer das partes na operação tributada, como 

dispuser a lei. Na cidade de São Paulo, por exemplo, serão contribuintes os adquirentes de bens 

imóveis, por força do Decreto nº 55.196 de 11 de junho de 2014.480 A necessidade dessa 

determinação decorre do fato de que haverá mais de uma pessoa em relação direta e pessoal 

                                                 

478  BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Pleno). Recurso Extraordinário 562.276/PR. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 146, III, 

DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13DA LEI 8.620/93. 

INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA 

DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS [...]. Recorrente: União. Recorrido: Owner`s Bonés Promocionais 

LTDA - ME. Relatora: Ministra Ellen Gracie, 03 de outubro de 2010. Diário da Justiça Eletrônico, n. 27, p. 

419-444, 10 fev. 2011. p. 433.  
479  MIRETTI, Luiz Antonio Caldeira. Comentários ao código tributário nacional: coord. Ives Gandra da Silva 

Martins. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 212. 
480  “Art. 6º São contribuintes do Imposto:  

 I - os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos;  

 II - os cedentes, nas cessões de direitos decorrentes de compromissos de compra e venda;  

 III - os transmitentes, nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição de bens imóveis, quando o 

adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a sua locação ou 

arrendamento mercantil;  

 IV - os superficiários e os cedentes, nas instituições e nas cessões do direito de superfície.” 
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com a situação que constitua fato gerador do ITBI, qual seja, a transmissão da propriedade de 

bem imóvel. 

 Ainda, em uma tal transação, responsabilizar qualquer uma das partes no negócio 

jurídico não ofenderá sua capacidade contributiva. Veja-se conclusão sobre o ITBI, que poderia 

ser estendida a casos de aquisição de produtos ou serviços: 

 

[o]ra, o fenômeno da transmissão de bens imóveis por ato oneroso inter vivos revela, 

de um lado, evidente capacidade contributiva da parte do alienante; não se pode negar, 

entretanto, que a circunstância de alguém adquirir um imóvel, por ato oneroso, revela 

sua capacidade contributiva. Daí que, no exemplo citado, ambas as partes revelam 

capacidade contributiva, agindo com acerto o legislador complementar, ao dizer que 

ambos podem ser contribuintes do imposto.481  

 

O vínculo entre o responsável pelo pagamento do tributo e o fato gerador é 

indispensável. Admitir o contrário seria permitir que patrimônio de terceiro fosse atingido por 

um imposto sem que essa pessoa tivesse manifestado capacidade contributiva. No caso aqui 

proposto, por outro lado, haverá vínculo concreto entre os responsáveis solidários e o fato que 

originou o tributo, incidindo a responsabilidade sobre manifestação de riqueza ínsita.482 

Os efeitos da solidariedade estão previstos nos art. 124, parágrafo único, e 125 do CTN 

(1966), pelos quais: (i) a solidariedade não comporta benefício de ordem; (ii) o pagamento 

efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; (iii) a isenção ou remissão de crédito 

exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse 

caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; e (iv) a interrupção da prescrição, em favor 

ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. 

Portanto, a proposta desta subseção consiste na atribuição de responsabilidade 

solidária aos participantes de negócios jurídicos de valor elevado pagos em papel-moeda, com 

base no art. 124, II do CTN (1966). Mesmo que mais simples que a primeira proposta 

apresentada (desconsideração de efeitos de pagamentos em papel-moeda), a responsabilização 

solidária também tem importantes inconvenientes, como se detalha a seguir. 

  O primeiro deles consiste na implementação por via de lei complementar. De um lado, 

a leitura isolada do art. 124, II do CTN permitiria concluir que uma lei ordinária poderia atribuir 

                                                 

481  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Edição do Kindle. p. 1099-

1100. 
482  “[S]e qualquer pessoa pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta de fatos praticados por outras, com quem 

não detivesse qualquer espécie de vínculo (com a pessoa ou com o fato), o tributo teria grandes chances de se 

tornar confiscatório, já que poderia incidir sobre o patrimônio do obrigado e não sobre a manifestação de 

riqueza ínsita ao fato constitucionalmente revisto. Se o vínculo existir, torna-se possível a preservação do 

direito de propriedade e do não confisco.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2019. Edição do Kindle. p. 1181-1182).  
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responsabilidade solidária a quaisquer pessoas vinculadas ao fato gerador de tributos. 

Entretanto, ao aprofundar essa análise, conclui-se pela necessidade de lei complementar nesse 

sentido.  

Segundo o art. 146, III, alínea “b” da Constituição Federal, “[c]abe à lei complementar 

[...] estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: [...] 

obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários”. Interpretando esse 

comando constitucional, parte da doutrina conclui que qualquer criação de responsabilidade 

tributária pelo legislador infraconstitucional deve se dar mediante lei complementar.  

Nessa linha, o art. 124, II do CTN permite que lei ordinária estabeleça a 

responsabilidade solidária de terceiros, mas apenas quando eles forem expressamente definidos 

como sujeitos passivos da obrigação tributária no CTN ou outra lei complementar.483 É o que 

decorre de julgado do STJ segundo o qual “[o] art. 146, inciso III, b, da Constituição Federal, 

estabelece que as normas sobre responsabilidade tributária deverão se revestir obrigatoriamente 

de lei complementar”.484 

                                                 

483  “O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição de 1988 com nível de lei complementar por 

trazer normas que cumprem tal função. Em seu Livro II, dedicado justamente às Normas Gerais de Direito 

Tributário, disciplina a Legislação Tributária, a Obrigação Tributária, o Crédito Tributário e a Administração 

Tributária, em nada desbordando, pois, do que pretendeu o Constituinte.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal 

(Pleno). Recurso Extraordinário 562.276/PR. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO 

CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES 

FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS 

TRIBUNAIS [...]. Recorrente: União. Recorrido: Owner`s Bonés Promocionais LTDA - ME. Relatora: 

Ministra Ellen Gracie, 03 de outubro de 2010. Diário da Justiça Eletrônico, n. 27, p. 419-444, 10 fev. 2011.). 
484  “O ilustre tributarista Hugo de Brito Machado, com absoluta razão a meu pensar, doutrina que: ‘A 

responsabilidade tributária não é matéria de livre criação e alteração pelo legislador infraconstitucional. A 

Constituição Federal de 1988 estabelece, implícita ou explicitamente, limitações as quais a produção normativa 

inferior relativa ao tema está adstrita. Vejamos. No que diz respeito ao aspecto formal, o texto constitucional é 

expresso em atribuir à lei complementar o trato da matéria. Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] III - 

estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre: [...] b) obrigação, lançamento, crédito, 

prescrição e decadência tributárias.’ Portanto, inteiramente desprovidas de validade são as disposições da Lei 

nº 8.620/93, ou de qualquer outra lei ordinária, que indevidamente pretenderam alargar a responsabilidade dos 

sócios e dirigentes das pessoas jurídicas. Nesse sentido, aliás, é a lição de João Luís Nogueira Matias 

(Responsabilidade Tributária de Sócios no Mercosul, Belo Horizonte, Mandamentos, 2001, p. 73): ‘Na forma 

de que requer o art. 146, inciso III, b, da Constituição Federal, a legislação que estabelecer normas sobre 

responsabilidade tributária deverá se revestir obrigatoriamente de lei complementar.’” (BRASIL. Superior 

Tribunal de Justiça (1ª Seção). Recurso Especial 717.717/SP. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS PARA COM SEGURIDADE SOCIAL. REDIRECIONAMENTO. 

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA). 

SOLIDARIEDADE. PREVISÃO PELA LEI 8.620/93, ART. 13. NECESSIDADE DE LEI 

COMPLEMENTAR CF, ART. 146, III, B). INTERPRETAÇÕES SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. CTN, 

ARTS. 124, II, E 135, III. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 1.016 E 1.052. VIOLAÇÃO AO ART. 535. 

INOCORRÊNCIA [...]. Recorrente: Instituto Nacional Do Seguro Social. Recorrido: Elias Cirilo Dos Santos 

e outro. Relator: Ministro José Delgado, 28 de setembro de 2005. Diário da Justiça, [Brasília], p. 172, 08 maio 

2006).  
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Assim, a solidariedade prevista pelo art. 124 do CTN não é um tipo autônomo de 

responsabilização por crédito tributário, mas, sim, uma forma de gradação de vínculo 

obrigacional existente entre sujeitos que já integram o polo passivo da obrigação tributária. 

Antes disso, deve haver norma que inclua o terceiro na posição de sujeito passivo, como 

responsável. Essa norma deve ser de caráter complementar.485 

Em outras palavras: o art. 124 do CTN não se presta a embasar a responsabilidade de 

terceiros que antes não integravam o polo passivo das obrigações tributárias. Essa 

responsabilização terá de ser feita antes ou simultaneamente à imposição das consequências da 

solidariedade. 

Entretanto, essa lei complementar seria dispensável para a imposição de solidariedade 

pelo pagamento do ITBI às partes na compra e venda de imóveis. Isso porque tanto comprador 

quanto vendedor já podem ser sujeitos passivos do tributo com base no art. 42 do CTN, que 

define como contribuinte qualquer das partes na operação tributada. Bastaria a lei ordinária 

estabelecer solidariedade entre os dois, com base no art. 124, II do CTN.  

Mesma conclusão não se aplica para os casos do ISS e do ICMS, regidos por normas 

complementares específicas (Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003486 e Lei 

Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, 487 respectivamente). Essas determinam o 

contribuinte de cada imposto, que são (abreviadamente) o prestador de serviços e o comerciante 

de mercadorias. Como regra, destinatários de serviços e compradores de produtos não integram 

o polo passivo da obrigação tributária em caso de compras pagas em moeda-física, sendo 

necessária lei complementar para incluí-los nessa posição antes de atribuir-lhes solidariedade 

pelo recolhimento dos tributos.488  

                                                 

485 “A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. O 

Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a matéria em seção própria, estranha ao Capítulo V, 

referente à responsabilidade. É que a solidariedade é simples forma de garantia, a mais ampla das garantias 

fidejussórias. Quando houver mais de um obrigado no polo passivo da obrigação tributária (mais de um 

contribuinte, ou contribuinte e responsável, ou apenas uma pluralidade de responsáveis), o legislador terá que 

definir as relações entre os coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com 

benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade, não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no polo passivo 

da obrigação tributária, apenas maneira de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo 

passivo.” (BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualização Misabel Abreu Machado Derzi. 

12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 1119). 
486  Lei Complementar nº 116/03. “Art. 5º Contribuinte é o prestador do serviço.” 
487  Lei Complementar nº 87/96. “Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com 

habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações 

e as prestações se iniciem no exterior.” 
488  Ambas as Leis Complementares nº 116/03 (em seu art. 6º) e 87/96 (em seus arts. 5º e 6º) delegam a leis 

ordinárias a possibilidade de atribuir responsabilidade a terceiros pelo pagamento dos impostos. Entretanto, ao 

fazê-lo, não tratam de atribuição de solidariedade aos terceiros por lei ordinária, mas apenas de 
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Enfim, por mais que a proposta aqui discutida peça implementação por via de lei 

complementar, com necessidade de aprovação por maioria absoluta do Congresso, a nova regra 

não colidiria com as diretrizes gerais do CTN, posto que (como antes detalhado) haverá vínculo 

real entre os responsáveis solidários e o fato gerador. E é justamente isso que pede a leitura 

conjunta dos art. 124, II e 128 do CTN. 

 Um segundo obstáculo seria a necessidade de ajustar as normas que ditam o curso legal 

da moeda, a exemplo do descrito na primeira proposta (subseção 8.2.1). Isso porque haveria 

pouco sentido em estabelecer um ônus tributário aos participantes de transações pagas em 

espécie ao mesmo tempo em que outras normas obrigam a aceitação do papel-moeda de forma 

irrestrita. 

 Aliás, vendedores de imóveis, adquirentes de produtos e destinatários de serviços 

deveriam atentar-se para a necessidade de estabelecer controles próprios para comprovar a 

realização de pagamentos de grandes somas por outros meios que não o papel-moeda. Ausentes 

demonstrativos de pagamento por outros meios, haveria espaço para questionamentos da 

autoridade fiscal e eventual responsabilização pelos tributos originados pelas operações pagas 

em espécie.  

 Por fim, essa proposta tampouco retiraria a necessidade de observância de regras como 

a IN RFB 1761 e a Resolução COAF nº 25/13. Como os pagamentos em moeda física 

continuariam permitidos (resultando apenas na responsabilidade tributária dos participantes), 

ainda deveriam ser comunicados às autoridades administrativas. 

                                                 

responsabilidade por transferência ou substituição. A solidariedade não se confunde com a responsabilidade 

por transferência ou substituição. Explica Luís Eduardo Schoueri: “Fala-se em substituição quando o 

legislador, conquanto descrevendo uma conduta praticada por uma pessoa (contribuinte) como hipótese 

tributária, determina que, verificada aquela conduta, outra pessoa (substituto) terá a obrigação de recolher o 

tributo. [...] Já a responsabilidade stricto sensu (por transferência) surgirá quando o legislador, embora 

definindo um sujeito passivo pela verificação do fato jurídico tributário, determina, em virtude de outro fato 

(diverso do fato jurídico tributário) que outra pessoa passará a ser responsável (solidariamente ou não) pelo 

recolhimento do tributo devido pelo primeiro. É o caso da responsabilidade dos sucessores, de que tratam os 

artigos 129 a 133 do CTN.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

Edição do Kindle. p. 1176 a 1177).  
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9 INCENTIVOS ADICIONAIS AO USO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE 

PAGAMENTO 

 

Adicionalmente às propostas de conferir irrecusabilidade à moeda eletrônica e 

escritural ou limitar pagamentos em espécie em transações de grande valor (capítulos 6, 7 e 8), 

cabe refletir sobre possíveis incentivos ao uso de meios eletrônicos de pagamento. Ao promover 

ativamente o desenvolvimento de alternativas ao dinheiro em espécie e seu acesso a maior 

parcela da população, é possível reduzir o apelo do papel-moeda e minimizar os impactos 

negativos de políticas de restrição à circulação do dinheiro.489 A análise dos itens a seguir não 

tem o condão de esgotar suas características individuais, mas apenas de relacionar seu 

funcionamento geral com o potencial de estímulo a pagamentos digitais.  

 

9.1 PIX 

  

Alguns incentivos integram medidas que já estão em curso, como a adoção do Pix. 

Conforme relatório de 2018 sobre uso de dinheiro no mundo (World Cash Report), o avanço 

dos pagamentos eletrônicos é resultado de inovações que facilitam o uso desses métodos, sendo 

a infraestrutura de pagamentos instantâneos o exemplo primário dessa constatação.490 No 

Brasil, a mesma conclusão é aplicável. 

O SPI é uma infraestrutura centralizada de liquidação bruta em tempo real de 

pagamentos instantâneos instituída pelo Banco Central em 2020. Ele opera dentro de um 

conjunto de regras (arranjo de pagamentos) denominado Pix, estando disponível para 

liquidação de ordens de crédito 24 horas por dia, todos os dias do ano.491 

Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o Pix tem potencial 

para incentivar mecanismos eletrônicos de pagamento em detrimento do dinheiro físico.492 Uma 

                                                 

489  CAMPBELL, Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform 

Cash Thresholds. M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for 

Business & Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 9.  
490  BOESENACH, Ewout; DE VRIES, Taco; VAN DER KNAAP, Paul. World Cash Report 2018. [Utrecht]: 

G4S Cash Solutions, [2018]. Disponível em: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-

report.pdf. Acesso em: 05 fev. 2021. p. 120-121. 
491  Circular do Banco Central n° 4.027/20. 
492  Segundo declaração do presidente do Banco Central, o Pix será uma forma de mitigar o uso do dinheiro físico: 

(Pix e Open Banking) vão ser uma ajuda muito grande também na forma de desintermediar essa necessidade 

de as pessoas terem dinheiro físico" (GUSSON, Cassio. Presidente do Banco Central do Brasil fala sobre o 

'fim do dinheiro' em apresentação para o Goldman Sachs. Cointelegraph, [s. l.], 09 jun. 2020. Disponível em: 

 

https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
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vez que foi disponibilizado ao público no final de novembro de 2020, ainda não há dados 

estatísticos que comprovem essa afirmação – mas há indícios razoáveis de sua veracidade.  

O primeiro deles é que o Pix pode reduzir custos de instituições participantes desse 

arranjo e dos usuários de serviços de pagamento. Transferências interbancárias, por meio de 

TED e DOC, não têm gratuidade mínima prevista em normas. No Pix, por outro lado, foi 

estabelecido um nível de gratuidade aos usuários dos serviços prestados no âmbito desse 

arranjo,493 com intuito de reduzir os custos da sociedade com pagamentos de varejo.494 

Assim, pessoas físicas e empresários individuais são isentos de cobrança de tarifas 

para o envio de recursos com finalidade de transferência e de compra e para recebimento de 

recursos com finalidade de transferência.495 Pessoas jurídicas, por sua vez, ainda podem ser 

tarifadas pelas instituições detentoras de suas contas ou em razão do envio e recebimento de 

recursos ou em decorrência da contratação de serviços acessórios aos envios e recebimentos.496 

                                                 

https://cointelegraph.com.br/news/president-of-the-central-bank-of-brazil-talks-about-the-end-of-money-in-

presentation-to-goldman-sachs Acesso em: 12 nov. 2020). 
493  Um possível contra-argumento à expectativa de diminuição do trânsito de papel-moeda é que o Pix deverá 

reduzir também as tarifas cobradas em operações de saques, além de permitir essas operações em lojas, 

facilitando retiradas de dinheiro físico e sua futura movimentação (TAUHATA, Sérgio. Tecnologias aumentam 

acesso a dinheiro físico. Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2020. Disponível em: 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/23/novas-tecnologias-aumentam-acesso-a-dinheiro-

fisico.ghtml. Acesso em: 23 out. 2020).  

 Entretanto, espera-se que o Pix traga velocidade, conveniência e redução de tarifas de movimentações digitais. 

Com isso, a necessidade e procura por saques também diminuiria. Pelo menos é o que aconteceu em outros 

países que já implementaram sistemas de transferências instantâneas. Segundo Edlayne Altheman Burr, 

diretora responsável por estratégias de pagamentos para a América Latina na Accenture, as reduções de 

despesas proporcionadas pelo Pix em relação a TEDs, DOCs e saques podem variar de 10% a 40%. Ela explica 

que, quanto às transações nos caixas eletrônicos, mercados que adotaram pagamentos instantâneos observaram 

recuo no uso das máquinas ATM. “Em países como Suécia, Noruega e Reino Unido, a quantidade de retiradas 

em ATMs caiu em taxas de 4% a 16% ao ano, entre 2014 e 2018.” (SARAIVA, Jacilio. Pagamento instantâneo 

pode girar R$ 16 trilhões. Valor Econômico, São Paulo, 15 jun. 2020. Disponível em: 

https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/06/15/pagamento-instantaneo-pode-girar-r-16-

trilhoes.ghtml. Acesso em: 20 jun. 2020).  
494 BRASIL. Banco Central. Resolução BCB n° 19 de 1/10/2020. Dispõe sobre a cobrança de tarifas de clientes 

pela prestação de serviços no âmbito do arranjo de pagamentos instantâneos instituído pelo Banco Central do 

Brasil (Pix) e pela prestação do serviço de iniciação de transação de pagamento no âmbito de arranjos de 

pagamento. [S. l.], 25 out. 2021. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&

numero=19. Acesso em: 13 nov. 2021. itens 3 e 9.  
495  Também é possível movimentar recursos do auxílio emergencial por meio do Pix.  
496  Resolução Banco Central nº 19, de 1 de outubro de 2020:  

 Art. 3º É vedada a cobrança de tarifas, por parte da instituição detentora da conta de depósitos ou da conta de 

pagamento pré-paga, no âmbito do Pix, do cliente pessoa natural, inclusive empresários individuais, em 

decorrência de:  

 I - envio de recursos, com as finalidades de transferência e de compra; e  

 II - recebimento de recursos, com a finalidade de transferência.  

 Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso I do caput não se aplica às transações realizadas por meio de 

canais de atendimento presencial ou pessoal da instituição, inclusive o canal de telefonia por voz, quando 

estiverem disponíveis os meios eletrônicos para a sua realização.  

 

https://cointelegraph.com.br/news/president-of-the-central-bank-of-brazil-talks-about-the-end-of-money-in-presentation-to-goldman-sachs
https://cointelegraph.com.br/news/president-of-the-central-bank-of-brazil-talks-about-the-end-of-money-in-presentation-to-goldman-sachs
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/23/novas-tecnologias-aumentam-acesso-a-dinheiro-fisico.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/23/novas-tecnologias-aumentam-acesso-a-dinheiro-fisico.ghtml
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/06/15/pagamento-instantaneo-pode-girar-r-16-trilhoes.ghtml
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/06/15/pagamento-instantaneo-pode-girar-r-16-trilhoes.ghtml
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=19
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=19
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Quando do pagamento do Pix na situação de cobrança, assemelhado ao boleto, o 

pagador também não será tarifado.497 Aliás, o Pix pode ser um substituto dos boletos 

tradicionais para vendas realizas por empresas de comércio eletrônico, inclusive a clientes que 

não são titulares de cartões de crédito.  

Isso porque boleto comum gera uma série de custos aos lojistas: quando o cliente faz 

uma compra e opta pelo pagamento em boleto, o produto fica “travado” no estoque da loja. Se 

houver desistência da compra, a loja pode perder a oportunidade de vender o mesmo produto a 

outro consumidor nesse interregno. Estima-se que 50% dos boletos não são pagos.498 Já no caso 

do Pix, as movimentações são instantâneas e, por isso, não há margem para desistência depois 

da confirmação da compra. Por isso, é possível que varejistas ofereçam descontos499 a quem 

realizar pagamentos por esse meio.500 

O Pix também tem a proposta de baratear custos para instituições participantes da 

cadeia de pagamentos, com potencial de diminuição dos ônus que recaem sobre os usuários 

finais. São três as razões para isso. Em primeiro lugar, as transferências ocorrem diretamente 

da conta do usuário pagador para a do usuário recebedor, reduzindo necessidade de intervenção 

de agentes intermediários. Em segundo, a estrutura de tarifas entre os participantes destaca a 

ausência de tarifa de intercâmbio501 ou outras formas de remuneração, diretas ou indiretas, entre 

instituições participantes.502 Em terceiro, o Pix é arranjo instituído pelo próprio Banco Central 

                                                 

 Art. 4º  A instituição detentora da conta de depósitos ou da conta de pagamento pré-paga somente pode cobrar 

tarifas, no âmbito do Pix, do cliente:  

 I - pessoa natural, inclusive empresários individuais, em decorrência de recebimento de recursos, com a 

finalidade de compra; e  

 II – pessoa jurídica, em decorrência de:  

 a) envio e recebimento de recursos; e  

 b) prestação de serviços acessórios relacionados ao envio ou ao recebimento de recursos.” 
497  BRASIL. Banco Central. Perguntas e respostas: Pagamento Instantâneo (PIX). [S. l.], jul. 2021. Disponível 

em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaserespostaspix. Acesso em: 15 ago. 2021.  
498  As informações são de Breno Lobo, chefe de subunidade no Departamento de Competição e Estrutura do 

Mercado Financeiro do Banco Central. (MOREIRA, Talita. Pix pode ‘bancarizar’ 30 milhões de pessoas. 

Valor Econômico, São Paulo, 02 out. 2020. Disponível em: 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/02/pix-pode-bancarizar-30-milhoes-de-pessoas.ghtml. 

Acesso em: 03 out. 2020). 
499  A Lei nº 13.455/17 autorizou a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do 

prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. 
500  Informações dadas por Breno Lobo, chefe de subunidade no Departamento de Competição e Estrutura do 

Mercado Financeiro do Banco Central. (MOREIRA, Talita. Pix pode ‘bancarizar’ 30 milhões de pessoas. 

Valor Econômico, São Paulo, 02 out. 2020. Disponível em: 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/02/pix-pode-bancarizar-30-milhoes-de-pessoas.ghtml. 

Acesso em: 03 out. 2020). 
501  Para explicação do termo “tarifa de intercâmbio”, veja-se item 9.4 abaixo.  
502  Conforme determina o art. 96 da Resolução Banco Central nº 1/20, “[f]ica vedada a cobrança de tarifas ou 

outras formas de remuneração, de forma direta ou indireta, entre participantes prestadores de serviço de 

pagamento do usuário recebedor e participantes prestadores de serviço de pagamento do usuário pagador.” 

 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/perguntaserespostaspix
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/02/pix-pode-bancarizar-30-milhoes-de-pessoas.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/02/pix-pode-bancarizar-30-milhoes-de-pessoas.ghtml
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e não por um agente privado que visa ao lucro em sua operação (como é o caso das principais 

bandeiras brasileiras).503 

Assim, as tarifas cobradas pelo Banco Central sobre participantes do Pix têm como 

propósito exclusivo ressarcir despesas incorridas pela autoridade com serviços e infraestruturas 

disponibilizados.504 Mais especificamente, as instituições participantes devem desembolsar R$ 

0,01 a cada 10 ordens de pagamento liquidadas no âmbito do Pix.505 

Por fim, outro possível fator de redução de custos é o espaço conferido pelo Pix para 

que instituições menos representativas se conectem indiretamente ao sistema, sem a 

manutenção de contas, mas usando como agentes de liquidação as instituições diretamente 

conectadas.506 

 

9.2 PROGRAMAS PÚBLICOS DE CASHBACK 

 

Além do Pix, cuja implementação já foi iniciada, outros incentivos poderiam ser 

colocados em marcha. Por exemplo, programas de cashback (“dinheiro de volta”, em tradução 

nossa) – ou seja, de estorno de percentual de valores pagos pelos detentores de cartões de 

pagamento. 

No Brasil, existem programas privados de cashback, em que estabelecimentos 

devolvem a seus consumidores um percentual sobre os valores gastos ou geram saldo para uso 

futuro. Entretanto, o cashback proposto neste trabalho é de outra ordem: o próprio Estado 

devolve aos portadores de cartões e aos lojistas percentuais sobre as compras realizadas por 

meios eletrônicos. Seria um estímulo direto aos instrumentos eletrônicos de pagamento, e a 

destinação de verbas públicas de um tal programa poderia ser compensada, ou pelo menos 

mitigada, pela redução da evasão fiscal – ou seja, pelo aumento de arrecadação tributária.  

A Itália é exemplo de país que adotou programa de cashback por meio da Legge di 

Bilancio (“Lei de Orçamento”, em tradução nossa) de 2020, com propósito de incentivar o uso 

de meios rastreáveis de pagamento e combater a evasão fiscal. A mesma lei confere ao 

                                                 

503  BRASIL. Banco Central. Resolução BCB n° 19 de 1/10/2020. Dispõe sobre a cobrança de tarifas de clientes 

pela prestação de serviços no âmbito do arranjo de pagamentos instantâneos instituído pelo Banco Central do 

Brasil (Pix) e pela prestação do serviço de iniciação de transação de pagamento no âmbito de arranjos de 

pagamento. [S. l.], 25 out. 2021. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&

numero=19. Acesso em: 13 nov. 2021. item 9.  
504  Inclusive aqueles custos incorridos para liquidação de ordens de pagamento instantâneo. 
505  Instrução Normativa Banco Central nº 3, de 3 de agosto de 2020.  
506  SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 3. ed. São Paulo: Trevisan, 2020. p. 283.  

 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=19
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=19


 161 

estabelecimento comercial um crédito fiscal em valor equivalente a 30% das comissões (tarifas) 

pagas sobre as transações realizadas com consumidores por meio de instrumentos de pagamento 

rastreáveis (como cartões de crédito e débito).507 

Programas como esse ainda não existem no Brasil, mas modelos assemelhados podem 

ajudar na sua estruturação futura. É o caso do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do 

Governo do Estado de São Paulo, que tem o propósito de reduzir a carga tributária individual 

dos cidadãos, permitindo que recebam créditos ao efetuar compras de mercadorias no estado. 

O programa distribui até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelos lojistas aos consumidores 

que solicitarem nota fiscal paulistana e informarem CPF ou CNPJ.508 

 

9.3 TARIFAS DE INTERCÂMBIO LIMITADAS 

 

Outro incentivo seria a limitação de tarifas na cadeia de pagamentos de cartões. Mais 

especificamente, da chamada tarifa de intercâmbio, cobrada pelos bancos emissores de cartões 

de pagamento das instituições credenciadoras. 

Esse limite teria dois objetivos. O primeiro seria reduzir as tarifas futuramente 

repassadas pelas credenciadoras aos estabelecimentos comerciais credenciados (em decorrência 

de vendas feitas em cartões de pagamento). Já o segundo, reduzir as taxas cobradas pelos 

lojistas dos consumidores finais que utilizem cartões de pagamento. 

Essa medida é adotada em diversos países, como Austrália, Argentina, Canadá, China, 

Estados Unidos da América e em nações da União Europeia.509 Essa última implementou, em 

2015, o Regulamento de Tarifas de Intercâmbio (Interchange Fees Regulation), que limitou 

tarifas de intercâmbio a 0,2% em transações em cartão de débito e 0,3% no crédito. As 

justificativas adotadas ali foram reduzir as tarifas cobradas dos estabelecimentos comerciais 

                                                 

507  ASSIS, Luiz Roberto. Cash versus Electronic Payments: Costs and Environmental Impacts. 2020. Projeto 

final (Master em International Business – Executive) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milão, jun. 2020. 

p. 14. 

 USAI, Roberto. Legge di bilancio 2021: le novità in arrivo per famiglie, lavoratori e imprese. Altroconsumo, 

[s. l.], 16 nov. 2020. Disponível em: https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/legge-di-bilancio 

Acesso em: 16 nov. 2020. 

 AGENZIA DELLE ENTRATE. Che cos’è - Credito d'imposta su commissioni per i pagamenti elettronici. 

[S. l., 2020]. Disponível em: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-d-imposta-su-

commissioni-pagamenti-elettronici/infogen-credito-d-imposta-su-commissioni-pagamenti-elettronici. Acesso 

em: 16 nov. 2020. 
508  Lei Estadual (São Paulo) nº 12.685/07, atualizada pela Lei Estadual n° 17.293/20. 
509  RAGAZZO, Carlos. Regulação de meios de pagamento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 102.  

 

https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/legge-di-bilancio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-d-imposta-su-commissioni-pagamenti-elettronici/infogen-credito-d-imposta-su-commissioni-pagamenti-elettronici
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-d-imposta-su-commissioni-pagamenti-elettronici/infogen-credito-d-imposta-su-commissioni-pagamenti-elettronici
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(tornando a aceitação de cartões mais atrativa a eles) e mitigar a falta de transparência na 

definição dessas.510 

No Brasil, como em outros países, discussões sobre limites legais às tarifas praticadas 

no mercado de pagamentos ganham complexidades por conta da estrutura peculiar desse. Sua 

organização é baseada na teoria microeconômica conhecida como “mercado de dois lados”.511  

De um lado, o emissor oferece cartões para consumidores finais; de outro, o 

credenciador permite que o estabelecimento credenciado capture transações realizadas por meio 

de cartões. O emissor é responsável pela relação com o portador do cartão e o credenciador, 

pela relação com o estabelecimento comercial. Além disso, há um arranjo de pagamentos 

(conhecido como “bandeira”), que é uma empresa que detém a marca e define as regras e o 

funcionamento de todo o esquema de pagamentos. 

O dito esquema funciona como uma plataforma de três ou quatro partes. No último 

caso, credenciador e banco emissor de cartões são figuras distintas, enquanto no modelo de três 

partes uma mesma entidade performa os serviços de credenciamento e emissão. Apenas no 

modelo de quatro partes haverá tarifa de intercâmbio. Esse é ilustrado na Figura 2: 

 

  

                                                 

510  ITÁLIA. Banco Central. Tematiche istituzionali: Il costo sociale degli strumenti di pagamento in Italia. I 

risultati della seconda indagine. Roma, mar. 2020. Disponível em: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/tematiche-istituzionali/2020-costo-soc-strum-

pagamento/Tem_Istituzionali_2020_costo_sociale_strumenti_pagamento.pdf. Acesso em: 13 jun. 2020. p. 20. 

 RAGAZZO, Carlos. Regulação de meios de pagamento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 102. 
511  BRASIL. Banco Central; BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria De Acompanhamento Econômico; 

BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Direito Econômico. Relatório sobre a Indústria de Cartões de 

Pagamentos. [Brasília, 2008]. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Documents/sistema_pagamentos_brasileiro/Publicaco

es_SPB/Relatorio_Cartoes.pdf. Acesso em: 11 nov. 2020. p. 1. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/tematiche-istituzionali/2020-costo-soc-strum-pagamento/Tem_Istituzionali_2020_costo_sociale_strumenti_pagamento.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/tematiche-istituzionali/2020-costo-soc-strum-pagamento/Tem_Istituzionali_2020_costo_sociale_strumenti_pagamento.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Documents/sistema_pagamentos_brasileiro/Publicacoes_SPB/Relatorio_Cartoes.pdf
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Figura 2 – Diagrama do modelo de quatro partes 

 
Fonte: Banco Central do Brasil; Secretaria De Acompanhamento Econômico 

do Ministério da Fazenda; Secretaria de Direito Econômico do Ministério Da 

Justiça512 

 

A Figura 2 expõe os três preços básicos do mercado de cartões: tarifa ao portador 

(portador do cartão paga ao emissor), taxa de desconto (lojista paga ao credenciador) e tarifa de 

intercâmbio (credenciadora paga ao emissor). Essa última é o principal componente da taxa de 

desconto cobrada dos estabelecimentos comerciais e repassada aos consumidores finais nos 

custos dos produtos e serviços. Ela é definida exclusivamente pela bandeira, e não pelos 

emissores. 

O Banco Central estabeleceu limite para a tarifa de intercâmbio em operações no 

débito (Circular nº 3.887, de 26 de março de 2018).513 O objetivo era que a redução dessa aos 

credenciadores fosse repassada aos estabelecimentos comerciais via taxa de desconto e, em 

etapa posterior, aos consumidores, o que estimularia o uso de cartões de débito514 e, por 

conseguinte, reduziria o uso do dinheiro em espécie. 

A medida teve sucesso em diminuir a tarifa de intercâmbio e contribuiu efetivamente 

para a redução da taxa de desconto em operações com cartão de débito.515 Por outro lado, o 

                                                 

512  BRASIL. Banco Central; BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria De Acompanhamento Econômico; 

BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Direito Econômico. Relatório sobre a Indústria de Cartões de 

Pagamentos. [Brasília, 2008]. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Documents/sistema_pagamentos_brasileiro/Publicaco

es_SPB/Relatorio_Cartoes.pdf. Acesso em: 11 nov. 2020. p. 2. 
513  Transações com cartões de débito derivam de um relacionamento bancário (manutenção de uma conta depósito 

– conta-corrente, conta de poupança ou conta-salário) do portador com o emissor do cartão. 
514  BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

Cadernos do Cade: Mercado de Instrumentos de Pagamento. Departamento de Estudos Econômicos, Brasília, 

out. 2019. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/publicacoes-dee/CadernoMercadodeinstrumentosdepagamento.pdf. Acesso em: 10 nov. 2020. p. 

21.  
515  O repasse da redução do custo do credenciador com a tarifa de intercâmbio para a taxa de desconto passou de 

16,9%, no quarto trimestre de 2018, para 64,3% no primeiro trimestre de 2020. A queda da taxa de desconto, 
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limite imposto pela Circular nº 3.887/18 tem se mostrado incompleto. As regras não se aplicam 

a vendas não presenciais (e-commerce, por exemplo) e a transações com cartões corporativos.516 

Tampouco incidem sobre vendas com cartões de crédito, para as quais, aliás, as tarifas de 

intercâmbio vêm apresentando elevação desde o início da vigência da Circular nº 3.887/18. As 

diferenças entre as tarifas das operações de crédito e débito sempre existiram,517 mas foram 

acentuadas mais recentemente.518 

No mesmo sentido, o Banco Central concluiu que a diferença entre a evolução da taxa 

de desconto do débito e do crédito apresentou significância estatística a partir de 2019 (meses 

após a implementação do limite regulatório para operações no débito).519 Segundo Carlos 

Ragazzo, o que se induz desses movimentos é que pode estar havendo compensação das perdas 

sofridas pelos emissores nas transações de débito por meio do aumento na tarifa de intercâmbio 

do crédito.520 

Assim, a limitação de tarifas de intercâmbio, em operações no débito e crédito, não 

importa apenas para redução de custos aos estabelecimentos comerciais, mas para fins de 

equilíbrio do mercado de pagamentos. Ou melhor, para correção de distorções neste mercado. 

No modelo atual, bandeiras disputam entre si para angariar um maior número de emissores. 

                                                 

incentiva o comerciante a reduzir os preços cobrados dos consumidores nas compras com cartão de débito. 

(BRASIL. Banco Central. Avaliação do resultado regulatório da introdução de limites para a tarifa de 

intercâmbio de cartão de débito: Estudo Especial nº 106/2021. [Brasília], 17 maio 2021. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE106_Resultado_regulatorio_cap_cart

ao_de_debito.pdf. Acesso em: 25 maio 2021. p. 7).  
516  Argumentos apresentados pelo Banco Central para essas exceções foram: 1. Transações não presenciais 

demandam maior investimento por parte dos emissores na prevenção de fraudes. Assim, ao excluir essas 

transações dos limites tarifários, o Banco Central permite que emissores continuem desenvolvendo soluções 

para o uso de cartões de débito no comércio eletrônico. 2. Cartões de débito corporativos permitem o uso de 

um mesmo cartão por diferentes pessoas, o que aumenta os custos dos emissores com acompanhamento, 

conciliação e prevenção de fraudes. Assim, para não desestimular a emissão desses cartões corporativos, eles 

ficam fora do escopo dos limites. (BRASIL. Banco Central. Voto 76/2018–BCB, de 22 de março de 2018. 

Assuntos de Política Monetária – Propõe a regulação da tarifa de intercâmbio incidente nas transações de 

pagamento realizadas com cartão de débito em arranjos de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos 

Brasileiros (SPB). Ata BCB 3.177a, [Brasília], p. 117-143, [2018]. item 9, 10). 
517  “Em 2008, a tarifa de intercâmbio média das operações com cartões de crédito superou em 86% aquelas 

praticadas com cartões de débito. Com base em dados mais recentes, em 2017, essa diferença chegou ao 

patamar de, aproximadamente, 100%.” (BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica. Cadernos do Cade: Mercado de Instrumentos de Pagamento. 

Departamento de Estudos Econômicos, Brasília, out. 2019. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-

informacao/publicacoes-institucionais/publicacoes-dee/CadernoMercadodeinstrumentosdepagamento.pdf. 

Acesso em: 10 nov. 2020. p. 25). 
518  BRASIL. Banco Central. Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil. [Brasília, 2020]. 

Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/spbadendos. Acesso em: 17 nov. 2020. 
519  BRASIL. Banco Central. Avaliação do resultado regulatório da introdução de limites para a tarifa de 

intercâmbio de cartão de débito: Estudo Especial nº 106/2021. [Brasília], 17 maio 2021. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE106_Resultado_regulatorio_cap_cart

ao_de_debito.pdf. Acesso em: 25 maio 2021. p. 6. 
520  RAGAZZO, Carlos. Regulação de meios de pagamento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 105.  
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Para atrair emissores, as bandeiras elevam o valor de tarifas de intercâmbio cobráveis pelos 

emissores integrantes de seus arranjos.  

O resultado é um paradoxo observado desde os anos 2000 por David Balto: o aumento 

da competição entre arranjos não reduz as tarifas, mas ao contrário, aumenta-as. Segundo o 

mesmo autor, tarifas interbancárias cresceram521 porque há pouca pressão para reduzi-las. Na 

verdade, bandeiras têm um incentivo perverso de competir por emissores através do aumento 

de tarifas interbancárias que esses emissores poderão cobrar (direta ou indiretamente) dos 

estabelecimentos comerciais.522 

Nessa lógica, é correto dizer que a tarifa de intercâmbio reflete o poder de barganha 

das partes existentes nesse mercado de dois lados523 e que são os emissores quem têm maior 

capacidade de barganha. Os estabelecimentos credenciados, por sua vez, financiam emissores 

pagando taxas de desconto elevadas, que refletem o repasse das tarifas interbancárias impostas 

pelas bandeiras. Limitar as tarifas interbancárias em operações nos cartões de débito e crédito 

seria forma de mitigar essa situação, impedindo fluxos desequilibrados entre um lado do 

mercado, representado pela captura de transações, para o outro, representado pela emissão de 

cartões.524  

Não há garantia de que a extensão da limitação da tarifa interbancária às operações de 

crédito não causará acréscimo das tarifas ao portador (cobradas dos emissores sobre os 

portadores de cartões), novamente como tentativa de compensação de perdas pelas emissoras. 

Entretanto, dessa vez, a concorrência entre emissores operará em favor dos consumidores.  

                                                 

521 Esse crescimento também foi verificado no Brasil. A título de exemplo, entre o início de 2010 e final de 2019, 

o percentual correspondente à tarifa de intercâmbio da taxa de desconto praticada em operações no crédito 

aumentou de 50% para 72%. (BRASIL. Banco Central. Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões 

no Brasil. [Brasília, 2020]. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/spbadendos. Acesso em: 17 

nov. 2020).  
522  BALTO, David. The Problem of Interchange Fees: Costs Without Benefits? ECLR, n. 4, p. 215-224, 2000. 

Disponível em: https://www.fmi.org/docs/interchange/baltoRKMC.pdf. Acesso em: 11 nov. 2020. p. 221.  
523  LITAN, Robert E.; POLLOCK, Alex J. The Future of Charge Card Networks: Working Paper 06-03. [S. l.]: 

AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, fev. 2006. Disponível em: https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/07/200602_chargecards.pdf. Acesso em: 31 ago. 2021. 
524  Os dois lados do mercado devem ser vistos sob o ponto de vista de racionalidade econômica. Para que um 

arranjo ganhe relevância, deve crescer nos dois lados: emissão e credenciamento.  “Uma bandeira com ampla 

emissão, mas com baixa rede de captura tem pouco valor para o consumidor, assim como uma ampla rede de 

captura com baixa base de cartões no mercado não é interessante.” (Nota Técnica nº 

10/2016/CGAA2/SGA1/SG/CADE). A análise do mercado deve levar em consideração esses dois lados, a fim 

de atrair de forma equilibrada participantes para os dois lados. Uma arquitetura regulatória que falhe em fazê-

lo pode gerar efeitos colaterais indesejáveis (BRASIL. Banco Central; BRASIL. Ministério da Fazenda. 

Secretaria De Acompanhamento Econômico; BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Direito Econômico. 

Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos. [Brasília, 2008]. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Documents/sistema_pagamentos_brasileiro/Publicaco

es_SPB/Relatorio_Cartoes.pdf. Acesso em: 11 nov. 2020. p. 2). 
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Evidência disso é estudo de 2021 do Banco Central em que se constatou que “o repasse 

de variações da TIC [tarifa de intercâmbio] para o MDR [a taxa de desconto] (lado da 

adquirência) tende a ser maior que o repasse para a anuidade (lado da emissão)”. Por isso, 

analisando as consequências da diminuição da tarifa de intercâmbio “a tarifa do comerciante se 

reduzirá mais do que o aumento das tarifas para os usuários do cartão”.525 

A tarifa ao portador é composta essencialmente de uma parcela fixa (a anuidade) e 

outra variável (por transação, por emissão, pela reposição do cartão e por serviços). A última é 

geralmente negativa em virtude de programas de relacionamento disponibilizados pelos 

emissores e da necessidade de incentivar o uso dos cartões pelos seus portadores.526   

Por se tratar de um serviço, é natural que a emissão seja remunerada. Entretanto, 

qualquer acréscimo de custas seguiria a lógica de mercado – ou seja, havendo concorrência 

entre emissores, o aumento de preços praticado por um tenderia a levar à migração da clientela 

para outros agentes, que competiriam por preços e benefícios melhores aos consumidores.527 

Além disso, eventual elevação de tarifas variáveis causaria desestímulo ao uso do cartão pelos 

portadores e mesmo à contratação dos respectivos emissores. 

Outro fator que contribui para o acréscimo da tarifa de intercâmbio no Brasil é a 

verticalização do setor, que pode influenciar a determinação dessa tarifa com a finalidade de 

pressionar as margens de credenciadoras não verticalizadas.528 Grande parte das instituições 

financeiras brasileiras passou a operar em mais de um elo da cadeia de cartões. Segundo o 

Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE), “[a]o participarem das pontas 

da bandeira, emissão e credenciamento, os bancos controladores de uma bandeira verticalizada 

                                                 

525  BRASIL. Banco Central. Avaliação do resultado regulatório da introdução de limites para a tarifa de 

intercâmbio de cartão de débito: Estudo Especial nº 106/2021. [Brasília], 17 maio 2021. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE106_Resultado_regulatorio_cap_cart

ao_de_debito.pdf. Acesso em: 25 maio 2021. p. 2.  
526  BRASIL. Banco Central; BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria De Acompanhamento Econômico; 

BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Direito Econômico. Relatório sobre a Indústria de Cartões de 

Pagamentos. [Brasília, 2008]. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Documents/sistema_pagamentos_brasileiro/Publicaco

es_SPB/Relatorio_Cartoes.pdf. Acesso em: 11 nov. 2020. p. 112. 
527 “A tarifa [ao portador] cresce com o custo dos bancos emissores e decresce com o grau de competição entre 

emissores, com a tarifa de intercâmbio e com o nível de resistência dos portadores de cartão – quanto maior a 

elasticidade-preço da demanda dos portadores por serviços de cartão, maior a sua resistência.” (BRASIL. 

Banco Central; BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria De Acompanhamento Econômico; BRASIL. 

Ministério da Justiça. Secretaria de Direito Econômico. Relatório sobre a Indústria de Cartões de 

Pagamentos. [Brasília, 2008]. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Documents/sistema_pagamentos_brasileiro/Publicaco

es_SPB/Relatorio_Cartoes.pdf. Acesso em: 11 nov. 2020. p. 24). 
528  RAGAZZO, Carlos. Regulação de meios de pagamento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 98.  
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poderiam, por exemplo, estipular tarifas de intercâmbio que visassem discriminar 

credenciadoras concorrentes”.529  

Portanto, a limitação de tarifas de intercâmbio em operações com cartões de crédito e 

débito é também uma medida tendente a promover a concorrência no mercado de 

credenciamento. Essa limitação pode impedir a pressão sobre margens de lucro das 

credenciadoras (especialmente aquelas não verticalizadas), garantir a atratividade para 

entrantes no mercado de credenciamento e evitar o repasse de tarifas elevadas aos 

estabelecimentos por meio da taxa de desconto.530  

Resultados econométricos divulgados pelo Banco Central sugerem a efetividade da 

intervenção regulatória para redução da tarifa de intercâmbio em operações no débito, uma vez 

que as características do mercado são insuficientes para produzir tal redução de custos para 

credenciadores e lojistas a partir de sua dinâmica própria.531 O próximo passo seria estender a 

intervenção regulatória às operações realizadas com cartões de crédito, medida que visa aos 

mesmos benefícios da Circular nº 3.887/18, além de um adicional: reduzir a disparidade das 

taxas de desconto entre pagamentos em cartões de débito e crédito. 

Concluindo, a limitação de tarifas de intercâmbio em operações realizadas com cartões 

de débito e de crédito é medida relevante para (i) reduzir as tarifas repassadas pelas 

credenciadoras aos estabelecimentos comerciais credenciados em decorrência de vendas feitas 

em cartões de pagamento; e (ii) reduzir as taxas cobradas pelos lojistas dos consumidores finais 

que utilizem cartões de pagamento. Assim, entende-se que a medida tem potencial efetivo de 

estimular o uso dos cartões eletrônicos de pagamento, em detrimento da moeda física.  

 

9.4 MOEDAS DIGITAIS SOBERANAS  

 

A última medida de estímulo à digitalização dos pagamentos explorada neste capítulo 

é a emissão de moedas digitais soberanas, explicadas a seguir. O item 4.1 deste trabalho narrou 

                                                 

529  BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

Cadernos do Cade: Mercado de Instrumentos de Pagamento. Departamento de Estudos Econômicos, Brasília, 

out. 2019. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/publicacoes-dee/CadernoMercadodeinstrumentosdepagamento.pdf. Acesso em: 10 nov. 2020. p. 

25 a 26. 
530  RAGAZZO, Carlos. Regulação de meios de pagamento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.p. 99, 105.  
531  BRASIL. Banco Central. Avaliação do resultado regulatório da introdução de limites para a tarifa de 

intercâmbio de cartão de débito: Estudo Especial nº 106/2021. [Brasília], 17 maio 2021. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE106_Resultado_regulatorio_cap_cart

ao_de_debito.pdf. Acesso em: 25 maio 2021. p. 8. 
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o processo de supressão do metalismo e do padrão-ouro, seguido da adoção do papel-moeda de 

valor nominal e curso legal. Em seguida, expôs-se outro capítulo da narrativa monetária: a 

substituição gradual do papel-moeda por meios eletrônicos de pagamento. Isso posto, há 

diversas possibilidades quanto ao futuro dos pagamentos eletrônicos em um mundo moldado 

pela atualização tecnológica e pela constante destruição criadora.532  

Uma alternativa seria priorizar ajustes e melhorias no sistema de pagamentos existente; 

outra, estimular a emissão de moedas digitais por bancos centrais. Foge ao escopo deste trabalho 

avaliar a conveniência de um ou outro caminho pela autoridade monetária, mas é preciso 

averiguar de que modo a eventual emissão de uma moeda digital brasileira incentivaria 

transações eletrônicas e reduziria a circulação do papel-moeda. É o que se pretende fazer a 

partir daqui. 

Hoje, diversas jurisdições estudam a emissão de moeda digital governamental – a 

Central Bank Digital Currency (CBDC).533 Trata-se de moeda de suporte eletrônico emitida 

por um banco central, que pode ser utilizada como meio de pagamento ou reserva de valor. Em 

essência, é o dinheiro eletrônico do banco central.534  

As características de uma CBDC podem variar substancialmente entre os projetos em 

desenvolvimento no momento. Por exemplo, pode ser constituída como moeda de acesso 

universal (quando oferecida a qualquer pessoa e para qualquer propósito) ou restrito (limitada 

a um grupo seleto de agentes econômicos ou a propósitos específicos). No último caso, não há 

muita novidade. Afinal, bancos centrais emitem dinheiro digital desde a década de 1980 para o 

sistema interbancário. São os depósitos voluntários ou compulsórios mantidos nesses bancos 

centrais por instituições financeiras, as conhecidas reservas bancárias.535 

                                                 

532  SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1984. p. 112-

113. 
533 Para estudo aprofundado sobre CBDCs, veja-se as obras “Direito das Criptomoedas e dos Criptoativos”, de 

Pierpaolo Cruz Bottini, Eduardo Salomão Neto e Fabio Kupfermann Rodarte, “After Libra, Digital Yuan and 

COVID-19: Central Bank Digital Currencies and the New World of Money and Payment Systems” de Anton 

N. Didenko, Dirk A. Zetzsche, Douglas W. Arner e Ross P. Buckley e o trabalho “Broadening narrow money: 

monetary policy with a central bank digital currency”, de Jack Meaning, Ben Dyson, James Barker e Emily 

Clayton, produzido através do Banco Central da Inglaterra. 
534  BARKER, James; CLAYTON, Emily; DYSON, Ben; MEANING, Jack. Broadening narrow money: 

monetary policy with a central bank digital currency. Staff Working Paper No. 724. Londres: Bank of England, 

maio 2018. Disponível em: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-

paper/2018/broadening-narrow-money-monetary-policy-with-a-central-bank-digital-currency.pdf. Acesso 

em: 16 nov. 2020. p. 4.  
535  SUÉCIA. Banco Nacional. The Riksbank’s e-krona project: Report 2. Estocolmo, out. 2018. Disponível em: 

https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2018/the-riksbanks-e-krona-project-report-

2.pdf. Acesso em: 13 jul. 2020. p. 8.  

 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2018/broadening-narrow-money-monetary-policy-with-a-central-bank-digital-currency.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2018/broadening-narrow-money-monetary-policy-with-a-central-bank-digital-currency.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2018/the-riksbanks-e-krona-project-report-2.pdf
https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2018/the-riksbanks-e-krona-project-report-2.pdf
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O trabalho do Banco Central do Brasil sobre o tema CBDC parece propenso a seguir 

a primeira linha, de acesso universal. A autoridade nacional estuda os benefícios de uma CBDC 

amplamente acessível ao cidadão, que permita ao brasileiro interagir com seu dinheiro de 

maneira digital.536 A CBDC seria substituta do dinheiro em espécie, com larga circulação. 

A proposta seria estimular a evolução do suporte físico da moeda fiduciária para o 

meio eletrônico, com redução do custo de emissão e manutenção do papel-moeda.537 O real, 

que atualmente só tem suporte físico – materializado em papel e círculos de metal –, ganharia 

suporte digital.538 Para isso, explica Luiz Assis, é natural que a CBDC seja dotada de curso 

legal: 

 

Aliás, como substituta do dinheiro físico, a moeda digital soberana deveria ser dotada 

de curso legal. No Brasil, apenas cédulas e moedas de real gozam de tal característica 

(art. 1º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, que dispõe sobre o Plano Real). 

Moeda escritural e eletrônica não, pois embora elas correspondam a depósitos em real, 

elas são na verdade - como visto acima - créditos contra a instituição depositária. 

Ninguém é obrigado a aceitar créditos em pagamento de dívidas.539 

 

Uma CBDC referenciada em reais e dotada de curso legal por seu valor nominal se 

tornaria moeda em sentido jurídico. O real não seria conceito restrito a cédulas de papel, mas 

passaria a englobar a CBDC. Isso porque, como antes concluído, não há impedimento a que 

norma futura venha a dotar um instrumento sem suporte físico de curso legal. Aqui, haveria 

uma reinvenção do produto mais simbólico do Banco Central: a moeda.540 

                                                 

536  Informação obtida em entrevista com Aristides Andrade Cavalcante Neto em 16 de setembro de 2020. Aristides 

é coordenador do grupo de estudo sobre moeda digital do Departamento de Tecnologia da Informação do 

Banco Central. 
537  “Segundo Bruno Batavia, do Departamento do Meio Circulante (Mecir) do Banco Central, também na equipe 

do grupo de estudo, dentre os potenciais benefícios de uma moeda digital emitida por banco central para a 

sociedade, ‘o primeiro seria a redução do custo de emissão e manutenção do numerário, cédulas e moedas que 

circulam na economia’. O custo estimado do ciclo do dinheiro considerando a emissão, custódia, distribuição, 

manuseio pelo comércio, recolhimento, descarte e demais custos indiretos é de aproximadamente R$ 90 bilhões 

por ano, em linha com demais países, tendo em vista que costuma variar entre 1% e 2% do PIB, de acordo com 

o tamanho e particularidades de cada economia.” (BRASIL. Banco Central. BC cria grupo de estudo sobre 

emissão de moeda digital. [S. l.], 21 ago. 2020. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/479/noticia. Acesso em: 10 nov. 2020).  
538  BRASIL. Banco Central. BC cria grupo de estudo sobre emissão de moeda digital. [S. l.], 21 ago. 2020. 

Disponível em: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/479/noticia. Acesso em: 10 nov. 2020. 
539  ASSIS, Luiz Roberto. Os desafios da moeda digital soberana. Valor Econômico, [s. l.], 16 nov. 2020. Opinião. 

Disponível em: https://valor.globo.com/opiniao/coluna/os-desafios-da-moeda-digital-soberana.ghtml. Acesso 

em: 16 nov. 2020.  
540  BATAVIA, Bruno; BURGOS, Aldênio. O meio circulante na era digital. Brasília: Banco Central do Brasil, 

jul. 2018. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/htms/public/inovtec/O-Meio-Circulante-na-Era-

Digital.pdf?4. Acesso em: 15 jan. 2020. p. 2. 
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Em 2006, Roberto Quiroga afirmou que “não seria impossível de se imaginar, num 

exercício de ‘futurologia’, a hipótese de existirem normas que obriguem as pessoas a disporem 

de contas bancárias e realizarem todas as liquidações de suas obrigações e deveres por 

intermédio do sistema bancário.”541 Ali, a observação se destinava à moeda escritural, que 

assumiria caráter de curso legal e poder liberatório. Em 2020, é possível retomar esse mesmo 

apontamento, especulando, dessa vez, um futuro em que as pessoas serão obrigadas a deter 

contas eletrônicas abastecidas de moedas digitais soberanas, realizando suas transações apenas 

com base nelas. 

Entretanto, esse momento ainda parece distante. Diversas ressalvas se impõem à 

modulação de uma CBDC de curso legal. Foge ao escopo deste trabalho detalhar uma a uma, 

mas é preciso ponderar a dificuldade de obrigar que todos os cidadãos aceitem pagamentos 

digitais de quaisquer valores em CBDC.  

Visto que parte da população não dispõe de conectividade mínima, a abrangência dessa 

obrigatoriedade seria inicialmente restrita. Ficaria limitada, por exemplo, a transações de 

grandes montantes ou pagamentos em estabelecimentos comerciais de porte mínimo. Isso, 

entretanto, afastaria a CBDC de seu propósito original: servir de substituta do dinheiro físico 

para toda a população. 

Isso sem falar em desafios tecnológicos e operacionais de implementação, que ainda 

são incógnitas em projetos mundo afora.542 Ao contrário da moeda física, uma CBDC estará 

sujeita, pelo menos em alguma medida, a ataques cibernéticos, que se não reprimidos, podem 

acarretar riscos sistêmicos ou violação da privacidade de transações. A infraestrutura das 

CBDCs precisará apresentar relevante resiliência a ataques e falhas, garantindo circulação 

segura e transações confiáveis. 

Enfim, na ausência de norma estendendo o curso legal à CBDC, ela seria espécie de 

“moeda eletrônica”, ou seja: “recursos em reais armazenados em dispositivo ou sistema 

eletrônico que permitam ao usuário final efetuar transação de pagamento”.543 Seria a CBDC 

mera representação eletrônica de reais armazenados em sistema ou em dispositivo eletrônico, 

                                                 

541  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Direito Monetário e Tributação da Moeda. São Paulo: Dialética, 2006. p. 

79. 
542  Qual seria a infraestrutura tecnológica que sustentaria essa moeda (blockchain? sistemas já utilizados pelo 

SPI)? Como seria a gestão do Banco Central nesse sistema? Há capacidade operacional para tanto? E quanto 

às instituições financeiras e de pagamentos, qual seu nível de ingerência? A CBDC utilizaria arranjos de 

pagamento existentes para processar pagamentos ou criaria seu próprio? Como adaptar os arranjos existentes 

para admitirem pagamentos em moeda escritural eletrônica e CBDC? Moedas escriturais e eletrônicas 

continuarão desempenhando as mesmas funções?  
543  Art. 3º, §1º da Resolução Banco Central n° 80/21. 
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como contas digitais geridas diretamente pelo Banco Central ou por uma instituição 

intermediária.544 

E, enquanto moeda eletrônica, a CBDC seria bastante singular. A CBDC conferiria ao 

seu detentor direitos de crédito contra o Banco Central emissor, ao passo que as moedas 

escriturais e eletrônicas atuais representam obrigações de crédito em face de instituições 

financeiras ou de pagamentos depositárias.  

Seja como for, a implementação de uma CBDC de curso legal no Brasil (e em muitos 

outros países)545 ainda não parece tão próxima.546O Banco Central criou grupo de estudo sobre 

o tema, mas os termos ainda são bastante cautelosos:  

 

Com o intuito de antever o futuro das relações financeiras, o Banco Central formou 

um grupo de trabalho para discutir impactos de uma eventual emissão de moeda 

                                                 

544  As principais polêmicas que circundam a emissão de CBDCs residem em qual será o papel desempenhado 

pelas instituições financeiras nesses modelos. As pessoas serão detentoras de contas junto ao Banco Central 

diretamente ou ainda serão clientes de instituições privadas depositárias? Trata-se de verdadeiro dilema de 

desintermediação financeira. Ademais, como a CBDC gera obrigação de crédito da autoridade emissora, 

eventual instituição intermediária assumiria o papel restrito de gestora de recursos de terceiros, e não mais 

depositária – como é hoje.  Sua função equivaleria àquela das corretoras de valores na custódia de títulos e 

valores mobiliários de propriedade de seus clientes. Como meras gestoras, não poderiam multiplicar a moeda, 

ou seja, dispor de recursos depositados para concessão de novos empréstimos. Por isso, pode-se dizer que a 

moeda digital soberana é como um depósito bancário com 100% de recolhimento compulsório (BOTTINI, 

Pierpaolo Cruz; RODARTE, Fabio Kupfermann; SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito das Criptomoedas e 

dos Criptoativos. São Paulo. No prelo). Isso tem motivado críticas de autores (análise das quais foge ao escopo 

deste trabalho) que veem na sua emissão uma “agenda escondida” de impedir a criação privada da moeda, 

aumentar o grau de direcionamento do crédito pelo governo e facilitar a repressão financeira. (SALAMA, 

Bruno Meyerhof; ZELMANOVITZ, Leonidas. Central Bank Digital Currency: the Hidden Agenda. Just 

Money, [s. l.], 16 out. 2020. Roundtable: public Money. Disponível em: https://justmoney.org/l-zelmanovitz-

and-b-meyerhof-salama-central-bank-digital-currency-the-hidden-agenda/. Acesso em: 01 set. 2021). 
545 “Given the investigative phase that all of these projects are in and the significant obstacles they have already 

identified, it seems safe to say that we’re some time away from replacing actual physical cash with e-cash in 

the shape of a CBDC.” Em tradução nossa: “Dada a fase investigativa em que todos esses projetos se encontram 

e os obstáculos significativos que eles já identificaram, parece seguro dizer que ainda estamos longe de 

substituir o dinheiro físico por dinheiro eletrônico na forma de uma CBDC.” (BOESENACH, Ewout; DE 

VRIES, Taco; VAN DER KNAAP, Paul. World Cash Report 2018. [Utrecht]: G4S Cash Solutions, [2018]. 

Disponível em: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf. Acesso em: 05 

fev. 2021. p. 127). 
546  Como pontuado por ex-vice diretora-executiva do Fundo Monetário Internacional: “Although a CBDC could 

improve financial inclusion, most experts caution that it should not be inaugurated until there are assurances 

that credit allocation, payments systems, financial-stability safeguards, and other aspects of the new system 

would function at least as smoothly as they do under the current one. CBDCs almost certainly will continue to 

be developed. The question, then, is whether their many issues will be resolved before the switch is made.” Em 

tradução nossa: “Embora a CBDC possa melhorar a inclusão financeira, a maioria dos especialistas alerta que 

ela não deveria ser inaugurada enquanto não houver garantias de que a alocação de crédito, os sistemas de 

pagamentos, as salvaguardas de estabilidade financeira e outros aspectos do novo sistema funcionariam no 

mínimo de maneira tão tranquila quanto funcionam sob o atual. CBDCs, quase que com certeza, continuarão 

a ser desenvolvidas. A questão, então, é se seus principais desafios serão resolvidos antes de a transição ser 

feita.” (KRUEGER, Anne O. The Promise and Peril of Central Bank Digital Currencies. Project Syndicate, 

[s. l.], 03 maio 2021. Disponível em: https://www.project-syndicate.org/commentary/central-bank-digital-

currencies-benefits-and-complications-by-anne-o-krueger-2021-05. Acesso em: 01 set. 2021).  
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digital no Brasil. [...] É importante frisar, porém, que a aprovação do grupo não 

significa que haverá a emissão de uma moeda digital pelo BC, mas que a autoridade 

monetária estudará o assunto e dará uma resposta à sociedade sobre o tema.547  

 

Nota-se que o foco imediato da autoridade monetária brasileira está na implantação e 

desenvolvimento de seu novo ecossistema de pagamentos instantâneos (Pix e SPI), enquanto a 

moeda digital soberana é tratada como questão para ponderação futura.548 

  

                                                 

547  BRASIL. Banco Central. BC cria grupo de estudo sobre emissão de moeda digital. [S. l.], 21 ago. 2020. 

Disponível em: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/479/noticia. Acesso em: 10 nov. 2020. 
548  Nessa linha, a mesma nota que apresenta o grupo de estudos sobre CBDC destaca que a iniciativa avaliará 

como essa eventual moeda pode trazer benefícios complementares aos que estão sendo introduzidos com a 

implantação do Pix. (BRASIL. Banco Central. BC cria grupo de estudo sobre emissão de moeda digital. [S. 

l.], 21 ago. 2020. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/479/noticia. Acesso em: 10 nov. 

2020). 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/479/noticia
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/479/noticia
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10 ANÁLISE COMPARATIVA DE PROPOSTAS NORMATIVAS 

 

Este capítulo resume as conclusões alcançadas sobre as propostas de lege ferenda 

apresentadas ao longo dos capítulos 6 a 9 deste trabalho e as compara entre si. O objetivo é 

sistematizar as propostas detalhadas ao longo dos capítulos anteriores e destacar aquelas cuja 

implementação futura representaria mais vantagens à sociedade brasileira.  

 

10.1 RESUMO DAS SUGESTÕES DE LEGE FERENDA APRESENTADAS 

 

Sugestões de reformulação normativa podem ter por objeto restringir a forma como 

pessoas realizam pagamentos, desestimulando o uso da moeda física quando houver 

alternativas digitais disponíveis. No contexto deste trabalho, esse grupo de medidas restritivas 

do uso do papel-moeda é designado simplesmente como “Medidas Restritivas”. Além dessas, 

outras sugestões podem consistir em mecanismos de estímulo à disseminação e ao uso dos 

meios eletrônicos de pagamento, inclusive para parcela da população hoje excluída do acesso 

a esses serviços. São as medidas de estímulo aos meios eletrônicos de pagamento, ou 

simplesmente, “Medidas de Estímulo”. Ambas são retomadas nas próximas duas subseções. 

 

10.1.1 Medidas restritivas ao uso do papel moeda 

 

As Medidas Restritivas apresentadas nos capítulos 6 a 8 deste trabalho foram: obrigar 

a aceitação da moeda escritural e eletrônica quando oferecidas em quitação de débitos; proibir 

a realização de pagamentos em moeda física; e permitir a realização de pagamentos em espécie, 

mas estabelecer ônus fiscais aos participantes. Elas são apresentadas a seguir. 

 

10.1.1.1 Obrigar a aceitação da moeda escritural e eletrônica quando oferecidas em quitação 

de débitos 

 

Concluiu-se do item 6.2 que essa é uma solução hábil a estimular pagamentos 

eletrônicos rastreáveis em detrimento da moeda física. A regulação sobre instituições emissoras 

e gestoras desses instrumentos permite atribuir a confiabilidade e a segurança de que dependem 

as alternativas digitais à moeda física. Ainda que moeda escritural e eletrônica não se 

confundam com o real, são referenciadas na moeda nacional – não em ouro ou moeda 
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estrangeira, como proíbe o art. 318 do Código Civil (2002).549 Portanto, a implementação da 

medida não representaria ruptura do padrão monetário vigente. 

Essa compulsoriedade deveria ter abrangência limitada, aplicando-se tão somente a 

transações de valores elevados. Ou seja, sem interferir no dia a dia da população excluída de 

acesso a serviços eletrônicos de pagamento. 

 

10.1.1.2 Proibir a realização de pagamentos de grandes somas em moeda física 

 

Concluiu-se do capítulo 7 que essa proibição teria potencial de dificultar a ocorrência 

de modalidades corriqueiras de crimes de lavagem de capitais, evasão fiscal e corrupção, com 

pouca inconveniência para a população em geral. Trata-se de medida com eficácia defendida 

em jurisdições que contam esse tipo de restrição nos seus territórios.  

Após comparar (i) regras que limitam pagamentos em espécie (proibição) e (ii) regras 

que permitem esses pagamentos, mas obrigam a declaração dos mesmos a autoridades locais 

(regras de comunicação), concluiu-se que as primeiras têm vantagens relevantes sobre as 

segundas. Regras de comunicação pedem análise efetiva pelas autoridades administrativas das 

informações recebidas, além de investigações complementares em caso de percepção de 

indícios de crimes. De outro lado, países que adotaram regras de proibição indicam que os 

custos de conformidade, fiscalização e aplicação dessas medidas são inferiores aos de regras de 

comunicação. 

Além disso, a proibição se destina a reduzir a circulação da moeda física, o que as 

regras de comunicação não fazem. Isso poderia implicar benefícios que vão além da 

rastreabilidade das transações: maior segurança dos pagadores, recebedores e demais 

participantes da cadeia de pagamentos, diminuição de impactos socioambientais e redução de 

custos de emissão e circulação do papel-moeda. 

Por outro lado, para limitar pagamentos em espécie, faz-se necessário assegurar que 

aquelas pessoas atingidas pela proibição poderão contar com meios alternativos de pagamento. 

Em um país com desenvolvida infraestrutura de pagamentos eletrônicos, como é o Brasil, são 

diversas as alternativas ao papel-moeda (cartões de débito e crédito, TED, DOC, Pix etc.). 

Entretanto, índices de desigualdade de renda e conectividade excluem parcela da população do 

acesso a essas.  

                                                 

549  Código Civil (2002). “Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, 

bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos 

na legislação especial.” 
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Assim, para implementar uma tal proposta sem afetar essa parcela excluída, 

recomenda-se que a proibição alcance apenas operações de montantes elevados (representativas 

de percentual ínfimo do número total de transações no Brasil). Essas seriam realizadas apenas 

por aqueles sujeitos efetivamente capazes de acessar serviços bancários ou de pagamentos 

digitais. 

 

10.1.1.3 Permitir a realização de pagamentos em espécie, mas estabelecer ônus fiscais aos 

participantes 

 

São os limites indiretos de que tratou o capítulo 8. Eles se dividem em dois tipos: (i) 

permitir que autoridades fiscais desconsiderem pagamentos de valores elevados cursados em 

papel-moeda; e (ii) atribuir responsabilidade tributária solidária aos participantes de transações 

de grandes somas liquidadas em papel-moeda. 

Novamente, são sugestões com potencial de desestimular o uso do papel-moeda em 

negócios de grandes montantes. Afinal, na hipótese de medidas como essas serem aprovadas, o 

uso do dinheiro físico poderia levar à responsabilização pelo pagamento de tributos ou à 

impossibilidade de dedução de despesas. 

 

10.1.2 Medidas de estímulo dos meios eletrônicos de pagamento 

 

Propostas de reformulação normativa também podem ter como enfoque incentivar, a 

partir de leis e regulamentos administrativos, a utilização disseminada de alternativas 

eletrônicas de pagamento, sem proibir ou limitar o uso do papel-moeda. Propostas desse 

segundo tipo foram descritas no capítulo 9 deste trabalho. 

Quer-se, com isso, promover ativamente as alternativas ao dinheiro em espécie e seu 

acesso para maior parcela da população, de modo a reduzir o apelo do papel-moeda e minimizar 

os impactos negativos de políticas de restrição ao uso do dinheiro físico. Parte dos incentivos 

estudados integram medidas que estão em curso no Brasil, como é o caso da adoção do Pix, 

com objetivos relacionados ao barateamento de custos de serviços financeiros para os 

participantes da cadeia de pagamento e para os usuários finais. 

Além disso, sugeriu-se a implementação futura de outros incentivos, mais 

especificamente programas públicos de cashback e limitação de tarifas de intercâmbio na cadeia 
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de pagamentos de cartões de crédito.550 O primeiro oportunizaria o estorno de percentual de 

valores pagos a título de tarifas pelo uso ou aceitação de cartões de pagamento, estimulando o 

uso disseminado desses instrumentos e potencialmente reduzindo índices de evasão fiscal. O 

segundo teria como consequência direta a redução das tarifas cobradas em face de 

estabelecimentos comerciais sobre vendas realizadas por cartões de crédito e, potencialmente, 

o repasse de parte dessa economia aos consumidores finais. 

Por fim, analisou-se o tema das moedas digitais governamentais, as ditas CBDCs. 

Essas substitutas digitais da moeda física poderiam representar nova fase evolutiva do dinheiro. 

Entretanto, a maior parte dos projetos de CBDCs de curso legal ainda são incipientes e levantam 

uma série de problemáticas que deverão ser ponderadas com cautela antes de sua 

implementação e distribuição ao público. Enquanto isso, medidas tendentes a controlar os 

fluxos de moeda física e estimular a circulação da moeda eletrônica e escritural parecem mais 

“terrenas” – além de poderem ser iniciadas de imediato.  

O Quadro 2 sumariza as propostas estudadas ao longo deste trabalho – tanto as 

Medidas Restritivas como as Medidas de Estímulo: 

 

Quadro 2 – Propostas normativas para estimular o uso de meios eletrônicos de pagamento em 

detrimento do papel-moeda 

Item Grupo Proposta 

1 

Medidas 

Restritivas 

Obrigar a aceitação de pagamentos em moeda escritural e eletrônica na liquidação de 

transações de valores elevados (por exemplo, via cartões de débito e crédito, TED, DOC 

e Pix); 

2 
Proibir o uso de papel-moeda na liquidação de débitos de valores elevados e exigir a 

entrega de moeda escritural ou eletrônica em tais casos; 

3 

Desconsiderar efeitos de pagamentos de valores elevados cursados em papel-moeda 

Atribuir responsabilidade tributária solidária aos participantes de transações de valores 

elevados liquidadas em papel-moeda 

4 
Medidas de 

Estímulo 
Pix; programas públicos de cashback; limites a tarifas de intercâmbio; CBDC 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

  

                                                 

550  A limitação de tarifas de intercâmbio não deixa de ser uma norma de caráter restritivo. Entretanto, essa restrição 

não incide sobre o uso do papel-moeda, como as “Medidas Restritivas” descritas no item anterior. A limitação 

às tarifas de intercâmbio operaria como incentivo ao uso e à aceitação de meios eletrônicos a custos mais 

baixos, enquadrando-se, portanto, nesse segundo grupo de “Medidas de Estímulo”.  
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10.2 COMPARAÇÃO ENTRE AS SUGESTÕES APRESENTADAS 

 

No item anterior, foram resumidas as sugestões de lege ferenda e o propósito de cada 

uma delas. Feito isso, este item é destinado a comparar essas propostas entre si, a partir de sua 

numeração na primeira coluna do Quadro 2. 

Apenas as Medidas Restritivas são comparadas entre si. Isso porque, 

independentemente da medida restritiva a ser adotada, ela não dispensará a implementação 

paralela das Medidas de Estímulo (como limites a tarifas de intercâmbio e programas públicos 

de cashback). Ou seja, apenas as Medidas Restritivas são alternativas, ao passo que as Medidas 

de Estímulo devem ser complementares às primeiras. Medidas de Estímulo teriam impacto não 

apenas sobre transações de grandes somas (realizadas normalmente por parcela da população 

de maior renda), mas também poderiam tornar as alternativas digitais de pagamentos mais 

acessíveis e vantajosas para parcela da população tradicionalmente excluída do acesso ao 

Sistema Financeiro Nacional. 

Retomando, compara-se a partir daqui cada uma das Medidas Restritivas. A proposta 

1 (obrigar a aceitação da moeda escritural e eletrônica), operaria como fator de redução aos 

fluxos de papel-moeda. Assim, atacaria, em alguma medida, todos os problemas advindos do 

uso da moeda-física tratados no capítulo 3 deste trabalho (elevados custos sistêmicos e impactos 

socioambientais, baixa segurança e rastreabilidade).  

Entretanto, quando comparada com a proposta 2 (proibir pagamentos de grandes 

somas em moeda física), a proposta 1 apresenta abrangência bastante limitada, pois depende da 

disposição do devedor em oferecer moeda eletrônica ou escritural em pagamento. A moeda 

física só será substituída por alternativas digitais quando essas forem oferecidas pelo devedor 

na liquidação de débitos. Do contrário, se o devedor oferecer papel-moeda, o credor poderá (ou 

melhor, deverá) aceitá-lo na liquidação da dívida. Nesses casos, o credor deverá continuar 

atendendo às obrigações legais de comunicação dessas operações em espécie às autoridades 

competentes. 

A proposta 2, por sua vez, independe da disposição do devedor em oferecer moeda 

escritural ou eletrônica. O devedor será obrigado a fazê-lo, e o credor, a aceitar esses meios de 

pagamento. A restrição à autonomia das partes para pagar em espécie seria compensada pelas 

relevantes vantagens dos meios eletrônicos. 

Como já descrito, as propostas 1 e 2 são restritas a transações de grandes somas. Essa 

delimitação de escopo tem a desvantagem de atacar com menor intensidade os problemas 

advindos do uso do papel-moeda, que continuaria a circular regularmente em transações 
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cotidianas. Entretanto, a delimitação ainda é necessária no Brasil, em vista dos problemas de 

acesso a alternativas eletrônicas para parcela da população. 

Em relação aos limites indiretos de natureza tributária (proposta 3), a proibição 

(proposta 2) teria as vantagens de: (i) limitar diretamente o trânsito de moeda física, com 

potenciais benefícios em termos de custos, segurança, impactos socioambientais e 

rastreabilidade de fluxos; (ii) dispensar a observância de regras de comunicação a autoridades 

administrativas; e (iii) contar com implementação mais simples. Passa-se a analisar 

individualmente cada uma das propostas de limitação de natureza tributária. 

O primeiro limite tributário indireto consistiria em permitir que autoridades fiscais 

desconsiderassem pagamentos de valores elevados em papel-moeda. Os desafios de 

implementação dessa medida (pormenorizados no item 8.2.1) incluiriam: a necessidade de 

aprovação de lei complementar; o enfrentamento de divergências doutrinárias sobre o 

relacionamento entre figuras do direito privado e direito tributário; a determinação das 

consequências civis dessa regra; e a solução controvérsias de natureza estritamente tributária, 

em especial quanto ao princípio da capacidade contributiva. 

O segundo limite indireto consistiria em atribuir responsabilidade solidária aos 

participantes de negócios jurídicos de valores elevados, quando pagos em papel-moeda. É uma 

medida de implementação mais simples do que a anterior, mas também dotada de algumas 

desvantagens (pormenorizadas no item 8.2.2): além de exigir implementação por via de lei 

complementar, recomenda que contrapartes em negócios estabeleçam controles próprios 

capazes de atestar que não se utilizaram de papel-moeda nas transações de grandes somas. 

Os limites tributários indiretos aos pagamentos em espécie não tornam essas 

transações ilícitas. Por isso, ainda que as medidas possam reduzir a circulação da moeda física, 

elas atacam com menor intensidade os problemas práticos decorrentes do uso do papel-moeda: 

questões de segurança, custos, impactos socioambientais e rastreabilidade. 

Por fim, nenhum dos dois tipos de limites indiretos retiraria a necessidade de 

observância de regras de comunicação de pagamentos em espécie a autoridades administrativas 

(como a IN RFB 1761 e a Resolução COAF nº 25/13), que infringem custos aos particulares 

obrigados ao seu atendimento. Uma vez que a circulação de grandes somas de moeda física 

continuaria permitida, seria necessária a manutenção de regras de comunicação tendentes a 

reprimir a invisibilidade desses fluxos.  

O Quadro 3 ilustra o comparativo entre as Medidas Restritivas abordadas neste 

trabalho. Ele não esgota as vantagens e desvantagens de cada proposta, mas sumariza as 

principais, apresentadas neste trecho. 
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Quadro 3 – Comparação entre as Medidas Restritivas 

Item Principais Vantagens Principais Desvantagens 

Aceitação 

mandatória 

de meios 

eletrônicos 

(item 1) 

• Induz a redução do trânsito de moeda 

física, com potenciais benefícios em 

termos de: 

(i) redução de custos do ciclo do 

dinheiro 

(ii) ganho de segurança para pessoas 

envolvidas no ciclo do dinheiro 

(iii)  redução de impactos 

socioambientais  

(iv)  aumento da rastreabilidade de 

fluxos financeiros 

• Implementação dispensa a aprovação de 

lei complementar  

• Abrangência da regra seria limitada a:  

(i) disposição do devedor em oferecer 

meios eletrônicos para pagamento 

da dívida 

(ii) transações de valores elevados 

• Necessidade de manutenção de regras de 

comunicação para operações cursadas 

em moeda física 

• Restringe a autonomia do credor na 

escolha dos meios de pagamento aceitos 

por ele  

• Apesar de desencorajar a circulação do 

papel-moeda, transações de grandes 

valores em moeda física permaneceriam 

permitidas, atacando-se com menor grau 

de intensidade os problemas práticos 

decorrentes do uso desse meio de 

pagamento 

Proibição de 

pagamentos 

em papel-

moeda 

(item 2) 

• Limita diretamente o trânsito de moeda 

física, com potenciais benefícios em 

termos de: 

(i) redução de custos do ciclo do 

dinheiro 

(ii) ganho de segurança para pessoas 

envolvidas no ciclo do dinheiro 

(iii)  redução de impactos 

socioambientais  

(iv)  aumento da rastreabilidade de 

fluxos financeiros 

• Implementação dispensa aprovação de 

lei complementar  

• Dispensa a observância de regras de 

comunicação a autoridades 

administrativas 

• Abrangência da regra seria limitada a 

pagamentos de grandes valores 

• Restringe a autonomia das partes na 

escolha dos meios de pagamento 

utilizados 

Limites 

indiretos de 

natureza 

tributária 

(item 3) 

• Induz a redução do trânsito de moeda 

física, com potenciais benefícios em 

termos de: 

(i) redução de custos do ciclo do 

dinheiro 

(ii) ganho de segurança para pessoas 

envolvidas no ciclo do dinheiro 

(iii)  redução de impactos 

socioambientais  

(iv)  aumento da rastreabilidade de 

fluxos financeiros 

• Restrição de menor intensidade à 

autonomia das partes na escolha dos 

meios de pagamento utilizados 

• Abrangência da regra seria limitada a 

transações de valores elevados 

• Necessidade de manutenção de regras de 

comunicação para operações cursadas 

em moeda física 

• Implementação complexa e dependente 

de aprovação de legislação 

complementar  

• Apesar de desencorajar a circulação do 

papel-moeda, transações de grandes 

valores em moeda física permaneceriam 

permitidas, atacando-se com menor grau 

de intensidade os problemas práticos 

decorrentes do uso desse meio de 

pagamento 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com base nessas explicações, concluiu-se que, dentre as Medidas Restritivas, a 

proibição de pagamentos de grandes somas em moeda física (proposta 2) é aquela com mais 



 180 

vantagens e menos desvantagens para implementação na jurisdição brasileira. Na linha do 

proposto por parcela significativa da doutrina internacional explorada neste trabalho,551 os 

limites a pagamentos em espécie têm recebido muito menos atenção em termos de política 

pública em comparação a outras medidas adotadas para combater a criminalidade financeira, 

como os regimes de comunicação de operações a autoridades de inteligência financeira, 

imposição de ônus tributários ao uso do papel-moeda ou até a eliminação de cédulas de alto 

valor nominal. 

Mas isso deve mudar. Esses limites representam opção de política pragmática e com 

poucas desvantagens, mostrando-se adequados para complementar outras ações adotadas para 

conter ilícitos financeiros e outros problemas advindos do uso da moeda-física. 

Entretanto, como antes explicado, a proibição (proposta 2) não dispensa o 

desenvolvimento paralelo dos incentivos da proposta 4 (como limites a tarifas de intercâmbio 

ou programas públicos de cashback). As Medidas de Estímulo teriam impacto sobre transações 

de quaisquer montantes e poderiam ampliar o acesso às alternativas digitais de pagamento da 

população tradicionalmente excluída do sistema financeiro nacional.  

  

                                                 

551  Para Peter Sands, Haylea Campbell, Tom Keatinge e Ben Weisman: “Compared with other measures taken to 

tackle financial crime, such as the imposition of AML regulations and penalties on banks, the establishment of 

financial intelligence units, or the elimination of high-denomination bank notes, cash thresholds have received 

much less policy attention. This needs to change. Cash thresholds are an attractive and pragmatic policy option, 

complementing other actions taken to curb financial crime, and with limited downsides.” (CAMPBELL, 

Haylea et alii. Limiting the Use of Cash for Big Purchases - Assessing the Case for Uniform Cash Thresholds. 

M-RCBG Associate Working Paper Series, Cambridge: Mossavar-Rahmani Center for Business & 

Government Weil Hall, Harvard Kennedy School, n. 80, set. 2017. p. 35). 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda não é possível saber o que o futuro reserva para o papel-moeda e se a tão 

proclamada sociedade sem dinheiro físico (cashless society) se tornará realidade ou não passará 

de um conceito acadêmico que nunca vai se materializar.552 O contexto fático deste trabalho, 

descrito no capítulo 2, sugeriu que o velho papel-moeda manterá sua posição secular de 

destaque nas transações cotidianas, pelo menos por algum tempo. Entretanto, a relevância dos 

meios eletrônicos de pagamento vem crescendo em ritmo acelerado.  

Disso resulta uma participação cada vez menor do dinheiro físico no volume total de 

pagamentos cursados em diversos países – e esse movimento de digitalização é ainda mais 

notável para transações de somas expressivas. Sabendo dos benefícios das alternativas 

eletrônicas do dinheiro em termos de custos, segurança, impactos socioambientais e 

rastreabilidade, concluiu-se, a partir do capítulo 3, ser apropriado o estímulo aos pagamentos 

em moeda escritural e eletrônica, de modo a acelerar o movimento de digitalização do meio 

circulante já iniciado no Brasil e no mundo. 

Na contramão desse movimento, as regras legais brasileiras em vigor cuidam apenas 

de impor a aceitação irrestrita do papel-moeda, independentemente do valor das transações 

praticadas (conforme descrito nos capítulos 4 e 5). Hoje, para que uma pessoa assegure o futuro 

adimplemento de prestações pecuniárias por meios digitais, deverá redigir cláusulas de 

pagamento prevendo que a liquidação da dívida se dará de forma eletrônica, à exclusão de 

qualquer outro método. Ao tema, dedicou-se o item 6.1 do trabalho.  

Um modo de fazê-lo é a partir de transferência eletrônica para contas bancárias ou 

contas de pagamento de titularidade do credor. Essa conta deve ser devidamente identificada 

pelo contrato e os comprovantes de depósitos deverão servir como prova de quitação da 

obrigação de pagar do devedor. Cláusulas como essa são comuns em contratos privados e não 

devem causar espécie a contrapartes de negócios jurídicos.  

Entretanto, nem todo pagamento é realizado no âmbito de um instrumento contratual 

com cláusulas de pagamento acordadas entre credores e devedores. Por mais que um 

instrumento particular possa obrigar a aceitação da moeda escritural ou eletrônica, não se pode 

                                                 

552  Esses mesmos questionamentos aparecem no trabalho “World Cash Report” (BOESENACH, Ewout; DE 

VRIES, Taco; VAN DER KNAAP, Paul. World Cash Report 2018. [Utrecht]: G4S Cash Solutions, [2018]. 

Disponível em: https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf. Acesso em: 05 

fev. 2021. p. 119-127).  

https://cashessentials.org/app/uploads/2018/07/2018-world-cash-report.pdf
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dizer o mesmo das transações externas ao negócio jurídico. Afinal, nem moeda eletrônica nem 

escritural são dotadas de curso legal no Brasil.  

Para fomentar o uso de meios eletrônicos de pagamento de maneira ampla, inclusive 

quando não houver estipulação contratual nesse sentido, este trabalho sugeriu (entre o item 6.2 

e o capítulo 9), medidas em prol da reformulação do ordenamento jurídico nacional. Dentre as 

propostas normativas para o sistema brasileiro, o capítulo 10 deste trabalho destacou aquela 

tendente a proibir o uso do papel-moeda em transações de grandes valores.  

Em uma análise comparativa, essa medida restritiva apresentou mais vantagens do que 

desvantagens para a sociedade, representando opção de política pragmática, com potencial de 

mitigar os problemas advindos do uso irrestrito da moeda-física e complementar ações adotadas 

para conter de ilícitos financeiros. Ela deveria, contudo, ser acompanhada de esforços paralelos 

de estímulo ao uso e às alternativas eletrônicas rastreáveis de pagamentos, como a imposição 

de limites a tarifas de intercâmbio e programas públicos de cashback. 

Sumarizadas e avaliadas as propostas levantadas ao longo deste trabalho, permite-se 

tecer últimos comentários: ao longo da história das sociedades modernas, o dinheiro sempre 

desempenhou papel fundamental.553 A moeda, entretanto, assumiu diversas formas. Nesse 

processo, tentativas de reinventá-la têm ganhado novos e importantes capítulos em sua extensa 

trajetória.554 Essas mutações foram e devem continuar sendo acompanhadas pelo direito, 

quando não moldadas por ele próprio.555 Afinal, não é só a moeda que evolui; o 

desenvolvimento da regulação é também um processo contínuo.556 

  

                                                 

553  Ao dimensionar a relevância do dinheiro, Christine Desan chega a dizer: “money carried modern societies 

across a threshold that threatened the fabric of social life” (“o dinheiro conduziu as sociedades modernas 

sobre um limite que ameaçou a estrutura da vida social” – tradução nossa). (DESAN, Christine A. Money as a 

Legal Institution. In: ERNST, Wolfgang; FOX, David (Org.). Money in the Western Legal Tradition: Middle 

Ages to Bretton Woods. Oxford: Oxford University, 2016. p. 18-40. p. 21).  
554  A socióloga Viviana A. Zelizer explica que, apesar do senso comum de que “um dólar é um dólar”, em todo 

lugar encontramos pessoas que estão constantemente criando diferentes formas de dinheiro. (ZELIZER, 

Viviana A. The Social Meaning of Money: Pin Money, Paychecks, Poor Relief, and Other Currencies. 

Princeton: Princeton University, 11 set. 1997) 
555  Como apontou Christine Desan, “o dinheiro assumiu muitas formas diferentes em sua história, cada uma delas 

produto do processo legal que a moldou. Afinal, o direito estabeleceu todos os relacionamentos na história da 

invenção do dinheiro.” (tradução nossa). No original: “Indeed, money has taken many different forms in the 

west, each a product of the legal process that shapes it. […] Law, after all, sets up all the relationships in the 

story of money's invention.” (DESAN, Christine A. Money as a Legal Institution. In: ERNST, Wolfgang; FOX, 

David (Org.). Money in the Western Legal Tradition: Middle Ages to Bretton Woods. Oxford: Oxford 

University, 2016. p. 18-40. p. 22-30). 
556 “The evolution of financial supervision is an ongoing process.” Em tradução nossa: “[a] evolução da supervisão 

financeira é um processo contínuo.” (BUTTIGIEG, Christopher P. The Institutional Models for Financial 

Supervision: An Analysis. The Accountant, [s. l.], p. 12-16, 17 dez. 2012. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2190501. Acesso em 17 abr. 2021. p. 12). 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2190501
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ITAÚ UNIBANCO S.A. Instrumento Particular De Venda E Compra De Bem Imóvel, 

Financiamento Com Garantia De Alienação Fiduciária De Imóvel E Outras Avenças. [S. 

l.], jan. 2010. Disponível em: https://ww3.itau.com.br/imobline/pre/pdf/VC-SFH-TM-SAC-

AF-10-2009-com-Seguro.pdf. Acesso em: 25 jan. 2020. 

 

JACHEMET, Bruna. A regulação dos pagamentos eletrônicos: interoperabilidade e 

desafios jurídicos. São Paulo: Soluções Educacionais, 2018. 

 

JACK, William, SURI, Tavneet. The Long-Run Poverty and Gender Impacts of Mobile 

Money. Science, v. 354, 2016. 

 

JARACH, Dino. O fato imponível: teoria geral do Direito Tributário Substantivo. Tradução 

Dejalma de Campos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. 

 

JHERING, Rudolf Von. A Evolução do Direito (Zweck Im Recht). 2. ed. Salvador: 

Progresso, 1956. 

 

JORNAL DA BAND. Pix vira atrativo para sequestros: veja cuidados para prevenir crimes. 

UOL, [s. l.], 19 fev. 2021. Disponível em: https://www.band.uol.com.br/noticias/pix-vira-

atrativo-para-sequestros-veja-cuidados-para-prevenir-crimes-16324839. Acesso em: 15 

ago.2021.  

 

JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia. 

4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

JUNYET BAS, Francisco. La bancarizacion de la economia: el cheque como moneda de 

pago. Semanario Jurídico, [s. l.], n. 1341, 2014. 

 

KING, Marvyn. The End of Alchemy: Money, Banking, and the Future of the Global 

Economy. Londres: W.W. Nortin, 2016.  

 

KOSTOVA, Gergana; RUTTENBERG, Wiebe; SCHMIEDEL, Keiko. The Social and private 

costs of retail payment instruments: a European perspective. Occasional Paper Series, 

Frankfurt: European Central Bank, n. 137, set. 2012. Disponível em: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp137.pdf. Acesso em: 20 out. 2020. 

 

KRUEGER, Anne O. The Promise and Peril of Central Bank Digital Currencies. Project 

Syndicate, [s. l.], 03 maio 2021. Disponível em: https://www.project-

http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Decreto-Legge-26-ottobre-2019-n.-124.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Decreto-Legge-26-ottobre-2019-n.-124.pdf
https://ww3.itau.com.br/imobline/pre/pdf/RelacaoDocs_CreditoGarantia.pdf
https://ww3.itau.com.br/imobline/pre/pdf/VC-SFH-TM-SAC-AF-10-2009-com-Seguro.pdf
https://ww3.itau.com.br/imobline/pre/pdf/VC-SFH-TM-SAC-AF-10-2009-com-Seguro.pdf
https://www.band.uol.com.br/noticias/pix-vira-atrativo-para-sequestros-veja-cuidados-para-prevenir-crimes-16324839
https://www.band.uol.com.br/noticias/pix-vira-atrativo-para-sequestros-veja-cuidados-para-prevenir-crimes-16324839
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp137.pdf
https://www.project-syndicate.org/commentary/central-bank-digital-currencies-benefits-and-complications-by-anne-o-krueger-2021-05


 199 

syndicate.org/commentary/central-bank-digital-currencies-benefits-and-complications-by-

anne-o-krueger-2021-05. Acesso em: 01 set. 2021. 

 

LARENZ, Karl. Methodenlehre der Rechtwissenschaft. Berlim, Heidelberg: Springer-

Verlag, 1995.  

 

LARGHI, Nathália. Com pandemia, uso de cartões pré-pagos cresce. Valor Econômico, São 

Paulo, 10 ago. 2020. Disponível em: https://is.gd/VBX9RO. Acesso em: 09 set. 2020. 

 

LEMIEUX, Pierre. In defense of cash. The Library of Economics and Liberty, [s. l.], 03 

nov. 2016. Disponível em: 

https://www.econlib.org/library/Columns/y2016/Lemieuxcash.html. Acesso em: 04 fev. 2021. 

 

LEVUSH, Ruth. Israel: New Law Restricts Use of Cash. Library of Congress, [s. l.], 27 mar. 

2018. Disponível em: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2018-03-27/israel-new-

law-restricts-use-of-cash/. Acesso em: 29 ago. 2021. 

 

LEWIN, Kurt. Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers. New York: 

Harper & Row, 1951. 

 

LITAN, Robert E.; POLLOCK, Alex J. The Future of Charge Card Networks: Working 

Paper 06-03. [S. l.]: AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, fev. 2006. 

Disponível em: https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/07/200602_chargecards.pdf. Acesso em: 31 ago. 2021. 

 

LOCOMOTIVA PESQUISA & ESTRATÉGIA. LABS NEWS: 34 milhões de brasileiros não 

têm acesso a serviços bancários. [S. l], 28 abr. 2021. Disponível em: https://is.gd/gpn4hV. 

Acesso em: 28 abr. 2021. 

 

LOCOMOTIVA PESQUISA & ESTRATÉGIA. Os brasileiros e o dinheiro em espécie. [S. 

l], out. 2019. Disponível em: https://static.poder360.com.br/2019/10/Os-brasileiros-e-o-

dinheiro-em-especie-Imprensa-Outubro-de-2019.pdf. Acesso em: 27 ago. 2021. 

 

LOOP. Cash transactions in excess of $1 million are illegal. [S. l.], 11 ago. 2017. 

Disponível em: https://jamaica.loopnews.com/content/cash-transactions-excess-1-million-are-

illegal. Acesso em: 29 ago. 2021. 

 

MAACK, Már Másson. Danish police first in the world to hunt down criminals using bitcoin. 

The NextWeb, [s. l.], 21 fev. 2017. Disponível em: 

https://thenextweb.com/eu/2017/02/21/danish-police-hunt-down-criminals-using-bitcoin/. 

Acesso em: 03 nov. 2020. 

 

MAMMI, Antonio Bender. Competição e estabilidade financeira: aspectos concorrenciais da 

atuação do Banco Central. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, v. 18, n. 68, p. 17-39, abr./jun. 2015. 

 

MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MATIAS, Alberto Borges; METZNER, Talita Dayane. O setor bancário brasileiro de 1990 

a 2010. Barueri: Minha, 2015. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/central-bank-digital-currencies-benefits-and-complications-by-anne-o-krueger-2021-05
https://www.project-syndicate.org/commentary/central-bank-digital-currencies-benefits-and-complications-by-anne-o-krueger-2021-05
https://is.gd/VBX9RO
https://www.econlib.org/library/Columns/y2016/Lemieuxcash.html
https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2018-03-27/israel-new-law-restricts-use-of-cash/
https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2018-03-27/israel-new-law-restricts-use-of-cash/
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/200602_chargecards.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/200602_chargecards.pdf
https://is.gd/gpn4hV
https://static.poder360.com.br/2019/10/Os-brasileiros-e-o-dinheiro-em-especie-Imprensa-Outubro-de-2019.pdf
https://static.poder360.com.br/2019/10/Os-brasileiros-e-o-dinheiro-em-especie-Imprensa-Outubro-de-2019.pdf
https://jamaica.loopnews.com/content/cash-transactions-excess-1-million-are-illegal
https://jamaica.loopnews.com/content/cash-transactions-excess-1-million-are-illegal
https://thenextweb.com/eu/2017/02/21/danish-police-hunt-down-criminals-using-bitcoin/


 200 

 

MATONIS, Jon. Large Cash Transactions Banned In Mexico. Forbes, [s. l.], 17 out. 2012. 

Disponível em: https://www.forbes.com/sites/jonmatonis/2012/10/17/large-cash-transactions-

banned-in-mexico/?sh=1e78160f6022. Acesso em: 30 mar. 2021. 

 

MCHUGH, Jess. Money Laundering Reaches $113B in Germany as Organized Crime 

Flourishes. International Business Times, [s. l.], 21 ago. 2016. Disponível em: 

https://www.ibtimes.com/money-laundering-reaches-113b-germany-organized-crime-

flourishes-2357205. Acesso em: 04 fev. 2021. 

 

MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Rio de 

Janeiro: Annuario do Brasil, 1947.  

 

MENDONÇA, Manoel Ignacio Carvalho de. Doutrina e Prática das Obrigações ou 

Tratado Geral dos Direitos de Crédito. Curityba: Paranaense, 1908.  

 

MIRAGEM, Bruno. Direito das Obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. 

 

MIRETTI, Luiz Antônio Caldeira. Comentários ao Código Tributário Nacional: coord. 

Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Saraiva, 2002.  

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Estabilização Monetária. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, n. 196, p. 7-19, abr./jun. 1994. 

 

MOREIRA, Talita. Pix pode ‘bancarizar’ 30 milhões de pessoas. Valor Econômico, São 

Paulo, 02 out. 2020. Disponível em: https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/02/pix-

pode-bancarizar-30-milhoes-de-pessoas.ghtml. Acesso em: 03 out. 2020. 

 

MORRIS, Jason. All Change on Cash? Tackling Money Laundering Through Cash 

Transaction Limits in Germany. International Compliance Association, Londres, 06 maio 

2016. Disponível em: https://www.int-comp.org/insight/2016/may/06/all-change-on-cash-

tackling-money-laundering-through-cash-transaction-limits-in-germany/. Acesso em: 07 mar. 

2021. 

 

MOSQUERA, Roberto Quiroga. Direito Monetário e Tributação da Moeda. São Paulo: 

Dialética, 2006. 

 

NAKAGAWA, Fernando. Onda de violência fecha agências de banco e deixa cidades do 

interior sem dinheiro. O Estado de S. Paulo, [s. l.], 06 ago. 2018. Disponível em: 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,onda-de-violencia-fecha-agencias-de-banco-e-

deixa-cidades-do-interior-sem-dinheiro,70002432929. Acesso em: 20 jan. 2020. 

 

NASCIMENTO, Gilberto. Projeto de Lei nº 7.877-A, de 2017. [Brasília]: Câmara dos 

Deputados, 02 out. 2019. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB

5A0737761B35141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-

Aprovacao-CSPCCO-02-10-2019. Acesso em: 02 abr. 2021. 

 

https://www.forbes.com/sites/jonmatonis/2012/10/17/large-cash-transactions-banned-in-mexico/?sh=1e78160f6022
https://www.forbes.com/sites/jonmatonis/2012/10/17/large-cash-transactions-banned-in-mexico/?sh=1e78160f6022
https://www.ibtimes.com/money-laundering-reaches-113b-germany-organized-crime-flourishes-2357205
https://www.ibtimes.com/money-laundering-reaches-113b-germany-organized-crime-flourishes-2357205
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/02/pix-pode-bancarizar-30-milhoes-de-pessoas.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/02/pix-pode-bancarizar-30-milhoes-de-pessoas.ghtml
https://www.int-comp.org/insight/2016/may/06/all-change-on-cash-tackling-money-laundering-through-cash-transaction-limits-in-germany/
https://www.int-comp.org/insight/2016/may/06/all-change-on-cash-tackling-money-laundering-through-cash-transaction-limits-in-germany/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,onda-de-violencia-fecha-agencias-de-banco-e-deixa-cidades-do-interior-sem-dinheiro,70002432929
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,onda-de-violencia-fecha-agencias-de-banco-e-deixa-cidades-do-interior-sem-dinheiro,70002432929
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB5A0737761B35141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-Aprovacao-CSPCCO-02-10-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB5A0737761B35141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-Aprovacao-CSPCCO-02-10-2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=5084D98CCFBB5A0737761B35141E5D1C.proposicoesWebExterno2?codteor=1820045&filename=Parecer-Aprovacao-CSPCCO-02-10-2019


 201 

NEDER, Marcos Vinícius. Responsabilidade solidária e o lançamento Fiscal. In: ROCHA, 

Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: 

Dialética, 2011. v. 15. p. 271-291. 

 

NERI, Marcelo C. (Coord.). Covid, Classes Econômicas e o Caminho do Meio: Crônica da 

Crise até Agosto de 2020 (Sumário Executivo). Rio de Janeiro: FGV Social, out. 2020. 

Disponível em: http://www.fgv.br/cps/CovidClasses. Acesso em: 12 nov. 2020.  

 

NIGÉRIA. Banco Central. Cash-less Nigeria. Abuja, [2019]. Disponível em: 

https://www.cbn.gov.ng/cashless/. Acesso em: 30 mar. 2021. 

 

NIGÉRIA. Banco Central. Payments System Transformation: Cash-less Nigeria 

Implementation. [S. l., 27 maio 2014]. Disponível em: 

https://www.cbn.gov.ng/cashless/New%20Payment%20Systems.pdf. Acesso em: 26 ago. 

2021. 

 

NIGÉRIA. Ministério da Justiça. Money Laundering (Prohibition) Act 2011 (As 

Amended): Harmonized Act No. 11, 2011and Act No. 1, 2012. Lagos: Federal Government, 

[2012]. Disponível em: 

https://www.nfiu.gov.ng/images/Downloads/downloads/mlpaamend.pdf. Acesso em: 02 abr. 

2020. 

 

NL TIMES. Dutch gov't to ban cash payments over €3,000 in fight against money 

laundering. [S. l.], 01 jul. 2019. Disponível em: https://nltimes.nl/2019/07/01/dutch-govt-

ban-cash-payments-eu3000-fight-money-laundering. Acesso em: 30 mar. 2021.  

 

NORDJYLLANDS POLITI. 33-årig mand idømt over fire års fængsel for groft hæleri og 

hacking. [S. l.], 08 abr. 2019. Disponível em: https://politi.dk/nordjyllands-

politi/nyhedsliste/bit-coin/2019/04/08 Acesso em: 03 nov. 2020. 

 

NOIREL, Jean. L’Influence de la Dépréciation Monétaire dans les Contrats de Droit 

Privé: Études sous la Direction de Paul Durand. Paris: Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1961. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009. 

 

NUSSBAUM, Arthur. Money in the law, National and International: a Study in the 

Borderline of Law and Economics. Nova York: The Foundation, 1950.  

 

NUSSBAUM, Arthur. Teoría Jurídica del Dinero. Madrid: General de Victoriano Juarez, 

1929. 

 

OLIVECRONA, Karl. El Derecho como Hecho. Tradução Luis Lópes Guerra. Barcelona: 

Labor Universitária, 1980. 

 

OLIVECRONA, Karl. The problem of the monetary unit. Nova York: Macmillan, 1957. 

 

OLIVEIRA, Erika Tatiane. Avaliação do impacto ambiental na produção das cédulas de 

cinquenta reais através da metodologia de avaliação do ciclo de vida (ACV). 2017. 

http://www.fgv.br/cps/CovidClasses
https://www.cbn.gov.ng/cashless/
https://www.cbn.gov.ng/cashless/New%20Payment%20Systems.pdf
https://www.nfiu.gov.ng/images/Downloads/downloads/mlpaamend.pdf
https://nltimes.nl/2019/07/01/dutch-govt-ban-cash-payments-eu3000-fight-money-laundering
https://nltimes.nl/2019/07/01/dutch-govt-ban-cash-payments-eu3000-fight-money-laundering
https://politi.dk/nordjyllands-politi/nyhedsliste/bit-coin/2019/04/08
https://politi.dk/nordjyllands-politi/nyhedsliste/bit-coin/2019/04/08


 202 
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APÊNDICE A – LISTA DE ENTREVISTAS 

 

Para o preparo deste trabalho, foram realizadas entrevistas com profissionais e 

pesquisadores que possuem contato relevante com as matérias discutidas neste trabalho. A lista 

de entrevistas realizadas e suas justificativas estão descritas a seguir. Ela não visa a expor o 

currículo completo de cada entrevistado(a), mas apenas os cargos, trabalhos ou funções 

desempenhadas que levaram à escolha de seus nomes para contribuir com este trabalho:  

 

a) Andrea Sandro Calabi – ex-professor da FGV, ex-Secretário da Fazenda de São Paulo 

e economista de longa experiência privada e pública no sistema financeiro. Sua 

experiência no setor bancário inclui a presidência do Banco do Brasil e do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Andrea Calabi auxiliou no 

desenvolvimento das conclusões apresentadas neste trabalho sobre o funcionamento da 

moeda escritural e sua circulação no sistema financeiro nacional; 

 

b) Aristides Andrade Cavalcante Neto – coordenador do grupo de estudo sobre moedas 

digitais emitidas por bancos centrais (CBDCs), do Departamento de Tecnologia da 

Informação do Banco Central do Brasil; 

 

c) Bernardo Mota – coordenador-geral de Articulação Institucional do COAF. Participou 

da elaboração da ação nº 7 da ENCCLA, com foco na imposição de limites a transações 

em espécie; 

 

d) Bruno Meyerhof Salama – professor da FGV e da University of California, Berkeley 

School of Law e ex-conselheiro do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 

Nacional. Publicou artigos recentes sobre o conceito de moeda, referenciados neste 

trabalho. Nesses, aborda assuntos como uso de depósitos bancários como meio de 

pagamento e a emissão de CBDCs; 

 

e) Eduardo Salomão Neto – sócio fundador do escritório Levy & Salomão Advogados. É 

autor de obras sobre temas de direito bancário e tem experiência em casos concretos que 

debatem o curso legal da moeda; 

 



 210 

f) Fernando Henrique Cardoso – ex-Presidente da República. Sancionou a Lei do Plano 

Real (1995), que contém, em seu art. 1º, dispositivo aqui em debate sobre curso legal 

da moeda; 

 

g) Heloisa Estellita – professora da FGV, coordenadora do Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais e parecerista. Atua principalmente na sub-área de Direito Penal Econômico. 

Heloisa tem publicações recentes sobre os temas de lavagem de dinheiro, moedas 

virtuais e rastreabilidade do dinheiro em espécie (referenciadas ao longo deste trabalho); 

 

h) Luís Eduardo Schoueri – professor da faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo e sócio do escritório Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri 

Advogados. Tem longa experiência profissional na área tributária e publicações 

relevantes para o estudo dessa matéria. As respostas de Luís Eduardo Schoueri às 

questões propostas auxiliaram na formação de juízos críticos sobre propostas de 

responsabilização tributária discutidas no capítulo 8; 

 

i) Luiz Roberto de Assis – sócio da área de direito bancário do escritório Levy & Salomão 

Advogados. Tem conhecimento vasto da regulação monetária, experiência em consultas 

envolvendo questões sobre o curso legal da moeda e é autor de trabalho intitulado Cash 

versus Electronic Payments: Costs and Environmental Impacts, referenciado em 

diversas passagens deste estudo; 

 

j) Assessor Pleno no Gabinete do Departamento do Meio Circulante (Mecir) do Banco 

Central do Brasil – o entrevistado preferiu não ter seu nome exposto neste trabalho, mas 

sua experiência no Banco Central foi fundamental para a análise crítica de regulamentos 

administrativos emitidos pela autoridade monetária, assim como para a compreensão 

detalhada da estrutura interna dessa autoridade. 

 

As entrevistas foram precedidas do envio por escrito de roteiros de perguntas 

individualizadas, com base na expertise particular de cada colaborador(a). Além disso, foram 

enviados formulários de consentimento informado, por meio dos quais os participantes 

concordaram com um termo de entrevista, constante no Apêndice B.  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 Como parte do preparo de pesquisa sobre o tema “Revisão do Curso Legal da Moeda 

Frente ao Crescimento dos Meios Eletrônicos de Pagamento”, o pesquisador está conduzindo 

entrevistas. A pesquisa será apresentada como trabalho de conclusão do Mestrado Profissional 

da FGV Direito SP. Ao assinar o termo abaixo eu: 

 

1. concordo em participar do projeto e ser entrevistado(a) pelo pesquisador. 

2. entendo que minha participação é voluntária e que posso me retirar a qualquer 

momento e optar por responder apenas a uma parte das perguntas propostas; 

3.  confirmo que entendi essas instruções e tive a oportunidade de solicitar 

esclarecimentos; 

5.  entendo que meu nome poderá ser citado pelo pesquisador para referenciar as respostas 

apresentadas durante a entrevista; 

6. informo que minhas opiniões e respostas são personalíssimas e não necessariamente 

refletem o entendimento da instituição em que atuo (conforme aplicável); e 

7. entendo que as informações sobre a pesquisa e as sugestões propostas pelo pesquisador 

e a mim apresentadas são de caráter confidencial até que ocorra a publicação do 

trabalho de conclusão de Mestrado e, portanto, não devem ser divulgadas sem prévio 

consentimento do pesquisador. 


