
 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº    , de 2018. 

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly) 

 

 

Requer informações ao 

Banco Central do Brasil. 

 

Senhor Presidente, 

 

Requeiro com base no artigo 50, § 2º da Constituição 

Federal, e na forma do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, que ouvida a Mesa sejam solicitadas ao Senhor 

Presidente do Banco Central do Brasil as informações que seguem: 

 Com quais bancos existe ou existiu relação por meio de 

operações compromissadas entre 2014 e 2017? 

 Qual é a justificativa para efetuar esse tipo de operação? 

 Qual o montante total de títulos da dívida pública emitidos 

para assumir compromisso por meio desse tipo de 

operação no período de 2014 a 2017? 

 Quais os nomes e CNPJ dos beneficiários do montante 

gasto com juros das operações compromissadas de 2014 

a 2017? Discriminar quanto foi pago a cada beneficiário. 

 Existe impacto de escassez de moeda em decorrência 

dessas operações compromissadas sobre o aumento das 

taxas de juros de mercado no Brasil? 



 

Justificativa 

 

A Coordenação Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida 

divulgou documento informando que há uma prática que desvirtua o 

mecanismo das “Operações Compromissadas” para remunerar o 

lucro dos bancos.  

Em documento publicado no site 

(https://auditoriacidada.org.br/conteudo/quase-meio-trilhao-de-

reais-para-bancos/), bem como em discurso proferido na Comissão-

Geral do dia 18 de abril de 2018, que discutiu as razões dos níveis 

ainda muito elevados das taxas de juros cobradas das famílias e 

empresas no Brasil, a Coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, 

Maria Lúcia Fatorelli, cobrou informações ao Banco Central . 

Segundo o documento, quase meio trilhão de reais 

estariam sendo pagos aos bancos por meio de remuneração dos 

títulos da dívida pública, o que acarreta na escassez de moeda na 

economia, que por sua vez, aumenta os juros do mercado para 

patamares inaceitáveis. 

Assim, é de suma importância o conhecimento destas 

informações para esclarecimento dos fatos acima narrados. 

 

Sala das Sessões, em     abril de 2018. 

  

Deputado LUIZ CARLOS HAULY 

(PSDB-PR) 
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