
O que deveria ser CRIMINALIZADO
está sendo PREMIADO

ASSALTO AOS 
COFRES PÚBLICOS

NOVELA

E VOCÊ É QUE VAI PAGAR A CONTA

soas físicas, empresas, órgãos 
governamentais) depositado 
ou aplicado nos bancos. Teo-
ricamente, esse dinheiro de-
veria ser emprestado à socie-
dade em geral , a juros baixos 
ou até negativos, e, ao circular 
na economia, gerar emprego 
e renda.

Somente uma parte des-
se dinheiro existente no caixa 
dos bancos não pode ser em-

prestada: é a parte referen-
te ao depósito compulsório, 
obrigatório; uma reserva para 
dar garantia ao sistema e im-
pedir que bancos emprestem 
o mesmo dinheiro várias ve-
zes (alavancagem).

Assim, a sobra de caixa é 
o dinheiro existente no caixa 
dos bancos, depois de reser-
vado o depósito compulsório, 
conforme figura ilustrativa:

Capítulo 1 – ABUSO 
NA UTILIZAÇÃO 
DAS OPERAÇÕES 

COMPROMISSADAS

Não existe lei que autorize 
o Banco Central remunerar o 
dinheiro que sobra no caixa 
dos bancos, mas isso tem sido 
feito por meio do ABUSO na 
utilização das chamadas Ope-
rações Compromissadas.

Esse abuso deveria ser 
CRIMINALIZADO, pois é um 
procedimento ilegal! Porém, 
está em vias de ser PREMIA-
DO, caso seja aprovado o PL 
3.877/2020 no Senado (o PL 
9.248/2017 e o PLP 112/2019 
também tentam legalizar isso).

VOCÊ PRECISA 
ENTENDER, PORQUE 

É VOCÊ QUE ESTÁ 
PAGANDO ESSA 

CONTA!

O dinheiro existente no 
caixa dos bancos é o dinheiro 
de todos os correntistas (pes-

Acompanhe os capítulos dessa triste novela que explica
o assalto aos cofres públicos para doar dinheiro aos bancos

Capítulo 1
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Diversos países realizam essas “Operações Compromissadas”, que em tese se destinam a 
controlar o volume de liquidez na economia e evitar ataques especulativos. PORÉM... No Bra-
sil está havendo um ABUSO na utilização dessas operações, que atingem níveis incomparáveis 
ao praticado em qualquer outro país do planeta, conforme dados publicados pelo IFI/Senado:

No mundo todo, os bancos correm atrás de clientes para conseguir emprestar essa sobra 
de caixa e lucrar. Aqui no Brasil, o Banco Central abusa das Operações Compromissadas e re-
munera toda essa bolada, que atingiu R$ 1,6 TRILHÃO em agosto deste ano, como noticiado, 
e seguem subindo!

VOLUME DE
“OPERAÇÕES COMPROMISSADAS” NO MUNDO

Maior volume
do mundo Brasil 24%

do PIB

2o colocado Filipinas 3%
do PIB

FONTE: Dados de final de 2016, levantados pelo IFI, ligado ao Senado Federal 
https://www12.senado.leg.br/ifi/pdf/estudo-especial-no-03-as-operacoes-compromissadas-do-banco-central-out-2017-1

Só não vê quem não quer! Há algo muito errado aí!
Esse ABUSO escancarado na utilização das “Operações Compromissadas” no Brasil extra-

pola o fim a que se destinam tais operações e, na prática, têm se prestado a remunerar dia-
riamente a sobra de caixa dos bancos, doando dinheiro público aos bancos de forma ILEGAL! 
TEMOS DINHEIRO SOBRANDO PARA ISSO? QUANTO ISSO ESTÁ CUSTANDO?

Aguarde o próximo capítulo dessa novela de assalto aos cofres públicos!


