
Sumário 

Prefácio: A história contada pelo texto da lei 13 

1. Moeda fiduciária no Brasil: um sumário de oitenta anos, 1933-2013 21 

1.1. A superlativa experiência inflacionária brasileira 30 
1.2. A ordem de 1933: uma promessa vazia? 47 
1.3. A grande desordem: o golpe de 1967 e a Nova República 57 
1.4. A estabilização, a ordem de 1994 e os desafios do século XXI 63 
1.5. Fases da história monetária e plano do livro 69 

2. As metamorfoses da moeda: nominalismo, desindexação e dívida 78 

2.1. Do metal para o papel: aspectos conceituais 91 
2.2. O curso forçado e o nominalismo: o decreto 23.501/33 103 
2.3. Exceções ao nominalismo: o decreto-lei 857/69 110 
2.4. Correção monetária e moeda de conta no Brasil 116 
2.5. O nominalismo esclarecido: a desindexação em 1994 127 
2.6. Moeda, promessa de pagamento e dívida pública 133 

3. A moeda brasileira e a dos outros: a era dos controles, 1933-1983 150 

3.1. O monopólio e a "operação legítima": o decreto 23.238/33 156 
3.2. A autoridade cambial e as esferas regulatórias 175 
3.3. Câmbios múltiplos e seletividade 183 
3.4. A conta de capitais e o registro de capital estrangeiro 201 



4. A moeda brasileira e a dos outros: a liberalização e seus 
descontentes, 1983-2013 210 

4.1. O itinerário da liberalização: do black à unificação 220 
4.2. Resistências à liberalização: o veículo e a carga 243 
4.3. A conta de capitais: conversibilidade e abundância 257 
4.4. Arranjos cambiais e cidadania global 275 

5. A génese tardia do banco central: antecedentes, projetos e criação 284 

5.1. A herança do século XIX: a experiência com bancos de emissão 290 
5.2. O Banco do Brasil como banco central 305 
5.3. Bretton Woods e a conciliação através da Sumoc 332 
5.4. O nascimento do Banco Central do Brasil 341 
5.5. O Banco Central da República do Brasil: um resumo 380 

6. O Banco Central desfigurado: anatomia do desastre, 1964-1993 388 

6.1. Usura, fomento e repressão financeira 399 
6.2. A captura em quatro movimentos 415 
6.3. Governança da moeda e descontrole inflacionário 433 
6.4. A Constituição de 1988 e a moeda: palavras ao vento 445 

7. Planos heterodoxos, suas ilusões e inovações 466 

7.1. Reformas e padrões monetários no Brasil 475 
7.2. Reformas monetárias em planos heterodoxos 487 
7.3. As "desindexações": congelamentos, tablitas e "vetores" 492 
7.4. O Plano Collor: a reforma monetária em tempos de guerra 517 
7.5. O fim das ilusões 531 

8. O Plano Real e a reconstrução da moeda 537 

8.1. O desafio da estabilização em 1993 542 
8.2. Dilemas conceituais no desenho do real 553 
8.3. A reforma monetária e a mágica da URV 567 
8.4. A reconstrução monetária 609 
8.5. A consolidação, o "tripé" e as metas para a inflação 635 
8.6. Sobre os "cálculos fundamentais" 644 



9- Balanço e perspectivas do aperfeiçoamento institucional da moeda 

9.1. A governança da moeda: retrospecto e desafios 686 
9.2. A década virtuosa, a crise de 2008 e o retrocesso 709 
9.3. O valor do amanhã no país do futuro 726 

Lista de siglas úteis 747 

Notas 750 

Referências bibliográficas 814 

índice onomástico 844 


