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RESUMO 

 

 As peculiaridades da atividade bancária - normalmente vista como fundamental à persecução do 

desenvolvimento, bem como bastante influenciada pelo direito - estimularam a emergência de um regime 

internacional de regulação da categoria. Tal advento se deu na esteira dos trabalhos realizados por organizações 

internacionais, como o Comitê da Basileia (BCBS) e o Comitê de Estabilidade Financeira (FSB), e em virtude da 

percepção de estarmos em um mundo no qual os mercados estão muito interligados, mas permanecem 

nacionalmente regulados.  

 À parte da discussão do mérito e efetividade dos padrões regulatórios propostos por essas organizações, 

em um contexto no qual uma série de países busca implementá-los, interessa ao presente trabalho perscrutar os 

elementos que definem o grau adequado de discricionariedade de implementação conferida na formulação 

desses. A análise de tal problema sugere a existência de dois extremos a se evitar: a arbitragem regulatória e o 

one size fits all. Evitar a arbitragem regulatória é uma preocupação da literatura de regulação bancária que se 

traduz em conter uma variação muito acentuada entre os regimes regulatórios de diferentes jurisdições. Isso 

enseja três vetores favoráveis a um menor grau de discricionariedade, representado por desígnios de maior 

coordenação, maior competitividade e de evitar uma race to the bottom regulatória entre os países. Já evitar o 

one size fits all é uma preocupação recorrente da literatura de direito e desenvolvimento que sugere a 

necessidade de se atentar para as peculiaridades locais na formulação de políticas regulatórias. Por sua vez, isso 

enseja outros três vetores, dessa vez em direção a um maior grau de discricionariedade. Sendo esses 

representados por preocupações com a eficiência das medidas adotadas, com a garantia de um espaço de 

manobra que respeite a autodeterminação dos países - ao menos minorando eventuais déficits democráticos da 

estipulação de padrões internacionais - e com a viabilidade prática do experimentalismo.  

 A fim de analisar esse problema e levando em conta esses extremos, propõe-se uma estratégia bipartida: 

a construção de um enquadramento teórico e a verificação de uma hipótese de pesquisa, segundo a qual um caso 

específico de regulação bancária pode demonstrar como esses elementos interagem na definição do grau de 

discricionariedade.  

 Assim, em um primeiro momento - após a necessária contextualização e descrição metodológica - é 

construído um framework teórico do problema à luz da literatura da regulação bancária e do instrumental 

utilizado pelas discussões acerca do impacto do direito no desenvolvimento. Discussões essas que há anos têm 

abordado a formulação de padrões internacionais e a sua implementação em contextos nacionais diversos. 

Também nesse primeiro momento e como parte da construção dos alicerces teóricos, procede-se a um excurso 

que busca verificar a hipótese da confiança no sistema bancário ser uma espécie de baldio (common), bem como 

suas possíveis consequências.  

 Partindo desse enquadramento, elege-se o segmento de regulação bancária relativo aos garantidores de 

depósito para uma análise de caso. Tal análise - realizada com subsídios provenientes de pesquisa bibliográfica e 

empírica - busca demonstrar com que grau de discricionariedade e de que forma se deu a formulação e 

implementação de padrões internacionais nesse segmento.  

 Ao fim, analisa-se como os vetores determinantes do grau de discricionariedade interagem no caso dos 

garantidores de depósitos, bem como as sugestões possivelmente inferíveis dessa verificação para os demais 

segmentos da regulação bancária.  



ABSTRACT 

 

 The peculiarities of banking – an activity that is normally seem as vital to the pursuit of development, as 

well as deeply influenced by the law – stimulated the rising of an international regime of regulation. This advent 

happened together with the works of international organizations, such as the Basel Committee for Banking 

Supervision (BCBS) and the Financial Stability Board (FSB), and due to the perception that we live in a world 

where the markets are interconnected, but remain nationally regulated. 

Apart from the discussion surrounding the merits and efficacy of the regulatory standards proposed by 

these organizations, in a context in which many countries try to implement them, interests to this work to 

investigate the elements that define the adequate degree of discretion to be offered in these standards 

formulation´s regarding their implementation. The analysis of this problem suggests that there are two extremes 

to be avoided: the regulatory arbitrage and the one size fits all. On one hand, avoiding the regulatory arbitrage is 

a concern of the banking regulation´s literature that represents the will to refrain much variation between the 

regulatory regimes of different jurisdictions. This signalizes three vectors towards a smaller degree of discretion, 

represented by the desire for: greater coordination, fairer competition and avoidance of a regulatory race to the 

bottom between the countries. On the other hand, avoiding the one size fits all is a recurrent concern of the law 

and development’s literature that suggest the need to take into account the local idiosyncrasies in the formulation 

of regulatory policies. This signalizes other three vectors, this time aiming towards a greater degree of discretion. 

These are represented by concerns with: the efficacy of the adopted measures, the guaranty of some maneuver 

space that respect a country self-determination – in a manner that, at least, will decrease the eventual democratic 

deficit of international standards – and the practical viability of experimentalism. 

Aiming to analyze this problem and considering these extremes, a two-step strategy is proposed: the 

first step being the construction of a theoretical framework and the second step being the verification of a 

research hypothesis, according to which a specific case of banking regulation com demonstrate how these 

elements interact in the definition a the degree of discretion. 

So, in a first moment – after the necessary contextualization and methodological description - a 

theoretical framework is built utilizing the banking regulation literature and the tools provided by the discussions 

about the impact of the law in the development, because these discussions have dealt with the formulation of 

international standards and their implementation in different national environments for many years. Also in this 

first moment and as part of the construction of the theoretical foundations, an excursus is made to verify the 

hypothesis of the confidence in the banking system be a species of a common, as well as it´s possible 

consequences. 

From this framework, the segment of banking regulation regarding the deposit insurers is chose for a 

case study. This study – realized with input provided by bibliographical and empirical research – aims to 

demonstrate with which degree of discretion and how the formulation and implementation of international 

standards happened in this segment. 

At the end, it is analyzed how those vectors interact in the case of the deposit insures, as well as the 

suggestions possibly deduced from this verification for the others segments of banking regulation. 
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INTRODUÇÃO
1
 

  

 A atividade bancária possui algumas peculiaridades, como o grande volume de 

recursos envolvidos, o sistema de reservas fracionárias, a grande assimetria de informações 

relativamente aos pequenos depositantes, uma significativa interconexão e a influência nos 

demais setores da economia, como as empresas e as famílias. À parte disso - e como será 

explicitado no decorrer do trabalho -, pode-se afirmar que na literatura
2
 das ciências sociais 

aplicadas há certo consenso sobre a importância da atividade bancária para o desenvolvimento 

(não só econômico). Também se pode afirmar com boa dose de segurança - tal como faz 

Pistor (2013) - que essa atividade se desenvolve em um ambiente construído e regulado pelo 

direito. Mais do que isso, como observa Salama (2013), um ambiente que ao ser construído 

pelo Direito tem seus desígnios refratados pelos instrumentos jurídicos. 

 Tais elementos somados à crescente globalização do setor (GADINIS, 2008, p. 447), à 

incidência de crises bancárias de maior repercussão (GOODHART, 2005) e ao fato das 

regulações da atividade serem historicamente de natureza nacional (GADINIS, 2008, p. 448), 

criaram um contexto no qual emergiram iniciativas de instituição de um regime regulatório 

internacional da categoria. Diversas organizações internacionais, tais como o Banco Mundial 

(World Bank - WB), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Comitê da Basileia para 

Supervisão Bancária (Basel Committee on Banking Supervision - BCBS) e o Comitê de 

Estabilidade Financeira (Financial Stability Board - FSB, sucessor do Financial Stability 

Forum - FSF), passaram a promover trabalhos sugerindo práticas regulatórias e até mesmo 

avaliando a adesão a essas práticas pelo ambiente regulatório de cada país. Conforme esses 

trabalhos foram se desenvolvendo, começaram a surgir verdadeiros códigos de conduta, ainda 

que com diferentes graus de relevância e pretensa obrigatoriedade. Mais do que isso, houve 

uma especialização dessa atividade, a partir de uma verdadeira 'divisão do trabalho 

regulatório' - para usar a expressão de Brummer (2011, p. 273) - que resultou no surgimento 

de organizações especializadas como o Comitê sobre Sistemas de Pagamento e Compensação 

(Committee on Payment and Settlement Systems - CPSS), a Financial Action Task Force 

(FATF), a International Swaps and Derivatives Association (ISDA) e a Associação 

                                                           
1
 A justificativa metodológica do ordenamento aqui apresentado se encontra no capítulo metodológico. Da 

mesma forma, os conceitos apresentados no decorrer dessa introdução são explicados e delimitados nas partes 

correspondentes do presente trabalho. 
2
 Quando se fala em literatura aqui e no decorrer do trabalho, refere-se à produção científica de determinada 

área. 
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Internacional dos Garantidores de Depósitos (International Association of Deposit Insurers - 

IADI). 

 Esses desenvolvimentos permitiram que se falasse em uma arquitetura regulatória do 

sistema financeiro internacional, com um regime regulatório próprio, ainda que difuso 

(BRUMMER, 2012). Contudo, todas essas iniciativas ganharam novo ânimo e relevância no 

cenário internacional a partir da crise financeira de 2008 e seus desdobramentos. Afinal, a 

crise de 2008 delimitou mais fortemente uma passagem de uma fase na qual a tendência 

regulatória em diversos países era de desregulamentação, para uma fase de intensificação 

regulatória em escala global
3
. 

 O presente trabalho não tem pretensão de afirmar se tal mudança de paradigma é 

negativa ou positiva, mas entende que com essa mudança os padrões regulatórios propostos 

pela arquitetura regulatória do sistema financeira internacional ganham nova relevância. 

Assim, também não se objetiva questionar o mérito e efetividade dos padrões regulatórios 

propostos pelas organizações internacionais, mas em um contexto no qual uma série de países 

busca implementá-los, interessa ao estudo perscrutar qual seria o grau adequado de 

discricionariedade de implementação conferida na formulação desses. 

 A investigação acerca do grau de discricionariedade se justifica também em razão de 

que a literatura sugere a existência de dois extremos a se evitar
4
.  

 De um lado, a literatura - especialmente a de direito e desenvolvimento (tanto lato 

como stricto sensu) - sugere a necessidade  de se atentar para as peculiaridades locais a fim de 

garantir a efetividade das medidas, de se possibilitar o teste de diferentes alternativas 

(experimentalismo) e de garantir algum espaço para uma maior autodeterminação dos países, 

pelo que se rechaçam as abordagens one size fits all.  

 Por outro lado, há na literatura de regulação bancária a preocupação em se conter a 

competição irresponsável entre jurisdições que venha a ensejar a prática de padrões 

demasiadamente lenientes de regulação (race to the bottom), o anseio de criar padrões que 

facilitem as transações e operações transfronteiriças através da cooperação e coordenação 

                                                           
3
 Com tal colocação não se sugere que tal resposta foi adequada, apenas que essa foi a resposta agregada 

efetivamente verificada. A crise financeira de 2008 foi objeto de diversas leituras, partindo das mais diversas 

perspectivas, algumas responsabilizando regulação (v.g. KLING, 2009), outras a sua ausência. À guisa de 

exemplo sobre a miríade de explicações e responsabilizações verificada, Davies (2010) expõe 39 diferentes 

causas apontadas pela literatura como responsáveis pela crise de 2008. 
4
 Mais uma vez cabe a ressalva que não se argumenta pela existência desses dois extremos, mas apenas pela forte 

referência a eles na literatura. 
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entre os reguladores, bem como a preservação da competitividade entre organizações de 

diferentes países (level playing field), pelo que se evita a arbitragem regulatória.  

 Para analisar esse problema de pesquisa, e levando em conta esses extremos, propõe-

se uma estratégia bipartida. Primeiramente se procede à construção de um enquadramento 

teórico que contextualize, elucide e delimite bem os termos do problema, dividindo as forças 

que determinam o grau de discricionariedade em seis vetores
5
, correspondentes aos extremos 

a se evitar vistos brevemente acima. Assim, até o quarto capítulo - após a necessária 

contextualização e descrição metodológica - é construído um framework teórico do problema 

à luz da literatura da regulação bancária e do instrumental elaborado pelas discussões acerca 

do impacto do direito no desenvolvimento, que há anos têm abordado a formulação de 

padrões internacionais e a sua implementação em contextos nacionais diversos. Também 

nesse primeiro momento, e como parte da construção dos alicerces teóricos, é investigada em 

sede de excurso a hipótese da confiança no sistema bancário ser uma espécie de baldio
6
 

(common), bem como as possíveis consequências e oportunidades oferecidas por essa 

hipótese.  

 Após, é feita a verificação de uma hipótese de pesquisa visando elucidar o problema 

da discricionariedade. Tal hipótese pode ser expressa através da seguinte afirmação: um caso 

específico de regulação bancária pode ilustrar a interação dos vetores definidores do grau de 

discricionariedade, elucidando melhor a problemática em todo o gênero. Partindo do 

enquadramento teórico montado, elege-se o segmento de regulação bancária relativo aos 

garantidores de depósito para uma análise de caso. Tal análise - realizada com subsídios 

provenientes de pesquisa bibliográfica e empírica - busca demonstrar com que grau de 

discricionariedade e de que forma se deu a formulação e implementação de padrões 

internacionais nesse segmento. Ao fim, utiliza-se a análise para efetivamente testar a hipótese 

e apontar os problemas e méritos verificados na gestão do problema de pesquisa nesse caso. 

 Feito esse resumo introdutório, cabe descrever como se estrutura o trabalho escrito. 

Assim, a apresentação da pesquisa se dá em três partes. A primeira parte compreende um 

capítulo metodológico e uma contextualização do trabalho dentro da literatura de direito e 

desenvolvimento. O capítulo metodológico explica como o trabalho foi conduzido e 

compreende: a delimitação do problema de pesquisa, a descrição da hipótese a ser verificada, 

a explicação e justificativa da estratégia adotada, bem como a narrativa acerca da coleta dos 

                                                           
5
 A ideia de delimitar vetores é proveniente de texto de Salama (2012). 

6
  Sobre o termo, ver a explicação no respectivo capítulo. 
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dados utilizados e tratamento desses. O capítulo sobre direito e desenvolvimento apresenta as 

ideias gerais acerca do papel da atividade bancária no desenvolvimento, bem como expõe e 

diferencia o trabalho da literatura sobre direito e desenvolvimento em sentido estrito (Law and 

Development) e amplo (papel do direito na promoção do desenvolvimento), ao passo em que 

apresenta um ferramental analítico utilizado na abordagem do problema e no estudo de caso. 

  A segunda parte corresponde ao enquadramento teórico do problema explicitado no 

primeiro capítulo e contextualizado no segundo. Assim, conta com um capítulo que busca 

descrever a arquitetura regulatória do sistema financeiro internacional. Para isso, elenca as 

motivações por trás de sua montagem, apresenta seus principais atores e investiga a natureza 

dessa regulação a partir do paradigma do soft law. Em seguida é verificada em sede de 

excurso uma hipótese que serve como meio para o trabalho, a de que a confiança na atividade 

bancária - enquanto animal spirit no sentido keynesiano
7
 - seria uma espécie de baldio 

(common). São apresentados os termos dessa hipótese, seguidos de sua verificação, sendo que 

ao fim são elencadas as sugestões inferíveis a partir da literatura sobre os baldios. Por fim, a 

segunda parte se encerra com um capítulo dedicado à análise da tensão entre os perigos 

sugeridos pela literatura como provenientes da arbitragem regulatória e do one size fits all, e 

como essa tensão condiciona a definição de um grau de discricionariedade na implementação 

de padrões a ser facultado pela regulação internacional. 

 A terceira e última parte compreende um estudo de caso que observa como foram 

abordados os termos do problema de pesquisa pela regulação dos garantidores de depósitos. 

Assim, primeiramente é exposto o caso, no que se procede: à justificativa da escolha dos 

garantidores, uma breve explicação do que são eles, uma revisão da evolução da ideia na 

literatura e a apresentação dos principais agentes envolvidos na regulação dos garantidores 

internacionalmente, bem como dos padrões por eles sugeridos. Dentro do mesmo capítulo, 

realiza-se uma análise estatística comparativa das características dos garantidores de depósitos 

dos países membros do G-20, seguida  de uma apresentação mais detalhada das origens e 

funcionamento da garantia de depósitos em dois casos paradigmáticos (Estados Unidos da 

América - EUA e Alemanha) e do caso brasileiro (por razões de disponibilidade de material 

de pesquisa e relevância para o contexto institucional da própria pesquisa). Finalizando esse 

capítulo, é analisado o recente caso de insegurança acerca das garantias de depósitos vista no 

Chipre no início de 2013. Após, o último capítulo do trabalho busca expor os resultados de 

pesquisa, ao que descreve como interagiram os vetores identificáveis como influentes na 

                                                           
7
 Para uma definição detalhada do conceito, ver o capítulo correspondente. 
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definição do grau de discricionariedade da regulação neste caso específico, bem como elenca 

as sugestões inferíveis ao problema a partir da hipótese de pesquisa. 

 Por fim as considerações finais resumem os resultados de pesquisa e apontam 

possibilidades de aprofundamento e investigação científica a partir do trabalho realizado. 
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1. CAPÍTULO METODOLÓGICO 

 

 A elaboração de um capítulo metodológico pretende esclarecer como foi feita a 

pesquisa e como essa se apresenta por meio do presente texto. Ainda que sua confecção não 

seja de todo estranha à produção acadêmica jurídica (LOPES, 2006, p. 64), acredita-se válido 

justificar a opção por se proceder de tal forma. Assim, três são as principais razões que 

motivam essa escolha: (i) fornecer clareza acerca dos métodos e pressupostos adotados, (ii) 

apresentar considerações e bibliografia metodológica visando incentivar/apoiar essa prática na 

literatura jurídica e - possivelmente a razão mais importante - (iii) fornecer os elementos 

necessários para que possam ser eventualmente refutadas as conclusões obtidas pela pesquisa. 

 Posto isso, o presente capítulo se divide em quatro partes. A primeira apresenta 

detalhadamente o problema de pesquisa e as razões para sua escolha. A segunda parte expõe 

as duas hipóteses aventadas para enfrentar o problema, sendo um delas utilizada como meio 

para construção do enquadramento teórico e a outra como possível resposta - ainda que 

parcial - ao problema de pesquisa proposto. Em seguida, é apresentada a estratégia adotada 

para delimitação do problema e verificação das hipóteses, bem como para apresentação da 

pesquisa por meio do trabalho escrito. Por fim, a última parte narra como se procedeu à coleta 

e ao tratamento dos dados trabalhados na pesquisa em cada uma de suas partes.  

 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

 Como já demonstrado extensivamente pela literatura da área
8
, a atividade bancária 

possui uma série de peculiaridades que em conjunto com a crescente globalização e 

ocorrência - com certa frequência - de crises bancárias, motivaram o surgimento de um 

regime regulatório internacional. Esse fenômeno se deu a partir da década de 70, com a 

criação do BCBS
9
, mas não se limitou à atividade dessa organização, como demonstra o 

capítulo 3.  

                                                           
8
 E sucintamente no capítulo 3. 

9
 Detalhes sobre o assunto a criação do BCBS podem ser encontrado em Goodhart (2013) e Braga (2011, pp. 29-

30). 
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 Tal como aponta Bordo et al. (2001, p. 56), entre 1939 e 1971 não houve no mundo 

nenhuma crise bancária de relevância considerável
10

, sendo que a volta da ocorrência de tais 

crises - como narra Goodhart (2005, p. 189) - fez com que os bancos centrais reagissem com a 

pesquisa e encorajamento de adoção de 'melhores práticas'
11

. Esse fenômeno foi intensificado 

pela crise de 2008, tal como indicam três fatores: 

 o aumento no número de países membros no BCBS de 13 para 27
12

, agora 

incluindo todas as 20 maiores economias do mundo; 

 a reestruturação e fortalecimento do FSF, transformado em FSB; 

 e o alto grau de adesão aos padrões de Basileia II e Basileia III
13

, não restrito a 

países membros, como aponta recente relatório do BCBS (2013).   

 Partindo dessa observação da realidade, entende-se como pertinente avaliar de que 

forma a regulação bancária internacional tem sido formulada. Faz-se isso não em razão de 

uma postura filosófica utilitarista que considera essa regulação como essencialmente boa. 

Faz-se isso com base em uma postura pragmática que reconhece tal objetivo como existente e 

o coloca como meta, procurando a melhor forma de atingi-lo
14

. A questão de se a regulação é 

boa e de que forma é boa é por demais complexa, pelo que se acredita mais proveitoso e 

viável oferecer caminhos para as forças políticas que já estão em movimento do que julgar 

essas. 

 Assim, ao analisar o modo de formulação da regulação bancária internacional, chamou 

a atenção a necessária determinação de um grau de discricionariedade conferido pelos 

preceitos regulatórios aos países na implementação desses em seu ordenamento interno. Esse 

fator específico - grau de discricionariedade - mostrou-se particularmente importante em 

razão de diversas preocupações exaradas nas literaturas de regulação bancária e direito e 

desenvolvimento
15

 sobre os perigos e ineficiências gerados pelos seus extremos. Tais 

                                                           
10

 Tal como atentam Bordo et al. (2001, p. 66), em 1963 foi verificada uma crise bancária no Brasil, mas como 

uma crise cambial ocorreu em 1962, considerou-se tal evento como uma crise "gêmea", não sendo contabilizado 

como crise bancária em específico. 
11

 Não está aqui se fazendo qualquer juízo de valor acerca das práticas encorajadas, esse é apenas o nome  pelo 

quais são conhecidas na literatura esse tipo de recomendação. 
12

 Eram membros: Alemanha, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, 

Luxemburgo, Reino Unido, Suécia e Suíça. Foram efetivados como membros em março de 2009:  Austrália, 

Brasil, China, Coréia do Sul, Índia, México e Rússia. Foram efetivados como membros em junho de 2009: 

África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Cingapura, Hong Kong, Indonésia e Turquia. 
13

 Esses são acordos que promovem - cada um deles - uma série de padrões de regulação bancária, focados 

sobretudo nos requisitos de capital. 
14

 Para uma análise breve sobre as diferenças entre Utilitarismo e Pragmatismo, ver BRAGA (2013b, pp. 12-13). 
15

 Essa literatura foi analisada para o problema pois não só a atividade bancária é normalmente vista como tendo 

um papel central no processo de desenvolvimento econômico e social, como também essa literatura possui uma 
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extremos seriam um alto grau de rigidez ou flexibilidade. Seus perigos seriam a arbitragem 

regulatória e o one size fits all. Cada um desses perigos instigando três vetores em direções 

opostas a cada um desses extremos, conforme detalhado no capítulo 4. 

 Dessa forma, ambos os extremos aparecem na literatura como pontos dos quais se 

deve manter alguma distância de segurança. Por essa razão, o título do trabalho faz uma 

analogia com dois monstros da literatura grega referenciados na Odisseia de Homero (2012, 

loc. 3393 e ss.): Cila e Caríbdis. Ambos os monstros estariam localizados no estreito de 

Messina e foram posteriormente racionalizados pela cultura grega como um rochedo (Cila) e 

um redemoinho (Caríbdis), entre os quais seria necessário navegar para atravessar o referido 

estreito. A referência se tornou uma metáfora utilizada para expressar a necessidade de se 

proceder entre dois perigos. 

 Logo, a eleição da procura por um grau adequado de discricionariedade segundo o 

mainstream da literatura de regulação bancária e direito e desenvolvimento à qualidade de 

problema de pesquisa objeto do presente trabalho, justifica-se pelas razões apresentadas e 

outras três ideias. Essas ideias sendo: (i) a divisão do trabalho de Smith (1776, loc. 40) e 

Mandeville (1924, vol. II, p. 335), (ii) e a teoria das vantagens comparativas de Ricardo 

(1817) e (iii) a enorme limitação da possibilidade de acesso e processamento da informação 

por aqueles que lidam com as ideias, concepção trabalhada por Sowell (2009, p. 15). 

 Ou seja, ao mesmo tempo se considera a maior eficácia da divisão do trabalho, a 

possibilidade de se obter uma vantagem comparativa ao trabalhar com um problema como o 

qual se tem mais familiaridade e o fato de não dispor de mais que um pequeno percentual do 

conhecimento agregado dos intelectuais especializados, policy makers e players do mercado. 

Isso tudo resulta na opção de buscar dentro da área do direito com que se tem mais 

familiaridade (regulação bancária, no caso do presente autor) observações acerca de 

formulação de regras e fazê-lo não com base nas crenças pessoais ou teorizações 

idiossincráticas do autor, mas sim do movimento observado de diversas entidades regulatórias  

nacionais e internacionais e nos alertas e teorizações da literatura especializada no assunto. 

 Com base nisso, o problema de pesquisa eleito o é nos seguintes termos:  

 tendo em vista os alertas e preocupações da literatura sobre o excesso ou 

escassez de discricionariedade, quais elementos ajudam a definir um grau 

                                                                                                                                                                                     
vasta experiência na implementação de padrões e políticas internacionais em contextos nacionais e regionais 

diversos. 
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adequado dessa na formulação da regulação bancária internacional e de que 

forma eles interagem? 

 Dessa forma, acredita-se que resta satisfeita a exigência descrita por Booth et al. 

(2008, pg. 52) de que o problema de pesquisa deve ser tal que sua resposta resolva uma 

questão para a qual outros membros da comunidade acreditem ser necessária uma solução. 

 

 

1.2 Hipóteses 

 

 A pesquisa que aqui se delimita contém duas hipóteses. Uma delas sendo uma hipótese 

meio e a outra uma hipótese fim.  

 A verificação da primeira dessas ajuda a montar o enquadramento teórico e oferece 

possibilidades de busca em outras literaturas por eventuais soluções ao problema de pesquisa. 

A outra trata diretamente de uma resposta ao problema de pesquisa. Assim, sua confirmação 

pode oferecer contribuições ao problema de pesquisa e seu afastamento ao menos tem o 

condão de auxiliar na diminuição do espaço de busca por alternativas. 

 A hipótese meio a ser verificada diz respeito, como já referido na introdução, à 

possibilidade de a confiança - enquanto animal spirit, no sentido keynesiano
16

 - no setor 

bancário ser uma espécie de baldio
17

 (common). Vale ressaltar que trata-se de uma hipótese já 

analisada (BRAGA, 2013a), mas que aqui volta a ser apreciada de forma mais aprofundada e 

com base em novos preceitos teóricos. Também aqui se busca explicitar algumas das 

possíveis sugestões advindas da literatura de ação coletiva, fato que só é referenciado como 

uma possibilidade no estudo original. 

 Entende-se que tal abordagem não se insere organicamente na estrutura de um trabalho 

acadêmico cientificamente rigoroso. Contudo, como se trata de uma análise que importa para 

a construção dos alicerces teóricos que subsidiam o trabalho e que não é abordada a fundo na 

literatura - a qual enfatiza quase que unanimemente a importância da confiança, mas quase 

nunca se preocupa em lhe dotar uma definição teórica clara -, acredita-se na pertinência de 

                                                           
16

 Detalhes acerca das origens e significados desses conceitos podem ser verificados no excurso. 
17

 A utilização da expressão 'baldio' para designar o conceito originalmente cunhado em língua inglesa como 

common se adota por considerar convincente a justificativa adotada por Fernando Araújo (2008, pp. 8-9) para tal 

tradução. 
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abordá-la no corpo do trabalho. Desse modo, a solução vislumbrada foi tratar do assunto em 

sede de excurso, ou seja, em um breve desvio de percurso, forma essa adotada em outros 

trabalhos científicos, como na obra de Wieacker (2010, pp. 35 e 558). 

 Já a hipótese fim do trabalho considera o tema regulação bancária e confrontando sua 

vastidão, opta por buscar possíveis elucidações em um recorte temático. Assim, se 

considerarmos que a regulação bancária internacional - à qual o problema de pesquisa faz 

menção - engloba questões de regulação prudencial, supervisão, assistência de liquidez, 

resolução bancária e garantia de depósitos, percebe-se que a busca por esclarecimentos para a 

questão da discricionariedade em todas essas searas é tarefa inviável dentro de um trabalho de 

dissertação de mestrado. Por essa razão, opta-se por uma hipótese que contenha em si um 

recorte metodológico. A hipótese aventada, portanto, é a de que o estudo da implementação 

de padrões regulatórios em uma dessas espécies de regulação bancária pode oferecer uma 

ilustração de como interagem os vetores identificados como definidores do grau de 

discricionariedade existente no gênero. 

 Mais especificamente, a construção do enquadramento teórico aponta para a eleição do 

tema relativo aos garantidores de depósitos como objeto de um estudo de caso visando 

elucidar o problema de pesquisa, que por sua vez diz respeito a todas as espécies de regulação 

bancária. Por razões didáticas, as motivações por trás dessa escolha em específico são 

expostas apenas na primeira parte do capítulo 5. 

 Assim, ficam delimitadas as hipóteses de pesquisa nos seguintes termos: 

 hipótese meio: a confiança no setor bancário é uma espécie de baldio; 

 hipótese fim: o estudo de caso acerca da regulação bancária internacional 

relativa aos garantidores de depósitos elucida a interação dos vetores que 

definem o grau de discricionariedade na formulação de padrões de 

regulação bancária em geral. 

 

 

1.3 Estratégia 

 

 A fim de se explicitar melhor a estratégia adotada tanto na pesquisa realizada como no 

trabalho escrito resultante dessa, aquela será apresentada por partes. Inicia-se com 
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considerações gerais, após são feitas ponderações sobre cada parte do trabalho escrito e por 

fim são tecidas algumas ressalvas e esclarecimentos acerca da apresentação do texto. Vale 

ressaltar que as estratégias de coleta e tratamento de dados serão explicitadas não aqui, mas 

nos pontos seguintes, por razões didáticas. 

 É possível afirmar que estratégia metodológica adotada no presente trabalho se inicia 

com uma abertura à interdisciplinaridade. Por se reconhecer as limitações da divisão 

cartesiana do conhecimento, essa abertura tem influência forte na pesquisa desde a escolha do 

problema de pesquisa e suas hipóteses. Contudo, pela influência já referida (p. 19) das ideias 

da divisão do trabalho, vantagens comparativas e limitação do conhecimento, a 

interdisciplinaridade é utilizada como ferramenta à análise jurídica. Trata-se, portanto, daquilo 

que Nobre (2009, p. 12) referencia como uma dogmática
18

 ampliada, a qual faz com que 

pontos de vista de outras ciências sociais não sejam exteriores, nem auxiliares, mas se 

incorporem à investigação dogmática como momentos constitutivos. Dessa forma, argumenta-

se que a análise do presente trabalho se encontra dentro do conceito de dogmática jurídica, 

ainda que ultrapassando o ponto de vista muitas vezes entendido como "jurídico" (SALAMA, 

2008). 

 Logo, se a eleição do problema de pesquisa é feita com base em uma análise da 

realidade - países buscando implementar padrões internacionais de regulação -, a escolha das 

hipóteses passa por uma análise da literatura econômica, de regulação bancária e de direito e 

desenvolvimento. Contudo, todas essas análises são utilizadas para definir nortes teleológicos 

a fim de sanar uma preocupação jurídica, acerca do grau de discricionariedade na regulação 

bancária internacional. 

 A partir disso, opta-se por esclarecer conceitualmente os termos do problema e 

contextualizá-los na conjuntura atual, de modo a construir um enquadramento teórico a partir 

do qual é observada a realidade. Essa escolha se justifica tendo em vista o potencial 

qualitativo já ressaltado por Galligan (2010) de se utilizar a teoria como pano de fundo em 

uma pesquisa que por vezes terá um caráter altamente empírico.  

 Mas antes, procede-se à este capítulo metodológico e a uma contextualização do 

problema dentro da literatura de direito e desenvolvimento, vista como ferramenta importante 
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 Dogmática aqui entendida como o núcleo de investigação científica no âmbito do Direito (NOBRE, 2009, p. 

12), conceito que se aplica ao presente trabalho por este buscar questões de técnica jurídica relacionados à 

construção de padrões regulatórios internacionais. 
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para essa análise por seu rico instrumental teórico e vasta experiência na implementação de 

políticas e padrões internacionais. 

 Após, são efetivamente colocados os termos do problema, traçando-se um panorama 

da regulação bancária internacional, seus atores e desafios.  

 Aí também é investigada em sede de excurso a hipótese meio da confiança como 

baldio. Isso se justificada pela centralidade da confiança para o negócio bancário, por se tratar 

de uma hipótese convergente de alguns dos principais objetivos declarados da regulação 

bancária internacional - estabilidade do sistema financeiro e a prevenção da arbitragem 

regulatória (BCBS, 1998, p. 14) - e por oferecer sugestões advindas da literatura acerca do 

problema de ação coletiva. 

 Ainda nessa parte, mas em outro capítulo, procede-se uma revisão da literatura acerca 

do problema da discricionariedade e da dicotomia entre maior e menor discricionariedade. 

Isso feito, são delimitados os vetores
19

 que influenciam a discricionariedade tanto para sua 

majoração como minoração com base na literatura. 

 Feito o enquadramento teórico, parte-se para o estudo de caso acerca dos garantidores 

de depósito. A escolha específica dos garantidores de depósitos está justificada na primeira 

parte do capítulo 5. Já essa opção metodológica é escolhida em sua modalidade descritiva por 

se compartilhar da opinião de Yin (2001, p. 21) de que o estudo de caso contribui para a 

compreensão de fenômenos individuais, organizacionais e políticos. Além disso, o mesmo 

autor (p. 24) coloca o estudo de caso como a estratégia adequada quando três fatores 

concomitantes são verificados: 

 a forma da questão de pesquisa se define  em "como/ por quê"; 

 não se exige controle sobre eventos comportamentais; 

 o estudo focaliza acontecimentos contemporâneos. 

 Como a questão que se coloca para analisar o caso dos garantidores é a hipótese de 

pesquisa, a pergunta que se busca responder com ele não é a mesma do problema de pesquisa. 

A pergunta que norteia a análise de caso é: como uma das espécies do gênero regulação 

bancária formula e implementa padrões internacionais de regulação e por que o faz dessa 

forma. O 'por que' sendo condicionado ao como e buscando responder não 'por que' se 
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 Ver 5. 



 

30 
 

implementam os padrões - preocupação que foge ao objeto da pesquisa -, mas sim 'por que' se 

formulam e implementam os padrões da forma específica como se verifica. 

 Considerando que o controle sobre os eventos comportamentais é totalmente 

impossível e os eventos dificilmente poderiam ser menos contemporâneos, acredita-se que o 

estudo de caso é a estratégia mais adequada aos fins da pesquisa.  Além disso, é considerado 

válido o argumento de Schramm (1971, p. 6) de que a essência do estudo de caso é esclarecer 

decisões: como são tomadas, por que são tomadas, como são implementadas e quais os 

resultados. 

 Em pormenores, o estudo de caso se desenvolve partindo de uma breve explicação do 

que são os garantidores de depósitos, de como a ideia tem sido trabalhada na pauta 

internacional, quais são as principais organizações envolvidas e os principais trabalhos por 

essas realizados visando um regime internacional da categoria. Após, é realizado um pequeno 

estudo estatístico de cluster analysis
20

 (MOOI & SARSTEDT, 2011, pp. 237-284) que 

compara as configurações dos garantidores dos países do G-20 em busca de 'grupos de 

afinidade' e eventuais insigths que essa classificação possa trazer. Em seguida são analisados 

os influential cases (SEAWRIGHT & GERRING 2008, p. 303) dos garantidores nos EUA e 

na Alemanha, bem como o caso brasileiro em razão da relevância desse para o ambiente 

institucional no qual o trabalho está inserido. Finalizando o estudo de caso, são analisados os 

acontecimentos relativos à garantia de depósitos ocorridas no Chipre no início de 2013, por 

sua atualidade e influência internacional. 

 Em seguida, no último capítulo - excluída a conclusão -, os elementos verificados 

como influenciando o grau de discricionariedade no caso dos garantidores (os vetores 

específicos) são avaliados e possíveis sugestões para o problema de pesquisa são aventadas. 

 Assim, em razão da natureza dos dados trabalhados, a pesquisa é eminentemente 

qualitativa, com uma estrutura aberta e de cunho exploratório e descritivo (PIRES, 2008, p. 

158). Ao fim, contudo, são tecidas sugestões de cunho prescritivo embasadas no tratamento 

conferido aos dados e resultados obtidos pela pesquisa. Mas tal expediente será utilizado tão 

somente na resposta à pergunta de pesquisa. 

 Por fim, cabe tecer alguns pressupostos e delimitações do trabalho. Mais 

especificamente, quatro assuntos merecem atenção. 

                                                           
20

 Em termos gerais,uma cluster analysis é um procedimento realizado com software de estatística que compara 

diversas variáveis de diferentes elementos e posteriormente os divide em grupos nos quais exista maior 

proximidade entre as variáveis. Especificações mais técnicas constam na quinta parte do capítulo 6. 
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  Em primeiro lugar, o trabalho escrito adota como sistema de citação aquele conhecido 

como 'autor-data'. Sabe-se que esse não é um sistema de citação unânime, sobretudo na 

literatura jurídica, mas sua escolha se entende como justificada por três razões. A um, conferir 

maior destaque para as notas de rodapé, vez que meras citações não serão objetos dessas, 

apenas comentários e explicações entendidos como pertinentes, mas que não caberiam com 

homogeneidade no corpo do texto. A dois, permitir maior fluidez na leitura. A três, diminuir o 

tamanho do texto escrito. 

 Em segundo lugar, os conceitos trabalhados ao longo do texto apenas serão 

aprofundados e explicados com o devido rigor nos capítulos específicos. Logo, se o leitor 

sentir a necessidade de uma explicação mais detalhada do que se entende - por exemplo - por 

regulação bancária, direito e desenvolvimento, confiança, one size fits all, arbitragem 

regulatória, garantidores de depósitos; ou busque informação mais precisa sobre o BCBS ou o 

FSB, indica-se ir até o capítulo que trate diretamente desse assunto. Isso é feito por uma 

questão de economia de espaço e para evitar repetições desnecessárias que prejudiquem a 

leitura. 

 Em terceiro lugar, é necessário fazer um mea culpa em relação aos anglicismos. As 

literaturas de direito e desenvolvimento e de regulação bancária (as duas principais analisadas 

pelo trabalho) possuem a língua inglesa como língua franca. Logo, é natural que a maior parte 

dos conceitos trabalhados tenha a sua origem em inglês. Apesar de ambas as literaturas 

referenciadas possuírem produção considerável em português, alguns termos técnicos não 

possuem tradução amplamente difundida. Assim, para não confundir os leitores, opta-se por 

utilizar as traduções para o português apenas quando bem difundidas. Já nas situações em que 

normalmente se use o termo em inglês, ou em que não exista tradução, faz-se a escolha de 

manter o termo no original. Isso é feito, como já dito, para evitar confusões, mas também 

porque não se ambiciona criar traduções. Enfim, entre os males do anglicismo e da 

imprecisão, opta-se pelo primeiro, considerados menores para os fins do trabalho. 

 Em quarto lugar, cabe observar que não serão extensivamente delimitados conceitos 

básicos de regulação bancária. Entende-se que o trabalho aborda um tema específico e se 

insere em determinado contexto, pelo que se acredita que o público a que esse se dirige já 

partilha de um universo conceitual comum. Logo, por considerar criticamente que as obras de 

regulação bancária normalmente dedicam uma parte substancial de seu espaço na revisão de 

conceitos básicos, o presente trabalho visa evitar isso por economia de espaço e em favor de 

uma leitura mais dinâmica ao público específico. De toda sorte, encampa-se uma solução 
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conciliatória para não prejudicar a compreensão do trabalho acerca de conceitos de 

significados múltiplos e a fim de possibilitar o entendimento do público não especializado. 

Assim, para termos citados que não sejam de domínio geral, irá se buscar referenciar uma 

explicação considerada satisfatória e acessível, no que se dará preferência a textos disponíveis 

na internet ou presentes na maioria das bibliotecas jurídicas. 

 

 

1.4 Coleta e Tratamento 

 

  A explicação em separado de como se procedeu à coleta e ao tratamento dos dados na 

pesquisa é feita por se considerar - assim como Webley (2010, p. 932) – esses dois pontos 

como fulcrais ao design de uma pesquisa qualitativa de qualidade. A fim de oferecer uma 

descrição mais organizada de como se deram esses processos, abaixo é exposta uma narrativa 

de como se deu a coleta e posterior tratamento dos dados relativos a cada um dos capítulos 

desse trabalho, bem como do excurso. Introdução e considerações finais são deixados de fora, 

vez que compreendem apenas textos adjacentes, sem uma efetiva pesquisa por trás deles. 

 

1.4.1 Capítulo 1 

 -Coleta 

 Para o desenvolvimento do capítulo metodológico foi utilizada bibliografia referente à 

metodologia de pesquisa para ciências sociais. De imensa contribuição para a seleção de obras 

analisadas foi o curso de Pesquisa em Direito fornecido pelo programa de mestrado 

acadêmico da Direito GV e ministrado pela Professora Maíra Borges. As obras utilizadas 

provém em sua maioria da bibliografia apresentada no curso, mas também em referências 

encontradas a partir daquelas. 

 Para a definição do problema e das hipóteses de pesquisa foram utilizadas uma série 

de fontes, nenhuma empírica, contudo. Tais fontes compreendem: artigos de jornais e revistas 

nacionais e internacionais, documentos oficiais provenientes de organizações internacionais, 

documentos oficiais provenientes de reguladores de diversos países, materiais publicados por 
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instituições financeiras e literatura acerca de globalização, economia, metodologia, regulação 

bancária e direito e desenvolvimento. 

 A coleta desses dados se deu basicamente por meio da internet
21

, visitas a bibliotecas e 

compra pessoal de livros. 

 -Tratamento 

  Partindo de artigo jornalístico publicado por uma revista internacional 

(ECONOMIST, 2011), uma preocupação colocada como existente na comunidade 

internacional foi buscada na literatura de regulação bancária e em posições exaradas por 

reguladores e agentes do mercado. Encontrada correspondência, conclui-se ser o tema da 

discricionariedade na implementação um problema cuja solução interessava à comunidade. 

 Assim, a literatura de metodologia foi utilizada para delimitar o objeto de pesquisa e 

formular o problema e as hipóteses de maneira satisfatória e que levasse em conta os 

conceitos da literatura. Após, as referências metodológicas voltaram a ser utilizadas para a 

definição de uma estratégia por meio da qual fosse possível verificar as hipóteses e responder, 

ainda que parcialmente, o problema de pesquisa. 

 Por fim, as definições do problema, das hipóteses e da estratégia adotada foram 

transformadas em texto, da forma mais didática vislumbrada. 

 

1.4.2 Capítulo 2 

 -Coleta 

 Para o desenvolvimento do capítulo sobre direito e desenvolvimento foi também de 

imensa contribuição para a seleção de obras analisadas o curso Introdução ao Direito e 

Desenvolvimento fornecido pelo programa de mestrado acadêmico da Direito GV e 

ministrado pelo Professor Mário Schapiro. As obras utilizadas provêm em boa parte da 

bibliografia apresentada no curso, em referências encontradas a partir daquelas e também nas 

indicadas pela coordenação do curso de mestrado acadêmico aos interessados em adentrar o 

programa. 
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 Inclui consulta a base de dados de jornais, revistas, periódicos e artigos científicos - em especial Social 

Science Research Network - SSRN, JSTOR  e HeinOnline - , bem como sites pessoais de autores, organizações 

internacionais e autoridades reguladoras. 
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 Por se tratar de um capítulo de natureza mais conceitual, para a sua elaboração foram 

utilizadas apenas fontes bibliográficas. Tais fontes compreendem literatura sobre: os conceitos 

de desenvolvimento, a relação entre o direito e o desenvolvimento, o movimento acadêmico 

conhecido como Direito e Desenvolvimento (Law and Development), a atividade bancária e a 

regulação bancária. 

 A coleta desses dados se deu basicamente por meio da internet
22

, visitas a bibliotecas e 

compra pessoal de livros. 

 -Tratamento 

 O tratamento dos dados desse capítulo comparou conceitos populares sobre 

desenvolvimento com descrições sobre a atividade bancária, buscando delimitar o papel dessa 

naquele. Após, foi analisada a e diferenciada a literatura de direito e desenvolvimento entre 

aquela relativa ao papel do direito no desenvolvimento e aquela que se identifica sob a 

nomenclatura Direito e Desenvolvimento. 

 Feito isso, buscou-se relacionar o problema de pesquisa com as preocupações dessas 

literaturas e vislumbrar como essas podem auxiliar na sua compreensão e eventual solução. 

 

1.4.3 Capítulo 3 

 -Coleta 

 Por também se tratar de um capítulo de natureza conceitual, para a sua elaboração 

foram utilizadas apenas fontes bibliográficas. Tais fontes compreendem: documentos oficiais 

provenientes de organizações internacionais, documentos oficiais provenientes de reguladores 

de diversos países e literatura sobre o direito internacional e a regulação bancária. 

 A coleta desses dados se deu basicamente por meio da internet
23

, visitas a bibliotecas e 

compra pessoal de livros. 

 -Tratamento 

 Em um primeiro momento, aqui se buscou analisar a literatura sobre regulação e os 

documentos oficiais provenientes de organizações internacionais ligadas à atividade bancária/ 
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23

 Ver 21. 
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regulação em busca das características arguidas como motivadoras da regulação bancária 

internacional.  

 Após, as fontes bibliográficas foram compulsadas em busca de uma definição de 

elementos que explicassem quem são os atores da arquitetura regulatória do sistema 

financeiro internacional responsáveis pela regulação e como esses interagem entre si e com os 

países. 

 Por fim, a literatura de direito internacional foi analisada a fim de demonstrar as 

características de forma dessa regulação a partir do paradigma do soft law. 

  

1.4.4 Excurso 

 -Coleta 

 Por também se tratar de uma abordagem de natureza conceitual, para a sua elaboração 

foram utilizadas apenas fontes bibliográficas. Tais fontes compreendem:  documentos oficiais 

provenientes de organizações internacionais, documentos oficiais provenientes de reguladores 

de diversos países e literatura sobre economia, atividade bancária, regulação bancária, crises 

bancárias e o problema de ação coletiva. Em particular, compulsaram-se essas literaturas em 

busca de considerações acerca da tragédia dos baldios e acerca do fator confiança - ligado à 

atividade bancária e como animal spirit - tanto isolado como relacionado à crises bancárias.  

 A coleta desses dados se deu basicamente por meio da internet
24

, visitas a bibliotecas e 

compra pessoal de livros. 

 -Tratamento 

 Aqui as literaturas foram analisadas visando a clarificação dos conceitos-chave da 

hipótese, a saber: confiança, animal spirit e baldios. Após, tais conceitos foram confrontados 

com a atividade e regulação bancária, a fim de verificar a validade da hipótese. Ao fim foi 

analisada parte da literatura de ação coletiva em busca das soluções comumente oferecidas 

por essa para o problema da tragédia dos baldios, as quais se buscou resumir. 

 

1.4.5 Capítulo 4 

 -Coleta 
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 Para esse capítulo, a coleta consistiu em uma busca nas literaturas de direito e 

desenvolvimento e regulação bancária por argumentos acerca do grau adequado de 

discricionariedade conferida e adotada na formulação e implementação de padrões, 

respectivamente. Tal busca não se resumiu a questões regulatórias, a fim de enriquecer a 

análise com outros problemas de implementação já trabalhados pela literatura de direito e 

desenvolvimento. 

 A coleta desses dados se deu basicamente por meio da internet
25

, visitas a bibliotecas e 

compra pessoal de livros. 

-Tratamento 

 De posse dos dados obtidos a partir da busca acima relatada, quatro ações foram 

tomadas. Em primeiro lugar, utilizaram-se os dados obtidos em confronto com o eixo teórico 

construído pelo trabalho até o momento a fim de delimitar melhor o tema da 

discricionariedade. Após, a revisão da literatura foi usada para definir bem tanto o conceito de 

arbitragem regulatória como de one size fits all. Por fim, esses conceitos e outras ideias vistas 

na literatura foram elencados a fim de demonstrar as forças e argumentos (vetores) em jogo na 

definição do grau de discricionariedade. 

 

1.4.6 Capítulo 5 

-Coleta 

 A coleta de dados para este capítulo foi de longe a mais complexa e trabalhosa. Por se 

tratar de um estudo de caso, optou-se por uma coleta que envolveu entrevistas de atores e 

especialistas, análise de eventos patrocinados por organizações reguladoras, buscas 

documentais e compêndio tanto de matérias jornalísticas sobre o tema quanto da literatura 

sobre garantidores de depósitos. 

 Pela particularidade do assunto e grau de profundidade necessários para um estudo de 

caso, essa coleta envolveu internet
26

, viagens, visitas a diversas bibliotecas, busca em 

arquivos, consultas a órgãos do governo e armazenamento de dados para uma análise 

estatística. 
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 Ver 21. 
26

 Além do exposto na nota de rodapé 21, aqui também foram consultados os bancos de teses e dissertações da 

Fundação Getúlio Vargas - FGV, Universidade de São Paulo - USP e Universidade de Campinas - Unicamp. 
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 Três eventos de porte foram analisados. Um deles - um simpósio internacional sobre 

garantidores de depósitos, realizado pelo Banco Central do Brasil (BCB) em 1989 - foi 

analisado por meio de sua transcrição (LÉRY et alli., 1989). Outro - realizado em 2013, 

também internacional e pelo BCB - foi analisado por meio dos trabalhos escritos 

apresentados, slides e vídeo das palestras. O último - patrocinado pela IADI e realizado na 

mesma sede do BCBS - foi acompanhado in loco, mas também teve os slides e textos 

relativos às apresentações apreciados. 

 Entrevistas foram realizadas tanto no Brasil como no exterior. No Brasil foram 

entrevistados especialistas, membros de comissões que elaboraram estudos sobre o assunto, 

advogados envolvidos com a atuação do Fundo Garantidor de Créditos - FGC
27

 e funcionários 

tanto do FGC como do BCB. No exterior, foram entrevistados uma funcionária do  garantidor 

de depósitos romeno, uma funcionária do garantidor francês, o presidente do garantidor 

francês, o secretário-geral da IADI e um acadêmico especialista nos garantidores alemães. 

Todas as entrevistas realizadas foram de tipo qualitativo e feitas com base nos métodos 

descritos por POUPART (2008). Quanto a modelo, todas entrevistas realizadas foram dos 

tipos semi-estruturadas ou abertas (RIBEIRO & VILAROUCA, 2012, p. 220-221). Tal 

variação se justifica pois em alguns momentos se buscou responder a algumas questões 

específicas - mas não sem deixar aberto espaço para a busca de maiores esclarecimentos -, 

enquanto que em outros se procurou extrair informações e impressões não antevistas sobre 

determinados temas. 

 Relatórios antigos de comissões de estudo foram buscados nos arquivos da Biblioteca 

Mário de Andrade. 

 Foram requisitados ao Congresso Nacional todos os projetos de lei buscando 

regulamentar os garantidores de depósitos. 

 Foram buscadas notícias referentes ao assunto nas bases de dados da revista britânica 

The Economist e do jornal brasileiro Valor Econômico. Ambos esses veículos elegidos por 

critérios de disponibilidade e qualidade. 

 Para uma pesquisa rigorosa acerca da literatura referente aos garantidores de 

depósitos, uma série de esforços foi empreendida:  
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 O garantidor de depósitos brasileiro. Ver o capítulo 5.8. 
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 Foi feito um levantamento dos textos sobre o assunto existentes nas 

bibliotecas da FGV de São Paulo e na Biblioteca da Federação Brasileira de 

Bancos - FEBRABAN. O mesmo foi feito nas seguintes revistas: Revista 

de Direito Bancário e do Mercado de Capitais
28

; Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro; Revista da Procuradoria 

Geral do Banco Central; e na Revista de Direito Público da Economia. 

Todas essas selecionadas por critérios de pertinência temática e relevância; 

 Foram requisitadas da biblioteca do BCB de Brasília cópias de artigos 

publicados em anais patrocinados pelo próprio BCB; 

 As bases digitais da FGV, da USP e da Unicamp, bem como os working 

papers do BCB e os artigos listados no sítio eletrônico do FGC foram 

analisadas em busca de artigos sobre o tema. 

 As bases digitais do SSRN, JSTOR e da IADI
29

 foram buscadas por 

documentos cujos títulos contivessem as palavras guaranty e bank 

simultaneamente ou a expressão deposit insurance
30

.  

 A partir do resultado dessas pesquisas foi feita uma seleção qualitativa retirando da 

amostra artigos que apesar de conterem os termos buscados não abordavam especificamente a 

questão, que estavam repetidos e os que tinham versões mais novas ou mais completas. 

 Também se procedeu a uma busca de documentos provenientes de organizações 

internacionais e autoridades regulatórias em seus respectivos sítios eletrônicos. Sendo que 

alguns foram acessados partindo de indicações referenciadas em outros textos e outros - como 

o da IADI, do EFDI e do BCBS - foram totalmente investigados em busca de qualquer 

documento referente ao assunto. 

  Por fim, para a análise estatística em particular, o material foi coletado em duas bases 

de dados provenientes de questionários respondidos por garantidores de diversos países, uma 

dessas sendo do FSB e outra da IADI. Como parte da coleta, foi necessário aprofundar 

conhecimentos em estatística e acessar literatura pertinente. O aprofundamento do 

conhecimento e as referências da literatura foram obtidos em um curso de Introdução à 
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 Bem como sua antecessora, a Revista de Direito Bancário, dos Mercados de Capitais e da Arbitragem. 

29Este site não dispõe propriamente de uma ferramenta de pesquisa, mas disponibiliza para download uma 

ferramenta de busca bibliográfica montada dentro de um documento de Microsoft Excel. Download disponível 

em: http://www.iadi.org/Publications.aspx?id=52 Acesso em: 10/07/2012. 
30

 A primeira busca se dará em razão de uma primeira análise apontar que essa nomenclatura foi a primeira a 

surgir a respeito do tema, no início do século XX. Após, o jargão técnico evoluiu, sendo que hoje a expressão 

deposit insurance é a que guarda maior ressonância em relação ao objeto em questão. 
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Estatística, realizado para o corpo de pesquisadores da Direito GV e ministrado pelo Professor 

Laredo Sicsú.  

-Tratamento 

  Por se tratar de um estudo de caso, o tratamento desses dados também foi bastante 

complexo. O capítulo, sendo composto por nove partes, cada uma exigiu um tratamento 

especial. Em comum, porém, resta que cada uma das nove partes aproveitou o trabalho de 

revisão da literatura elaborado a partir da extensa coleta acima descrita. Essa revisão importou 

em uma análise qualitativa que buscou identificar os principais autores sobre o assunto, bem 

como os principais debates, tendo servido também como fonte de acesso a outras obras de 

referência que não haviam sido coletadas no primeiro esforço. 

 Para a primeira parte foram comparadas noções básicas e preocupações hodiernas da 

literatura de regulação bancárias com as peculiaridades do caso dos garantidores de depósitos, 

a fim de demonstrar a razão de se eleger tal caso para estudo. 

 A segunda parte aproveitou a revisão de literatura e exigiu atenção especial a dados 

históricos, a fim de construir uma explanação sucinta acerca do que são os garantidores de 

depósitos. Aqui também foram determinadas algumas variáveis na composição desses para se 

esmiuçar, visando fornecer uma visão mais completa da atividade desempenhada pelos 

garantidores. O mesmo procedimento é feito com algumas questões normalmente levantadas 

na atividade dos garantidores. Buscando maior didática, utilizaram-se os dados trabalhados 

tanto acerca dos componentes, quanto das questões habituais para a elaboração de dois 

quadros explicativos. 

 A terceira parte utilizou a revisão de literatura antes mencionada para estruturar uma 

narrativa de como a ideia de garantia de depósitos se desenvolveu na pauta internacional, 

passando de prática nacional para recomendação internacional. Aqui também foram 

comparados padrões de regulação antes advogados com outros mais recomendados 

atualmente. 

 A quarta parte utilizou referências da literatura e documentos de organizações 

internacionais para delimitar quais padrões foram advogados por quais organizações e 

quando. Tais informações - por razões didáticas e de comparabilidade - foram condensadas 

em um quadro comparativo acerca das recomendações por organização internacional e data. A 

análise documental aqui realizada se deu nos parâmetros estabelecidos por Cellard (2008), 
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compreendendo, assim, análise do contexto, dos autores, da autenticidade e confiabilidade dos 

textos, de sua natureza e dos conceitos-chave e lógica interna desses. 

 A partir da revisão da literatura e do tratamento realizado na segunda parte deste 

capítulo, foi construída uma tabela com nove variáveis na quinta parte deste capítulo. Essa 

tabela foi preenchida com dados coletados em levantamentos realizados pelo FSB e pela IADI 

acerca de 21 (vinte e um) países membros do FSB
31

. As variáveis, todas de natureza 

qualitativa, foram traduzidas em números graduados por semelhança
32

. Após, foi feita a 

cluster analysis por meio do software de estatística Minitab 16
33

, visando agrupar os 

garantidores por semelhança. Isso foi feito a fim de extrair insights sobre a eventual 

importância de componentes geográficos, econômicos e/ou culturais nas características dos 

garantidores. A realização dessa análise se deu com base e por inspiração dos elementos 

estudados na literatura de estatística, bem como no curso realizado a que se fez referência na 

seção relativa à coleta de dados para este capítulo. 

 A sexta, sétima e oitava partes desse capítulo tiveram tratamento de dados semelhantes 

para sua elaboração, razão pela qual são aqui referenciadas em conjunto. Aqui, buscou-se 

proceder a uma narrativa englobando a criação, desenvolvimento e funcionamento dos 

garantidores dos países da análise. Os documentos coletados - sobretudo leis e estatutos - 

foram analisados com bases nos critérios de Cellard (2008), descritos acima. Além desses, 

importou para a construção desses capítulos a análise da literatura tanto acerca dos 

precedentes da criação desses garantidores, como de seus funcionamentos e mudanças 

sofridas ao longo de suas respectivas histórias. Notícias veiculadas na mídia também foram 

analisadas para esse fim. Entrevistas foram utilizadas para enriquecer as narrativas, apontar 

críticas e preencher lacunas não referenciadas pela literatura. Enquanto influential cases 

(SEAWRIGHT & GERRING 2008, p. 303), as partes acerca da Alemanha e dos EUA se 

beneficiaram de maior riqueza da análise promovida pela literatura internacional, mas o caso 

do Brasil não restou prejudicado vez que a maior acessibilidade às fontes permitiu uma coleta 

e tratamento de maior verticalidade. 

 Por fim, a última parte foi construída com base em uma análise comparada de dados 

provenientes de quatro fontes diversas. Assim, foram observados em conjunto os dados 

                                                           
31

 Considerando que os membros do FSB são as mais significativas economias mundiais e que só não fizeram 

parte da seleção aqueles membros que não possuem garantidores de depósitos explícitos, a amostra se deu por 

razões de disponibilidade e relevância. 
32

 Maiores detalhes sobre a referida análise estão descritos no capítulo 6.5. 
33

 Instrumento recomendado no curso referido na descrição da coleta. 
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levantados pela revisão da literatura acerca dos garantidores de depósitos, as construções do 

capítulo 4, assuntos abordados no evento da IADI referido na coleta e notícias veiculadas na 

mídia internacional. 

 

 

1.4.7 Capítulo 6 

-Coleta 

   Para este capítulo a coleta  de dados foi feita com base na análise realizada no decorrer 

do trabalho, mais especificamente no que foi exposto conceitualmente nos capítulos 3 e 4, e 

em termos empíricos no estudo de caso do capítulo 5. 

-Tratamento 

 Para a primeira parte desse capítulo, os vetores descritos no capítulo 4 são revisitados 

com base nas evidências trazidas pelo caso concreto dos garantidores de depósitos, estudados 

no capítulo 5. Isso é feito a fim de descrever com maior propriedade exatamente como 

interagem os vetores da discricionariedade no caso dos garantidores. 

 Partindo dessa primeira parte, a segunda parte deste capítulo compara as soluções 

oferecidas pela literatura acerca do problema de ação coletiva - vistas no excurso - com 

aquelas verificadas no caso dos garantidores. Isso é feito buscando expor eventuais 

contribuições que o exame desse caso possa trazer ao problema da discricionariedade para as 

demais espécies do gênero regulação bancária. 
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2. DIREITO E DESENVOLVIMENTO 

 

 Autores como Carrothers (2006, p. 28) tratam o direito e desenvolvimento como se 

fosse um campo do conhecimento, englobando pesquisas de mesmo objeto. Já Tamanha 

(2010, p. 179) descarta essa noção e trata o direito e desenvolvimento como um movimento 

acadêmico. Aqui se defende que um visão não exclui a outra. Isso pois, acredita-se haver na 

literatura tanto produções com um  mesmo objeto de pesquisa - qual seja, o papel do direito 

no desenvolvimento -, quanto autorreferenciadas e com uma abordagem similar aos 

problemas enfrentados. A primeira se denomina aqui como direito e desenvolvimento lato 

sensu e a segunda como direito e desenvolvimento stricto sensu (D&D). Essa distinção é 

importante para fins didáticos e para demonstrar que ao se falar em direito e desenvolvimento 

referenciam-se ambos os conceitos. 

 Dito isso, pode-se usar a ideia proposta por Trubek e Santos (2006, p. 3) de que a 

especificidade particular do D&D compreende a intersecção de campos disciplinares, a saber: 

teoria econômica, jurídica e políticas e práticas de organizações
34

 que visam o 

desenvolvimento, tal como demonstra a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1. Fonte: adaptado de TRUBEK & SANTOS, 2006, p. 4. 

 

 Feitos esses esclarecimentos, o que o presente capítulo pretende é: (i) trabalhar a 

definição de desenvolvimento, (ii) demonstrar como essa se liga - segundo a literatura - à 

                                                           
34

 Utiliza-se aqui e em todo o trabalho a classificação de North (1990), que diferencia organizações de 

instituições. As primeiras sendo um agrupamento de pessoas que atuam em busca de um fim comum e as 

segundas representando formas humanamente construídas de se moldar a interação humana. 

Direito 
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atividade bancária,  (iii) contextualizar o problema de pesquisa nos estudos de direito e 

desenvolvimento e (iv) apresentar algumas construções dessa literatura que possam ser úteis 

para a pesquisa. Assim, a primeira parte desse capítulo busca abordar os dois primeiros pontos 

supracitados e a segunda os dois últimos. 

 

 

2.1 O conceito de desenvolvimento  

 

 Antes de falar da atividade bancária no desenvolvimento segundo a literatura, é 

necessário trabalhar, ainda que brevemente, o conceito de desenvolvimento. Sendo válido 

notar que tal conceito não é unânime, podendo-se falar até em conceitos de desenvolvimento, 

cada um possuindo graus diversos de abrangência, bem como diferentes graus de adesão no 

decorrer do tempo. Assim, tal como já expus (BRAGA, 2011, p. 10 e BRAGA, 2013b, pp. 7 e 

ss), acredita-se que é possível falar que hoje o desenvolvimento enquanto objetivo possui 

novos fins do que há alguns anos. 

 Logo, se antes preponderavam concepções de desenvolvimento como a de Meier e 

Baldwin (1968, p. 12), que considera desenvolvimento como sendo o “processo pelo qual a 

renda nacional real de uma economia aumenta durante um longo período de tempo”, 

hodiernamente conceitos mais complexos passaram a imperar. 

 Nesse contexto podemos citar não só a contribuição de Sen (2000), para quem o 

desenvolvimento passa por uma construção de liberdades efetivas, como também North et alli 

(2007) que vê o desenvolvimento como uma passagem de ordens de acesso restrito para 

ordens de acesso aberto.  

 Em maior detalhe, Sen define o desenvolvimento como um processo de expansão das 

liberdades reais desfrutadas pelas pessoas. A expansão das liberdades não é apenas o fim 

primordial do desenvolvimento, mas é também seu principal meio, ou seja, atua como causa 

do processo de desenvolvimento. Essas liberdades não dependem apenas do crescimento do 

PIB ou das rendas individuais, da industrialização, do progresso tecnológico e da 

modernização social, mas também de determinantes como as disposições sociais e 

econômicas, tais quais saúde e educação, e dos direitos civis, como a liberdade de participar 

de discussões públicas. 
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 Caracterizando a expansão das liberdades como um meio necessário para o 

desenvolvimento, é possível afirmar que esse requer a remoção das principais fontes de 

privação de liberdade, tais quais: pobreza, tirania, carência de oportunidades econômicas e 

negligência dos serviços públicos. Quanto ao papel da liberdade no desenvolvimento, Sen 

define um papel constitutivo e outro instrumental. O primeiro está relacionado à importância 

da liberdade substantiva - a qual inclui capacidades como ter condições de evitar privações 

como a fome, e liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos - no 

enriquecimento da vida humana. Já o segundo refere-se ao modo como diferentes tipos de 

direitos, oportunidades e entitlements contribuem para expandir a liberdade humana em geral, 

e assim, promover o desenvolvimento.  

 A partir de tal constatação,  Sen identifica cinco tipos distintos de liberdade:  

i. liberdades políticas, 

ii. facilidades econômicas; 

iii. oportunidades sociais; 

iv. garantias de transparências e; 

v. segurança protetora.  

 Tais liberdades apresentam uma inter-relação, de modo que um tipo de liberdade pode 

contribuir imensamente para promover liberdades de outros tipos, sendo o processo de 

desenvolvimento crucialmente influenciado por essas inter-relações. 

 Como tais liberdades contribuem para a capacidade geral de a pessoa viver mais 

livremente e acabam atuando como causas do processo de desenvolvimento - conforme visto 

anteriormente -, cabe detalhar, portanto, seus tipos.   

 O primeiro dos tipos se refere às oportunidades que os indivíduos têm para escolher 

seus governantes, para fiscalizar e criticar as autoridades, bem como à existência de uma 

imprensa sem censura e de liberdade de expressão. 

  As facilidades econômicas, por sua vez, constituem as oportunidades que os 

indivíduos têm para utilizar os recursos econômicos com fins de consumo, produção ou troca. 

 Oportunidades sociais referem-se às disponibilidades - estabelecidas pela sociedade - 

nos setores de educação e saúde.  

 Como a sociedade opera com base em certa presunção de confiança, ou seja, alguma 

suposição acerca do que lhes esteja sendo oferecido e o que podem esperar receber, são 
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necessárias garantias de transparência. Essas se exemplificam pelas necessidades de 

sinceridade que as pessoas podem esperar, ou seja, a liberdade de lidar com outros com 

publicidade e clareza. Essas garantias têm claro papel instrumental como inibidores da 

corrupção, da irresponsabilidade financeira e de transações ilícitas.  

 Por último, a segurança protetora seria necessária para proporcionar uma rede de 

segurança social. Tal rede objetivaria impedir que a população mais vulnerável seja 

eventualmente reduzida à miséria, o que privaria esse grupo de pessoas de liberdades 

essenciais. 

 Já na concepção de North et alli (2007) o desenvolvimento pode ser definido como 

uma transformação da ordem social que permita a competição política e a competição 

econômica num ambiente de rule of law. Isso a fim de moldar os sistemas de incentivos e 

garantir a todos os cidadãos acesso aberto às atividades econômicas, políticas, religiosas e 

educativas (NORTH et alli, 2007, p. 36). Ou seja, na terminologia northniana e segundo a 

tradução de Salama (2011): a passagem de uma Ordem de Acesso Limitado (OAL)  para uma 

Ordem de Acesso Aberto (OAA), a qual pode conduzir ou ser conduzida pelo crescimento 

econômico, mas não o é necessariamente. Trata-se, portanto, de uma maturação 

essencialmente social que tem como seus pilares a competição política e econômica e como 

uma de suas circunstâncias necessárias a existência de um rule of law  aplicado de forma 

imparcial a todos os cidadãos.  

 Tais concepções são aqui mais esmiuçadas não de modo aleatório, mas porque são 

noções sofisticadas, atuais e provenientes de dois autores extremamente reconhecidos e que 

figuram possivelmente entre os principais nomes vivos quando se fala em desenvolvimento e 

instituições. 

 

 

2.2 A atividade bancária no desenvolvimento  

 

 Colocadas essas definições como capazes de expressar o que geralmente se entende 

como desenvolvimento atualmente, cabe agora um retorno à literatura de atividade e 

regulação bancária a fim de verificar a eventual influência dessa atividade nesse tipo de 

desenvolvimento. 
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 Nas palavras de Peter L. Bernstein (BAGEHOT, 1999, p. viii) em um prefácio escrito 

para a obra seminal de Bagehot, entre as páginas 9 a 13 da referida edição constaria a melhor 

explicação que ele jamais viu do porquê o crescimento econômico e o aumento dos padrões 

de vida são tão dependentes de um sofisticado e bem gerido sistema financeiro. Em termos 

gerais, o que Bagehot descreve nessa parte de sua obra é como o sistema financeiro inglês da 

época fazia com que os recursos financeiros fossem alocados na posição em que mais 

rendessem frutos. Isso, nas palavras do autor, fazia surgir um ambiente de maior mobilidade 

social, bem como de grande inovação. Tais forças em conjunto comporiam uma 'propensão à 

variação', tida para ele como o princípio do progresso tanto no reino social como animal. O 

sistema financeiro inglês faria com que, nas palavras do autor:  

 

...English capital runs as surely and instantly where it is most wanted, and where there is most 

to be made of it, as water runs to find it level. (BAGEHOT, 1999, p. 13) 

 

 Outros autores mais recentes também atentam para fatores semelhantes. Nesse sentido, 

na literatura sobre a atividade bancária podemos encontrar em Freitas e Rochet (1997) as 

principais funções dos bancos elencadas em 4 categorias: fornecer um sistema de pagamentos, 

proceder a transformação de ativos, gerenciar o risco e processar informações, incluindo aí o 

monitoramento dos devedores. Mas principalmente, esses autores afirmam que a função que 

justifica a existência dos bancos é seu papel na alocação de recursos e, mais especificamente, 

na alocação de capital (FREITAS & ROCHET 1997, p. 1). 

 Também sobre o assunto vale citar Merton (1993, p. 23), para quem um sistema 

financeiro bem desenvolvido e em bom funcionamento facilitaria a alocação eficiente do 

consumo dos lares e do capital físico para seu uso mais produtivo no setor comercial. 

 Macey et al. (2001, pp. 48-49) abordam a função econômica dos intermediários 

financeiros e demonstram como esses oferecem uma série de serviços tidos como de grande 

utilidade. Entre eles, destacam-se: a possibilidade de diversificação à menor custo e com 

menores montantes de investimento; a expertise em localizar bons investimentos; as 

vantagens oferecidas pela economia de escala; e a transformação de ativos ilíquidos em 

líquidos. 

 Contudo, há inegavelmente na literatura referências aos perigos apresentados à 

sociedade pelo sistema financeiro. Mas para tais preocupações, existem posições como a de 
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Demirgüç-Kunt (2012, loc. 17074), que advoga por uma regulação que alinhe os incentivos 

privados com os interesses públicos. Na mesma linha, Shiller (2012) argumenta que em 

tempos de crises financeiras não se opte por simplesmente demonizar o sistema financeiro, 

que na visão dele já trouxe uma série de benefícios à sociedade, através de produtos como os 

seguros, as contas bancárias, hipotecas e planos de previdência. Assim, o autor defende que se 

moldem incentivos a fim de que esse sistema promova inovações e tenha um papel mais ativo 

no auxílio à persecução dos objetivos da sociedade. 

 Logo, podemos perceber ao levar em conta a análise da literatura que é possível inferir 

um importante papel tanto para a atividade bancária quanto para a regulação no 

desenvolvimento.  Isso, tal como compreendido tanto em teorizações mais antigas e estritas 

como a de Meier e Baldwin (1968), como nas mais recentes e sofisticadas de North et alli 

(2007) e Sen (2000). 

 Começando por Meier e Baldwin (1968), conforme visto, há na literatura diversas 

referências sobre o papel dos bancos no crescimento econômico, através da alocação eficiente 

de recursos. 

 Passando à concepção de desenvolvimento de North et alli (2007) , pode-se perceber 

que dois elementos vistos como necessários à passagem de uma OAL para uma OAA estão 

intimamente ligados à atividade bancária de acordo com a literatura. Esses sendo: a 

competição econômica e a possibilidade de ascensão social. Ambos têm na atividade de 

alocação produtiva de recursos dos bancos - e mais especificamente na atividade de concessão 

de empréstimos -  um de seus pilares, pois essa possibilita que agentes (sejam empresas ou 

indivíduos) com bons projetos venham a ter oportunidades e competir em igualdade, mesmo 

com outros agentes em posição econômica original mais favorável. 

 Por fim, voltando à concepção de desenvolvimento de Sen (2000), podemos observar 

que quatro dos cinco tipos de liberdade descritos pelo autor estão intimamente ligados com a 

atividade ou regulação bancária, ao ver da literatura. Mais especificamente: 

 facilidades econômicas: a atividade bancária teria em tese o condão de 

oferecer aos indivíduos serviços financeiros, bem como o acesso a recursos 

para que esses desenvolvam suas potencialidades, ainda que desprovidos de 

capital financeiro inicial; 



 

48 
 

 oportunidades sociais: o acesso a serviços como seguros e planos de saúde 

e empréstimos estudantis por parte da indústria bancária auxiliaria na 

concretização dessa liberdade; 

 garantias de transparência: aqui a atividade bancária auxiliaria quando 

monitora o comportamento dos tomadores de empréstimos, bem como a 

regulação bancária auxiliaria ao exigir transparência nas demonstrações e 

atividades dos bancos, a fim de diminuir a opacidade desses, sobretudo 

para os pequenos depositantes; e 

 segurança protetora: nesse aspecto, a regulação bancária sob a forma de 

garantia de depósitos - sobretudo dos pequenos depositantes - serviria como 

ferramenta para diminuir a exposição dos economicamente mais 

vulneráveis à condição de miséria possivelmente imposta por uma quebra 

bancária. 

 Através dessas comparações entre a atividade bancária, sua regulação e os conceitos 

de desenvolvimento, é possível afirmar que aos olhos da literatura majoritária a atividade 

bancária é peça importante do processo de desenvolvimento, mesmo em suas concepções 

mais sofisticadas. Disso decorre a importância pragmática e pertinência em se analisar a 

literatura de direito e desenvolvimento na análise de temas de regulação bancária. 

 

 

2.3 Direito e Desenvolvimento stricto e lato sensu 

 

 Explicada a pertinência em se utilizar as teorizações de direito e desenvolvimento no 

presente trabalho, cabe agora trabalhá-las. Para isso é feita uma revisão de bibliografia 

diferenciando o D&D do direito e desenvolvimento lato sensu. Isso para contextualizar a 

pesquisa nos estudos de direito e desenvolvimento, bem como para apresentar construções 

teóricas advindas dessa literatura que possam ser úteis ao trabalho. A contextualização 

referida é vista como de singular importância, como bem demonstra o argumento de Faria 

(2008) sobre a necessidade de se observar o direito não de uma perspectiva formalista e 

autista, mas sim que considere a conjuntura na qual ele está inserido. 
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2.3.1 Stricto sensu 

 Como já descrito em outro trabalho (BRAGA, 2013b), após a II Guerra Mundial o 

trabalho de algumas organizações de desenvolvimento internacionais e uma série de 

empreitadas jurídico-políticas na tentativa de fomentar o desenvolvimento em diversos países 

deram impulso para o surgimento de uma literatura especializada sobre o tema. 

 Tais acontecimentos impulsionaram e até mesmo foram impulsionados por essa 

literatura que, tratando dos impactos do direito no desenvolvimento a partir dos trabalhos das 

referidas organizações, singularizou-se como um movimento acadêmico (TAMANHA, 2009). 

Esse veio a ser conhecido como Direito e Desenvolvimento (Law and Development), e, 

conforme já exposto, é aqui referenciado como um tratamento específico do impacto do 

direito no desenvolvimento e referido como D&D.  

 Considerando o exposto e acompanhando esses eventos através de uma relação 

dinâmica de mútua imbricação, houve mudanças de tendência nessa literatura que permitiram 

a alguns autores constatar a existência de três fases distintas nessa (TRUBEK & SANTOS, 

2006) . 

 O primeiro momento, que teria emergido nas décadas de 1950 e 1960, considerava o 

direito como uma ferramenta para a efetiva intervenção do estado na economia, estado esse 

que era considerado o principal indutor do desenvolvimento. Historicamente, havia uma 

tendência mundial de maior participação do estado na economia que havia se iniciado com o 

New Deal em 1933, o qual surgiu como resposta à crise de 1929 e se baseava em concepções 

econômicas keynesianas. 

 A partir da década de 1980, contudo, houve uma mudança no entendimento geral de 

qual seria o papel do direito no desenvolvimento. Portanto, diferentemente de um instrumento 

para a ação indutora do estado, o direito passou a ser visto como um limite para o estado e 

como fundação para as relações de mercado.  

 A ênfase passa, dessa forma, a ser posta na constituição de um ambiente de rule of law 

(KENNEDY, 2006), em que direitos de propriedade e o enforcement dos contratos fossem 

assegurados para que se pudesse obter os preços certos com a diminuição dos custos de 

transação e o aumento da previsibilidade. Também aqui, se olharmos para a história política 

do mundo ocidental podemos ver a clara influência do que foi chamado de 'neoliberalismo' de 

Reagan e Tchatcher. Essa nova tendência surgiu em resposta a um modelo de estado visto 
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como em crise e compreendia reformas que pretendiam liberar a atividade econômica das 

amarras estatais. 

 Contudo, a partir da década de 1990 a literatura do D&D ingressa em um novo 

momento, em função não só da argumentada ineficiência de algumas reformas ditas 

neoliberais, como também de uma mudança na definição de desenvolvimento. Afinal de 

contas, no momento em que se altera a visão do que se quer quando se diz querer 

'desenvolvimento', uma mudança no direcionamento de políticas se faz imperiosa. 

 Como já foi dito, esta terceira fase se baseia numa crítica ao ideário normalmente 

referido como neoliberal, mas uma crítica que não deixa de ver no mercado uma das 

principais forças do desenvolvimento. O que se procura é superar falhas de mercado e 

entender melhor como funciona a relação do direito com a efetiva ocorrência do 

desenvolvimento. Isso, pois, foi argumentado pela observação de políticas que um mero 

transplante institucional (de leis, no caso) não conseguiria alterar uma realidade 

substancialmente. Além disso, também se argumentou que não bastava procurar proteger os 

direitos de propriedade e buscar os 'preços certos' para que o desenvolvimento almejado 

acontecesse. Ainda mais se estivermos falando de um conceito mais abrangente de 

desenvolvimento. Portanto, hoje é argumentável que o movimento ainda se encontra em sua 

terceira fase. 

 Esse movimento acadêmico específico, aqui denominado D&D tem em autores como 

David Trubek, Marc Galanter, Dani Rodrik, Peter Evans, Katharina Pistor, Mariana Mota 

Prado, Daniel Kaufman, David Kennedy, Duncan Kennedy, Mário Schapiro e Michael 

Trebilcock alguns de seus principais nomes. 

 Nos trabalhos realizados por esse movimento, é comum encontrar uma série de 

conceitos e ferramentas analíticas reincidentes. Sendo todos esses aptos a enriquecer análises 

sobre implementação de políticas
35

 visando algum tipo de desenvolvimento. Entre esses, 

destacam-se: 

 

 accountability - a capacidade/possibilidade de mensurar implementações ou 

responsabilizar agentes por suas respectivas condutas; 

                                                           
35

 O termo 'políticas' é aqui utilizado no sentido mais amplo possível, podendo representar desde regulação 

bancária, a reformas educacionais ou programas de vacinação. 



 

51 
 

 bottom-up - forma de criação de políticas e padrões que se inspira em 

acontecimentos espontâneos ocorridos nas sociedades; 

 compliance - grau de adesão a padrões propostos; 

 embeddedness - refere-se ao grau em que a atividade econômica é constrita por 

instituições não econômicas; 

 endowment - podendo ser traduzido como 'dotação de fatores', é o conjunto de 

ativos de capacidades do ente, normalmente relacionados à sua habilidade de 

desenvolver determinadas atividades; 

 enforcement - capacidade de forçar a implementação de determinada política; 

 institutional bypass - podendo ser traduzido como 'atalho institucional', esse 

conceito se refere a situações nas quais por algum motivo transformar um 

instituição não é viável, sendo necessário criar uma nova instituição ou alterar 

a organização dos fatores de modo a possibilitar a persecução do fim visado;  

 level playing field - traz a ideia de oferecer um ambiente em que todos os 

participantes estejam sujeitos às mesmas regras e no qual fatores externos não 

influenciem no resultado das disputas; 

 one size fits all - refere-se a políticas concebidas a partir de um determinado 

modelo e que visam implementação idêntica para todos os alvos, independe de 

suas particularidades; 

 path dependence - traduzido usualmente como 'dependência de trajetória', 

representa a ideia de que ao implementar determinada política, as escolhas 

feitas anteriormente condicionam as possibilidades de escolha do instrumental 

a ser adotado; 

 race to the bottom - representa um sistema de incentivos estruturado de tal 

forma que estimula os agentes a tornarem suas instituições ou políticas mais 

precárias; 

 race to the top - representa um sistema de incentivos estruturado de tal forma 

que estimula os agentes a tornarem suas instituições ou políticas mais sólidas; e 

 top-down - forma de criação de políticas e padrões que se inspira e parte de um 

planejamento centralizado, formulado para reger todo um universo mais 

amplo, que não participa de sua formulação. 
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2.3.2 Lato sensu 

 Entretanto, ainda que se possa considerar como importante e construtiva toda a 

construção feita por esse movimento, ele não deixa de estar inserido em um contexto muito 

mais amplo e antigo. Qual seja, o dos estudos de como o direito influencia no 

desenvolvimento - seja econômico, político ou social - de uma nação. Sendo esses estudos 

que aqui são caracterizados como direito e desenvolvimento lato sensu. 

 

 Origens 

 Como dito, considerações sobre o tema datam de muito antes do surgimento do D&D. 

Em 1705 Mandeville (1924, pp. 17-35) publicou o célebre poema 'The Grumbling Hive', 

sobre o qual teceu diversos comentários. A ideia central seria a de que mesmo uma sociedade 

sem indivíduos virtuosos poderia prosperar com boas instituições. Em 1732, Ibrahim 

Muteferrika - um funcionário do Império Otomano - publicou um estudo
36

 no qual 

relacionava a grande prosperidade obtida pelas nações cristãs em comparação com o Império 

Otomano ao fato de que essas teriam leis e regras formuladas com base na razão e não 

somente na religião (BERKES, 1998, pp. 42-43). Adam Smith (1776), por sua vez, foi 

bastante claro ao colocar as 'leis e instituições' de uma nação como condição do grau de 

riqueza que essa poderia auferir ao falar da China e seu longo stationary state
37

, tal como 

ilustram as seguintes passagens: 

  

It [China]  had, perhaps, even long before his [Marco Polo]  time, acquired that full 

complement of riches which the nature of its laws and institutions permits it to acquire 

(SMITH, 1776, p. 49). 

 

Commerce and manufactures can seldom flourish long in any state which does not enjoy a 

regular administration of justice; in which the people do not feel themselves secure in the 

possession of their property; in which the faith of contracts is not supported by law; and in 

which the authority of the state is not supposed to be regularly employed in enforcing the 

payment of debts from all those who are able to pay. Commerce and manufactures, in short, 

                                                           
36

 Apenas foram encontradas versões desse estudo em árabe - em especial, há a cópia integral de uma edição 

disponível em: http://muteferrika.mtak.hu/en/09.htm -, mas a tradução do título apresentada em inglês seria 

'Rational Bases for the Politics of Nations'. Sabe-se que a citação 'apudiana' - vez que aqui, apesar de ter havido 

acesso à obra original, o idioma impediu a compreensão - não compõe a melhor prática de pesquisa, mas entre 

ela e a supressão dessa informação do trabalho, optou-se pela primeira. 
37

 O conceito representa na obra de Smith o estado em que se encontra um país antes rico que parou de crescer. 
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can seldom flourish in any state, in which there is not a certain degree of confidence in the 

justice of government (SMITH, 1776, p. 641). 

 

  Contudo, foi em 1921 com a publicação póstuma de sua obra 'Economia e Sociedade' 

- em especial o capítulo sobre a sociologia do direito - que Weber (1994) trouxe renovada 

relevância e profundidade ao estudo do assunto. A partir daí uma miríade de obras buscou 

trabalhar a ideia da influência do direito no desenvolvimento de uma sociedade e assuntos 

correlatos. 

 

 Conceitos-chave 

 Dentre esses, opta-se por fazer um breve compêndio de quatro concepções vistas como 

chave para se pensar a ideia geral de efeitos possivelmente gerados por construções jurídicas 

no desenvolvimento de uma nação. São essas: (i) o institucionalismo de North, (ii)a ideia de 

'falhas de mercado', (iii) a ideia de 'falhas de governo' e (iv) abordagens recentes apresentadas 

para o problema. A lista pode parecer um tanto confusa, mas é proposta por se entender que: 

 o institucionalismo de North é fundamental tanto para se compreender o 

presente trabalho, quanto para se pensar qualquer utilização do direito para 

mudar os rumos de uma sociedade; 

 as concepções de falhas de mercado e falhas de governo são chave para 

melhor apreciar o onipresente debate entre mais estado x mais mercado, 

bem como para uma escolha mais ponderada de instrumentos jurídicos 

visando o desenvolvimento; 

 a crescente globalização e a crise financeira de 2008 alteraram 

substancialmente alguns paradigmas, pelo que é de especial interesse a 

produção hodierna sobre o assunto. 

 Feita essa necessária justificativa, passa-se à análise de cada uma dessas quatro 

concepções. 

 - O institucionalismo de North 

 O estudo clássico de North (1990) reafirmou a importância das instituições na 

composição do sistema de incentivos ofertado por uma sociedade. A simples conceituação 
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diferenciada - já exposta
38

 - de instituições e organizações pode parecer um pouco confusa de 

início, mas auxilia muito no tratamento de dados. Isso, sobretudo porque, entre essas existe 

uma dialética bastante intensa, necessária de ser estudada. Afinal, as instituições criam as 

regras do jogo para as organizações, mas estas também influenciam, e muito, na criação e 

evolução das instituições.. É imperioso também notar que os estudos de North - que além de 

economista, é historiador - ressaltam a necessidade de se analisar fatos históricos antes de se 

optar por estratégias políticas, no que a ideia de path dependence ganha especial destaque. 

Não menos relevante é a diferenciação entre instituições formais e informais
39

 e a grande 

importância conferida a ambas em termos de influência dessas na construção de um sistema 

de incentivos. Em passagem de outra obra, North (2005) contribui com uma teorização 

pragmática de significativas implicações práticas, vez que reconhece as limitações do 

conhecimento dos policy makers, mas atenta para a imperiosidade de se fazer algum grau de 

engenharia social. Por fim, não se pode deixar de falar da concepção de North et alli. (2007) 

de desenvolvimento, esmiuçada no capítulo anterior. 

 -As 'falhas de mercado' 

 Posto isso e já raciocinando com base nos conceitos expostos, passa-se à análise da 

ideia de falhas de mercado. 

 Como já dito em outro trabalho (BRAGA & BRAGA, 2013), de acordo com a teoria 

econômica tradicional, dois são os principais motivos genéricos para a intervenção do Estado 

na ordem econômica: a promoção da igualdade e a obtenção da eficiência. O argumento da 

igualdade é intuitivo. Afinal, o mercado é visto em geral como um mecanismo de eficiência 

inigualável, mas de uma eficiência paretiana que permite graus de desigualdade que são 

vistos por muitos como social e politicamente indesejáveis; razão pela qual muitas vezes se 

recorre ao Estado para que atue na economia em funções redistributivas. Já a ideia de que o 

Estado pode atuar na economia para melhorar a eficiência dessa pode soar um pouco mais 

estranha. Entretanto, essa é a ideia por trás da teoria das 'falhas de mercado'. 

 Segundo essa teoria, existem algumas situações nas quais a natureza dos mecanismos 

de mercado o impedem de ser plenamente eficiente, para que se necessita de intervenções 

estatais pontuais. Muito embora essa ideia seja alvo de muitas críticas por movimentos como 

                                                           
38

 Ver nota 34. 
39

 Instituições formais seriam as regras criadas formalmente pelas pessoas - entre elas as leis propriamente ditas -

, e instituições informais seriam convenções sociais e códigos de conduta implícitos na cultura de uma sociedade 

(NORHT, 1990, loc. 168).  
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a Escola Austríaca e do Public Choice, é esse pensamento que se verifica em parte das 

concepções cepalinas e desenvolvimentistas que inspiraram diversas políticas de intervenção 

do Estado na ordem econômica. 

 Como demonstra Medema (2004), as ideias que dão suporte à concepção de falhas de 

mercado remontam a John Stuart Mill e Henry Sidgwick e abordam tanto uma crença 

diminuída nas potencialidades do mercado, bem como alguma fé na capacidade do Estado em 

corrigir alguns desses problemas. Contudo, a primeira vez que um economista abordou 

nominalmente o tema das falhas de mercado foi em 1958, quando Bator (1958)  tratou do 

tema criando a nomenclatura até hoje utilizada. 

 Desde então, várias foram as falhas de mercado identificadas pelos autores na 

literatura, não sendo possível afirmar um rol exaustivo nem sequer unânime dessas. Entre as 

falhas mais citadas estão: 

 a existência de bens públicos, tais como iluminação pública, ruas e 

rodovias, cuja utilização é dificilmente divisível e que se não fossem 

administrados pelo Estado teoricamente trariam sérios problemas de 

coordenação; 

 a existência de monopólios naturais, como no setor de energia elétrica e 

mais eloquentemente no setor de fornecimento de água e saneamento, 

setores nos quais a existência de uma infraestrutura cara e complexa 

tornariam ineficiente a existência de competidores, pelo que se exigiria ao 

menos um ente estatal que controlasse o preço imposto pelo monopólio; 

 as externalidades positivas, atividades que trariam benefícios para terceiros 

que nada pagariam por ela não fosse a interferência estatal, como o 

benefício trazido por um sistema de metrô para aqueles que utilizam carros; 

 as externalidades negativas, atividades que trariam danos aos demais, mas 

que não poderiam ser eficientemente exigidos pelos demais membros da 

sociedade, senão pelo Estado, como no caso de um fábrica que polui o ar de 

uma cidade; 

 as falhas de informação, aí inclusa a assimetria informacional, sendo que a 

ausência dessas informações seria um obstáculo para o bom funcionamento 

dos mercados, exigindo a intervenção estatal de forma a obrigar a 
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transparência de informações necessárias para o bom funcionamento dos 

mercados; e 

 os mercados incompletos, que ocorrem quando um serviço não é ofertado 

no mercado, ainda que seu custo de produção esteja abaixo do preço de 

reserva dos consumidores. 

 

-As 'falhas de governo' 

 Passa-se agora à exposição acerca da ideia de 'falhas de governo'. Em 1964, Coase 

(1964, p. 195) fez uma interessante observação: o olhar centralizado no mercado fazia com 

que se escutasse falar em falhas de mercado, mas nunca em falhas de governo. O correto seria 

perceber que ao buscar soluções entre mercado e governo, é preciso ter em conta que ambos 

são instituições sociais, e, por isso mesmo, ambos contêm falhas. 

 Posteriormente, como narram Dollery e Worthington (1996), Wolf (1979a, 1979b, 

1983, 1987 e 1989) desenvolveu a partir de 1979 a teoria das nonmarket failures, no que foi 

sucedido em 1991 pela teoria das falhas de governo de Le Grand (1991) e pela teoria das 

falhas de produção do governo de Vining e Weimer (1991). No conjunto, essas teorias e 

outras ideias nelas inspiradas ajudaram a perceber aquilo que Coase atentava em 1964: ao 

lidar com interações sociais, estamos optando por instituições sociais falhas por natureza, 

cabendo avaliar essas falhas para um design adequado das políticas e seus processos. 

 Tomando em conta a semelhante consideração pragmática de North exposta acima, 

quando se é necessário agir, o correto seria analisar as duas falhas, seus prós e contras, para 

então decidir.  

 A partir de agora, serão citadas algumas 'falhas de governo' de aparição recorrente na 

literatura e uma breve explicação: 

 crowding out, expressão de difícil tradução que carrega em si a ideia de 

expulsão através da lotação (transbordamento), o que aplicado à economia 

quer dizer que o ente governamental, ao tentar suprir um mercado visto 

como incompleto acaba expulsando desse mercado os poucos agentes 

privados que estavam realizando essa função, ou mesmo afasta aqueles que 

potencialmente poderiam realizá-la; 
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 a existência de objetivos conflitantes na atuação do governo, como 

eloquentemente exemplificado por tentativas simultâneas de expansão do 

crédito e controle inflacionário; 

 o problema de agência ou problema agente-principal, que diz respeito à 

dificuldade de garantir que os representantes façam o que desejam os 

representados, e não suas próprias vontades (dos representantes) com os 

recursos dos representados
40

;  

 os efeitos imprevisíveis/indesejáveis, que compreendem uma noção de que 

a limitação do conhecimento - sobretudo quando o conhecimento utilizado 

para a tomada de decisões reside em algumas poucas cabeças de um 

planejamento centralizado - pode fazer com que as ações do Estado acabem 

por gerar desdobramentos indesejados e até mesmo execráveis para a 

sociedade; 

 a captura regulatória, que consiste basicamente em os agentes designados 

para a regulação de determinado setor serem cooptados por outros agentes - 

políticos ou do mercado - a fim de relaxar a regulação ou aplicá-la 

seletivamente, de modo a restringir a competição em favor daqueles como 

mais poder econômico ou político; e 

 o rent-seeking, consistente na estruturação artificial de incentivos visando 

aumentar os ganhos de um determinado grupo sem que haja para isso 

qualquer correspondente econômico de geração de riqueza.  

 

- Abordagens recentes 

 Encerrada essa exposição que, como dito, serve para fornecer um número maior de 

elementos de análise para a seleção de políticas, passa-se a descrição das propostas mais 

recentes para a abordagem do problema do direito no desenvolvimento. 

                                                           
40

 As questões relativas à relação agente-principal no campo político são particularmente bem abordadas na obra 

de Shleifer e Vishny (1998). Nela, os autores argumentam que se a invisible hand do mercado não consegue dar 

conta do desenvolvimento econômico sozinha, é um erro olhar diretamente para a helping hand do governo, vez 

que essa seria uma ficção, pois em verdade os governantes atuam sobretudo para maximizar seus interesses, 

sendo, em verdade, uma grabbing hand. O trunfo principal dos autores está em procurar lidar com essa mão 

'peculiar' do Estado como for possível para efetivamente auxiliar o bom desenvolvimento, e não descartá-la de 

pronto, nem considerá-la uma utopia que ela em verdade não é. 
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 Acemoglu e Robinson (2013) publicaram recentemente um estudo de grande 

repercussão cujo objeto primordial é explicar as razões por trás do fato de algumas regiões se 

desenvolverem incrivelmente e outras não. Além da análise internacional ampla e a vasta 

coleta de dados, o estudo oferece algumas construções teóricas que merecem destaque. A 

mais importante deles sendo a criação dos conceitos teóricos de instituições - econômicas ou 

políticas - extrativas e inclusivas (pp. 73-83), através dos quais os autores respondem a 

pergunta de pesquisa. As características de cada um desses quatro tipos de instituições são 

descritos no quadro abaixo. 

 

Instituições Inclusivas Extrativas 

Econômicas 

Permitem e encorajam a participação de um 

grande número de pessoas nas atividades 

econômicas e fornecem liberdade de escolha 

para os indivíduos entre essas. Consistem em: 

garantia de propriedade privada, sistema legal 

não enviesado, provisão de serviços públicos 

que garantam um level playing field, ausência 

de barreiras de entrada para criação de novos 

negócios e escolha de profissões. 

São desenhadas para extrair receitas e riquezas 

de um substrato da sociedade a fim de 

beneficiar outro substrato. Consistem em: 

propriedade privada insegura ou inexistente, 

sistema legal discriminatório, favorecimentos 

no ambiente de negócios, imposição de 

barreiras de entrada e vedação do exercício de 

atividades. 

Políticas 

São suficientemente centralizadas para 

garantir o monopólio da força e assim evitar o 

caos e suficientemente pluralísticas para 

distribuir o poder amplamente na sociedade e 

submetê-lo a limitações. O poder reside em 

uma coalizão ampla ou em uma pluralidade 

de grupos que o exerce de maneira limitada. 

Dificultam a instauração de instituições 

extrativas. 

Não são suficientemente centralizadas para 

controlar o caos ou não são suficientemente 

pluralísticas para garantir a ampla distribuição 

do poder na sociedade e submetê-lo a 

limitações. As elites que concentram o poder 

pouco limitado tendem a moldar as instituições 

econômicas para que essas forneçam recursos 

para sua manutenção no poder político. São 

incompatíveis com as instituições econômicas 

inclusivas. 

Tabela 1. Fonte: elaborado a partir de ACEMOGLU & ROBINSON, pp. 73-81.  

 

 De acordo com os autores, a combinação de instituições políticas extrativas com 

instituições econômicas inclusivas e vice-versa tende a ser bastante instável, de modo que, 

geralmente, o tipo de instituições econômicas guarda relação com o tipo de instituição 

política. Portanto, a obra desses autores interessa ao presente trabalho, pois, além de sua 
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grande repercussão
41

, trabalha com a ideia de relação dinâmica entre as instituições que 

definem a economia, a política e os resultados obtidos na busca pelo desenvolvimento. 

 Ainda outra obra recente que aborda a relação do direito com o desenvolvimento e 

acredita-se digna de nota é o livro de Ferguson (2012). Optou-se por falar aqui dessa obra por 

cinco motivos, diversos deles relacionados com o fato do presente trabalho ter no 

institucionalismo de North um de seus principais referenciais teóricos. Sendo esses: o foco 

dado em instituições formais e informais; a noção de que o desenvolvimento não é um 

fenômeno unidirecional - podendo, sim, sofrer retrocessos -; a repercussão da obra e renome 

do autor; a atenção conferida para aspectos históricos - o próprio autor sendo professor de 

história em Harvard -; e o fato de fornecer uma agenda prescritiva construída por meio de 

construções conceituais próprias. 

 Em síntese, o livro argumenta que o Ocidente tem abandonado as instituições que 

fizeram dele a parte mais próspera do planeta - fato a que ele se refere como 'The Great 

Degeneration' - e se não reverter essa tendência, terá até mesmo seu estado atual de 

desenvolvimento colocado em risco. Ao tratar dos "(...)highly complex sets of interlocking 

institutions (...)" (FERGUSON, 2012, p. 11) que moldam o Ocidente, o autor usa a metáfora 

de 'caixa-pretas' necessárias de se abrir para observar a situação atual. As 'caixas' que compõe 

a análise do autor são as instituições políticas, econômicas, jurídicas e sociais. 

 Sobre as instituições políticas, o autor afirma a necessidade de se fortalecer o pacto 

intergeracional
42

, não permitindo a usurpação de recursos daqueles nascidos recentemente ou 

que ainda não nasceram por parte dos mais velhos. A respeito de instituições econômicas, o 

autor critica a alta complexidade das novas modalidades de regulação financeira e a não 

realização de medidas básicas pelo que advoga um retorno aos princípios básicos de Bagehot 

(1999). Quanto às instituições jurídicas, o autor defende a superioridade do common law e a 

necessidade de revisão das tendências adotadas, para que o rule of law não vire rule of 

lawyers, e que os advogados voltem a ser forças dinâmicas da sociedade e não parasitas 

voltados a atividades de rent-seeking. Por fim, no que se refere às instituições sociais, o autor 

                                                           
41

 A influência das ideias e desígnios na comunidade internacional é um dos critérios para utilizados no trabalho 

para seleção de exemplos e teorias por considerações pragmáticas, como já exposto. 
42

 Conceito elaborado por Edmund Burke (1937, p. 232): "Society is, indeed, a contract. Subordinate contracts 

for objects of mere occasional interest may be dissolved at pleasure; but the state ought not to be considered as 

nothing better than a partnership agreement in a trade of pepper and coffee, calico or tobacco, or some other such 

low concern, to be taken up for a little temporary interest, and to be dissolved by the fancy of the parties. It is to 

be looked on with other reverence; because it is not a partnership in things subservient only to the gross animal 

existence of a temporary and perishable nature. It is a partnership in all science, a partnership in all art, a 

partnership in every virtue and in all perfection. As the ends of such a partnership cannot be obtained in many 

generations, it becomes a partnership not only between those who are living, but between those who are living, 

those who are dead, and those who are to be born." 
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reforça a importância das instituições informais, apontando na queda de atividades ligadas à 

sociedade civil - como clubes e associações - um sintoma da degeneração dessas. Visando 

melhorar isso, o autor defende a saída do Estado de diversas esferas da sociedade civil, pois 

na opinião dele a presença extensiva do Estado na vida particular teve o efeito de esvaziar 

(crowding out) as iniciativas privadas. 

 Por fim, temos o trabalho de Abelshauser (2005), que ainda não sendo tão recente 

como os demais e focado no desenvolvimento econômico, tem sua importância justificada por 

abordar melhor a alternativa institucional econômica representada pela Alemanha, país que 

teve seu papel na economia mundial fortalecido após a crise de 2008. Em sua análise, o autor 

- um historiador econômico - sugere a Alemanha como tendo sua própria alternativa ao 

ideário de reformas ditas 'neoliberais' e suas características one size fits all. Em suma, ele 

demonstra o caso da organização produtiva da economia alemã como um que aproveita 

características nacionais idiossincráticas e as utiliza como vantagens comparativas 

(RICARDO, 1817) para o design mais apropriado de um modelo econômico. Mais 

detalhadamente, o caso alemão trabalharia com as ideias de cooperação e confiança como 

elementos centrais para diminuir os custos de transação e isso dentro de um ambiente em que 

há um Estado que molda um framework, mas não tenta gerir a iniciativa privada por meio de 

pequenas intrusões (micromanagement). Denomina, assim, o modelo alemão de coordinated 

market economy, ou Rhine Capitalism. 

 Finalizada a análise proposta nesse capítulo, encerra-se a primeira parte do trabalho, 

que objetivou esclarecer como foi feita a pesquisa, contextualizar o trabalho a partir da 

literatura de direito e desenvolvimento e também começar a construir a partir de suas 

concepções o eixo teórico do trabalho. 
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3.  A ARQUITETURA REGULATÓRIA DO SISTEMA FINANCEIRO 

INTERNACIONAL 

 

 O presente trabalho parte da premissa de que a regulação
43

 bancária internacional se 

insere na arquitetura regulatória do sistema financeiro internacional (BRUMMER, 2012, p. 

60). Essa arquitetura, ainda que sem ser rígida e altamente formalizada, existe sob a forma de 

uma miríade de relações entre esferas de diversos níveis, espaços e sistemas (FARIA, 2009). 

Utilizando uma metáfora arquitetônica para fins didáticos, não se trata de arquitetura clássica, 

com ângulos retos, estruturas robustas e bem delimitadas, é sim uma arquitetura difusa, com 

algo de pós-moderno, como as obras de Gaudí. 

 A fim de apresentar essa arquitetura de modo a delimitar o eixo teórico no qual se 

desenvolve este trabalho, o presente capítulo se divide em cinco partes. Primeiramente (i) são 

elencadas as motivações por trás do advento dessa arquitetura, após, (ii) sua principais 

características, em seguida (iii) há uma descrição da estrutura regulatória, ao que segue (iv) 

uma apresentação das principais organizações a partir de sua divisão do trabalho, e, por fim, 

passa-se a (v) uma análise da natureza dessa regulação a partir do paradigma do soft law. 

Encerrada a delimitação formal deste capítulo, e partindo dos termos aqui trabalhados no 

capítulo, realiza-se um breve excurso
44

 a fim de investigar uma hipótese de pesquisa que pode 

auxiliar na compreensão das questões analisadas neste trabalho. 

 

 

3.1 Motivações 

 

 A análise da literatura permite observar que o advento da regulação bancária 

internacional se deu pois diversos fatores interagiram, criando demandas por parte da 

comunidade internacional. Aqui serão primeiramente descritos esses fatores e sua interação, 

para posteriormente elencar os desígnios a que essas relações deram origem na comunidade 

internacional. 

                                                           
43

 Como já dito antes, considera-se aqui o termo regulação em seu sentido mais amplo, englobando questões de 

regulação prudencial, supervisão, assistência de liquidez, resolução bancária e garantia de depósitos. 
44

 A explicação acerca do que é um excurso está no capítulo metodológico, pp. 20-21. 
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 Três são os principais fatores que interagiram para criar demanda por regulação 

internacional, nomeadamente: as peculiaridades da atividade bancária, a crescente 

globalização e a eclosão de crises bancárias ao redor do mundo. Passa-se a analisar 

detalhadamente cada um desses três fatores, após o que irá se discorrer acerca de sua 

interação. Só depois serão expostas as demandas criadas. 

 

3.1.1 Fatores 

 O primeiro dos fatores citados é a peculiaridade da atividade bancária. Sua natureza e 

o papel por ela exercido na sociedade contemporânea comporta uma série de particularidades. 

Entre as quais, destacam-se:  

 

 o grande montante de recursos envolvidos - para se ter uma noção, em 

agosto de 2009 os ativos dos 1.000 maiores bancos do mundo totalizavam 

aproximadamente 100 trilhões de dólares (IFSL, 2010, p. 1); 

 o sistema de reservas fracionárias
45

 - sistema pelo qual um banco mantém 

em sua pose apenas uma parte dos depósitos nele colocados, pelo que pode 

criar moeda
46

 e está sujeito a corridas bancárias
47

; 

 a assimetria de informações entre bancos e seus depositantes - isso afetando 

sobretudo os pequenos depositantes, vez que os custos de monitoramento 

da complexa atividade desenvolvida pelo banco seriam proibitivos; 

 a interconexão da indústria - pela natureza do seu objeto e a necessidade de 

manter posições financeiras diariamente dentro de determinados padrões 

regulatórios (e.g., exigências capital), há um relevante mercado 

interbancário; 

 o descasamento de maturidade entre ativos e passivos de um banco - em 

razão da atividade natural dos bancos consistir em receber depósitos à vista 

e conceder empréstimos a prazo, pelo que seus ativos são normalmente 

                                                           
45

 Para Freitas e Rochet (1997, p. 1), o principal fator responsável pela fragilidade e necessidade de regulação 

dos bancos. 
46

 Para aqueles não familiarizados com a atividade bancária, um explicação bastante didática sobre como 

funciona o sistema de reservas fracionárias e como os bancos criam moeda através dele pode ser encontrada em: 

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/money-and-banking/banking-and-

money/v/banking-3--fractional-reserve-banking 
47

 Também para aqueles não familiarizados com a atividade bancárias, uma boa e acessível explicação de como 

se desenvolve uma corrida bancária está disponível em Lastra (2000, p. 71). 
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realizáveis apena à médio-longo prazo, mas seus passivos são normalmente 

exigíveis à curto prazo; 

 a influência do setor no restante da economia - em razão de sua atividade 

de concessão de empréstimos, realização de investimentos e custódia de 

ativos, qualquer problema nos bancos pode gerar um considerável spillover 

effect no restante da economia, sobretudo nas empresas e nas famílias. 

 Em segundo lugar, a globalização afetou diversas áreas da vida econômica, política e 

social. Contudo, tal como aponta Gadinis (2008, p. 448), poucas áreas se beneficiaram tanto 

das conexões - trazidas pelo aprimoramento da tecnologia das comunicações e dos transportes 

-  entre mercados nacionais, antes vistos como distinto e geograficamente distantes, do que o 

setor financeiro. Ainda que aqui caiba a ressalva de que se considera como mais correta a 

visão de Ghemawat (2011, loc. 328) de que vivemos em um 'mundo 3.0' - no qual os 

mercados se encontram ao mesmo tempo internacionalmente integrados e nacionalmente 

regulados - em detrimento da visão de Thomas Friedman (2005) de que o mundo seria 'plano', 

é inegável a crescente globalização do setor bancário. A figura abaixo ajuda a demonstrar essa 

crescente interconexão entre os sistemas nacionais ao longo dos últimos anos, com cada ponto 

representando um país e cada linha demonstrando uma conexão entre grandes grupos de 

organizações bancárias. 

1985 1995 

   

2005 2008 

  

                  Gráfico 1. Fonte: adaptado de HALDANE, 2011, p. 13 
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 O terceiro fator trata da eclosão de crises bancárias - várias delas internacionais - 

ocorridas desde 1971. Sobre crises no sistema financeiro, Minsky elaborou uma hipótese 

acerca da instabilidade como inerente ao mercado financeiro, pois seria advinda de sua 

própria dinâmica interna. No mesmo sentido, Kindleberg (2011) aponta em obra clássica que 

ao dos cinco séculos por ele estudados, as crises financeiras não foram nada menos que 

ubíquas. Contudo, o século XX conteve um período de um número extraordinariamente 

pequeno de crises bancárias, nenhuma
48

 sendo verificada entre 1939 e 1971 no levando feito 

por Bordo et al. (2001, p. 56), conforme demonstra o gráfico abaixo. De acordo com 

Goodhart (2005, p. 189), os supervisores dos bancos centrais - quiçá condicionados por essa 

incomum 'calmaria' - reagiram fortemente após o reaparecimento de crises bancárias a partir 

de 1971 - algumas das quais bastante relevantes
49

 -, determinando pesquisas e encorajando a 

adoção de 'melhores práticas' internacionais. 

 

 

            Gráfico 2. Fonte: adaptado de BORDO et al. 2001, pg. 56. 

    

 O narrado acima já é um exemplo de como os três fatores elencados interagiram para 

criar demandas por parte da comunidade internacional, no caso, a demanda por maior 

                                                           
48

 A crise brasileira de 1963 foi considera ligada à crise cambial, como explica melhor a nota de rodapé 5. 
49

  Como a falência do Bankhaus I.D. Herstatt que causou significativas perturbações no mercado de câmbio ao 

redor do mundo, levando consigo o British-Israel Bank of London e o Franklin National Bank dos EUA e 

funcionou como um dos determinantes do surgimento do BCBS. Sobre isso ver Tarullo (2008, loc. 105), Salama 

(2010, p. 331) e Lastra (2000, p. 138). 
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estabilidade. Agora serão expostas todas as demandas vislumbradas como advindas da 

dinâmica entre esses três fatores e culminantes no advento da regulação bancária 

internacional. Ao todo, são quatro as demandas inferidas da literatura, a saber: por 

coordenação, por estabilidade, por competitividade e por resiliência. Cada uma dessas será 

apresentada a seguir com a correspondente dinâmica entre os fatores antes citados que lhes 

deu origem. 

 

3.1.2 Demandas 

 Primeiramente, há a demanda por coordenação. Essa teria nascido em razão da 

dinâmica entre as peculiaridades da atividade bancária e a globalização. Isso porque a 

importância da atividade bancária para uma economia se traduz no anseio de regulação e 

direcionamento nacional da indústria. Logo, tem-se que a atividade bancária é, mais que 

outras, nacionalmente regulada em aspectos cruciais (GADINIS, p. 448). Como cada país é 

regulado nacionalmente em diversos aspectos, é natural que existam diferenças entre 

jurisdições. Tais diferenças aumentam os custos de transação da atividade bancária 

internacional. A crescente globalização - traduzida pelo desejo e possibilidade de se negociar 

para além de fronteiras nacionais - cria, portanto, uma demanda por coordenação entre 

entidades reguladoras, visando diminuir os custos de transação nas operações internacionais e 

criar um framework comum para a resolução de determinados problemas. Uma das formas de 

se atingir a coordenação seria a regulação bancária internacional, pois essa criaria padrões 

internacionais ou até mesmo ferramentas pré-concebidas para se lidar com divergências 

regulatórias. 

 A segunda demanda é, quiçá, a mais célebre. Trata-se da demanda por estabilidade, 

que, conforme já dito, advém da dinâmica entre os três fatores anteriormente elencados. Isso 

pois, as peculiaridades da atividade bancária a fazem, simultaneamente, importante para os 

países, potencialmente instável e de efeitos contagiosos. Somadas à globalização e à efetiva 

ocorrência de crises bancárias nos últimos anos, criaram uma demanda quase imediata por 

estabilidade bancária. Essa sendo normalmente vista como politicamente desejável, bem 

como economicamente - embora isso esteja longe de ser unanimidade
50

. De todo modo, a 

regulação internacional é vista por muitos como a única hipótese de manter a integração dos 

mercados e assegurar maior estabilidade concomitantemente. Isso poderia ser feito, em tese, 

                                                           
50

 A referência mais clara aqui seria aos economistas de inspiração schumpeteriana. 
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por meio de convenções acerca da manutenção de níveis mínimos de capital e limitações à 

assunção de riscos, por exemplo. 

 A terceira demanda diz respeito à manutenção de competitividade entre os atores do 

mercado bancário internacional. Essa é fruto da dinâmica entre as peculiaridades da atividade 

bancária - em especial o fato já abordado de ela ser nacionalmente regulada e sua relevância 

econômica -, a globalização e a ocorrência de crises. Isso porque as diferentes regulações 

nacionais podem criar distorções competitivas entre atores provenientes de países diferentes, 

mas que venham a competir em um mesmo mercado global. Uma maneira vislumbrada de se 

abordar esse problema seria a criação de padrões internacionais que eliminassem as distorções 

competitivas. 

 A quarta e última demanda seria por resiliência. Ela nasce da mesma dinâmica que a 

demanda por estabilidade, mas difere dela por ter seu foco não em evitar as crises, mas sim 

em garantir que quando essas ocorram, os efeitos sobre o sistema bancário internacional 

sejam os menores possíveis. Tal objetivo poderia ser atingido pela construção de uma rede de 

segurança efetiva a partir de práticas concebidas e advogadas no âmbito da regulação 

internacional, como o bail-in
51

. 

 

3.1.3 Resultado 

 Conforme é possível depreender, essas quatro demandas da comunidade internacional 

motivaram a criação de um regime internacional de regulação bancária. Obviamente que cada 

uma dessas demandas teve diferentes graus de expressividade no tempo
52

 e que algumas das 

preocupações da regulação bancária decorrem de uma dinâmica entre essas demandas. 

Exigências mínimas de capital, por exemplo, serviriam tanto para aumentar a estabilidade 

como a resiliência. O mesmo valendo para garantidores de depósitos, sendo que esses também 

podem ser objetivo de determinações de coordenação, quando, por exemplo, define-se a regra 

de que país deve uma filial de um banco seguir. Os próprios vetores da discricionariedade 

resultantes da aversão à arbitragem regulatória e ao one size fits all - conforme será visto no 
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 Para uma explicação sucinta acerca do que é o bail-in, sugere-se o texto que popularizou o termo 

(ECONOMIST, 2010). 
52

 O Acordo da Basileia de 1988 (BCBS, 1988, p. 1) e o Basileia II (BCBS, 2004, p. 14) definiam como seus 

dois principais objetivo a estabilidade do sistema bancário internacional e a diminuição de fontes de 

desigualdade competitiva. Já Basileia III coloca como seu primeiro objetivo a maior resiliência dos bancos e do 

sistema bancário, bem como tem a resiliência como o objetivo declarado no título de um de seus dois textos base 

(BCBS, 2011). 
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próximo capítulo - guardam relação direta com essas demandas. A figura abaixo busca 

sintetizar visualmente essas interações. 

 

 

          

       Figura 2. Fonte: elaboração própria. 

 

 

 Feitas essas considerações e colocadas as motivações por trás da regulação bancária 

internacional, passa-se a descrever quais são as organizações que compõe essa arquitetura. 

 

 

3.2 Características principais 

 

 A arquitetura regulatória do sistema financeiro internacional, da qual a regulação 

bancária faz parte, tem algumas características específicas, uma determinada estrutura e é 

composta por diversos agentes. Para explicar esses fatores, utiliza-se sobretudo as teorizações 
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de Brummer (2011 e 2012) e documentos oficiais provenientes de organizações internacionais 

e entidades reguladoras. A escolha desse autor como marco teórico para esta parte do trabalho 

se dá a fim de garantir clareza conceitual. 

 Desse modo, a presente seção faz uma explanação dessas características específicas, 

ao que se segue a descrição da estrutura regulatória do sistema financeiro internacional e a 

descrição dos agentes. 

 Assim, temos que o referido autor (BRUMMER, 2012, p. 63-65) salienta três 

características preponderantes da regulação financeira internacional, quais sejam: a 

informalidade, a preponderância das agências reguladoras e a fragmentação. Passa-se a 

analisar cada uma dessas. 

 A informalidade diz respeito ao fato de que, ao contrário das organizações 

internacionais tradicionais, a maioria das organizações voltadas à regulação financeira 

internacional se baseia em estruturas administrativas "soft". Como explica Brummer (2012, p. 

63), essas organizações normalmente não são criadas por meio de instrumentos tradicionais de 

direito internacional, mas sim em regimentos, acordos e declarações sem senso formal de 

obrigação internacional ou existência. Algumas organizações internacionais formais 

participam dessa arquitetura exercendo funções de suporte. 

 A preponderância das agências reguladoras no âmbito da regulação financeira 

internacional se dá, segundo Brummer (2012, p. 65), em razão de nacionalmente serem 

agências reguladoras as responsáveis por essa regulação. Isso não quer dizer que chefes de 

estado, membros da academia e atores do mercado não exerçam funções muito significativas 

nas organizações internacionais de regulação financeira
53

, mas sem dúvida os reguladores 

setoriais são os principais agentes desse cenário. 

 A fragmentação da regulação financeira internacional advém do fato de não haver 

nenhuma autoridade supranacional centralizada. Ao contrário, como explica Brummer (2012, 

p. 65) organizações de diversos tamanhos, formas e objetivos participam do processo 

regulatório. Assim, o sistema é muito aberto a mudanças e não há monopólio. 
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 Em algumas organizações, tais como sociedades de estudiosos e associações representativas da indústria 

bancária, há grande preponderância desses outros agentes. 
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3.3 A estrutura regulatória 

 

 Para explicar esse sistema que é ao mesmo tempo informal, fragmentado e dominado 

por reguladores nacionais, Brummer (2012, p. 67 e ss.) cria tipologias e estabelece um 

mapeamento de funções e organizações, partindo de sua concepção de divisão do trabalho na 

regulação internacional (BRUMMER, 2011, p. 273). Esse mapeamento é útil para uma 

melhor compreensão do sistema regulatório internacional, mas possui limitações, como o 

próprio autor reconhece. Assim, a informalidade e fragmentação já vistas como inerentes à 

esse cenário fazem com que essa classificação possa sofrer grandes alterações a qualquer 

tempo. Além disso, as organizações são mapeadas com base em suas principais atividades, 

mas isso não quer dizer que elas não exerçam outras, sendo que normalmente o fazem - ou 

fizeram em um passado recente. De toda forma, por se entender útil e didático o mapeamento, 

ele é exposto a seguir, começando com uma visão geral da arquitetura regulatória do sistema 

financeiro internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

       

      Figura 3. Fonte: adaptado de BRUMMER, 2012, p. 68. 
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 Pela figura acima, podemos distinguir cinco posições na divisão do trabalho da 

regulação financeira internacional. A essas se propõe seja somada uma sexta categoria, a de 

organizações internacionais especializadas (e. g. ASBA - Association of Supervisors of Banks 

of the Americas e EFDI - European Forum of Deposit Insurers), cuja a atividade não se insere 

organicamente no quadro acima, mas que, conforme irá se argumentar, tem sua importância 

no contexto regulatório. Passa-se agora a uma breve explicação das seis posições entendidas 

como existentes na divisão do trabalho da regulação financeira internacional. 

 Definidores de agenda - definem objetivos estratégicos amplos para o 

sistema regulatório internacional; 

 Definidores Setoriais de Padrões - formulam padrões regulatórios para a 

adoção ou implementação por reguladores nacionais e autoridades 

responsáveis de determinado setor financeiro (e. g. setor bancário); 

 Definidores Especializados de Padrões - formulam padrões regulatórios 

para a adoção ou implementação por reguladores nacionais e autoridades 

responsáveis de determinado segmento (e.g. garantidores de depósitos); 

 Monitores - responsáveis por verificar se e em que grau os reguladores 

cumprem com a implementação dos padrões internacionais; 

 Implementadores - responsáveis pela implementação dos padrões 

regulatórios internacionais em sua jurisdição; 

 Organizações internacionais especializadas - fornecem fóruns para 

discussões sobre determinados setores ou segmentos e/ou propõe padrões 

regulatórios e 'melhores práticas'. 

 

 

3.4 As organizações 

 

 Feita a distinção de funções, passa-se a pormenorizar - ainda que brevemente - a 

atividade de cada uma das principais organizações da arquitetura regulatória do sistema 

financeiro internacional relacionadas à regulação bancária
54

. 
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 Outras organizações ligadas a outras modalidades de regulação financeira - malgrado serem expostas no 

quadro para um compreensão mais geral - não serão delimitadas nessa seção por fugirem ao objeto do presente 

trabalho. 
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 G-20 

 O G-20 é composto por vinte ministros das finanças e vinte presidentes de bancos 

centrais advindos de dezenove
55

 países mais a União Europeia - UE. Sendo uma organização 

política e tecnocrática, tem como um de seus três objetivos declarado promover regulações 

financeiras que reduzam o risco e previnam futuras crises financeiras. Seus comunicados, 

estabelecidos com base em consenso, indicam a outras organizações que implementem 

prioridades sobre as quais se estabeleceu alguma concordância. Até 2008 era pouco ativo na 

regulação financeira, mas desde então - e contando com habitual participação de chefes de 

Estado - dita o ritmo da coordenação regulatória, bem como 'ratifica' iniciativas de definição 

de padrões (BRUMMER, 2012, p. 70-72). 

  

  

 FSB - Comitê de Estabilidade Financeira 

 O FSB
56

, que sucedeu o FSF em 2008, funciona por muitas vezes como uma extensão 

tecnocrática do G-20 (que seria mais político). Seu antecessor, o FSF, tinha a tarefa de 

analisar as vulnerabilidades específicas dos sistemas financeiros, bem como estabeleceu 

grupos de trabalho e até mesmo compêndios de melhores práticas. Contudo, após a crise de 

2008 e sua transformação em FSB, ele foi fortalecido, tendo seu mandato ampliado, mudado o 

foco de sua regulação de micro para macroprudencial e aumentado seu secretariado. Mesmo 

tendo uma autoridade limitada quanto à elaboração de regras, o FSB tem aumentado a sua 

importância como fonte de facto de padrões amplos de regulação (e.g. FSB, 2011) e até 

mesmo promovendo o monitoramento de práticas regulatórias (FSB, 2012). 
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 África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, 

Espanha, EUA, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. 
56

 Composto por 12 organizações internacionais e 24 países: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, 

Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Cingapura, Coreia do Sul, Espanha, EUA, França, Holanda, Hong 

Kong, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Suíça e Turquia. 
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 BCBS - Comitê da Basileia para Supervisão Bancária 

 O BCBS
57

 - conforme já exposto em outra oportunidade (BRAGA, 2011) - foi criado 

em 1974 e primeiramente idealizado apenas como um espaço para discussão de temas acerca 

da regulação da atividade bancária, mas um vácuo político-legislativo, em conjunto com 

diversas crises, fez com que seu trabalho ganhasse mais relevância e visibilidade. O BCBS  

promove o intercâmbio de informações sobre assuntos de regulação nacional, abordagens e 

técnicas, visando promover um entendimento comum. Tal sendo utilizado, por vezes, para 

desenvolver guias e standards em áreas nas quais esses são considerados desejáveis. São 

esses trabalhos pelos quais o BCBS é mais conhecido internacionalmente. Seus trabalhos 

geralmente propõe padrões regulatórios com diferentes graus de discricionariedade para a sua 

implementação. Apesar de possuir um pequeno número de membros (menor ainda antes da 

crise de 2008, conforme visto), diversas de suas recomendações já foram incorporadas por 

uma centena de países. Seus primeiros trabalhos visavam garantir cooperação entre os 

supervisores, bem como a supervisão consolidada, mas hoje abarcam praticamente todos os 

assuntos de regulação bancária no sentido amplo. 

 

 Joint Forum 

 O Joint Forum é composto pelo BCBS, IAIS (International Association of Insurance 

Supervisors) e IOSCO (International Organization o Securities Commissions), 

compreendendo todos os principais definidores setoriais de padrões. Seu trabalho já explorou 

uma gama variada de assuntos, mas tem seu foco em como a informação pode ser melhor 

compartilhada entre supervisores tanto nas quanto entre as áreas de expertise setorial. Além 

disso, tem examinado maneiras de aprimorar a coordenação supervisória, bem como realizou 

comparações intra e entre setores de princípios estabelecidos por definidores setoriais 

(BRUMMER, 2012, p. 80). 

 

 OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE 

(Organization for Economic Co-operation and Development), apesar de ser uma organização 

mais formalizada e com um mandato amplo, tem um papel limitado na regulação financeira. 
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 Os membros estão elencados na nota de rodapé 7. 
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Poucos foram os trabalhos realizados pela organização no âmbito da regulação financeira, o 

mais importante sendo seus Principles of Corporate Governance, que foram promulgados em 

1999 e revisados em 2004. Esse trabalho foi adotado como key standards for sound financial 

systems pelo FSF e formam a base do componente de governança corporativa monitorado 

pelo FMI e pelo WB (BRUMMER, p. 87). 

 

 IADI - Associação Internacional dos Garantidores de Depósitos 

 A IADI é a definidora de padrões de assuntos acerca da atividade dos garantidores de 

depósitos e opera na própria sede do BIS, na Basileia, ainda que com autonomia 

administrativa e financeira. A associação fundada em 2002, mas suas origens merecem 

destaque. Isso porque em 1999 o FSF (atual FSB) instituiu um grupo de estudos sobre 

garantidores de depósitos, sendo que as descobertas desse fundo inspiraram a criação de um 

grupo de trabalho sobre garantidores de depósitos no próprio FSF em 2000, esse sendo o 

legítimo precursor da IADI. Assim, a IADI é hoje o mais novo definidor de padrões, 

possuindo 71 membros, 9 associados e 12 parceiros. Seu principal trabalho regulatório foi o 

Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems (BCBS & IADI, 2009), publicados 

em 2009 juntamente ao BCBS. A IADI realiza surveys anuais com todos os seus membros, 

bem como desenvolve uma série de trabalhos de orientação abordando todos os assuntos 

ligados à atividade de garantia de depósitos. Além disso, a organização também oferece 

auxílio no estabelecimento de esquemas explícitos de garantia de depósitos. 

 

 

 FMI - Fundo Monetário Internacional e WB - Banco Mundial 

 O FMI e o WB foram requeridos por volta de 1998 pelo FSF para coordenar a 

verificação da adoção de padrões de regulação financeira, em razão de ambas organizações 

possuírem considerável expertise na área de transparência. Pelo fato de ambas exigirem que 

seus membros se comprometessem com a busca de políticas que conduzam ao crescimento 

econômico ordenado, essas organizações eram vistas como as naturalmente responsáveis por 

verificar um amplo escopo de assuntos regulatórios (BRUMMER, p. 92).  
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 BIS - Banco de Compensações Internacionais 

 Por fim, ainda que ele não se enquadre em nenhuma das categorias, cabe falar do 

Banco de Compensações Internacionais (Bank for International Settlements - BIS). Assim, o 

BIS foi fundado em 17 de maio de 1930
58

 para lidar com as transferências de reparação de 

guerra devidas pela Alemanha após a Primeira Guerra Mundial (como parte do Young Plan
59

), 

mas seu foco logo mudou para a promoção da cooperação internacional em busca da 

estabilidade financeira e monetária, sendo que hoje também serve como um banco para os 

bancos centrais. Sediado desde sua criação na cidade da Basileia, na Suíça, o BIS fornece 

estrutura para o FSB, o BCBS e outros definidores de padrões sediados na Basileia, como a 

IADI. 

 Identificadas as organizações que desenvolvem em conjunto a fragmentada, informal e 

tecnocrática regulação bancária internacional, resta analisar a natureza dessa regulação a 

partir do paradigma do soft law. 

 

 

3.5 Soft Law? 

 

 Conforme visto acima, para Brummer (2012, p. 63-35) uma das características 

preponderantes da regulação financeira internacional é justamente sua informalidade.  Dentro 

dessa está o caráter de soft law de suas disposições. Como o presente estudo se interessa pelo 

grau de discricionariedade conferido pela regulação bancária internacional, abordar o caráter 

de suas disposições na modalidade paradigma pela qual é entendida pela maior parte da 

literatura se demonstra fundamental. Isso porque, caso se entenda que a regulação bancária 

internacional é um caso de soft law representado por meras recomendações sem nenhum 

sentido real de oponibilidade, a própria questão da discricionariedade deixa de ter 

importância. Sobretudo porque se a norma é aberta e não tem nenhuma coercibilidade 

expressiva, não haveria a necessidade de se ater ao grau específico de discricionariedade 

conferido nas regulações, em razão do que a procura pelo grau ótimo se demonstra 

desimportante.  
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 Sendo, portanto, a organização financeira mais antiga do mundo. 
59

 TARULLO, Daniel K. Banking on Basel: the future of international financial regulation. Washington: 

Peterson Institute for International Economics, 2008. Kindle Edition. Localização 134. KINDLE 
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 Antes de se proceder à análise, cabe ressaltar dois pontos. Em primeiro lugar que a 

análise aqui narrada foi já abordada anteriormente (BRAGA, 2011) em termos mais 

embrionários. Em segundo lugar que aqui estamos falando do caráter das normas de regulação 

bancária, característica que se distingue dos seus tipos e técnicas. O caráter diz respeito à 

natureza da oponibilidade/coercibilidade da regulação, os tipos diferenciam a matéria 

abordada e as técnicas dizem respeito ao instrumento utilizado para regular cada um desses 

tipos. O caráter se diferencia na literatura basicamente entre soft e hard law. Para diferenciar 

os tipos, usa-se a classificação de Ricks (2010, p. 21), que os diferencia em três categoria, a 

saber: (i) mitigação de risco ex ante (como exigências de capital, restrição de atividades e 

supervisão), (ii) suporte ex post (como a função de emprestador de última instância dos 

bancos centrais e fornecimento/ facilidades de liquidez utilizadas em contextos de resolução 

bancária); e (iii) garantias explícitas para exigibilidades de curto prazo (como os garantidores 

de depósitos). Já para diferenciar as técnicas, utiliza-se a classificação de Black (2011) que as 

divide em: (i) regulação baseada em princípios, (ii) regulação baseada no risco, (iii) meta-

regulação, (iv) enrolling gatekeepers e (iv) melhoria dos procedimentos regulatórios. Para 

maiores detalhes acerca da classificação de tipos e técnicas, remete-se à literatura indicada. 

 Feitas a ressalvas necessárias, inicia-se a análise pelo conceito de Nasser (2005b, p. 

115), que define instrumentos de soft law como normativos em sentido amplo, pois pretendem 

influenciar as condutas da sociedade internacional. Tal caráter normativo seria advindo do 

conteúdo desses instrumento, que demonstra a pretensão de regular os comportamentos 

através de suas descrições, princípios, regras ou exortações. O autor ressalta ainda que alguns 

desses instrumentos seriam compromissos que os Estados, por alguma razão, preferem 

inscrever no universo de comprometimentos de natureza política e não jurídica. 

Nasser (2005a, p. 15) também argumenta que o soft law se apresenta de dois modos 

distintos:  

i. um modo concerne às características substanciais das normas jurídicas, às 

obrigações por elas criadas, à sua precisão e à consequência de suas violações, 

sendo assim, serão consideradas soft as normas que possuírem diversas das 

seguintes características: 

 disposições genéricas que criem princípios e não obrigações; 

 linguagem ambígua ou incerta, de modo a impossibilitar a 

identificação exata do seu alcance; 
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 conteúdo não exigível, como simples recomendações ou 

exortações; 

 ausência de responsabilização; e 

 ausência de mecanismos de coercibilidade. 

ii. outro modo consiste na tese de que se pode criar direito (sobretudo 

internacional) por meio de mecanismos soft que consistem em instrumentos 

concertados que não são a priori obrigatórios (tais como, gentlemen’s 

agreements,  atas finais, comunicados conjuntos e códigos de conduta), mas 

que tem como traço distintivo serem fruto de atividade diplomática e 

representarem um direito que ainda não é, mas possivelmente virá a ser 

(DUPUY, 1992, p. 285). 

 Esse segundo modo seria exatamente o tipo de instrumento resultante da atividade 

diplomática dos Estados nos quais um comprometimento de natureza política é preferível a 

um de natureza jurídica. Segundo Nasser:  

 

Os Estados têm suas razões para fazer uso desses instrumentos mais flexíveis. Basicamente, 

essas razões podem ser referidas às dificuldades para assumir compromissos mais 

constringentes, e que resultam tanto de incertezas científicas quanto de problemas políticos. 

(NASSER, 2005a, p. 17) 

  

 Sobre o assunto, a ideia extraída da análise da literatura por este trabalho é a de que as 

já referenciadas peculiaridades da atividade bancária - sobretudo aquelas referentes à 

relevância e delicadeza do setor na vida econômica e social - é que servem como razões para 

que os Estados procurem se eximir de obrigações jurídicas sobre a matéria, mantendo relativa 

soberania. Afinal, se os dilemas políticos, econômicos e sociais apresentados por crises 

bancárias já se mostraram aptos
60

 a constranger Estados a ir contra suas próprias leis, seria 

preferível a não vinculação jurídica a padrões internacionais. 

                                                           
60

 Apenas para citar alguns casos. Em 1995 o Brasil não só permitiu o advento de um garantidor de depósitos por 

meio de resolução do BCB, sendo que a constituição promulgada sete anos antes exigia expressamente lei 

complementar para tal, como também emprestou dinheiro público a esse garantidor por meio do BCB um ano 

depois, conduta expressamente vedada na mesma constituição. A presidente alemã declarou durante a crise de 

2008 que seu governo garantiria 100% de todos os depósitos bancários - ignorando sem nenhuma base legal todo 

um complexo e estruturado sistema de garantia de depósitos. Cabe ressaltar que não há aqui juízo de valor acerca 
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 Isso que dizer que, de acordo com essa visão, os Estados trabalham a regulação 

bancária internacional como soft law não porque não a pretendem cumprir, mas sim porque 

querem manter uma saída aberta para casos críticos nos quais seu descumprimento se faça 

necessário - uma eventualidade que não poderia ser desprezada ao se falar de um setor que é, 

ao mesmo tempo,altamente relevante e delicado
61

. Trata-se aqui daquilo que Pistor (2013) - 

de acordo com sua Legal Theory of Finance -  chama de elasticidade do Direito na regulação 

financeira. 

 Contudo, permanece a dúvida: os Estado efetivamente pretendem cumprir as normas 

de regulação internacional? Isso é, os Estados a consideram suficientemente importante para 

tratá-la como hard law mesmo sendo em tese soft pela ausência de compromisso jurídico? A 

análise da literatura sugere que sim. 

 Salama, por exemplo, afirma que - no que refere às regulações emitidas pelo BCBS - o 

caráter varia entre soft law e hard law de acordo com o destinatário, tal como esclarece o 

excerto a seguir. 

 

(…) Para as burocracias dos países ricos, particularmente os integrantes do G-10, essas 

recomendações na prática tiveram um caráter quase vinculante, e foram seguidas bastante de 

perto. Para as burocracias dos demais países, essas recomendações eram apresentadas como 

modelos boas práticas (models ou best practices), e iam se integrando aos ordenamentos 

nacionais desses países, mas nem sempre de maneira uniforme. Esse é o motivo pelo qual 

alguns autores chegaram ao ponto de sugerir que as recomendações da Basileia teriam um 

caráter dual: seriam hard law, para os países ricos, e soft law, para os demais. (SALAMA, 

2010, p. 328) 

 

 Outro indício no mesmo sentido é o alto grau de adesão aos padrões de Basileia II, 

Basileia 2.5 e Basileia III verificados em recente relatório do BCBS (2013), o qual incluía 

países não-membros do BCBS (BCBS, 2013, p. 23-24). 

 Mais do que isso, outros três fatores de natureza prática parecem convergir a essa 

conclusão. 

                                                                                                                                                                                     
da acuidade de tais medidas, apenas a constatação de que elas foram constrangidas pela existência de 

dispositivos legais em sentido contrário. 
61

 Nas palavras de Bagehot (1999, p. 17) "(...) in exact proportion to the power of this system is its delicacy". 
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 Primeiramente, é preciso constatar que quando se fala em ‘mercado’ dentro de uma 

economia globalizada, as pressões geradas por um dispositivo que goze de prestígio 

internacional podem ter na prática uma eficácia coercitiva maior que uma lei internacional 

propriamente dita. Isso em razão tanto dos clientes dos bancos, que podem vir a cobrar das 

instituições financeiras que se comprometam às resoluções de regulação internacional, quanto 

dos eleitores que podem pressionar as autoridades públicas em direção a parâmetros mais 

rígidos de regulação. 

 Em segundo lugar, os parâmetros regulatórios, quando popularizados - como os do 

BCBS - adquirem certo grau de confiança da comunidade internacional, confiança no 'selo' 

conferido àqueles que cumprem seus parâmetros. A preservação da confiança nesse 'selo' 

passa a ser de interesse de todos os envolvidos, pelo que se intensifica tanto a peer review 

como a peer pressure, que também pode ser mais eficaz que uma lei internacional 

teoricamente dotada de oponibilidade. 

 Em terceiro e último lugar, tem-se o fato dos reguladores nacionais serem os atores 

principais nas organizações internacionais de regulação financeira - descrito por Brummer 

(2012, p. 65) como uma das principais características da arquitetura regulatória do sistema 

financeiro internacional. Tal fato, combinado com a já referida informalidade dessa 

arquitetura, pode até ter o condão de ensejar iniciativas regulatórias que passem por cima de 

vias democráticas nacionais de sua definição (fato que, apesar de relevante, foge 

completamente ao objeto do trabalho), mas certamente reforça a aplicação de padrões 

internacionais. Isso por dois motivos. Em primeiro lugar, reguladores nacionais geralmente 

possuem determinado poder normativo - em razão da natureza técnica e insularizada da 

regulação bancária (SALAMA, 2009) - sendo que as suas participações em organizações 

internacionais de regulação tendem a trazer a influência de padrões internacionais ao 

exercício desse poder normativo. Um exemplo disso no caso brasileiro é a própria instituição 

de um garantidor de depósitos por meio de resolução em 1995, sendo sabido em razão de 

entrevistas realizadas que diversos membros do BCB estiveram em contato com organizações 

internacionais que faziam constar em seu rol de melhores práticas a existência de um sistema 

de garantia de depósitos antes de 1995. Em segundo lugar, também em razão da já citada 

natureza técnica e insularizada da regulação bancária, os reguladores são candidatos óbvios à 

prestação de auxílio e elaboração de propostas em casos de iniciativas legislativas sobre 

regulação bancária, sendo que a presença dos reguladores nacionais em organizações 

internacionais tende a fortalecer a existência de elementos de regulação bancária internacional 
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nas leis nacionais. Um exemplo disso é a nova proposta de lei de resolução bancária no Brasil, 

a qual foi elaborada pelo BCB e feita com base nos Key Attributes of Effective Resolution 

Regimes for Financial Institutions (FSB, 2011), conforme foi relatado em entrevistas 

realizadas e sugerido em um evento sobre o projeto, realizado pelo BCB em 2013. 

 Logo, é pelas razões apresentadas que se entende que o conceito de soft law em sua 

acepção normal não é apto a descrever efetivamente o caráter das normas de regulação 

bancária internacional. Apenas o é no segundo modo de se entender o soft law proposto por 

Nasser (2005a, p. 16). Fato que importa ao presente trabalho pois não afasta a relevância de se 

investigar os elementos que definem grau adequado de discricionariedade a ser conferido pela 

regulação bancária internacional. 

 

 

EXCURSO - A CONFIANÇA É UM BALDIO? 

 

 Antes de tudo, importa observar que será realizada aqui já foi analisada (BRAGA, 

2013a), mas volta a ser apreciada aqui de forma mais aprofundada e com base em novos 

preceitos teóricos. Também aqui se busca explicitar algumas das possíveis sugestões advindas 

da literatura de ação coletiva, fato que só é referenciado como uma possibilidade no estudo 

original. 

 Feita a ressalva necessária, importa observar que a hipótese aqui verificada se justifica 

na centralidade da confiança para o negócio bancário, por se tratar de uma hipótese 

convergente de alguns dos principais objetivos declarados da regulação bancária internacional 

- estabilidade do sistema financeiro e a prevenção da arbitragem regulatória (BCBS, 1998, p. 

14) - e por oferecer potenciais soluções advindas da literatura acerca do problema de ação 

coletiva. Assim, a verificação utiliza-se de conceitos econômicos para uma análise de Direito 

e Economia caracterizável como inserida nas vertentes explicativas e preditivas da dimensão 

positiva (para se utilizar da classificação elaborada por Salama, 2008) do movimento 

jurisprudencial doutrinário mencionado. Ou seja, ampara-se em uma análise com elementos 

de interdisciplinaridade para descrever melhor uma situação, explicar de forma mais completa 

como se desenvolvem suas dinâmicas e tentar vislumbrar possíveis consequências futuras de 

determinadas interações. A ideia de aplicar o conceito de baldio a questões de regulação 
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bancária pode soar estranha
62

, mas vale lembrar que Steven Schwarcz (2008, p. 206) já fez 

isso antes ao analisar o risco sistêmico
63

. 

  A fim de verificar a hipótese, a divisão deste excurso se dá em quatro seções. A 

primeira busca esclarecer os termos do problema, nomeadamente: a confiança no setor 

bancário, a confiança enquanto animal spirit e o conceito de baldio
64

 (common). A segunda 

confronta os termos a fim de verificar a aplicabilidade do conceito de confiança como animal 

spirit à confiança no setor bancário e o conceito de baldio à confiança no setor bancário. A 

terceira seção descreve as conclusões obtidas como base nesse confronto de conceitos e a 

última elenca algumas possíveis soluções inferíveis a partir da análise da literatura acerca do 

problema ação coletiva. 

 

Os termos da hipótese 

 Conforme dito acima, são três os termos da hipótese, a saber: a confiança no setor 

bancário, a confiança enquanto animal spirit e o conceito de baldio (common). Cada um deles 

é analisado individualmente abaixo. 

 

 A confiança no setor bancário 

 A análise das literaturas de atividade e regulação bancária, bem como das entrevistas 

realizadas com especialistas, demonstra como a confiança é um elemento central da atividade 

bancária. Diz isso, pois, quase qualquer texto das literaturas citadas acima em algum 

momento fala da importância da confiança para o setor bancário. Passagens vistas como de 

grande poder explicativo foram feitas por Bagehot, em sua obra clássica de 1873, e são 

transcritas abaixo.  

  

The main point on which one system of credit differs from another is 'soundness.' Credit means 

that a certain confidence is given, and a certain trust reposed. Is that trust justified? and is that 

confidence wise? These are the cardinal questions. To put it more simply—credit is a set of 

                                                           
62

 Como notou Ostrom (1990, p. 3), a ideia de baldio (e de sua aparente tragédia) seria de pouco interesse caso 

fosse aplicável apenas a alguns lagos ou pastos, sendo que o próprio Hardin a utilizou como metáfora para o 

problema demográfico, enquanto outros o utilizaram para analisar os mais diferentes objetos, deste o problema 

da chuva ácida até a organização da Igreja Mórmon.  
63

 Para uma definição de risco sistêmico, ver SCHWARCZ, 2008, p. 204. 
64

 para justificativa acerca dessa tradução, ver a nota de rodapé 12. 
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promises to pay; will those promises be kept? Especially in banking, where the 'liabilities,' or 

promises to pay, are so large, and the time at which to pay them, if exacted, is so short, an 

instant capacity to meet engagements is the cardinal excellence. (BAGEHOT, 1999, p. 22) 

 

The English people, and foreigners too, trust it implicitly. Every banker knows that if he has to 

prove that he is worthy of credit, however good may be his arguments, in fact his credit is 

gone: but what we have requires no proof. The whole rests on an instinctive confidence 

generated by use and years. (BAGEHOT, 1999, p. 68-69) 

 

The peculiar essence of our banking system is an unprecedented trust between man and man: 

and when that trust is much weakened by hidden causes, a small accident may greatly hurt it, 

and a great accident for a moment may almost destroy it. (BAGEHOT, 1999, p. 158-159) 

 

 I can imagine nothing better in theory or more successful in practice than private banks as they 

were in the beginning. A man of known wealth, known integrity, and known ability is largely 

entrusted with the money of his neighbours. The confidence is strictly personal. His neighbours 

know him, and trust him because they know him. They see daily his manner of life, and judge 

from it that their confidence is deserved. In rural districts, and in former times, it was difficult 

for a man to ruin himself except at the place in which he lived; for the most part he spent his 

money there, and speculated there if he speculated at all. Those who lived there also would 

soon see if he was acting in a manner to shake their confidence. Even in large cities, as cities 

then were, it was possible for most persons to ascertain with fair certainty the real position of 

conspicuous persons, and to learn all which was material in fixing their credit. Accordingly the 

bankers who for a long series of years passed successfully this strict and continual 

investigation, became very wealthy and very powerful. (BAGEHOT, 1999, p. 267-268) 

 

 Outros autores também possuem passagens muitos interessantes sobre a confiança 

relativa à atividade bancária
65

 e diversos entrevistados também ressaltaram esse aspecto, um 

deles chegando a dizer que "bancos vivem de confiança". Entretanto, as passagens transcritas 

da obra de Bagehot são suficientes para elucidar dois aspectos muito importantes sobre a 

confiança na atividade bancária: sua essencialidade como diminuidora dos custos de transação 

e sua fragilidade. Ambas essas propriedades decorrem de uma característica já explicitada 
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 Destaca-se em especial Ferreira (2009, p. 5) e um pronunciamento realizado por Franklin Delano Roosevelt ao 

povo americano em 1933, no qual exortava as pessoas a permanecerem calmas e evitar o pânico das retiradas de 

recursos dos bancos que havia fragilizado o sistema bancário norte-americano nos primeiro meses de 1933, pelo 

que afirmou que: "After all, there is an element in the readjustment of our financial system more important than 

currency, more important than gold, and that is the confidence of the people." (FDIC, 1998, P. 5). 
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antes neste trabalho tanto ao falar de falhas de mercado (pg. 48-49) quanto ao falar  das 

idiossincrasias do negócio bancário (pg. 55), qual seja, a assimetria de informação. Afinal, se 

é impossível ou inviável àqueles que negociam com os bancos avaliar de modo preciso sua 

situação patrimonial e conduta, opera-se com base em uma noção vaga construída com base 

em meros indícios e que é, portanto, passível de ser facilmente elidida. Que essa vaga noção 

seja positiva, é, portanto, fundamental para o sucesso de um banco. 

 

 A confiança enquanto animal spirit 

 A fim de se entender o que se quer dizer quando se refere à confiança enquanto um 

animal spirit, primeiro é necessário expor o que se entende por animal spirit. Akerlof e 

Shiller (2009, p. 177-178) expõem que o termo “animal spirit” – spiritus animalis, no original 

latino – data da antiguidade e os trabalhos do médico romano de origem grega Galeno no 

século II são normalmente referidos como sua fonte. O termo foi usado na medicina na Idade 

Média, pelo que se encontram referências a ele nos trabalhos de Robert Burton e René 

Descartes. Akerlof e Schiller (2009) contam que se falava em três espíritos: o spiritus vitalis 

que se originaria no coração, o naturalis spiritus que se originaria no fígado, e o spiritus 

animalis que se originaria no cérebro. Os referidos autores também citam o filósofo George 

Santayana, que em 1923 haveria construído um sistema de filosofia em torno da centralidade 

da “fé animal”, que ele haveria definido como um espírito puro e absoluto, uma energia 

cognitiva imperceptível, cuja essência é a intuição. 

 Contudo, as referências mais recentes ao termo partem de Hume
66

 (2006, p. 31) e 

pode-se dizer que foi Keynes (1954, p. 105) quem o transformou em um conceito econômico, 

ao apresentá-lo em sua obra clássica como "a spontaneous urge to action rather than 
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  “Thirdly, We learn from anatomy, that the immediate object of power in voluntary motion, is not the member 

itself which is moved, but certain muscles, and nerves, and animal spirits, and, perhaps, something still more 

minute and more unknown, through which the motion is successively propagated, ere it reach the member itself 

whose motion is the immediate object of volition. Can there be a more certain proof, that the power, by which 

this whole operation is performed, so far from being directly and fully known by an inward sentiment or 

consciousness, is, to the last degree mysterious and unintelligible? Here the mind wills a certain event: 

Immediately another event, unknown to ourselves, and totally different from the one intended, is produced: This 

event produces another, equally unknown: Till at last, through a long succession, the desired event is produced. 

But if the original power were felt, it must be known: Were it known, its effect also must be known; since all 

power is relative to its effect. And vice versa, if the effect be not known, the power cannot be known nor felt. 

How indeed can we be conscious of a power to move our limbs, when we have no such power; but only that to 

move certain animal spirits, which, though they produce at last the motion of our limbs, yet operate in such 

a manner as is wholly beyond our comprehension?” (HUME, 2006, p. 31) grifo nosso. 
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inaction” , em oposição a uma ação individual baseada no resultado da “weighted average of 

quantitative benefits multiplied by quantitative probabilities” . 

 Sendo esse impulso espontâneo à ação o que a literatura de economia entende por 

animal spirit, resta definir o que especificamente seria a confiança enquanto espécie desse 

gênero. 

 Também para essa definição Akerlof e Shiller (2009, p. 12) fazem interessantes 

considerações, pontuando que o genuíno significado por trás do conceito de confiança é a 

ideia de que se vai além do racional ao acreditar em algo. Assim, a pessoa que confia chega a 

descartar ou desconsiderar certas informações. Tal pessoa não chega a processar toda a 

informação que está a sua disposição e mesmo que o faça, não age racionalmente sobre a 

informação processada. Tal pessoa age de acordo com o que ela confia ser verdadeiro. Logo, 

confiança enquanto animal spirit é a crença não racionalmente embasada em determinado 

resultado. 

 Para melhor exemplificar o conceito, utiliza-se um exemplo já descrito em outra 

oportunidade. 

 

(...) imaginemos que um homem A vá até a loja de B para comprar um relógio. Digamos que o 

relógio custe R$ 2.000 e que A paga com um bolo de notas de R$ 50. B pode contar o dinheiro 

e verificar a autenticidade de todas as notas se quiser. Contudo, se ele aceitar o pagamento e 

vender para A o relógio sem fazer isso, ele está confiando que ali existem 40 (ou mais) notas 

verdadeiras de R$ 50. Ele pode até mesmo ter estranhado a textura e o tamanho do bolo de 

notas, mas ignorado esses indícios, pois confia que A não o enganaria. Isso tudo é confiança: 

descartar ou desconsiderar informações em razão de uma crença espontânea de que algo é 

verdadeiro. (BRAGA, 2013A, p. 972)  

 

 Outro exemplo prosaico é o do condutor de um veículo automotivo que avança o sinal 

verde em um cruzamento sem antes diminuir a sua velocidade e olhar no cruzamento se 

algum motorista vem daquela direção com o aparente intuito de cruzar o sinal vermelho. 

 Se a primeira conduta descrita poderia parecer desarrazoada, a conduta do agente no 

segundo exemplo certamente não o é, mesmo se considerarmos o é fato notório de que a 

infração de trânsito mais comum no Brasil é exatamente avançar o sinal vermelho. Ambas as 

condutas descritas nos exemplo acima partem do mesmo substrato lógico. Esse substrato 
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lógico seria composto pela assunção deliberada baseada por uma opinião genérica e motivada 

por possíveis diminuições nos custos de transação. Assim, ainda que a conduta tenha traços de 

irracionalidade, ela pode também ter grande racionalidade se considerarmos a quantidade e 

complexidade das interações sociais que cada indivíduo normalmente realiza em seu 

cotidiano. Pode-se perceber facilmente, portanto, que a confiança é um instrumento vital para 

que se possam realizar atividades normais em tempo (e custo) razoável
67

. 

 

 Baldios (commons) 

 O artigo de Garrett Hardin (1968) é geralmente a referência mais antiga citada ao se 

tratar de baldios, mas tal como frisa Elinor Ostrom
68

 (1990), Hardin não foi o primeiro a notar 

a tragédia dos baldios
69

  – ideia pela qual o conceito de baldio se tornou mais conhecido – 

nem como a ampla concepção de que o que é de todos é mais mal cuidado, nem como em sua 

formulação mais conhecida. 

 De toda sorte, o importante aqui é conceituar bem o que seria um baldio. Como o 

conceito evoluiu e deixou de designar um locus físico, ganhando até mesmo contornos 

culturais (há quem defenda que a arte e a internet são exemplos de baldios – BARNES, 2006), 

opta-se aqui por uma definição mais ampla do termo, uma definição mais adequada à ideia de 

recurso comum. Isso a fim de tornar o conceito mais útil.  

 Assim, tal como define Buck (1998, p. 5), baldios seriam recursos de alta rivalidade no 

uso e cuja utilização é difícil excluir outros de realizar. Ou seja, trata-se de um conceito que 

engloba duas características que apenas caso sejam simultaneamente verificadas pode-se dizer 

que se está diante de um baldio. 

 Alta rivalidade quer dizer que quando alguém utiliza o bem, esse deixa de estar 

disponível aos outros, ou fica menos disponível que antes. Frise-se que alta rivalidade no uso 
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 A título ilustrativo, basta imaginar o trânsito de uma metrópole como São Paulo se todos diminuíssem nos 

cruzamentos mesmo com o sinal verde para si. Por mais que o cálculo frio possa parecer inadequado, é provável 

que essa hipótese fosse acarretar em uma perda maior de tempo de vida para a população como um todo do que a 

ocorrida com a morte de pessoas vítimas de acidentes ocasionados por se ultrapassar um sinal verde sem olhar o 

cruzamento. 
68

 Para uma síntese do termo baldio (common) e da ideia de tragédia dos baldios, ver Ostrom (1990, p. 2-3). 
69

 O exemplo típico que ilustra a tragédia dos baldios é o de um pasto aberto a todos. Cada pastor tem um 

benefício direto quando seus animais utilizam o pasto e sofre tardiamente perdas provenientes da deterioração do 

pasto comum quando seus animais e os de outros o utilizam demais. Cada pastor é motivado a colocar mais 

animais no pasto comum, pois recebe benefícios diretos deles e sofre apenas uma parcela dos custos resultantes 

da utilização excessiva do pasto. Essa seria a tragédia. Cada agente estaria preso em um sistema que o incentiva 

a aumentar seu rebanho sem limite em um universo limitado. Assim, a ruína seria o destino de cada agente 

buscando seu melhor interesse (HARDIN, 1968, p. 1244). 
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não se confunde com rivalidade absoluta - a qual pode também haver em um baldio, mas não 

obrigatoriamente - mas sim com uma utilização que consuma ou ocupe parte de um bem 

escasso. Como já dito em outra oportunidade (BRAGA, 2013a, p. 974), um exemplo de alta 

rivalidade pode ser dado pela imagem de quatro amigos dividindo uma pizza de doze pedaços. 

Cada pedaço que um indivíduo coma faz com que diminua o total disponível para os demais, 

de modo que caso 2 dos amigos comam 6 pedaços de pizza cada, não sobrará nenhum pedaço 

para os outros 2.  

 A dificuldade em excluir outros do uso do recurso, tal como visto, é também 

necessária para que se configure um baldio. Tal característica consiste na impossibilidade ou 

grande dificuldade de se barrar ou racionar o uso que os outros indivíduos fazem de um 

determinado recurso. Voltando ao exemplo citado, se não parece muito difícil haver um acerto 

entre os 4 amigos que cada um deles terá direito a 3 pedaços de pizza, a mesma coisa não se 

pode dizer de uma hipotética mesa de doces e salgados de um coquetel do lançamento de um 

livro. Nesse segundo contexto, ainda que prosaico, o exemplo detém um potencial elucidativo 

alto. Ou seja, se no caso da pizza pode-se imaginar com facilidade a exclusão do uso dos 

outros para além do seu quinhão hipotético, no caso do coquetel tal restrição torna-se muito 

mais complicada de se implementar. 

 Partindo dessa ideia, Araújo (2009) expõe uma classificação em que as variáveis do 

conceito se cruzam. Desse modo, para além do conceito de baldio, outros três são explicados 

comparativamente. Assim, um bem de baixa rivalidade e difícil exclusão seria um bem 

público, um bem de baixa rivalidade e fácil exclusão seria um bem privado comum e um bem 

de elevada rivalidade e fácil exclusão seria um bem de clube. Esse cruzamento é bem 

explicitado na tabela abaixo. 

 

 

                      Rivalidade no uso 

Exclusão 

de acesso 

Baixa ou nula Elevada ou total 

Difícil ou impossível BENS PÚBLICOS BALDIOS 

Fácil ou espontânea BENS DE CLUBE BENS PRIVADOS 

          Tabela 2. Fonte: adaptada de ARAÚJO, 2008, p. 69. 
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Verificação 

 Feita a exposição dos termos da hipótese, cabe confrontar os termos a fim de verificar 

a aplicabilidade do conceito de confiança como animal spirit à confiança no setor bancário e o 

conceito de baldio à confiança no setor bancário. Primeiramente, portanto, é necessário 

verificar se é possível classificar a espécie confiança no sistema bancário dentro do gênero 

confiança como animal spirit. Conforme visto, a confiança enquanto animal spirit  é 

composta por um impulso comportamental de ação, tomada com base em uma visão da 

realidade composta por alguns indícios e observações, e não do uso extensivo das alternativas 

de verificação dos fatos disponíveis. Para isso, é necessário voltar às particularidades da 

atividade bancária. Dentre essas, está justamente a assimetria informacional. Essa que 

consiste no fato de que a maioria dos depositantes e investidores não tem condições de 

exercer a fiscalização adequada das atividades de um banco, por conta do alto custo 

informacional. Ainda que tivessem as informações disponíveis, analisá-las exigiria uma 

profunda expertise, o que, no todo, formaria um custo transacional quase proibitivo. Desse 

modo temos que, mesmo os grandes investidores, que em tese têm o interesse e a 

possibilidade de monitorar um banco, não o poderiam fazer viavelmente em sua totalidade a 

um custo razoável, a menos que em caso de bancos pequenos. 

 Logo, é possível dizer que normalmente, quando se coloca dinheiro em um banco, não 

se faz com um conhecimento completo de sua situação, nem mesmo com a exaustão das 

ferramentas de análise disponíveis, mas sim com base em algumas informações parciais. Do 

mesmo modo, a análise da literatura permite observar que a confiança - ainda que sem uma 

definição precisa - sempre foi vista como ativo indispensável ao bom funcionamento de um 

banco. Com base nisso é que se acredita correto afirmar que a confiança na atividade bancária 

é uma espécie de confiança enquanto animal spirit. 

 Cabe agora analisar se a essa confiança na atividade bancária, enquanto espécie do 

gênero animal spirit, pode ser considerada um baldio (common). Assim, considerando como 

baldio um bem de acesso dificilmente limitado e de alta concorrência em seu uso, é necessário 

analisar se essas características se encontram concomitantemente na confiança no setor 

bancário. Para isso é preciso considerar a atividade bancária no contexto em que se insere 

hoje, e não em algum contexto primitivo. 
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 Observe-se em primeiro lugar a característica da alta rivalidade no uso. Se um banco 

utiliza da confiança para operar, isso quer dizer que outro banco tem menos confiança 

disponível para si? Apesar de a resposta aparente ser não, é necessário observar que isso 

depende do conceito de utilização.  

 Para explicar melhor a relevância do conceito de utilização, observe-se um exemplo 

recorrente na literatura dos baldios, o dos peixes de um lago comum como baldio. Há pouca 

dúvida que, enquanto bens, esses peixes são baldios, mas quanto ao fato de sua utilização ser 

rival, isso depende de qual a sua utilização. Caso os peixes sejam utilizados como atração 

turística, seja para serem fotografados, ou como objeto de pesca esportiva - na qual se devolve 

o peixe após pescado - a sua utilização é pouco rival. Contudo, caso se considere a pesca para 

fins de captura e alimentação, há uma elevada rivalidade no uso, pois um peixe pescado por A 

não será pescado por B.  

 Dessa forma, considerando a utilização da confiança pelos bancos, será ela de uso 

rival? Argumenta-se aqui que, se utilizada com bons fins, seu uso não é, necessariamente, 

rival. Contudo, se houver uma utilização predatória da confiança, seu uso passa a ser 

altamente rival
70

. 

 Para demonstrar isso, faz-se uso da literatura. Em 1988 Gorton publicou um estudo no 

qual analisou 100 anos de comportamento de depositantes e comparou esses dados com a 

ocorrência de pânicos bancários
71

 ao que conclui que: 

 

Agents cannot discriminate between the riskiness of various banks because they lack bank-

specific information. Aggregate information may then be used to assess risk, in which case it 

can occur that all banks may be perceived to be riskier. Consumers then withdraw enough to 

cause a panic. (GORTON, 1988, p. 751) 

 

 Disso se infere que a informação agregada - e não especializada - dos depositantes 

sobre os bancos, quando negativamente impactada, conduziria a corridas bancárias, que por 
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 Mais ainda que no exemplo dos peixes, pois, em razão do peixe ser um bem físico, se A pescar um peixe para 

vender ou alimentar sua família, o lago teria agora 'x-1' peixes. Contudo, se um banco C utiliza da confiança para 

captar depósitos e investimentos, ao trair essa através de condutas descuidadas ou fraudulentas, o pool de 

confiança no mercado não é subtraído apenas em 'x-confiança no banco C'. Isso porque a confiança na atividade 

bancária seria animal spirit e a sociedade está informacionalmente interligada, por isso essa confiança se pauta 

não em pontos concretos, mas em uma percepção geral que seria abalada toda vez que um banco agisse em 

desacordo com expectativas de boa prática. 

71
 A definição adotada aqui é bem delimitada em CALOMIRIS & GORTON (1991, p. 112). 
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sua vez criam os pânicos. Logo, se pensarmos que a confiança é justamente baseada em 

informações gerais e incompletas, temos que quando essas passam a apontar em um sentido 

negativo à imagem dos bancos,a confiança é abalada e aí se iniciariam os pânicos bancários. 

Vale aqui ressaltar que Calomiris e Gorton (1991, p. 124-125) defendem a teoria de que é 

justamente a assimetria informacional que causa os pânicos bancários, e não a teoria de que 

isso seria gerado por retiradas aleatórias de depósitos. Seria o que Bruni (2009, p. 21) chamou 

de "confidence-induced financial meltdown". 

 Posto que a confiança na atividade bancária - enquanto animal spirit - tem sua 

utilização possivelmente rival, satisfazendo, assim, a primeira característica necessária para 

ser classificada como um baldio, passasse agora à análise da segunda característica necessária. 

 A confiança na atividade bancária seria um bem de difícil exclusão de acesso? A 

resposta depende, fundamentalmente, de duas coisas: do se consideraria como exclusão do 

acesso à confiança e do contexto considerado. 

 A exclusão do acesso à confiança não é tão facilmente vislumbrada pois a confiança 

não é um bem material. De toda sorte, é possível vislumbrar que apenas bancos poderiam ter 

acesso a essa confiança. Portanto, se for possível a exclusão de um banco do sistema bancário, 

esse não teria mais como acessar essa confiança. Contudo, a análise acerca do grau de 

dificuldade dessa exclusão passa pela já mencionada análise do contexto. 

 Como visto anteriormente, a classificação de tipos de normas de regulação bancária 

adotada - baseada em Ricks (2010, p. 21) - contém a modalidade 'mitigação de risco ex ante', 

dentro da qual se figuram restrições à atividade e até mesmo a exigência de autorizações para 

o exercício de atividade bancária. 

 Logo, se estivéssemos falando da confiança no sistema bancário de um país X 

isoladamente, o conceito de baldio provavelmente não seria aplicável. Isso porque a maior 

parte dos países
72

 exige uma chancela específica das autoridades reguladoras para o exercício 

da atividade bancária, a qual, é difícil de ser concedida e mesmo após concedida pode ser 

suspensa caso se suspeite de irregularidades. 

 Entretanto, se analisarmos a confiança no sistema bancário internacional, é preciso 

observar a crescente globalização e interconexão dos sistema. Isso, em conjunto com a 

                                                           
72

 De acordo com um levantamento feito por Barth, Caprio e Levine (2007, p. 111) em cerca de 150 países, mais 

de 80% desses implementam um rol de requisições básicas como barreira de entrada ao exercício da atividade 

bancária por uma organização. 
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inexistência de uma autoridade reguladora supranacional, torna difícil - quando não 

impossível - a restrição do acesso ao bem  que é a confiança no sistema bancário 

internacional. Essa última modalidade de confiança possuindo, portanto, tanto alta rivalidade 

em seu uso como dificuldade de exclusão do seu acesso. Pelo que ser essa modalidade de 

confiança um baldio (common). 

 

Conclusões 

 Conforme verificado pela análise realizada na seção acima, a hipótese de ser a 

confiança - enquanto animal spirit - no sistema bancário internacional um baldio se 

confirmou. Como parte de uma análise interdisciplinar de Direito e Economia que visa uma 

descrição mais apurada do fenômeno da dinâmica entre a atividade bancária e a sua regulação, 

cabe agora procurar como a confirmação dessa hipótese pode auxiliar na explicação e até  

mesmo previsão de fatos inseridos nessa dinâmica. Diversas são as inferências possíveis, 

algumas das quais são elencadas abaixo. 

 Em primeiro lugar, compreender a confiança como um baldio ajuda a explicar por que 

a assimetria informacional é vista como causadora de pânicos bancários, tal como 

argumentam Calomiris e Gorton (1991, p. 124-125). 

 Em segundo lugar, a hipótese aqui analisada permite incrementar a análise de Schwarz 

(2008). Esse autor justifica a necessidade de medidas regulatórias em razão dos participantes 

do mercado – analogamente ao caso da tragédia dos baldios – não terem incentivos 

suficientes, ausente a regulação, para limitar sua exposição ao risco a fim de diminuir o risco 

de contágio aos outros participantes do mercado. No trabalho de Schwarz (2008), portanto, é 

feita uma analogia com a tragédia dos baldios, mas não é identificado nenhum baldio. A 

diferença da concepção de confiança como um baldio é que agora se elegeria efetivamente um 

baldio – a confiança – cuja proteção poderia justificar a regulação. Afinal, Schwarcz 

desenvolve um raciocínio elegante através do conceito de baldio, mas o faz de modo análogo 

e sem um bem específico nomeado para a proteção. 

  Em terceiro lugar, seria possível explicar de outra forma o problema da arbitragem 

regulatória. A confiança seria o baldio de que todos acessam e desfrutam, mas que ninguém 

em específico visa proteger e muitos visam depredar para ganho próprio. Essa é a essência 

subjacente ao argumento que visa evitar a arbitragem regulatória: impedir que alguns países 

lancem mão de práticas vistas como irresponsáveis e lenientes de regulação bancária, que 



 

90 
 

colocariam em risco os demais agentes do sistema, tão somente pela finalidade de alcançar 

alguma vantagem competitiva na atração de capitais. 

 Em quarto lugar, entender a confiança como um baldio justificaria de forma mais 

apropriada penalidades impostas por reguladores. Aí compreendidas tanto penalidades de 

suspensão da licença e se operar como banco, como penalidades de inabilitação conferidas 

para pessoas que no exercício de atividade dentro de bancos lesaram a confiança dos 

investidores e depositantes. 

 Em quinto lugar, seria possível ilustrar com novos argumentos a explicação de Hardy 

(2006) de que a captura regulatória não necessariamente implicaria em regulação ineficaz, 

pois um regulador capturado pelos grandes bancos poderia impor requisitos prudenciais 

rígidos para reduzir as externalidades negativas geradas a esses pela assunção excessiva de 

riscos por parte de bancos menores. 

 Em sexto lugar, toda a argumentação em prol de medidas de auto-regulação ganharia 

um novo alento, pois a indústria bancária teria, em tese, grande interesse em preservar um 

bem do qual faz uso - e do qual depende sua atividade - do uso predatório por alguns agentes. 

 Feitas essas inferências de potencial explicativo e preditivo, resta saber se há espaço 

para sugestões prescritivas decorrentes da confirmação dessa hipótese. Nesse sentido, a 

próxima sessão buscará descrever algumas das soluções apontadas para a "tragédia dos 

baldios" pela literatura de ação coletiva.  

 

As soluções oferecidas pela literatura de ação coletiva 

 Antes de tudo, é preciso ressaltar que a análise da literatura de ação coletiva para 

elenco de possíveis soluções inferíveis foi limitada a autores clássicos, como Hardin, Coase e 

Ostrom, em razão de pouca familiaridade com o tema, que tem uma literatura bastante vasta. 

Por isso o rol abaixo não se pretende exaustivo, mas tão somente exemplificativo. 

 O problema relativos aos baldios - normalmente enunciado pela expressão consagrada 

por Hardin (1968) de "tragédia dos baldios"
73

 - inspirou diversos autores a buscar possíveis 

soluções para a natureza vista como trágica dessa situação. As soluções analisadas dessa 

literatura serão aqui divididas em três tipos, tal como faz Ostrom (1990, pgs. 8 e ss). Soluções 

de estatização, soluções de privatização e soluções de adequação institucional. 
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 Ver notas de rodapé 68 e 69. 
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  As soluções de estatização (OPHULS, 1973; HARDIN, 1978) consideram os 

problemas de se colocar os baldios nas mãos do Estado, mas concluem que as razões para essa 

medida são muito fortes. Isso porque interesses privados não seriam vistos como interessados 

e aptos a proteger domínios e interesses públicos. Logo, o único modo de equilibrar os 

incentivos e atingir a maior eficiência econômica seria colocar os baldios nas mãos do Estado. 

Pois apenas o poder de um "Leviatã" poderia controlar satisfatoriamente a exploração dos 

baldios. Afinal, esse, enquanto representativo da sociedade teria poder de impedir a 

deterioração dos baldios e, concomitantemente, garantir sua exploração de acordo com os 

interesses da sociedade.  

 Ostrom (1990, p. 10), contudo, ressalta que para tal concepção se demonstrar correta, 

o Estado enquanto autoridade externa deveria determinar acertadamente a capacidade de 

exploração do baldio, definir sem ambiguidades essa, monitorar as ações e sancionar 

inevitavelmente as infrações. Isso tudo seria, ao ver da autora, de difícil concretização e 

também possivelmente acarretaria altos custos. A simples exploração por parte do estado, por 

sua vez, acarretaria problemas de incentivos, abordados por teorias como a da grabbing hand 

(SHLEIFER & VISHNY, 1998), pois os tomadores de decisões não têm de arcar com as 

consequências dessas. 

 Traduzida para a regulação bancária internacional, esse tipo de solução poderia 

implicar em uma de duas possibilidades. Na primeira, haveria uma autoridade supranacional 

que definiria quem poderia e em que termos poderia exercer a atividade bancária e, portanto, 

ter acesso ao baldio confiança. Na segunda, uma autoridade supranacional seria responsável 

por toda a atividade bancária. Ambas as hipóteses são de difícil aplicabilidade - a segunda 

mais difícil que a primeira - dado o contexto internacional, não cabendo aqui considerações 

valorativas. 

 As soluções de privatização (DEMSETZ, 1967; JOHNSON, 1972; SMITH, 1981) se 

apoiam nas teorizações de Coase (1960) para defender que a única forma de se evitar a 

utilização predatória dos baldios seria impor um regime de propriedade privada, dividindo o 

baldio em propriedades privadas. Desse modo, os agentes que delas cuidassem teriam 

incentivos para fazê-lo bem, pois obteriam lucro de sua boa gestão e arcariam com os 

prejuízos decorrentes de sua má gestão. O problema residiria na dificuldade de se estabelecer 

regimes de propriedade em alguns casos, bem como no fato de que alguns questionam se não 

haveria nisso um possível descaso com o interesse público. 
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 A aplicação dessa hipótese à regulação bancária é de difícil visualização, sobretudo 

considerado o contexto atual. Talvez pudesse se traduzir na alienação da possibilidade de 

exercer a atividade bancária para alguma entidade privada, que então controlaria o acesso a 

essa atividade, auferindo lucros não só pela autorização, mas também em cima dos resultados, 

de modo que tivesse um incentivo para monitorar o bom uso da confiança. 

 Por fim, as soluções de adequação institucional (OSTROM, 1990; HESS & OSTROM, 

2003; ARAÚJO, 2009) sugerem que a formulação de um desenho institucional adequado, 

somado ao incentivo à instituição informal da cooperação podem trazer bons resultados. A 

adequação do desenho institucional dependendo fortemente das características peculiares do 

baldio em questão. Nas palavras de Ostrom: 

 

Instead of there being a single solution to a single problem, I argue that many solutions exist to 

cope with many different problems. Instead of presuming that optimal institutional solutions 

can be designed easily and imposed at a low cost by external authorities, I argue that "getting 

the institutions right" is a difficult, time-consuming, conflict-invoking process. It is a process 

that requires reliable information about tie and place variables as well as a broad repertoire of 

culturally acceptable rules. (OSTROM, 1990, p. 14) 

 

 Para melhor entender o problema dos baldios e para melhor estruturar soluções 

institucionais, a autora defende a observação de casos reais e das soluções encontradas para 

diferentes problemas em diferentes contextos, avaliando seus sucessos e fracassos. Assim, as 

ideias da autora inspiraram diversos estudos de casos específicos, que poderiam servir como 

inspiração para outros problemas de baldios. 

  A aplicação dessa abordagem à regulação bancária internacional aparenta ser mais 

plausível que as demais, mas não menos trabalhosa. Com base nesses estudos seria possível, 

portanto, advogar a construção de regimes de incentivos adequados, que considerariam as 

peculiaridades locais, e diferenciariam o livre acesso ao baldio confiança do seu uso 

indiscriminado. Buscando, dessa forma, desenhos institucionais que buscariam minimizar 

tensões e ineficiências, bem como contrapor ao acesso livre um adequado regime de 

propriedade (ARAÚJO, 2009, p. 73). 
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4. ARBITRAGEM REGULATÓRIA x ONE SIZE FITS ALL 

 

 O capítulo anterior buscou demonstrar as razões para o advento da regulação bancária 

internacional, como essa se estruturou e suas principais características. O presente capítulo 

parte dessas formulações - em conjunto com as ideias analisadas sobre o direito e 

desenvolvimento e do conteúdo visto em sede de excurso - para expor as tensões existentes na 

definição do grau de discricionariedade a ser conferido na formulação de padrões de 

regulação bancária internacional. 

 Para isso, este capítulo se divide em quatro partes. A primeira parte procura expor 

mais detidamente o problema da definição de um grau de discricionariedade para a 

implementação de padrões internacionais, e como nesse problema residem não dois modelos 

antagônicos, mas sim dois perigos a se evitar. Em seguida, busca-se elucidar quais são esses 

dois perigos aos quais se deve atentar na definição de um grau de discricionariedade, 

nomeadamente, a arbitragem regulatória e o one size fits all, abordados separadamente nas 

partes dois e três, respectivamente. A quarta e última parte deste capítulo parte da análise da 

literatura para delimitar seis vetores que influenciam no grau de discricionariedade, divididos 

em dois grupos de três, cada grupo apontando em direção oposta a um dos dois perigos vistos. 

 

 

4.1 O problema 

 

Conforme visto até aqui, apesar da regulação bancária internacional ser informal e 

fragmentada, tendo quase sempre um caráter de soft law, diversos fatores contribuem para que 

ela tenha grande influência nos ambientes regulatórios nacionais. Mais que isso, a análise da 

literatura e da estrutura dessa regulação demonstrou como os elementos interagiram criando 

demandas que culminaram no advento e fortalecimento de uma regulação bancária 

internacional.  

Essas demandas (por coordenação, competitividade, estabilidade e resiliência), embora 

tenham a direção comum quanto ao estabelecimento de um regime regulatório internacional, 

podem divergir em como essa regulação deve ser implementada. As demandas por 

coordenação e competitividade, por exemplo, apontam para uma maior homogeneidade entre 
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as políticas regulatórias de diferentes países, de modo a garantir menores custos de transação 

em operações internacionais, bem como impedindo a insurgência de desigualdades 

competitivas, advindas de diferenças nos regimes regulatórios nacionais. Entretanto, existem - 

tanto na literatura de direito e desenvolvimento como na de regulação bancária - fortes 

indícios de que uma homogeneização de políticas regulatórias tende a tornar a atividade 

bancária mais instável e frágil, por concentrar riscos de erros de design regulatório e por 

ignorar as peculiaridades de cada ambiente institucional distinto. 

Ou seja, enquanto há certo consenso sobre a necessidade de um regime regulatório 

internacional, há muita divergência sobre quão rígidos devem ser os padrões implementados. 

Padrões esses que, mesmo tendo caráter de soft law, definem sempre um certo grau de 

discricionariedade para determinar se um país está ou não respeitando-os. Vale lembrar, 

conforme já exposto anteriormente, que a adesão aos padrões é quase sempre auferida pelas 

organizações internacionais que compõe a arquitetura regulatória. Ou seja, para que 

determinado país ou organização bancária diga que adere aos padrões de Basileia, não basta 

simplesmente declarar isso. É necessário que se respeite os padrões impostos. Se esses 

padrões declaram intenções apenas, qualquer um pode afirmar que os segue, pois a análise da 

accountability fica prejudicada. Se, ao contrário, o padrão é muito rígido e ignora 

particularidades locais, quem aderir a eles pode fazê-lo em detrimento da real segurança do 

setor bancário. De uma forma ou de outra, expande-se o risco de que aquele país ou 

organização bancária que diz estar de acordo com os padrões de Basileia não esteja 

efetivamente seguro vis-à-vis os desígnios da regulação e caso sofram algum tipo de crise, os 

padrões regulatórios de Basileia sofrem um golpe em sua imagem e credibilidade. 

Dito isso, é possível vislumbrar uma questão que exige endereçamento e diferentes 

agentes que se interessam pela forma como irá se lidar com essa questão. A questão é a de 

que, embora haja relevante consenso sobre a formação de uma regulação bancária 

internacional, em razão do caráter pelo qual ela existe (soft law), é necessário que se defina 

um grau de discricionariedade para a implementação interna desses padrões.  

Por outro lado, existem diferentes agentes interessados nessa questão (organizações 

internacionais, reguladores nacionais e a indústria) e com diferentes interesses. A organização 

internacional que define os padrões tem, no mínimo, o interesse em formular normas que 

possuam credibilidade quanto a sua idoneidade e eficácia. Geralmente essas organizações 

também têm interesse em fomentar a estabilidade, resiliência, coordenação e competitividade, 
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pois, conforme demonstrado, essas foram as demandas que inspiraram o advento desse regime 

regulatório.  

Os mesmos interesses são normalmente compartilhados por um segundo grupo de 

agentes, a saber, os reguladores nacionais (e nessa categoria incluímos os políticos em algum 

grau responsáveis por essa categoria de regulação). Embora esse grupo não tenha interesse 

direto na credibilidade de determinada organização internacional, é razoável supor que queira 

se alinhar com organizações que gozem de prestígio na comunidade internacional. Contudo, a 

esses interesses se somam outros dois: o de ter suas peculiaridades locais respeitadas na 

definição de padrões e o de possuir espaço de autodeterminação na formulação dos seus 

respectivos regimes de regulação bancária, de modo a, inclusive, evitar críticas relativas a 

eventual déficit democrático.  

No que se refere à indústria bancária, embora seja óbvio que existam alguns agentes 

que visam uma atuação extrativista despreocupada com as consequências de médio e longo 

prazo, a ideia da confiança como um baldio permite observar que essa não é a regra. A 

centralidade da confiança, combinada com sua fragilidade, faz com que grande parte das 

organizações bancárias esteja tão interessada - se não mais - quanto os reguladores em coibir 

abusos. Por isso, para a maior parte da indústria, um race to the bottom regulatório é visto 

como indesejado, ao contrário do que algumas leituras possam sugerir. Afinal, as principais 

organizações bancárias são bastante antigas e têm em sua trajetória de longo prazo um de seus 

mais valiosos ativos. Logo, os interesses da indústria podem ser vistos, mutatis mutandis, 

como semelhantes aos das organizações internacionais e dos reguladores nacionais no que se 

refere à definição de um grau de discricionariedade. Obviamente, por parte da indústria há um 

foco especial na diminuição do custo regulatório. Em razão disso, para alguns agentes com 

uma atuação internacional mais intensa, regras bastante padronizadas seriam benéficas, 

enquanto que outros de atuação mais interna gostariam que as idiossincrasias do seu ambiente 

nacional fossem levadas em conta. Comum a toda a indústria, contudo, é o interesse que seu 

regulador seja menos ou igualmente oneroso que os de seus competidores internacionais, a 

fim de que, havendo distorções, essas não lhes sejam prejudiciais. No mais, há um 

compreensível anseio em poder afirmar que se adéqua a padrões internacionais
74

 que gozem 

de credibilidade, pelo que uma discricionariedade extrema também não é desejável. 

                                                           
74

 Diversas organizações bancárias fazem publicidade acerca de sua adequação a padrões internacionais. No 

Brasil, em particular, é muito comum tornar público o “índice de Basileia” de cada banco, que é a relação entre o 

Patrimônio de Referência – PR e o patrimônio exigido em decorrência do risco ponderado (Patrimônio de 
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Desse modo, quando uma organização internacional elabora padrões de regulação 

bancária, é necessário optar pelo grau de discricionariedade que será facultado na 

implementação do padrão, ou seja, dentro de que espectro se pode agir para que se possa dizer 

que se está cumprindo com esses padrões. Conforme visto, essa não é uma resposta simples, 

pois as demandas da comunidade internacional apontam para diferentes direções entre a 

rigidez e a flexibilidade. A figura abaixo demonstra que, como em uma escala, é necessário 

definir o grau de discricionariedade conferida entre extremos de rigidez e flexibilidade. 

 

 

 

            ?       

 

  

 

maior flexibilidade       maior rigidez 

        

       Figura 4. FONTE: Elaboração própria. 

 

Embora o problema possa ser visto dessa forma e até certo ponto se acredite que é útil 

fazê-lo, é preciso frisar que não se acredita na existência de uma resposta clara e definitiva 

para a questão. Um mesmo documento prescritivo de uma organização internacional pode ter 

- e é normal que tenha - graus diversos de discricionariedade em diferentes postulações. Esse 

hipotético documento pode ser extremamente rígido quanto ao rol de bens que irão compor o 

capital mínimo exigido para que um banco funcione e ao mesmo tempo ser bastante flexível 

quanto ao modelo de garantia de depósitos a ser implementado. Diferentes graus de 

discricionariedade em um mesmo texto não parecem ser um problema.  

Tampouco se acredita que a definição do grau de discricionariedade se dá em uma 

métrica de 0 a 10. Entretanto, parece bastante claro que há uma grande diferença entre um 

                                                                                                                                                                                     
Referência Exigido – PRE). Para maiores esclarecimentos acerca da metodologia desse cálculo no Brasil ver: 

h/ttp://www4.bcb.gov.br/top50/port/esc_met.asp , Acesso em: 20/08/2013. 
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texto de regulação internacional baseado em princípios que diga que os reguladores de cada 

país devem colaborar com os outros no intercâmbio de informações e outro que prescreva 

formato de formulários que devem ser encaminhados para os demais países com 

periodicidade mensal. O primeiro exemplo pode ter uma eficácia prática quase nula, mas o 

segundo pode ser igualmente inapto por ignorar que determinado país não tem acesso ao tipo 

de informação requisitada no hipotético formulário em razão de legislações internas de sigilo 

bancário. 

De um modo ou de outro, o fato é que o grau de discricionariedade é bastante 

relevante para que a regulação bancária internacional possa satisfazer as demandas que lhe 

deram origem. Por isso, mesmo sabendo que esse grau pode variar dentro de um mesmo 

documento e que não obedece a uma métrica exata, optou-se aqui por estudá-lo. Como 

também se reconhece que esse grau não possui um ponto ótimo universal, ao invés de 

procurar uma resposta definitiva, este trabalho está mais interessado em compreender melhor 

as forças que interagem na definição de um grau adequado. Não se fala aqui das forças 

políticas que favorecem um grau mais rígido ou flexível, mas sim dos problemas e anseios 

práticos que movem a regulação bancária internacional. 

 Como todo problema significativo, este também recebeu e recebe grande atenção da 

literatura, como é exposto nos pontos seguintes. Apenas para ilustrar, Yazbek (2009, p. 220) 

ao falar do BCBS afirma que a padronização buscada visa não só diminuir as dificuldades 

geradas pela diversidade regulatória, mas também evitar a arbitragem regulatória. Com outro 

enfoque, Tamanaha (2009), ao abordar não a regulação financeira especificamente, mas o 

direito e desenvolvimento em geral, reforçou a importância das contribuições de padrões 

jurídicos como o rule of law para o desenvolvimento dos países, mas frisou que esses países 

se beneficiariam mais se desenvolvessem suas próprias variantes de rule of law. Ou seja, o 

autor reconhece a utilidade e importância de padrões internacionais, mas ressalta que sua 

efetivação exige uma abertura para a adaptabilidade. Este é o ponto central da questão: até 

que ponto pode se favorecer a adaptabilidade sem que se esvazie o conteúdo da padronização. 

Em outras palavras, como tornar o oximoro da padronização peculiarizada uma viabilidade 

fática? 

Curiosamente, a pesquisa realizada neste trabalho revelou que não existem tantos 

modelos prescritivos de como se deve dar a definição desse grau de discricionariedade. Ao 

contrário, há abundância de referências sobre como não se de agir. Utilizando uma metáfora 

jurídica, há um conflito de competência no assunto do grau de discricionariedade. Mas não 
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um conflito positivo, no qual diversos modelos afirmam ter a melhor solução para a questão, 

mas sim um conflito negativo, pelo qual os modelos clássicos são ambos rechaçados. Por essa 

razão, a análise proposta para o problema não trata a arbitragem regulatória e o one size fits 

all como possíveis modelos, mas sim como perigos a serem evitados: a arbitragem regulatória 

sugerindo que os padrões sejam mais rígidos e o one size fits all que os padrões sejam mais 

flexíveis. Assim, o que se procura fazer a seguir é esmiuçar esses dois perigos, para em 

seguida delimitar os vetores identificáveis como apontando para soluções que escapem de 

cada um desses perigos. 

 

 

4.2 Arbitragem Regulatória 

 

 Primeiramente, é necessário esclarecer o que se quer dizer neste trabalho com 

arbitragem regulatória. Isso, sobretudo, porque o termo recebe acepções diversas na literatura 

e é especialmente capaz de suscitar confusões quando utilizado em um trabalho jurídico.  

Entre economistas o termo arbitragem é comumente utilizado para designar a prática 

de comprar algo em determinado mercado para vender em outro e assim auferir lucros em 

cima de uma discrepância de preços. Já entre juristas, a palavra arbitragem normalmente 

remete a um meio alternativo de solução de litígios. Curiosamente, em inglês a mesma 

confusão não prospera, pois se diferencia ortograficamente a primeira acepção (arbitrage) 

com a segunda (arbitration). Logo, antes mesmo de conceituar o termo arbitragem 

regulatória, é necessário dizer que está se falando do primeiro tipo de arbitragem, e não do 

segundo. 

Posto o sentido em que se entende o termo arbitragem aqui, passa-se a algumas 

conceituações do termo arbitragem regulatória na literatura. De acordo com Pistor (2012, p. 

15), arbitragem regulatória é “the formal compliance with rules in purposeful violation of 

their spirit”. Já Yazbek, por sua vez, define o termo como “o movimento deliberado dos 

agentes dos ambientes mais para os menos regulados". O conceito de Pistor pode ser visto do 

ponto de vista de um país que adere a uma regulação bancária internacional e do ponto de 

vista de uma organização bancária que adere a uma regulação, interessando para o presente 

trabalho o primeiro, vez que o segundo não é necessariamente um problema de regulação 
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internacional, fugindo ao escopo do trabalho
75

. O conceito de Yazbek, por sua vez, observa 

pelo ponto de vista das organizações bancárias, mas dessa vez de uma forma que interessa a 

este trabalho. Isso pois, para ele, os agentes podem se interessar por migrar para aqueles 

mercados no qual exista menor custo regulatório, afinal, como definiu Posner (2010, p. 597), 

os “arbitrageurs are speculators who look at situations in which two identical assets are 

selling for different prices”. 

Logo, embora não se considere aqui como incorretas qualquer dessas definições, 

busca-se aplicar um conceito um pouco mais amplo de arbitragem regulatória, mas que se 

atenha às preocupações da regulação internacional. Tal conceito pode ser definido nos 

seguintes termos: a arbitragem regulatória representa o fenômeno pelo qual a possibilidade de 

discrepâncias entre regimes regulatórios cria um mercado para serviços regulatórios
76

. 

Entendido dessa forma, o conceito permite abarcar perigos possivelmente decorrentes desse 

fenômeno, tanto do ponto de vista dos reguladores, como das organizações bancárias, 

conforme vistos pela literatura. Todavia, o conceito deixa de ter, necessariamente, um 

conteúdo negativo. Afinal, a arbitragem regulatória, tanto como pode criar incentivos para que 

determinados países implementem regimes regulatórios excessivamente lenientes, pode 

também incentivar o desenho de regimes regulatórios mais eficientes, vez que sua menor 

onerosidade não quer dizer, de forma alguma, que se trate de um regime que crie maior 

instabilidade ou menor resiliência. 

Entretanto, ainda que seja necessário sempre ter em conta que a arbitragem regulatória 

não é algo visto como mal per se - tampouco o sendo o one size fits all -, nesta parte do 

trabalho o enfoque se dá nos perigos possivelmente decorrentes dela. Para melhor ilustrar 

isso, a seguir são expostas algumas críticas de autores à discricionariedade excessiva e em 

favor de uma maior rigidez dos padrões regulatórios internacionais. 

Nessa linha, Gadinis (2008) enfatiza que um dos objetivos da regulação internacional 

é facilitar as transações entre bancos internacionais, visto que essas se expandiram muito 

recentemente. Como leis nacionais ainda regulam aspectos cruciais da atividade financeira, há 
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 O segundo ponto de vista do conceito de Pistor é o mesmo observado por Tarullo (2008), que demonstra como 

Basileia I teria encorajado arbitragem regulatória ao dar a mesma classificação de risco para ativos que efetiva e 

economicamente tinham riscos diferentes. Isso teria encorajado organizações a focar em ativos cujo risco fosse 

maior do que o estipulado no Basileia I. Sem dúvida este é um problema interessante, mas que se encaixa melhor 

no guarda-chuva do one size fits all, segundo o qual uma determinação muito rígida pode ignorar peculiaridades 

e ser, por isso, ineficiente. Por essa razão, a fim de dar algum sentido ao enquadramento teórico aqui proposto é 

que não se dá essa conotação ao termo arbitragem regulatória nesse trabalho, embora se reconheça que seja 

efetivamente uma espécie de arbitragem econômica feita sobre um parâmetro regulatório. 
76

 Credita-se a Kane a expressão “market for regulatory services”(2012, p. 319). 
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que se coibir essa competição entre reguladores, que além de poder dificultar essas transações, 

pode levar a uma ‘race to the bottom’. 

Guerrero et al. (2010, p. 35) ao analisarem a América Central, afirmam que seria de se 

esperar que esses países, independentemente das peculiaridades de seus próprios sistemas, 

deveriam convergir para desenhos similares de regulação. Isso de modo a minimizar a 

probabilidade de que ocorram condutas de arbitragem regulatória que venham a gerar 

assimetria de informação e acentuar riscos potenciais. 

Hardy (2016, p. 17) resume as preocupações de uma parte da literatura sobre o perigo 

de que a competição entre reguladores e jurisdições crie uma situação em que o equilíbrio 

seria uma ‘race to the bottom’. Contudo, é interessante notar que o autor demonstra não ser 

esse um problema inexorável e sequer necessário, isso porque, embora o autor concorde que 

os bancos tentam e têm recursos para influir sua regulação - captura regulatória -, isso não 

necessariamente implica em uma regulação ineficaz, pois um regulador capturado pelos 

principais bancos pode impor requisitos prudenciais rígidos a fim de reduzir as externalidades 

negativas da tomada de risco por parte de bancos menores. A mesma ideia é testada e 

confirmada pela pesquisa de Buch e Delong (2004), pelo que se pode dizer que um ambiente 

regulatório fraco não é necessariamente mais atrativo. 

Kane (2012) acentua algumas das vantagens possivelmente provenientes da 

competição entre reguladores, mas atenta também que essa mesma competição pode ter um 

papel de acentuar crises bancárias. Roubini (2010, pp. 213-217) coloca que evitar a 

arbitragem regulatória é um dos ‘remédios radicais’ para sanear o sistema financeiro, pois 

haveria no seu ver, efetivamente, um mercado para regulatory shopping, que seria a análise e 

escolha deliberada de organizações bancárias por países e setores regulados de forma mais 

leniente. 

Salama (2010, p. 337) afirma que a indústria bancária é globalizada e que existe uma 

dinâmica de competição regulatória, ainda que de dimensão discutível. De acordo com essa 

dinâmica, um país que promova uma agenda regulatória muito extensa pode correr o risco de 

que sua indústria bancária migre para outro país, pelo que padrões mínimos de regulação, 

ainda que nem sempre suficientes, tenderiam a prevalecer. 

Spong (2010, p. 9) coloca que a atividade bancária é uma questão de interesse público, 

sendo que um de seus objetivos é a existência de um sistema financeiro eficiente e 

competitivo. Tendo isso em conta, o autor defende que para ser possível uma alocação mais 
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eficiente de recursos por partes dos bancos é necessário que não existam diferenças 

competitivas muito grandes entre mercados bancários, pelo que uma regulação mais 

estandardizada seria desejável. 

Expostas algumas das posições da literatura representando cautela com uma 

discricionariedade excessiva, abaixo se apresenta uma tabela de algumas tensões competitivas 

existentes entre países sobre questões de regulação bancária internacional, a fim de ilustrar o 

quão real é esse problema na prática. 

Assunto 

Por que é 

importante? Situação atual Áreas de disputas 

Provável 

resultado 

Reservas de 

capital 
Protegem os bancos 

contra perdas inesperadas 

Basileia 3 irá aumentar o 

capital mínimo para 7% até 

2019. Muito do que era 
contabilizado como capital 

pelas regras antigas não é mais 

agora 

Os bancos americanos são críticos 

de como os bancos europeus 
avaliam o risco dos seus ativos. A 

Grã-Bretanha e a Suécia querem 

discricionariedade para aumentar 
as exigências de capital; Bruxelas 

ainda não concorda. 

Convergência para um novo 

nível de capital de facto de 

aproximadamente 10% 

Requisitos 

especiais 

para SIFI's 

Os mais importantes 

bancos internacionais 

possuem um saneamento 
mais oneroso e por isso 

devem reter mais capital 

A proposta do BCBS aplica 

uma exigência variável entre 1 
e 2,5% às SIFI's até 2019. 

Ainda existem desentendimentos 
sobre os critério que definem uma 

SIFI. Alguns grandes bancos 

chineses, japoneses e europeus 
estão fazendo lobby para exceções 

ou menores exigências por terem 

foco no mercado doméstico 

O aumento internacional 
dos requerimentos 

provavelmente afetará os 

maiores bancos. Outros 
podem optar pela 

'promoção' depois se seu 

custo de captação diminuir 

Compensação 

de 

derivativos 

Derivativos de mercado 

de balcão podem ampliar 

choques financeiros pois 

permitem concentrações 

de risco opacas 

A legislação americana requer 

compensação de contratos 

padronizados e maiores 

requisitos de capital e margem 

para os não compensados. A 

Europa estuda medidas 
similares 

Bancos americanos reclamam que 

as regras europeias permitem 

menor margem e requerimentos 

de capital, o que pode levar a um 

direcionamento dos negócios de 

derivativos para os bancos 
europeus 

Algum fluxo de negociação 

de derivativos dos EUA 

para a Europa, reforçando 
uma tendência já existente 

Liquidez e 

funding 

A confiança dos bancos 
em funding de curto prazo 

tornou o sistema 

financeiro vulnerável a 
choques 

O BCBS está revisando os 

padrões que irão obrigar os 

bancos a levantarem mais 
funding de longo prazo e 

depósitos no varejo, bem como 

a reter ativos de maior liquidez 

Reguladores nacionais 

demonstram graus variados de 
entusiasmo para regras mais 

rígidas. A Comissão Europeia e os 

reguladores americanos acreditam 
que as regras podem diminuir o 

ritmo dos empréstimos 

Um abrandamento das 

regras propostas sobre 

liquidez e funding 

Remuneração 

Reguladores se 

preocupam que políticas 

de bonificação encorajem 
os empregados dos bancos 

a assumir maiores riscos 

O BCBS propôs maior 
transparência das políticas de 

remuneração. A Europa limitou 

a bonificação em dinheiro 

Os bancos europeus reclamam que 
não conseguem competir em 

remuneração para contratar 

talentos 

Divergência em regras 

sobre bônus pode colocar 
alguns bancos em 

desvantagem. Outros 

benefícios como o salário-

base devem subir 

Resolução 

Planos de resolução 
buscam tornar menos 

custoso tanto o resgate de 

um banco, quanto deixar 
ele quebrar de modo 

seguro 

Propostas para a resolução de 

grandes bancos internacionais 

serão analisadas no próximo 
ano (2012). Diversos países 

estão implementando novos 

regimes domésticos de 
resolução 

Na ausência de regras 

internacionais, os países podem 

criar planos de resolução para 
proteger os depositantes 

domésticos e os pagadores de 

impostos em detrimento dos 
credores estrangeiros 

Um regime transfronteiriço 

é difícil de ser alcançado, 

formando uma colcha de 
retalhos de regimes 

nacionais e crescente 

pressão sobre os bancos 
para que criem subsidiárias  

                    Tabela 3. FONTE: Adaptado de ECONOMIST, 2011. 
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Essa tabela, para além de ilustrar o problema na prática, demonstra uma preocupação 

grande dos países em manter um level playing field no mercado internacional, ou seja, 

garantir que as diferenças regulatórias não minem a competitividade de determinados países. 

A seguir será exposto o extremo do one size fits all, mas posteriormente será feita uma 

breve releitura dos elementos da arbitragem regulatória a fim de delimitar os vetores 

verificáveis na definição do grau de discricionariedade. 

 

 

4.3 One Size Fits All 

 

Mais que um conceito, o one size fits all é uma ideia. E uma ideia que nasce em parte 

inspirada pelos primeiros estudos já vistos sobre a relação do direito com o desenvolvimento. 

Quando esses estudos começaram a tomar corpo, havia alguma ambição em se encontrar um 

modelo definitivo que pudesse garantir o desenvolvimento de uma nação a partir de um 

transplante de instituições. A experiência demonstrou, contudo, que embora determinados 

modelos pudessem inspirar grandes desenvolvimentos em determinados países, o 

desenvolvimento não era uma receita de bolo e mesmo os modelos de maior sucesso 

dependiam de uma miríade de circunstâncias para serem corretamente implementados. 

Além disso, os esforços empreendidos por organizações internacionais para fomentar 

o desenvolvimento no pós-guerra a partir de modelos ocidentais demonstrou a pouca 

eficiência de se fazer isso sem atentar para as peculiaridades de cada nação. Peculiaridades 

essas que podem ser tanto geográficas como culturais (instituições informais). A questão 

regulatória é um microcosmo desse mesmo problema, através do qual se tentaria implementar 

um modelo regulatório em um país em razão de ter gerado bons resultados em outro(s). 

Assim, este trabalho considera a partir da revisão de algumas literaturas o one size fits 

all como um extremo a ser evitado em razão da sua rigidez extrema, vista geralmente como 

indesejável e contraproducente. Para demonstrar melhor como e por que a literatura vê – em 

geral – com maus olhos a ideia do one size fits all, abaixo será exposta a percepção do 

problema através das ideias de uma série de autores.  
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Abelshauser (2005), já citado no capítulo sobre Direito e Desenvolvimento, critica 

parte do ideário, por ele classificado como ‘neoliberal’, de reformas visando o 

desenvolvimento. Para o autor, melhor do que transplantar modelos vistos como bons é 

observar as características nacionais que sirvam de vantagens comparativas 

(ABELSHAUSER, 2005, p. 5) para o design mais apropriado de modelos econômicos. Ele 

inclusive ilustra essa proposta com o caso alemão. Na mesma linha e ainda fora da regulação 

financeira propriamente dita, De Soto (2000) relata casos em que a compreensão das 

peculiaridades locais foi chave para o sucesso de uma política pública. 

Brock (1998, p. 28) falando sobre redes de segurança financeira na América Latina 

define três princípios para o design adequado de uma rede de segurança, o terceiro deles 

sendo fazê-lo com base no molde histórico institucional de cada país. Trata-se, portanto, de 

uma constatação da importância em se levar em conta a ideia já vista de path dependence 

(dependência de trajetória). Calomiris (1999, p. 1512), também tratando de redes de 

segurança financeira, frisa a importância de analisar as circunstâncias individuais de cada país 

para se definir a melhor maneira de induzir disciplina de mercado. Sobre o mesmo assunto, 

Kane (2000) parte da premissa básica de que a composição de uma rede de segurança não é 

one size fits all, mas tem sim sua otimização vinculada às circunstâncias locais. 

Apesar de Shäfer (2006) defender padrões mais rígidos para países em 

desenvolvimento, outros como Gottschalk (2010) defendem que justamente esses países em 

desenvolvimento são os que mais necessitam de alguma discricionariedade, isso porque 

possuem dificuldades, limitações e necessidades específicas, as quais muitas vezes são 

ignoradas pelos centros de tomadas de decisão (organizações internacionais), focados nos 

problemas e expertise dos países mais desenvolvidos (conforme relatado, inclusive, por um 

entrevistado ligado ao FGC). 

Prado e Trebilcock (2009), por sua vez, explicitam detalhadamente como a path 

dependence (dependência de trajetória) limita as reformas possíveis e eficazes a serem 

empreendidas. 

Rodrik (2003) atenta que boas instituições podem ser adquiridas, mas que isso requer 

experimentos, disposição para deixar a ortodoxia de lado e atenção às condições locais. Sabel 

e Simon (2011) desenvolvem mais a questão dos experimentos, postulando a filosofia do 

experimentalismo de Dewey (1927), para quem as políticas deveriam ser: 
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…experimental in the sense that they will be entertained subject to constant and well-equipped 

observation of the consequences they entail when acted upon, and subject to ready and flexible 

revision in the light of observed consequences. (DEWEY, 1927, pp. 202-203) 

 

 

Nesses termos, Sabel e Simon (2011) enfatizam intervenções nas quais o governo 

central concederia ampla discricionariedade para unidades administrativas locais, mas mediria 

e monitoraria seu desempenho, almejando um aprendizado contínuo para revisão de padrões. 

Seguindo essa linha, Schapiro (2011) também defende um desenho institucional 

nacionalmente adequado, convergindo expressamente as ideias de Rodrik e Sabel. 

Pistor (2011, 2012a, 2012b) e Romano (2013) advogam por estratégias diversificadas 

de regulação e criticam as tentativas de estandardizar a regulação financeira. Romano (2013) 

é mais prescritiva, sugerindo o experimentalismo. Mais especificamente, ela sugere que seja 

facultado aos países um distanciamento dos padrões de Basileia, mas dadas determinadas 

garantias e com acompanhamento de peer review constante, a fim de monitorar os efeitos de 

tais políticas experimentais no risco sistêmico. Assim, defende que o one size fits all não só 

seria ineficiente como mais arriscado para o sistema financeiro que práticas experimentais 

bem monitoradas. 

Sowell (2009), como já exposto anteriormente, foca na ideia de que o conhecimento é 

intrinsecamente limitado, pelo que aqueles mais próximos de cada realidade teriam um 

conhecimento maior de sua própria condição, estando melhores posicionados para a tomada 

de decisões que algum poder centralizado. Disso se pode inferir que, apesar da cooperação e 

do compartilhamento de expertise serem proveitosos e desejáveis, a implementação top down 

de prescrições gerais deve ser evitada, dando-se uma preferência a desenhos que favoreçam 

uma construção regulatória que parta dos casos locais, ou seja, bottom up, para usar a 

expressão corriqueira. 

De toda sorte, o ponto comum dessas visões é que no universo regulatório 

internacional é mais proveitoso e desejável conferir um maior grau de discricionariedade para 

os poderes locais, fugindo assim das abordagens que busquem impor modelos rígidos 

idealizados com base nas experiências de outras realidades. No ponto seguinte desse capítulo, 

essas percepções vistas acima serão utilizadas para delimitar os vetores que, rechaçando o one 

size fits all, empurram o grau de discricionariedade para uma maior flexibilidade. 
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4.4 O que define o grau ótimo de discricionariedade? 

 

Conforme visto, a definição do grau de discricionariedade a ser conferido pelos 

padrões internacionais no que concerne à sua implementação pelos países não encontra na 

literatura tantos exemplos prescritivos. Há, entretanto, grande variedade de argumentações 

contra situações de rigidez e flexibilidade vistas como excessivas. Essas argumentações foram 

aqui classificadas em dois grupos: argumentos contra uma flexibilidade excessiva e 

argumentos contra uma rigidez excessiva. O primeiro grupo foi classificado como argumentos 

contra os perigos da arbitragem regulatória e o segundo como argumentos contra as 

abordagens one size fits all. 

Qualquer que seja a classificação desses argumentos, o que importa para este trabalho 

é verificar quais são as forças que influenciam e determinam o grau de discricionariedade 

conferido pelos padrões internacionais de regulação bancária. A revisão das literaturas de 

direito e desenvolvimento e de regulação bancária permitiram, com esse intuito, verificar 

quais forças partiam do paradigma de maior rigidez (contra a arbitragem regulatória) e quais 

partiam do paradigma de maior flexibilidade (contra o one size fits all). Com isso, verificou-se 

a existência de três vetores partindo de cada uma dessas direções, conforme demonstra a 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

            ?       

 

  

 

maior flexibilidade       maior rigidez 

 

       Figura 5. FONTE: Elaboração própria. 
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A seguir serão expostas em maior detalhe quais forças exatamente cada um desses 

vetores representam. 

 

4.4.1 Vetores da Arbitragem Regulatória 

 A arbitragem regulatória enquanto vista como um extremo a se evitar na definição do 

grau de discricionariedade o é com base, sobretudo, em três razões, que se colocam como 

vetores em prol de uma maior rigidez nos padrões internacionais. Esses vetores são: as 

demandas por coordenação e competitividade, que, conforme visto anteriormente, foram 

responsáveis pela criação e fortalecimento da regulação bancária internacional, e também o 

receio de uma race to the bottom. 

 Abaixo segue uma delimitação mais detalhada de cada um desses vetores. 

 

4.4.1.1 Coordenação 

 Conforme já visto neste trabalho, o aumento da globalização e o fato de os sistemas 

bancários serem nacionalmente regulados geraram uma demanda por maior coordenação entre 

as entidades reguladoras de cada país. Essa demanda não só ensejou o advento da regulação 

bancária internacional, como requer que essa seja feita com um grau menor de 

discricionariedade.  

Do ponto de vista da indústria, isso é desejável a fim de que os ambientes regulatórios 

de diferentes países não sejam muito distintos, diminuindo assim tanto os custos de transação 

como os problemas de assimetria informacional. Já do ponto de vista dos reguladores, isso 

também é desejável, a fim de facilitar uma regulação consolidada (o principal objetivo dos 

primeiros trabalhos do BCBS, as Concordatas de 1975 e 1983). 

Logo, a demanda tanto econômica quanto regulatória por coordenação entre diferentes 

jurisdições é uma força que sugere um menor grau de discricionariedade a ser conferido pela 

regulação bancária internacional. 

 

4.4.1.2 Competitividade  
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 A competitividade também já foi abordada como uma das demandas que culminaram 

no advento da regulação bancária internacional, sendo inclusive expressamente citada junto 

com a busca por estabilidade, como um dos dois objetivos do primeiro acordo da Basileia, de 

1988 (BCBS, 1988) e revisto em 1998 (BCBS, 1998). Como já dito sobre o vetor da 

coordenação, o fato de ser uma demanda geradora não impede de ser um vetor da 

discricionariedade. De fato, a competitividade aponta claramente para uma variação menor no 

conteúdo das normas entres os países, de modo a inibir desigualdades competitivas e criar um 

level playing field. A seguinte passagem do primeiro acordo da Basileia ilustra bem isso: 

 

Two fundamental objectives lie at the heart of the Committee’s work on regulatory 

convergence. These are, firstly, that the new framework should serve to strengthen the 

soundness and stability of the international banking system; and, secondly, that the framework 

should be fair and have a high degree of consistency in its application to banks in different 

countries with a view to diminishing an existing source of competitive inequality among 

international banks. The Committee notes that, in responding to the invitation to comment on 

its original proposals, banks have welcomed the general shape and rationale of the framework 

and have expressed support for the view that it should be applied as uniformly as possible at 

the national level. (BCBS, 1988, p.1, grifo nosso) 

 

Logo, é visando combater a arbitragem regulatória na medida em que essa possibilita 

desigualdades competitivas que, quando da definição do grau de discricionariedade, há um 

vetor que clama por uma maior rigidez no conteúdo das normas de regulação bancária 

internacional. Os fatos que ensejam esse desejo podem ser especialmente vistos na tabela 3, 

exposta na página 101.  

Outro aspecto que merece atenção é que, ainda que possa se intuir que este seja um 

vetor mais ligado às preocupações da indústria, sendo que os bancos não querem que seus 

concorrentes de outros países possuam uma regulação menos onerosa, esta é também uma 

preocupação dos reguladores. Isso porque a regulação está claramente ligada à política, que 

por sua vez está ligada com a economia, de modo que se a indústria bancária de um 

determinado país perde espaço para a de outro, em razão de desigualdades regulatórias, isso é 

obviamente contrário ao interesse dos reguladores, ou ao menos dos superiores desses. 
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4.4.1.3 Race to the bottom  

 Uma regulação menos densa e que permita uma maior adaptabilidade tem que, quase 

necessariamente, abrir mão de certa quantidade de seu conteúdo. No mínimo esse conteúdo 

terá de ser mais pulverizado, de modo a permitir diferentes adaptações. Assim, enquanto 

acima já foi visto que isso traz preocupações acerca da coordenação e garantia de 

competitividade entre bancos de diferentes países, há uma terceira grande preocupação 

decorrente desse mesmo paradigma da arbitragem regulatória. E essa diz respeito à 

preocupação de que, sendo muito flexibilizados, os padrões internacionais tenham sua 

essência esvaziada, permitindo que os países, visando tornar seus próprios mercados mais 

atrativos, promovam regulações que fujam ao significado das normas internacionais, ainda 

que afirmando cumpri-las formalmente. 

 Tal conduta passa pelo significado já visto de arbitragem regulatória segundo Pistor 

(2012, p. 15) e é vista como possível de criar uma situação em que a existência de um 

mercado para serviços regulatórios (KANE, 2012) faria com que o equilíbrio da competição 

entre reguladores e jurisdições estivesse em uma race to the bottom (HARDY, 2006), ou seja, 

na tendência de cada vez mais tornar mais lenientes as práticas regulatórias. Essa situação é 

vista pela literatura como indesejada exatamente pelo ponto feito por Schwarcz (2008) e aqui 

aprofundado em sede de excurso. Ou seja, o de que a confiança na atividade bancária é um 

baldio (common), ou seja, um bem de difícil exclusão de acesso, alta extratividade e cuja 

exploração por um determinado agente faz com que esse retire todos os benefícios dessa 

atividade, mas que a coletividade arque conjuntamente com os prejuízos. Ou seja, como a 

confiança na atividade bancária é compartilhada por todos os agentes do sistema financeiro 

global, haveria um incentivo, ao menos de curto prazo, para que se atue de maneira 

predatória. 

 Por isso, a comunidade internacional - sobretudo os reguladores, mas também a 

indústria - teria o interesse de construir ao menos um núcleo duro regulatório que contenha 

eventuais condutas predatórias ou ao menos reequilibre os incentivos. Assim, também por 

esse motivo a discricionariedade excessiva que permita um grau pernicioso de arbitragem 

regulatória é vista como um perigo, resultando essa rejeição em um vetor que empurra o grau 

de discricionariedade, visando padrões regulatórios mais rígidos. 
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4.4.2 Vetores do One Size Fits All 

 A ideia de one size fits all enquanto vista como um extremo a se evitar na definição do 

grau de discricionariedade o é com base, sobretudo, em três razões, que se colocam como 

vetores em prol de uma maior flexibilidade nos padrões internacionais. Esses vetores são: o 

encontro de novas e possivelmente melhores soluções por meio da prática do 

experimentalismo, a busca pelo respeito à autodeterminação regulatória de um país, de modo 

a mitigar o muitas vezes alegado déficit democrático e a busca por regulações mais eficientes, 

que levem em conta as particularidades de cada país. 

 Abaixo segue uma delimitação mais detalhada de cada um desses vetores. 

 

4.4.2.1 Experimentalismo  

 O experimentalismo que funciona como vetor em prol de uma maior flexibilidade dos 

padrões regulatórios é basicamente a ideia original de Dewey (1927), mas elaborada mais 

especificamente para as questões de direito e desenvolvimento. Embora ele possa ser 

entendido, sem qualquer prejuízo de acuidade, como uma proposta de modelo regulatório 

completamente diferente da que hoje vigora no âmbito da regulação bancária, aqui ele é visto 

como uma ideia que ressalta as vantagens de se agir de certo modo, um modo mais flexível e 

por isso é visto como um vetor em direção a um maior grau de discricionariedade. 

 Conforme visto acima, as ideias dos autores que advogam o experimentalismo 

(Romano e Sabel, v.g.) propõem que, com o devido monitoramento e garantias, os países 

busquem estratégias e políticas regulatórias distanciadas de padrões internacionais rígidos, de 

modo a se alavancar a inovação e o aprendizado contínuo, que permita fugir em algum grau 

dos problemas de path dependence (dependência de trajetória). Ainda que a ideia em sua 

concepção mais pura possa parecer muito descolada da realidade hodierna, o fato é que existe 

um movimento grande da literatura pugnando por uma maior liberdade para os países na sua 

adequação com padrões regulatórios. 

 Por fim, é importante notar que a sugestão de maior flexibilidade na implementação de 

padrões pelo experimentalismo caminha junto com dois anseios: o de incentivo à inovação e o 

de pulverização do risco. No que se refere ao incentivo à inovação, Schumpeter (1961) foi um 
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pensador de grande impacto que através do conceito de destruição criativa
77

 fomentou esse 

pensar. Com a concepção de Schumpeter, a mudança ganha força com a destruição de 

modelos antigos, pelo que deve ser permitido, quando não incentivado, o distanciamento de 

modelos que vinculem demasiadamente possíveis soluções às trajetórias pré-existentes. 

Relativo ao outro anseio, está o princípio chave de finanças da divisão do risco. A ideia básica 

é que pela mesma razão que ao se falar de gestão recursos é quase unânime o adágio segundo 

o qual não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta, apostar todas as fichas em 

determinado modelo regulatório internacional pode acabar aumentado demasiadamente o 

risco sistêmico. Essa leitura ganhou aderentes com a crise de 2008, que segundo o 

entendimento de alguns (Tarullo e Pistor, v.g.) foi majorada pela homogeneidade de políticas 

regulatórias propagadas internacionalmente e posteriormente vistas como inadequadas. 

 

4.4.2.2 Autodeterminação ('democraticidade')  

 Conforme já se falou em outra ocasião (BRAGA, 2011, pp. 64-66) há uma discussão 

muito forte acerca da compatibilidade dos padrões internacionais de regulação bancária com o 

estado democrático. É bem verdade que esse é um problema recorrente em quase todo o 

direito internacional, tendo no soft law uma resposta - quiçá sub ótima, mas ainda assim uma 

resposta - ao menos parcial para o problema.  

 Ou seja, a legitimidade democrática estaria ao menos em parte garantida pela 

faculdade de que gozam os países de adotar ou não os padrões internacionais. Há o 

argumento, contudo, de que o mundo real é mais complexo do que isso, sendo que as pressões 

do realpolitiks podem fazer padrões internacionais de soft law serem muito mais obrigatórios 

na prática do que algumas normas internas caracterizadas como hard law. 

 Isso, combinado com o fato de que muitas vezes as organizações internacionais tem 

seus fóruns  tomados por preocupações advindas das maiores potências econômicas, levanta 

uma nova discussão no direito internacional. Essa discussão parte da verificação de que o soft 

                                                           
77

 Schumpeter (1961) sustentou que em meio ao sistema capitalista a força motriz do crescimento econômico 

seria a introdução de inovações radicais. Essas inovações, em um primeiro momento acarretariam na destruição e 

substituição de modos de produção, empresas e produtos já consolidados no mercado. Contudo, se no curto 

prazo o processo de destruição criativa teria consequências negativas – tais como a perda de empregos e a 

quebra de empresas e modos de produção consolidados –, no longo prazo, a introdução de sucessivas inovações 

radicais geraria crescimento econômico, pois criaria produtos, modos de produção e empresas mais eficientes 

que ocupariam o lugar de elementos expurgados do sistema por sua inaptidão a um novo contexto. Tal processo 

seria parte inerente do sistema de crescimento econômico. Para amparar sua análise, o autor demonstra que a 

destruição criativa seria algo também desejável, haja vista que as sociedades que dão espaço a este processo 

seriam mais produtivas e desenvolvidas. 
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law pode ter diferentes graus discricionariedade para sua adoção. Logo, um modo de mitigar o 

problema referente à percepção de um déficit democrático seria a construção de padrões 

internacionais que confiram aos países aderentes um maior espaço de manobra na 

implementação de padrões internacionais. Ou seja, um maior grau de discricionariedade. 

 Essa questão pode ser enquadrada como um vetor do grau de discricionariedade em 

direção a uma maior flexibilidade na implementação de padrões internacionais. Esse vetor 

pode ser chamado de 'autodeterminação', pois diz respeito a um anseio dos membros da 

comunidade internacional de não só possuir uma voz mais ativa nos fóruns de discussão, mas 

também poder implementar os padrões de acordo com seus anseios, particularidades e 

preocupações. Outra nomenclatura possível que ajuda a compreender a ideia é a de 

'democraticidade'. O termo, reconhece-se, é um neologismo, mas que tem sido visto com uma 

frequência crescente. Seu uso se justifica por classificar uma ideia que não parece possuir 

ainda nomenclatura adequada, a saber, a qualidade de ser compatível com a democracia. 

Logo, por ser este vetor advindo do anseio de diminuição de um déficit democrático, este 

seria um vetor em prol de maior ‘democraticidade’. 

 

4.4.2.3 Eficiência  

 Por fim, outro ponto bastante reiterado pela literatura contra as concepções one size 

fits all é o fato de estas serem vistas como ineficientes, por desconsiderarem as peculiaridades 

locais. Essa desatenção às particularidades locais funcionaria em três vertentes: desatenção às 

necessidades, deficiências e potencialidades de cada país. Juntas, essas três vertentes 

acarretariam em ineficiências decorrentes da implementação de padrões internacionais 

rígidos. Por isso, a busca por maior eficiência é classificada como um vetor em prol de um 

grau mais flexível de discricionariedade na implementação de padrões regulatórios 

internacionais. 

 Toda essa questão pode ser melhor entendida pela lente do já citado institucionalismo 

de North. Afinal, a lição básica dessa teoria é que as instituições importam. Assim, é por que 

instituições importam que são formulados padrões regulatórios internacionais. A 

implementação de padrões regulatórios não é nada mais que a tentativa de internacionalização 

de instituições formais vistas como adequadas. Entretanto, para que essas instituições formais 

sejam adequadamente implementadas, a postura recorrente na literatura que é analisada neste 

vetor é que a adoção desses padrões para ser eficiente deve atentar para as instituições formais 
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e também para as instituições informais (v.g. cultura, valores, códigos de conduta) existentes 

em cada país. 

 Analisar as instituições formais pré-existentes e as instituições informais peculiares a 

cada país é visto pela literatura como útil para apurar não só as necessidades, como as 

deficiências e potencialidades de cada ambiente. Quando se fala em necessidades, temos que 

os países em desenvolvimento têm em geral um foco maior em crescimento econômico, 

enquanto que países desenvolvidos se preocupam mais com sua estabilidade. Quando se fala 

em deficiências, temos que países pouco desenvolvidos possuem uma dificuldade maior em 

dispor de sistemas informacionais capazes de garantir uma supervisão aprofundada e em 

tempo real do que países mais desenvolvidos. Já quando se fala em potencialidades, temos a 

já exposta teoria ricardiana das vantagens comparativas, que traz a compreensão de que por 

suas particularidades, alguns países têm mais facilidade em desenvolver um determinado tipo 

de regulação. Assim, um país com um setor privado forte e que conte com associações bem 

consolidadas de organizações bancárias e uma cultura de cooperação, pode ter uma facilidade 

muito maior em desenvolver medidas de autorregulação e soluções privadas para quebras 

bancárias do que um país sem essas características. 

 Enfim, é certo que de acordo com algumas leituras a eficiência de quesitos como 

coordenação e competitividade pode exigir menos, e não mais flexibilidade. Entretanto, aqui a 

eficiência é destacada como um vetor em prol de maior flexibilidade em razão da vasta 

literatura - sobretudo ligada ao direito e desenvolvimento - que aponta a rigidez dos padrões 

como um óbice a uma customização, que teria em vista a maior eficiência na consecução dos 

objetivos regulatórios. Afinal, até mesmo a obtenção de maior coordenação e competitividade 

pode, em alguns casos, exigir alguma flexibilidade para que seja feita de modo mais eficiente. 

A competitividade, por exemplo, restaria prejudicada caso se exigisse que dois países muito 

distintos tivessem o mesmo modelo de garantidor de depósitos, enquanto as particularidades 

de um são mais aptas a esse modelo que as do outro.  
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5. O CASO DOS GARANTIDORES DE DEPÓSITOS 

 

 Construído o enquadramento teórico que se pretendia, passasse a um breve estudo de 

caso a fim de ilustrar algumas nuances de como se desenvolve na prática o problema 

levantado por este trabalho. Este estudo de caso tem como objeto o segmento da regulação 

bancária relativo aos garantidores de depósitos, mas não por isso pretende, de forma alguma, 

esgotar o tema. 

 Não se trata, portanto, do estudo definitivo do caso dos garantidores de depósitos. 

Trata-se, sim, de um estudo de caso envolvendo os garantidores de depósitos, entre outros 

possíveis. Os pontos ressaltados por esta análise não englobam, portanto, todo o universo 

relativo aos garantidores, mas sim alguns aspectos escolhidos por razões específicas, variando 

entre pertinência contextual e disponibilidade de dados. Também os aspectos escolhidos para 

o estudo não são desenvolvidos em toda a sua profundidade, nem sequer com um grau 

homogêneo de profundidade. Assim, por exemplo, enquanto a parte relativa à garantia de 

depósitos no Brasil merece uma atenção mais detida em razão de sua importância no contexto 

em que este trabalho foi desenvolvido e também para o principal público alvo deste trabalho, 

a parte relativa à garantia de depósitos nos EUA e na Alemanha é desenvolvida apenas 

enquanto ilustração de sistemas paradigmáticos. 

 Dessa forma, este estudo de caso é apresentado em nove partes. A primeira busca 

justificar a escolha dos garantidores de depósitos, a segunda faz um introdução histórica do 

tema e uma breve explicação do que são esses garantidores. A terceira parte foca na evolução 

da ideia de garantia de depósitos na pauta internacional, enquanto a quarta parte dá atenção às 

organizações internacionais que   promovem padrões regulatórios sobre o tema e os trabalhos 

que essas promovem. A quinta parte apresenta uma breve análise estatística que busca 

comparar a configuração dos garantidores de diferentes países. A sexta e sétima partes expõe 

as principais características dos sistemas americano e alemão de garantia de depósitos - com 

foco nos garantidores dos bancos comerciais - , enquanto exemplos de grande expressividade. 

A oitava parte apresenta o desenvolvimento histórico da garantia de depósitos no Brasil - 

também com foco nos bancos comerciais - e a nona e última parte aborda sucintamente o caso 

envolvendo às ameaças à garantia de depósitos ocorridas no Chipre em 2013 e como isso teria 

afetado a confiança internacional na categoria. 
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 Neste capítulo, portanto, o caso é apenas apresentado, sendo que a análise envolvendo 

o confronto dos dados apresentados e o enquadramento teórico montado até aqui será feita 

apenas no próximo capítulo. 

 

 

5.1 Por que eles? 

 

 Ao todo, seis são as principais razões que levaram à eleição do segmento da regulação 

bancária relativa aos garantidores de depósitos para este estudo de caso. Nesta seção essas 

sete razões serão descritas em maior detalhe. 

 Primeiramente, temos que os garantidores de depósitos são vistos pela literatura como 

peça central da rede de segurança do sistema bancário (BECK, 2007; GUERRERO, 2010; 

PRATES, 2013; WAISBERG, 2002). Essa rede de segurança existe, de acordo com a 

literatura, a fim de proteger a estabilidade, os depositantes e o adequado funcionamento dos 

serviços bancários vistos como essenciais para a economia dos riscos inerentes à atividade 

bancária. Para isso, a rede de segurança é normalmente formada por diversas e sucessivas 

linhas de defesa, a última dessas sendo a garantia de depósitos, tal como exemplifica a figura 

abaixo. 

 

 

Figura 6. FONTE: Adaptado de BOLZICO, 2012, p. 2. 



 

115 
 

 

 Além disso, conforme o desenvolvimento da regulação bancária internacional permite 

notar, houve uma mudança de foco, partindo de uma preocupação acentuada com as causas 

das crises bancárias, para uma maior atenção em como lidar com as consequências dessas. 

Esse sendo um cenário que favorece preocupações com a resiliência dos sistemas bancários, 

seus regimes de resolução e a própria garantia de depósitos. 

 Em segundo lugar, tem-se que nas últimas décadas houve um aumento exponencial no 

número de países que implementaram sistemas de garantia de depósito ao redor do mundo, 

conforme se pode verificar no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                                            Gráfico 3. Fonte: Adaptado de DEMIRGÜÇ-KUNT et alli, 2008, p. 4. 

 

  

 O gráfico acima só vai até 2003, sendo que até 30 de junho de 2013, de acordo com 

consulta realizada junto à IADI, 112 jurisdições já instituíram alguma forma de garantia 

explícita de depósitos e outras 41 jurisdições estão estudando ou considerando a sua 

implementação. Considerando que esse número em 1974 - ano da criação do BCBS - era de 

12, trata-se de um aumento muito expressivo, que pode ser classificado como uma tendência 

global, quiçá motivada pelo advento da regulação bancária internacional. 

 Em terceiro, a já acentuada mudança de foco da regulação bancária internacional, que 

trouxe maior atenção para as consequências das crises bancárias foi acompanhada de um 

outro fenômeno, a ampliação do mandato do garantidores de depósito. Com a resolução 
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bancária em destaque nos trabalho das organizações internacionais, como se pode ver pelo 

documento "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions", 

elaborado pelo FSB (2011), os garantidores de depósitos passaram a ser peça mais ativa 

nessas questões. Assim, nesse novo contexto, aumentou o número de garantidores de 

depósitos que passaram a ter uma postura mais ativa em questões resolução bancária, não 

mais se limitando a ressarcir os depositantes de organizações bancárias em dificuldade. 

 Em quarto lugar, temos que o garantidor de créditos brasileiro, o  Fundo Garantidor de 

Créditos - FGC, é hoje um objeto de análise especialmente interessante na conjuntura do 

sistema financeiro brasileiro. Isso pois, ele não só tem sido um exemplo claro de garantidor 

que expandiu sua atuação - de modo visto por vezes como controverso, diga-se -, como tem 

alterado sua estrutura, muito em função dos padrões internacionais. 

 Em quinto lugar, temos que além dos garantidores terem merecido especial atenção 

das principais organizações internacionais de regulação bancária, como o FSB (2011 e 2012) 

e o BCBS (2010), pelo que pensa-se que é um bom exemplo para analisar os impactos dessas 

regulações pelo enquadramento proposto. 

 Em sexto lugar,  a função dos garantidores é normalmente vista como intimamente 

ligada à manutenção da confiança, o que, além de dialogar com preocupações hodiernas de 

fortalecimento da confiança nos sistemas bancários (PRATES, 2013), também traz mais uma 

oportunidade de diálogo com uma das hipóteses do trabalho (confiança como baldio). 

 Por fim, mas não menos importante, os garantidores são um objeto muito interessante 

de análise pois permitem uma rica oportunidade de comparação entre diferentes países, vez 

que possuem características distintas de um sistema para o outro, mas as variações tendem a 

ocorrer dentro de um número limitado de variáveis. No mesmo sentido, enquanto o 

compartilhamento de expertise é uma das grandes vantagens vistas pela literatura da 

existência de organizações internacionais ligadas à regulação, neste caso a relevância de tal 

compartilhamento é ainda mais relevante. Isso porque os garantidores normalmente operam 

em situações de quebra bancária, nas quais uma ou mais organizações estão, pelo menos, em 

sérias dificuldades. Como esse tipo de situação não ocorre todo dia em um país, poder 

observar a experiência internacional a fim de aproveitar lições para quando se depara com 

uma crise bancária é visto como ainda mais benéfico e importante. 
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5.2 O que são 

 

 O primeiro garantidor de depósitos de extensão nacional de que se tem registro foi 

instituído em 1924 na Tchecoslováquia (CAMARA & MONTES-NEGRET, 2006, p. 2). 

Contudo, os primeiros garantidores surgiram em alguns estados dos EUA em dois períodos 

distintos, um iniciado em 1829 e o outro em 1907. 

 Segundo Golembe (1955, p. 113), foi apenas em 1809, com a falência do Farmers 

Bank of Gloucester, de Rhode Island - EUA, que a maioria das pessoas se deu conta de que 

um banco poderia quebrar. Cinco anos depois, em 1814, houve a primeira onda de quebra de 

bancos nos EUA, o que demonstrou que não só os bancos poderiam quebrar, como dispersou 

a ideia de que isso seria um incidente isolado. Nascia assim a demanda por uma resposta a 

esse problema.  

 No ano de 1829 em Nova Iorque - EUA muitos bancos teriam de renovar suas licenças 

para operar e a insatisfação do público com a estrutura do sistema bancário tinha criado um 

ambiente no qual se discutiam desde a abolição dos bancos, até sua estatização (GOLEMBE, 

1960, p. 182). A fim se dirigir a essas preocupações, mas evitar medidas extremas, o 

governador do estado de Nova Iorque à época, Martin Van Buren, patrocinou uma lei para 

criar o New York Safety Fund (GOLEMBE, 1960, p. 182; FDIC, 1998, p. 3), que funcionou 

até 1866 e inspirou arranjos similares em outros cinco estados
78

. Estruturado sob a 

denominação de safety fund, o principal objetivo desse fundo era garantir as obrigações dos 

bancos, entendidas à época como suas notas circulantes e seus depósitos. A estrutura dessa 

primeira organização foi elaborada por Joshua Formam, um homem de negócios de Syracuse 

que retirou a ideia das regulações aplicáveis aos mercadores de Hong, do sistema de comércio 

do Cantão, na China (FDIC, 1998, p. 3). Tais mercadores atuavam no sistema de comércio do 

Cantão que vigorou entre 1757-1842 e eram os únicos chineses autorizados a comercializar 

bens com os estrangeiros (HEARD, 1891, p. 32). A regulação imposta a esses mercadores 

exigia que aqueles que detinham carteiras especiais para negociar com estrangeiros pudessem 

ser exigidos pelas obrigações uns dos outros. Essa ideia pareceu para Forman como muito 

como aplicável ao sistema bancário de Nova Iorque da época, em razão do que esse afirmou:  

                                                           
78

 Em ordem de criação: Vermont (1831), Indiana (1834), Michigan (1836), Ohio (1845) e Iowa (1858). FDIC, 

1998, p. 5. 
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The case of our banks is very similar; they enjoy in common the exclusive right of making a 

paper currency for the people of the state, and by the same rule should in common be 

answerable for that paper. This abstractly just principle, which has stood the test of experience 

for seventy years, and under which the bond of a Hong merchant has acquired a credit over the 

whole world, not exceeded by that of any other security, modified and adapted to the milder 

features of our republican institutions, constitutes the basis of the system. (GRANT JR., 2012, 

p. 280) 

 Deve-se reassaltar que a maior preocupação era justamente com as notas circulantes. 

Isso porque, não só as notas existiam em valor muito superior ao dos depósitos, como 

acreditava-se que os depositantes podiam escolher os seus bancos, pelo que eram até mesmo 

responsáveis por uma má escolha, enquanto que os portadores das notas tinham significativo 

menor grau discricionariedade, necessitando, portanto, de maior proteção
79

 (FDIC, 1998, p. 

4). De uma forma ou de outra, é importante observar que desde a sua gênese, a ideia  da 

garantia de obrigações bancárias sofreu críticas. Em um ensaio escrito por um acionista 

anônimo logo após a aprovação da lei que criaria o New York Safety Fund (STOCKHOLDER, 

1829), são expostas preocupações com questões de risco moral
80

 - ainda que não com essa 

nomenclatura -, e com o incentivo que essa medida teria para a criação de um número ainda 

maior de pequenos bancos, vistos pelo autor os mais vulneráveis a crises e por isso, de certo 

modo, indesejáveis. 

 Em 1866, contudo, alterações promovidas por leis federais fizeram com que o governo 

federal fosse responsabilizado pela garantia das notas circulantes, determinando a perda do 

principal objeto dos garantidores existentes e, consequentemente, o encerramento das 

atividades do New York Safety Fund e de todas as outras instituições por ele inspiradas. Sendo 

importante notar que is garantidores de Iowa e Michigan quebraram antes de 1866, e mesmo o 

garantidor de Nova Iorque sofreu muito com crises durante o período de sua existência.  

 Entretanto, com o tempo houve um crescimento na importância dos depósitos 

bancários, que ultrapassaram sete vezes em valor as notas circulantes em 1900 (FDIC, 1998, 

p. 12). Assim, a ideia de garantidores centrados em depósitos ganhou nova força e em 
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 Tanto era assim, que os garantidores de Iowa e Ohio não ofereciam garantia para os depósitos bancários, 

apenas para notas circulantes e em 1842 Nova Iorque também restringiu a garantia para as notas circulantes. 
80

 Risco moral (moral hazard) significa, basicamente, o risco de que a existência de seguro ou algum tipo de 

garantia contra determinado sinistro fará com que o segurado/garantido tenha menos incentivos para evitar ou 

amenizar os efeitos do sinistro. 
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dezembro de 1907, uma lei do estado de Oklahoma - EUA instituiu um fundo de garantia para 

a proteção dos depósitos bancários. Custeado pelos próprios bancos, o fundo tinha adesão 

compulsória por parte dos bancos do estado e associação voluntária aos bancos nacionais que 

operassem no estado (SCHAFFNER, 1908, p. 255). Assim como seu precursor de Nova 

Iorque, o fundo garantidor de Oklahoma também inspirou outros estados na mesma direção
81

. 

Contudo, grande parte em razão da crise de 1929, até 1930 todos esses fundos deixaram de 

existir (FDIC, 1998, p. 17). 

 À época, a nomenclatura utilizada  era de guaranty fund, expressão abandonada 

quando do advento do Federal Deposit Insurance Company – FDIC, estabelecido nos Estados 

Unidos em 1933 (FDIC, 1998), após o que se passou a falar em deposit insurance. Tal termo 

é o mais utilizado até hoje para se tratar do assunto internacionalmente, tal como aponta o fato 

de que a associação internacional da categoria chama-se International Association of Deposit 

Insurers – IADI. 

 A criação do FDIC ajuda a entender algumas questões envolvendo a regulação 

bancária em geral e os garantidores de depósitos em particular. Sobre a regulação bancária, 

fica clara a dinâmica reiterada na literatura e bem exposta por Salama (2010) de que são as 

crises as maiores responsáveis pela força política necessária para a implementação de medidas 

regulatórias. Afinal, de acordo com Golembe (1960, p. 188), ao todo 150 propostas separadas 

foram apresentadas ao Congresso americano entre 1886 e 1933 visando a criação de um 

garantidor de depósitos nacional. 

 Sobre a garantia de depósitos, o caso americano ajuda a entender as finalidades 

específicas geralmente atribuídas aos garantidores de depósito. De acordo com Demirgüç-

Kunt & Kane (2002, p. 176), essas finalidades são três: 

 

 diminuir a probabilidade de corridas bancárias, pois como quase todos os 

bancos operam por meio do sistema de reservas fracionárias, até mesmo 

bancos saudáveis podem enfrentar sérios problemas em decorrência de um 

excesso de retirada de depósitos, fato possível de ser motivado por meros 

boatos; 
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 Ao todo, outros sete estados instituíram garantidores em moldes similares: Kansas (1909), Nebraska (1909), 

Texas (1909), Mississippi (1914), South Dakota (1915), North Dakota (1917) e Washington (1917) (FDIC, 1998, 

p. 13-15). 
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 proteger os pequenos depositantes, vez que geralmente a cobertura dos 

depósitos é limitada e são exatamente esses depositantes plenamente 

cobertos por esses limites que são mais vulneráveis às intempéries 

financeiras e à assimetria informacional; 

 dar aos menores bancos condições de competir com os grandes, isso através 

do alívio nos clientes  quanto à preocupação relativa à fragilidade dos 

pequenos bancos. 

  

 Comparando com o advento dos garantidores nos EUA - e, por consequência, no 

mundo - temos que todas essas três finalidades estavam presentes na gênese do primeiros 

garantidores. Em primeiro lugar, ideia de evitar corridas bancárias é ligada ao combate a 

crises e ao fortalecimento da confiança no setor. As crises foram o estopim para a criação 

tanto do primeiro garantidor em Nova Iorque como do FDIC, e o fortalecimento da confiança 

foi, conforme visto acima, nomeadamente colocado por Joshua Forman - idealizador do 

primeiro garantidor - como razão para se inspirar no sistema de comércio do Cantão. Em 

segundo lugar, a ideia de proteger pequenos depositantes não só foi expressa como razão para 

a criação do FDIC (GOLEMBE, 1960, p. 181), como a proteção aos vulneráveis era razão do 

foco dos primeiros garantidores no amparo às notas circulantes
82

. E em terceiro lugar, foi 

visto que críticos eram a favor da concentração do sistema bancário, visando um maior 

fortalecimento desse, mas membros do Congresso como o Senador Vandenberg do Michigan 

e o Representative Steagall do Alabama frisaram a importância de proteger a existência de 

pequenas organizações bancárias contra o oligopólio do crédito e os perigos que isso poderia 

representar. Sendo que essa razão, nomeadamente, a preservação de uma estrutura bancária 

que comportasse pequenas organizações, foi vista por Golembe (1960, p. 200) como um dos 

principais motivos que levou à aprovação da criação do FDIC. 

 Feito um breve panorama histórico e analisadas as finalidades geralmente atribuídas 

aos garantidores de depósitos, cabe agora trabalhar mais detalhadamente como esses são 

compostos e quais são as principais variações nas características desses. 

 Em termos muito amplos, os garantidores de depósitos são organizações que utilizam 

recursos para explicitamente garantir os depósitos de organizações bancárias em dificuldade. 

Um garantidor pode oferecer uma garantia e não cumpri-la integralmente sem o deixar de ser, 
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mas um país que garante implicitamente os depositantes em caso da quebra de um banco não 

pode dizer que tem um garantidor, pois é o ser explícito, ainda que vago, que define um 

garantidor. Em termos específicos, como essa organização se estrutura, que recursos utiliza, o 

que garante, como garante e outros detalhes, são fatores que podem variar em diversos 

aspectos, como se verá a seguir. 

 Em primeiro lugar, tem-se que os garantidores geralmente necessitam de recursos para 

operar suas finalidades. Esse recursos são tomados de alguém, em determinado momento do 

tempo e com base em uma determinada racionalidade. 

 Quanto a quem financia os garantidores, no cenário internacional o funding
83

 privado é 

o mais comum (BEBENROTH, 2009, p. 197). Mesmo assim, existem diversos casos de 

funding misto (numa combinação de recursos públicos com recursos privados, ou previsão de 

contribuições ou empréstimos públicos sob determinadas condições), sendo muito raro a 

ocorrência de fundamento exclusivamente público. Tal modalidade está presente apenas em 7 

países, todos da América Latina ou do Caribe (DEMIRGÜÇ-KUNT et alli, 2008, p. 13). 

 Sobre o momento da captação, essa pode ser ex ante, ex post ou mista. A captação ex 

ante é a mais comum e pode ser em uma única parcela, periódica, ou ambas. A ex post é mais 

rara e se dá exclusivamente quando da ocorrência de algum problema que necessite de aporte 

de recursos para ser endereçado. A mista é também bastante comum e normalmente se 

estrutura em uma contribuição periódica com a possibilidade já prevista de aporte após algum 

fato que exija endereçamento. 

 Além disso, as contribuições feitas podem o ser com base em taxas fixas pré-

determinadas ou variar em razão do risco assumido por cada banco. 

 Esses recursos se destinam, sobretudo, a garantir os depósitos não pagos em razão da 

insolvência, iliquidez, intervenção ou falência de um dos bancos cujos depósitos sejam 

garantidos pelo fundo. Assim, esses recursos fornecem uma cobertura que pode ser limitada, 

ilimitada, percentualmente limitada ou percentualmente ilimitada. As coberturas 

percentualmente limitadas e ilimitadas são conhecidas pela literatura como cosseguro, pois 

tornam o depositante percentualmente vulnerável aos riscos. As modalidades de cosseguro 

funcionam da seguinte maneira: a percentualmente limitada é quando se define que serão 

garantidos determinado percentual dos depósitos (geralmente variando entre 80% e 90%), 

mas que o total restituído por essa garantia não será maior que determinado valor; já a 
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percentualmente ilimitada é quando se garante totalmente um percentual do depósito, seja 

qual for o seu valor. Essas modalidades de cobertura podem coexistir em um mesmo 

garantidor, sendo possível, por exemplo, que a cobertura total até determinado valor e 

percentualmente ilimitada acima desse. A modalidade mais comum é a cobertura limitada, 

mas sem cosseguro. 

 A administração do garantidor, por sua vez,  pode se dar tanto por uma organização 

privada, quanto pública ou mista. Tal disposição não necessariamente encontra 

correspondência com os responsáveis pelo financiamento do garantidor, sendo que existem 

casos em que o financiamento é privado e a administração é pública ou mista, e outros em que 

o funding é misto, mas a gestão é privada ou mista. Entretanto, as administrações privadas 

normalmente são feitas pelos agentes da indústria, mas podem ter em sua composição um 

conselho independente ou até mesmo uma administração totalmente independente. Já as 

administrações públicas podem ser feitas tanto por organizações específicas, quanto por um 

setor de uma autoridade monetária, por exemplo. 

 A associação ao garantidor pode ser tanto compulsória, quanto voluntária e em ambos 

os casos pode haver a possibilidade - mas nem sempre há - de exclusão de um banco da 

cobertura ou a decretação de intervenção nesse. A associação compulsória sendo a 

modalidade mais comum. 

 No que concerne ao mandato de um garantidor, isso é, quais funções ele pode/deve 

exercer, a classificação formulada pelo FSB para sua thematic review (FSB, 2012, p. 4) é 

bastante adequada. Essa classificação divide os mandatos possivelmente exercidos por cada 

garantidor em quatro categorias, ordenadas a partir das funções mais restritas para as mais 

proativas: paybox, paybox plus, minimizador de perdas e minimizador de riscos. 

 Garantidores cujo mandato preveja apenas o reembolso dos depósitos garantidos têm 

seus mandatos classificados como paybox, ou paybox clássico. Já quando os garantidores são 

responsáveis sobretudo pelo reembolso de depósitos garantidos, mas também possuem 

algumas responsabilidades adicionais, tais como o exercício de funções específicas na 

resolução dos bancos, esses garantidores têm seus mandatos classificados como paybox plus. 

 Passando para mandatos mais amplos, os garantidores que - para além das suas 

funções básicas de paybox - ativamente se engajam na seleção e consecução de uma série de 

estratégias visando diminuir os custos as resoluções bancárias têm seus mandatos 

classificados como de minimizador de perdas (loss minimiser, no original). Já aqueles 
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garantidores que - além de exercerem as funções clássicas e adotarem estratégias de 

minimização de perdas - possuem uma gama considerável de competências acerca da 

minimização de riscos, aí incluídos não só poderes nas resoluções bancárias, mas também de 

supervisão prudencial, têm seus mandatos classificados como de minimizador de risco (risk 

minimiser). 

 Feitas essas explicações, pode-se dizer que são sete as variáveis que mais crucialmente 

definem um fundo garantidor de depósitos, a saber: 

 

a. Administração (quem é responsável pela administração do fundo e de suas 

reservas, podendo essa ser privada, pública ou mista); 

b. Adesão (a natureza da adesão ao fundo pode ser voluntária ou 

compulsória); 

c. Cobertura (a cobertura oferecida pode ser limitada, ilimitada, 

percentualmente limitada ou percentualmente ilimitada); 

d. Fonte do financiamento (os recursos que compõe o fundo podem ser 

privados, públicos ou mistos); 

e. Momento do financiamento (o financiamento pode ser feito ex ante, ex post 

ou misto); 

f. Tipo do financiamento (o financiamento pode ser feito por meio de um 

percentual fixo ou ajustado ao risco); 

g. Funções (podem ser restritas à garantia dos depósitos – paybox – ou mais 

amplas, variando entre paybox plus, minimizador de perdas e minimizador 

de riscos). 

 

 Em geral, é através dessas sete características que um garantidor de depósitos define 

sua identidade. Obviamente que podem existir exceções, mas as variáveis aqui descritas 

tendem a ser suficientes para classificar a grande maioria dos garantidores de depósitos 

existentes ao redor do mundo. Assim, o que são garantidores de depósitos é uma questão que 

pode ser respondida partindo do seu núcleo duro, representado pela garantia explícita de 

depósito, e complementada com características variando dentro de determinado espectro. 
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5.3  A ideia na pauta internacional 

 

 Conforme visto na seção anterior, debates sobre os efeitos na estrutura de incentivos 

da economia gerados pelos garantidores de depósitos estavam presentes desde o advento dos 

primeiros garantidores do mundo. Conforme demonstra Grant Jr. (2012), mesmo o sistema 

chinês dos mercadores de Cantão - que serviu de inspiração para os primeiros garantidores - 

foi uma experiência bastante problemática. Mais do que isso, foi uma experiência que já trazia 

em si alguns ensinamentos, sobretudo a respeito da importância de se configurar 

adequadamente um sistema de garantias, evitando problemas comuns a esse tipo de atividade 

(GRANT JR., 2012, p. 7). 

 Ao observar o desenvolvimento dos debates acerca dos garantidores de depósitos ao 

longo dos anos, três temas parecem sobressair, não só pela sua importância, mas também por 

terem recebido maior atenção. Tais temas são: (i) sobre a capacidade dos garantidores de 

cumprir com as finalidades que motivaram a criação deles; (ii) sobre os riscos trazidos pela 

atividade dos garantidores, se são compensados pelas eventuais benesses e quais ajustes (fine 

tuning) poderiam ser feitos para minimizar esses riscos; e (iii) um debate mais atual, sobre 

qual deve a extensão das funções desempenhadas pelos garantidores na rede de segurança do 

sistema bancário. A seguir cada um desses temas será analisado em detalhe, a fim de construir 

uma narrativa, ainda que singela, da evolução da ideia acerca dos garantidores de depósitos na 

pauta internacional. 

 

5.3.1  Idoneidade entre fins e meios  

 Em 1983, Diamond e Dybvig publicaram um artigo que se tornou um marco na defesa 

da implementação de garantidores de depósitos. O estudo se baseou em um modelo 

econômico que demonstrava como a mistura nos bancos de ativos ilíquidos com passivos 

líquidos pode dar início a um pânico bancário autorrealizável entre os depositantes. Nesse 

cenário, os autores concluem que contratos de depósitos protegidos por um garantidor de 

depósitos seria uma política ótima, incrementando a eficiência desses contratos. Isso porque a 

garantia serviria como um incremento à confiança dos depositantes, o que, por consequência, 
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tornaria o sistema mais estável, vez que depositantes que não tivessem necessidade de acessar 

seus depósitos estariam menos dispostos a fazê-lo em cenários de ameaça - concreta ou falsa - 

à liquidez de um banco. O argumento dos autores logrou sucesso no mainstream acadêmico 

(CAMPBELL, LABROSSE, MAYES & SINGH, 2007; DEMIRGÜÇ-KUNT, KANE & 

LAEVEN, 2008; EINSENBEIS & KAUFMAN, 2012) e junto às organizações internacionais, 

que passaram a promover uma agenda sugerindo a implementação desses garantidores, 

conforme será visto em maior detalhe na próxima seção. 

 Assim, enquanto os objetivos dos garantidores de depósitos relativos à proteção dos 

pequenos depositantes e garantia de competitividade aos pequenos bancos tinham sua 

consecução autoevidente, agora a literatura e as organizações internacionais também tinha um 

embasamento sólido para dizer que os garantidores podiam fomentar a confiança nos bancos, 

e que ao fazer isso tornavam todo o sistema mais estável. Portanto, existindo um conjunto 

probatório que amparava a conclusão de que os garantidores eram capazes de cumprir suas 

finalidades, o foco das discussões e estudo passava para outras duas questões. Sendo essas: se 

os custos - não só monetários - envolvidos faziam com que a medida valesse a pena e qual 

seria a melhor maneira de se instituir esses garantidores para que os custos fossem os menores 

possíveis. Tais questões levam à análise do segundo tema recorrente na literatura. 

 

5.3.2  Riscos da atividade e fine tuning  

 Conforme visto, desde a criação do primeiro garantidor de depósitos perigos relativos 

ao problema de risco moral foram trazidos ao debate. No caso dos garantidores de depósitos, 

o problema do risco moral normalmente alegado pode ter origem no comportamento tanto dos 

bancos, quanto dos depositantes. Os bancos poderiam, em tese, ser menos cuidadosos, vez 

que uma eventual quebra sofrida por eles teria seus efeitos minimizados pela existência de um 

garantidor. Já os depositantes poderiam, também em tese, ser menos cuidadosos na escolha do 

banco no qual efetuariam seus depósitos, bem como relaxar o monitoramento desse banco em 

razão dos seus depósitos serem segurados. 

 Sobre esse problema, em Merton (1977, p. 4) afirmava já na década de 70 que seria 

existente tanto em razão da existência de garantidores de depósitos, quanto da garantia 

implícita fornecida por governos que não possuem garantidores. As peculiaridades da 

atividade bancárias vistas no capítulo 3 - sobretudo sua importância para a economia como 

um todo - de fato podem fazer presumir que, a julgar pelos padrões de governos hoje 
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existentes, deixar de agir em caso de quebra bancária quando não há um garantidor, pode ser 

politicamente inviável para um governo. O mesmo argumento é apresentado em roupagens 

diferentes por Talley e Mas (1990, p. 24), e por Gropp e Vesala (2001). Esses últimos, 

inclusive, fizeram uma análise empírica do problema, pelo que concluíram que a existência de 

um garantidor explícito limitaria a rede de segurança, e, por consequência, diminuiria o risco 

moral.  

 Mesmo considerando essa argumentação, fato é que o problema de risco moral nunca 

foi dado por inexistente e vários autores ainda o citam como um aspecto negativo dos 

garantidores de depósitos (v.g. COSTA, 2001 e DEMIRGÜÇ-KUNT & KANE, 2002). 

Assim, é natural que grande parte das preocupações sobre o desenho ideal de um garantidor 

de depósitos busque arranjos que limitem o risco moral, tais como:  

 

 limites na cobertura - para assegurar o contínuo monitoramento (market 

discipline) por parte dos maiores depositantes;  

 filiação compulsória - para evitar seleção adversa e incentivar boas 

instituições a monitorar as demais;  

 a existência de cosseguro - para que todos, mesmo os pequenos 

depositantes, tenham algo a perder pela escolha descuidada de banco e 

monitoramento precário; e  

 contribuições privadas, ex ante e variáveis de acordo com o risco - para que 

os bancos paguem antecipadamente e mais se desejam assumir riscos 

maiores. 

 

 A existência de limites na cobertura e a filiação compulsória são elementos de 

aceitação quase universal, mas a existência de cosseguro, as contribuições ex ante e as 

contribuições variáveis de acordo com o risco possuem muitos críticos. A existência de 

cosseguro foi muito questionada após a quebra do banco Northern Rock em 2008, pois 

motivou uma corrida bancária. As contribuições ex ante, apesar de recomendadas e quase 

consensuais são questionadas por alguns por aumentar o custo de captação dos bancos. Já as 

contribuições variáveis de acordo com o risco são questionadas pela dificuldade de 

monitoramento e possíveis distorções decorrentes de uma classificação inadequada dos riscos. 
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 Outra razão argumentada contra as contribuições variáveis de acordo com o risco parte 

dos países que possuem uma indústria bancária muito concentrada, pois quase sempre são os 

bancos menores os mais onerados com essa contribuição flexível, fato que contribuiria para 

uma concentração ainda maior da indústria. Esse foi um argumento apresentado por Pongsak 

Hoontrakul, um acadêmico tailandês na Conferência de Pesquisa de 2013 patrocinada pelo 

IADI, e reiterado por um funcionário do FGC em uma entrevista realizada para este trabalho.  

 A análise desse argumento é especialmente interessante no contexto das discussões 

sobre instituições too big to fail
84

 e a estabilidade do sistema bancário. Esse debate tem 

ganhado grande relevância no cenário internacional após a crise de 2008, sendo que hoje já 

existem regulações específicas - e comparativamente mais onerosas - para essas instituições, 

conhecidas internacionalmente como SIFI's, sigla para Instituições Financeiras de Importância 

Sistêmica (Systemically Important Financial Institutions). Dessa forma, embora - conforme 

visto - os primeiros garantidores de depósitos tenha surgido na sombra de um debate sobre 

estrutura do sistema bancário, no qual se estudava a alternativa de dificultar o surgimento de 

bancos menores, pois esses seriam mais instáveis, hoje em dia a posição de limitar a 

concentração da indústria bancária e fomentar a existência de bancos menores aparenta estar 

mais robustecida. De todo modo, é uma dinâmica que precisa ser levada em consideração na 

estruturação de um garantidor de depósitos, em razão dos impactos que essa pode ter sobre 

aquela. 

 Continuando a análise de estruturação dos garantidores para que esses possam levar a 

cabo suas funções da melhor maneira possível, outras características ganharam advogados no 

debate internacional, para além daquelas ligadas aos problemas de risco moral e concentração 

a indústria. Mais especificamente, podemos falar de características vistas como favorecendo a 

eficiência da gestão dos garantidores e o aumento de sua capacidade de externar confiança 

para os depositantes, isso é, sua credibilidade. Sobre a eficiência, vários autores defendem 

garantidores com administração privada, ou pelo menos uma participação mais ativa do setor 

privado, pois entendem que isso aumenta a eficiência desses (DEMIRGÜÇ-KUNT & KANE, 

2002 e CALOMIRIS & GORTON, 1991). Em relação à credibilidade, é recomendado por 

parte da literatura que as contribuições ex ante visem formar uma reserva líquida de montante 

considerável de modo a inspirar a confiança dos depositantes de que a garantia oferecida é 

                                                           
84

 Tais instituições são aquelas que por sua importância econômica -e, consequentemente, política - são, ao 

menos em tese, implicitamente garantidas pelos governos, pois sua quebra teria custos políticos demasiadamente 

altos. São, por isso, consideradas grandes demais para quebrar, na tradução literal. 
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crível. Nesse sentido alguns optam por defende ro acesso a fundos públicos por parte dos 

garantidores, mas uma solução conciliatória apresentada é a de  que os garantidores possuam 

uma linha de crédito em stand by com o governo, que deve ser restituída quando possível, 

para casos emergenciais (DEMIRGÜÇ-KUNT & KANE, 2002). 

 

5.3.3  Escopo do mandato  

 Vista a percepção de idoneidade dos garantidores para a concretização de seus 

objetivos e parte do debate sobre os arranjos estruturais necessários para que isso funcione de 

uma maneira melhor, por fim, o terceiro tema passa a ser analisado. Esse tema se restringe a 

uma das sete variáveis que caracterizam um garantidor de depósitos, mas é talvez a variável 

mais significativa, pois ligada não à estrutura, mas à função do garantidor. 

 Quando se fala de regulação, é natural que com a consolidação adquirida com o passar 

do tempo, determinado expediente regulatório - como os garantidores de depósitos, no caso - 

estude ampliar seus horizontes. Assim, a expansão das atividades dos garantidores de 

depósitos de paybox clássico para um papel mais ativo tanto na resolução, quanto na 

supervisão bancária é bastante natural
85

.  

 Tal expansão foi não só verificada pelo FSB (2012, p. 4), mas prevista como devendo 

continuar nos próximos anos. A ideia básica por trás dessa expansão é a de least-cost 

resolution
86

. estratégia de autoria FDIC que visa implementar/ auxiliar a implementar 

medidas de resolução bancária que venham a acarretar o menor custo possível para o 

garantidor de depósitos ao fim do processo de resolução bancária. Ou seja, se o garantidor de 

depósitos é - conforme visto anteriormente - a última linha de defesa da rede de segurança e 

terá, portanto, de arcar com custos resultantes de uma resolução bancária, ele também deveria 

poder atuar antes da quebra definitiva do banco, visando minorar seu próprio prejuízo 

eventual. Autores como Alvares (2011), Prates (2013) e Ricks (2012), dentre outros, 

defendem essa tese. 

 

  

                                                           
85

 Com isso não se quer afirmar que se considere isso algo necessariamente bom. O argumento está aqui sendo 

apenas apresentado como geralmente é exposto na literatura. 
86

 Resolução de menor custo, em uma tradução literal, mas que se opta por não traduzir em razão de ser um 

jargão recorrente na literatura. 
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5.4  As organizações internacionais e seus padrões 

 

 No capítulo 3 foi visto que a regulação financeira internacional possui hoje uma 

determinada arquitetura. Organizações internacionais assumem diferentes funções de modo a 

compor um sistema que funciona, em linhas gerais, a partir de uma divisão do trabalho por 

vezes implícita, por vezes explícita.  

 Apesar de toda essa estrutura ser de grande relevância para este trabalho, é inegável 

que quando está se discutindo o grau de discricionariedade a ser conferido na formulação de 

padrões, um determinado tipo de organização internacional adquire maior importância, qual 

seja, o dos definidores de padrões. Sejam esses Definidores Setoriais de Padrões ou 

Definidores Especializados de Padrões - para usar a classificação de Brummer (2012, pp. 74-

ss) - é para esses e seus padrões que deve se conferir maior atenção a fim de compreender 

melhor como se dá na prática e o que influencia a definição do grau de discricionariedade. No 

caso dos garantidores de depósitos não é diferente, mas uma análise mais completa cobra o 

entendimento de que a divisão antes vista não é definitiva, nem nunca foi, sendo até mesmo 

natural que organizações, apesar de não serem tradicionalmente definidoras de padrões, por 

vezes atuem como tal. 

 A análise das regulações internacionais sobre o tema permite identificar quatro focos 

de definição de padrões acerca de garantidores de depósitos desde que a ideia ganhou maior 

adesão na comunidade internacional, o que ocorreu na década de 80 (KYEI, 1995), conforme 

demonstra o já apresentado Gráfico 3. São esses: (i) o WB e o FMI, (ii) a UE e o EFDI, (iii) a 

ASBA - Association of Supervisors of Banks of the Americas e (iv) o IADI e o BCBS. O 

trabalho dessas sete organizações é dividido em apenas quatro focos, pois em três casos houve 

ou (i) um trabalho muito semelhante, ou (ii & iv) intensa colaboração na definição de padrões. 

A seguir, portanto, será descrito o trabalho realizado na definição de padrões sobre os 

garantidores de depósitos por cada um desses quatro focos, apresentados separadamente, mas 

em ordem cronológica.  
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5.4.1  WB - Banco Mundial e FMI - Fundo Monetário Internacional 

 Embora o WB e o FMI sejam hoje mais caracterizados na arquitetura regulatória do 

sistema financeiro internacional por monitorar a implementação de padrões, nas décadas de 

80 e 90 o papel dessas organizações na promoção de melhores práticas regulatórias era 

bastante ativo (GARCIA, 1999, p. 4). Esse papel era exercido sobretudo por meio de três 

instrumentos: o patrocínio e divulgação de pesquisas científicas, o oferecimento de expertise 

para o aprimoramento regulatório e a exigência de reformas regulatórias como contrapartida a 

empréstimos para países. Assim, embora não tenha sido encontrado nenhum registro de que 

essas organizações alguma vez exigiram a implementação de um garantidor de depósitos 

como contrapartida à concessão de empréstimos, os outros dois instrumentos foram bastante 

vistos nessa seara. 

 No que concerne ao patrocínio e divulgação de pesquisas científicas, o WB apoiou 

pesquisas pioneiras, como a de Talley e Mas (1990), e de aprofundamento sobre questões 

relativas a garantidores de depósitos, saindo de seus quadros nomes que viraram referência 

sobre o assunto, como Thorsten Beck, Luc Laeven e Asli Demirguç-Kunt. Já o FMI, enquanto 

uma associação quase universal, conduziu surveys (KYEI, 1995) e possibilitou a utilização 

dessas para os trabalhos de levantamento elaborados por Kolkers-Landau e Lindgren (1998) e 

García (1999). 

 Tais fatos não seriam tão relevantes para esta parte do trabalho não tivessem essas 

duas instituições, também adotado noções de melhores práticas e usado essas no oferecimento 

de expertise para diversos países. Quanto ao WB, a organização apoiou ativamente a 

implementação de garantidores de depósitos e forneceu empréstimos para a formação de 

capital inicial dos fundos de garantia (DEMIRGÜÇ-KUNT, KANE & LAEVEN, 2008b, p. 

3), sendo que entre 1993 e 2004, o WB em 60 oportunidades se ocupou com questões ligadas 

a reformas de sistemas de garantia de depósito em 35 diferentes países (WB, 2004). Ainda 

sobre isso, mas demonstrando que tal atividade ocorria já antes da década de 90, dois ex-

presidentes do Banco Central do Brasil - BCB entrevistados para este trabalho afirmaram que 

no final da década de 80, quando se discutia a reforma do sistema financeiro brasileiro, o WB 

teria enviado uma cartilha com melhores práticas para o BCB. Dentre essas constava a criação 

de um garantidor de depósitos, sobre o qual se dizia apenas que deveria prestar uma garantia 

explícita aos depositantes.  



 

131 
 

 Já no que concerne ao FMI, o trabalho de Garcia (1999) revelou que esse prestou 

diversos esclarecimentos a países com dúvidas sobre a implementação de um garantidor de 

depósitos. Para esses esclarecimentos, o staff do FMI não só aconselhava a criação de um 

garantidor, como o fazia com base em um rol de recomendações que definiu como 'melhores 

práticas' (best practices) (GARCIA, 1999, p. 9), quais sejam: 

 

a. evitar erros na estrutura de incentivos que possam levar a problemas 

de risco moral, problema de agência e seleção adversa; 

b. definir o sistema explicitamente em lei e em regulação; 

c. cobertura limitada e de baixo valor; 

d. associação compulsória; 

e. prestar reembolso rápido aos depositantes; 

f. garantir fontes adequadas de funding; 

g. cobrar prêmios ajustados ao risco; 

h. ter à disposição informação vasta e de qualidade; 

i. transparência apropriada acerca das garantias 

j. o garantidor deve ser independente, mas responsabilizável; 

k. membros da indústria devem compor um conselho consultivo e não 

de administrativo do garantidor; 

l. ter uma relação próxima com o supervisor e o prestamista de última 

instância; 

m. criar o garantidor somente quando o sistema bancário estiver 

saneado. 

 

 Mais recentemente, é possível observar nas avaliações feitas pelo FMI que é constante 

a existência de comentários, muitas vezes prescritivos, sobre o sistema de garantia de 

depósitos dos países (v.g., IMF, 2011; IMF, 2012). Entre o conteúdo desses comentários 

feitos recentemente e dos padrões colocados como 'melhores práticas' pela organização há 

cerca de 15 anos, a única diferença observável é um maior endossamento das funções mais 

pró-ativas por parte dos garantidores, ou seja, que ensejam um mandato mais amplo que o de 

simples paybox. 
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 Assim, pode-se dizer que, embora atualmente a atividade do WB e do FMI esteja mais 

restrita no âmbito dos garantidores de depósitos, a formulação de padrões de regulação 

relativa a esses já foi expressiva e, por parte do FMI, bastante prescritiva. Isso sobretudo se 

considerarmos como à época ainda não existiam tantos estudos sobre o tema, o que poderia 

sugerir considerações mais vagas. 

  

 

5.4.2  UE - União Europeia e EFDI - Fórum Europeu de Garantidores de Depósitos 

 Em 30/05/1994 a UE instituiu a Diretiva 94/19/EC, baseada no princípio de mínima 

harmonização e determinando a obrigatoriedade entre os Estados-membros da prestação de 

uma garantia mínima aos depositantes. No direito comunitário europeu, a Diretiva é um 

instrumento legal que vincula os Estados-membros destinatários quanto a um resultado a se 

alcançar, conferindo certa liberdade às instâncias nacionais quanto à forma e aos meios. Logo, 

ao mesmo tempo que alguns objetivos são fixados para o alcance daquilo que é visto como 

interesse comum da comunidade, há certa liberdade para a escolha dos meios e formas que 

melhor se coadunem com o ponto de vista do direito interno, a realidade nacional e os 

interesses próprios de cada país (CAMPOS & CAMPOS, 2007, p. 323). 

 Essa Diretiva, buscando garantir uma mínima harmonização, mas sem desrespeitar um 

espaço de autodeterminação aos Estados-membros, tinha em sua redação original os seguintes 

requisitos compulsórios: 

 

a. adesão obrigatória a um sistema de garantia de depósitos por parte 

de qualquer organização que captasse depósitos; 

b. que uma organização deveria estender a garantia do seu país de 

origem para suas filiais nos outros países membros (home country 

principle); 

c. até 1999 a prestação da garantia no país da filial só poderia ser feita 

até o montante oferecido pelo país da filial (non-export); 

d. caso a garantia oferecida pelo país da filial seja superior ao do país 

de origem, seria possível equipará-la (topping-up) (BICHI, 2002, 

pp. 67-68); 
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e. exigibilidade legal das garantias; 

f. cobertura mínima de 20 mil euros; 

g. possibilidade de cosseguro, mas limitado a 10%; 

h. exclusão da garantia aos depósitos interbancários, dos depósitos da 

própria organização financeira e dos depósitos provenientes de 

crimes de lavagem de dinheiro; 

i. tempo limite para o pagamento das compensações de 3 meses, com 

possibilidade de prorrogação até 9 meses; 

j. exceção da necessidade de garantia explícita para organizações 

financeiras que pertencessem a um sistema que garantisse toda a 

organização (Mutual Guarantee Schemes). 

 

 A imposição de padrões compulsórios de garantia de depósitos dentro de um grupo de 

países nunca tinha sido feita anteriormente, e junto à crescente integração econômica 

europeia, permitiu um intercâmbio de ideias e experiências entre esses países. Isso resultou na 

criação do EFDI em 2002, com o apoio da Comissão Europeia. Funcionando como fórum de 

debates e compartilhamento de experiências, o EFDI realizou estudos e também participou 

ativamente quando consultado pela UE (EFDI, 2006; EFDI, 2009). Essa atuação contribuiu 

para a revisão da Diretiva 94/19/EC pela Diretiva 2009/14/EC, que revisitou alguns padrões 

com base nas experiências vivenciadas nos 15 anos anteriores. Assim, as seguintes mudanças 

foram levadas a cabo: 

 

a. aumento da cobertura mínima para 50 mil euros até julho de 2009; 

b. aumento da cobertura mínima para 100 mil euros até 2011; 

c. definição da cobertura de 100 mil euros como cobertura máxima 

(harmonização completa) e decorrente eliminação do topping-up; 

d. proibição do cosseguro; 

e. redução do tempo limite de pagamento para 20 dias úteis, podendo 

esse prazo ser estendido apenas uma vez e por 10 dias; 

f. obrigatoriedade da cobertura de 100 mil euros até mesmo para 

organizações financeiras que pertençam a um sistema que garanta 

toda a organização (Mutual Guarantee Schemes). 
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 Logo após essa Diretiva, entrou em discussão uma proposta para revisão da Diretiva 

94/19/EC, realizada pela Comissão Europeia em julho de 2010 e após consulta pública ao 

EFDI (2009). Essa proposta envolve a ingerência em uma série de detalhes acerca do 

funcionamento dos garantidores de depósitos, como no que podem investir, no que podem 

utilizar seus recursos, extensão das obrigações entre garantidores, adoção de contribuições 

baseadas no risco - a ser calculado por modelos determinados -, metas de capitalização, etc. 

Ao ser analisada por um estudo do Parlamento europeu em maio de 2011 e apreciada pelo 

Conselho da UE em junho de 2011, a proposta de revisão gerou uma série de debates e desde 

então não foi retomada (CUPEI, 2012). Como atenta Stahlhut (2012), entraves acerca de 

divergências sobre o modelo de garantidores de depósitos também têm obstado a ideia de se 

criar um garantidor de depósitos único para toda a Europa. 

 

5.4.3  ASBA - Association of Supervisors of Banks of the Americas 

 Em 1999 se constituiu a ASBA, visando fomentar 'melhores práticas' de regulação 

bancária e o desenvolvimento de expertise na área. Dela fazem parte 35 países da América do 

Sul - o Brasil, inclusive -, Central e do Norte, além da Espanha. Assim, em 2006 essa 

associação publicou um trabalho (ASBA, 2006) sobre práticas efetivas de garantia de depósito 

e resolução bancária. Tal trabalho interessa não só por ser uma produção internacional de 

padrões, mas também pela relevância que aspectos regionais têm para os garantidores de 

depósitos, conforme será explorado mais adiante. 

 Os padrões advogados pela ASBA com base em seus estudos são, portanto, os 

seguintes: 

 

a. possuir comunicação efetiva com os demais membros da rede de 

segurança; 

b. definir o sistema explicitamente e em detalhes; 

c. cobertura limitada e de baixo valor; 

d. associação compulsória; 

e. independência operacional; 
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f. mandato claro com, no mínimo, o poder de estabelecer termos e 

condições de associação; 

g. poder atuar como liquidante ou apontar um liquidante; 

h. ter acesso a informações específicas de bancos e depositantes; 

i. ter acesso ao funding necessário; 

j. tomar parte na escolha do método de resolução, que deve atender ao 

princípio da least cost resolution; 

k. compensar os protegidos pela garantia em no máximo 30 dias. 

 

 É importante ressaltar que, embora a ASBA possua 36 associados, o estudo foi 

realizado por representantes das autoridades reguladoras de apenas 7 países, a saber: 

Argentina, Bolívia, EUA, Guatemala, México, Paraguai e Peru. 

 

5.4.4   IADI - Associação Internacional dos Garantidores de Depósitos e BCBS - Comitê 

da Basileia para Supervisão Bancária 

 Em 1998 foi a primeira vez que o BCBS emitiu uma publicação sobre garantidores de 

depósitos (BCBS, 1998). Na ocasião o BCBS manifestou que nunca antes havia tratado do 

tema por dois motivos: diferenças nas configurações de seus membros e pois esteve mais 

focado em criar condições para que a atividade de um garantidor fosse menos provável de ser 

necessária. Mesmo nesse trabalho, o BCBS se limitou a apresentar um breve levantamento 

sobre as características dos garantidores nos seus países membros, sequer afirmando que 

apoiava a existência dos garantidores de depósitos. 

 Conforme visto no capítulo 3 - no qual são descritos inclusive os seus antecedentes - a 

IADI foi criado em 2002, e desde então tem independência funcional e financeira do BIS, mas 

opera na sede desse, na Basileia. Desde de sua criação a IADI promove não só a agenda de 

que os garantidores de depósito são benéficos ao sistema financeiro, como procura promover 

estudos sobre de que forma os garantidores de depósitos podem se aperfeiçoar. Além de, 

como já dito anteriormente, auxiliar países que desejem implementar um garantidor de 

depósitos a fazê-lo. 

 Composta por garantidores de depósitos, mas com um contato próximo de 

especialistas - sobretudo acadêmicos - que compõe um painel consultivo, a associação produz 
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já há algum tempo trabalhos que esmiúçam as particularidades envolvendo a garantia de 

depósitos. Assim, apesar de ter funcionado primeiramente apenas como um fórum de 

compartilhamento de experiências, aos poucos alguns consensos sobre 'melhores práticas' 

foram constituídos. Em 2009, ao passo que a crise financeira de 2008 trouxe maior atenção 

para os componentes da rede de segurança do sistema financeiro, a IADI publicou em 

conjunto com o BCBS uma série de princípios para um sistema de garantia de depósitos 

efetivo. Tais princípios foram publicados sob a menção explícita de que procura ser adaptável 

às mais distintas circunstâncias no tocante à composição da rede de segurança. Descritos 

nesses princípios estão as recomendações de que os garantidores devem: 

 

a. explicitar publicamente seus objetivos, sendo que os principais objetivos 

devem ser contribuir para a estabilidade do sistema financeiro e proteger os 

depositantes; 

b. mitigar o risco moral através de designs adequados; 

c. esclarecer seus mandatos e esses devem ser consistentes com seus 

objetivos; 

d. ter todos os poderes necessários para cumprir seus mandatos; 

e. ser operacionalmente independentes, transparentes, mas responsabilizáveis 

e insulados de influências indevidas advindas do poder político e da 

indústria; 

f. ter uma relação formalizada de coordenação e compartilhamento de 

informações com os outros participantes da rede de segurança; 

g. determinar qual garantidor é o responsável pelo desembolso no caso de 

organizações financeiras internacionais, bem como informações 

apropriadas devem ser trocadas entre garantidores de diferentes jurisdições; 

h. possuir adesão compulsória dos tomadores de depósitos; 

i. ter uma cobertura limitada e bem definida, abarcando nesse limite a grande 

maioria dos depósitos da população; 

j. caso tenham uma cobertura total e queiram adotar uma cobertura limitada, 

fazer a transferência para uma cobertura limitada o mais rápido possível, 

monitorando as atitudes do público, que pode vir a ter uma reação adversa; 

k. possuir funding necessário para compensar prontamente os depositantes 

quando preciso; 
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l. estipular que a responsabilidade pelo custeamento da garantia de depósitos 

deve ser primariamente das organizações financeiras; 

m. caso tenham contribuições ajustadas ao risco, os critérios devem ser 

transparentes; 

n. informar o público continuamente acerca dos benefícios e limites da 

garantia de depósitos; 

o. os administradores dos garantidores de depósitos devem ter proteção legal 

contra processos judiciais quando agindo em boa fé; 

p. poder buscar compensações judiciais das partes culpadas pelas quebras 

bancárias, ou deve haver outra autoridade legal com essa faculdade; 

q. estar inseridos em uma rede de segurança capaz de detectar 

antecipadamente e agir oportunamente na resolução de bancos em 

dificuldade; 

r. estar inseridos em uma rede de segurança capaz de minimizar os custos de 

um processo de resolução bancária; 

s. implementar um procedimento de compensação rápido e transparente; 

t. conferir aos depositantes direito exigível judicialmente sobre a cobertura 

garantida; 

u. buscar restituição dos ativos da organização financeira quebrada. 

 

 Conforme o sítio eletrônico da IADI afirma
87

, essas recomendações foram incluídas no 

compêndio de padrões do FSB (FSB Compendium of Standards) e o FMI passou a levá-las 

em conta na sua atividade de supervisão, de modo que os Core Principles se encontram bem 

inseridos no centro da regulação bancária internacional. Mas mais do que isso, conforme o ex-

secretário geral da IADI relatou em uma entrevista feita para esta pesquisa, após a edição dos 

Core Principles, os trabalhos da IADI ganharam reforçado ânimo. 

 Hoje a IADI tem como principal comitê o de pesquisa e guidance, sendo que a parte 

de guidance se subdivide em diversos subcomitês, cada um voltado para um aspecto 

específico da atividade de garantia de depósitos. Essa divisão permite uma produção 

aprofundada e tecnicamente rica, que resultou em trabalhos como os guidances de mitigação 

do risco moral (IADI, 2013a), de cobertura adequada (IADI, 2013b), de informação ao 
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 http://www.iadi.org/aboutiadi.aspx?id=105 Acesso em: 20/12/2013. 



 

138 
 

público (IADI, 2012a), de processos e sistemas de compensação aos depositantes (IADI, 

2012b), de pronta detecção e intervenção oportuna (IADI, 2013d) e até mesmo de inclusão 

social (IADI, 2013c). Além disso, após a visibilidade que os Core Principles conferiram à 

IADI e os aprofundamentos de pesquisas e teorizações sobre o assunto, conforme se pode 

averiguar em uma apresentação na Conferência Bianual de Pesquisa do IADI - à qual se 

compareceu para o aprofundamento desta pesquisa - hoje se estuda uma revisão desses 

princípios que, ao que tudo indica, será publicada em 2014. Quanto ao conteúdo, contudo, não 

há indicações prévias. 

 

 

5.5 Comparando as configurações: uma breve análise estatística 

 

 A fim de fornecer uma visão didática das diferenças entre os garantidores de diferentes 

países, das tend6encias hoje vistas e comparar esses modelos em busca de graus de 

semelhança que possam endossar ou afastar os argumentos em prol de uma atenção às 

peculiaridades locais, será aqui realizada uma breve análise estatística. A apresentação dessa 

análise será dividida em três partes: (i) considerações de método, (ii) dados trabalhados e (iii) 

resultados. 

 

5.5.1  Considerações iniciais de método 

 Primeiramente será apresentado um quadro comparativo entre os sistemas de garantia 

de depósitos dos 21 membros do FSB que possuem um, analisados em 9 variáveis. Todas as 

informações constantes desse quadro foram apuradas nas surveys realizadas pela IADI (IADI, 

2011) e pelo FSB (FSB, 2012). Os elementos analisados são os mesmos daquelas 7 variáveis 

antes explicitadas, à exceção da cobertura - pois em todos os garantidores da amostra ela é 

limitada - e acrescidas outras três variáveis, a saber: 

 

 tipo de organização financeira contemplada - apesar do foco aqui conferido 

aos garantidores de bancos comerciais, alguns dos garantidores analisados 
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possuem arranjos com outros tipos de organizações financeiras, ou que 

contemplam todas as organizações capazes de captar depósitos; 

 se realiza surveys de public awareness - isso é, avalia-se se o público sabe 

da existência de um garantidor naquele determinado país e o que sabe sobre 

ele; 

 se oferece cobertura para depósitos interbancários - pois, apesar de não ser 

uma prática corrente, é uma política feita por alguns garantidores. 

 

 A análise estatística em si é apresentada em dois momentos. Primeiramente se 

demonstra por meio de gráficos como, em geral, a amostra analisada se divide dentro de cada 

uma das variáveis. Considerando que entre os países da amostra estão muitas das maiores 

economias do mundo, acredita-se não só que a amostra é significativa, como que demonstrar 

o percentual em que variam as características dos garantidores é, per se, enriquecedor para a 

compreensão dos garantidores no presente momento histórico. A verificação do, por assim 

dizer, estado atual da arte dos garantidores de depósitos, é posteriormente utilizada para as 

considerações do capítulo seguinte sobre a relação desses parâmetros com os padrões 

regulatórios internacionais. 

 Em um segundo momento, é apresentada a cluster analysis, que foi realizada por meio 

de um software de estatística chamado Minitab 1.6 Statistical Software, nos conformes das 

práticas usuais de estatísticas, conforme visto em um curso realizado especificamente para 

este fim e recomendado na literatura de estatística aplicada (MOOI, Erick & SARSTEDT, 

2011, pp. 237-284). Cluster analysis consistindo basicamente em uma análise estatística que 

agrupo elementos analisados pelas mesmas variáveis em grupos, conforme sua semelhança. 

 Assim, como todos os dados que compõe esta análise são qualitativos, eles são 

traduzidos em números para a análise do software. Isso é possível no caso pois todas as 

variáveis são possuem um espectro gradual de semelhança entre suas possíveis configurações. 

Por exemplo: cobrir depósitos interbancários é totalmente diferente de não os cobrir; uma 

administração por entes privados está no espectro oposto de uma feita pelo poder público, 

estando uma administração mista como meio termo; e o escopo de um mandato aumenta 

gradualmente de paybox clássico até minimizador de riscos. 
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5.5.2  Dados trabalhados 

 Para a realização da análises foram verificadas, portanto, 9 variáveis, com informações 

colhidas  a partir de levantamentos realizados pela IADI e pelo FSB. Algumas convenções, 

contudo, foram adotadas. Assim, para uma leitura mais precisa do que significa cada variável 

é preciso levar em conta que: 

 

a. para definir se a administração era pública, privada ou mista, utilizou-se a 

declaração apresentada ao FSB; 

b. quanto à fonte dos recursos, quando havia uma linha de crédito em stand-

by junto ao poder público já prevista, foi considerada mista; 

c. para variação do risco, considerou-se captação ex post como sendo não 

variada, a exceção sendo a Itália, vez que ela aplica variável de risco nas 

reservas obrigatórias de contingência; 

d. também para variação do risco se deu preferência para os dados 

proveniente dos levantamentos feitos pelo IADI, pois mais completo nesse 

particular; 

e. quanto ao tipo de mandato, foram utilizados apenas os dados presentes no 

levantamento do FSB; 

f. quanto à obrigatoriedade da associação, quando existe a possibilidade de 

extensão voluntária da cobertura, foi considerada como mista, como no 

caso da Austrália 

g. também quanto à obrigatoriedade da associação, quando o obrigatoriedade 

é para algumas organizações, mas não todas, foi considerada mista, como 

no caso dos EUA; 

h. para momento da contribuição, quando havia tão somente a previsão de 

contribuição extraordinária, considerou-se como ex ante, já nos casos em 

que havia  crédito stand-by pré-aprovado, considerou-se misto. 

 

 Dessa forma, os dados verificados podem ser demonstrados pela seguinte tabela: 
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país\critério administração fonte 
dos 
recursos 

contribuição 
variável ao 
risco? 

mandato associação tipo de 
organizações 
financeiras 
contempladas 

momento das 
contribuições 

realiza 
surveys de 
public 
awareness? 

cobre depósitos 
interbancários? 

Alemanha mista privados misto paybox obrigatória só comerciais ex ante não não 

Argentina privada privados misto 
paybox 

plus obrigatória todas ex ante não não 

Austrália pública públicos não paybox mista todas ex post não sim 

Brasil privada privados não 
paybox 

plus obrigatória algumas ex ante não não 

Canadá pública misto sim 
min. de 
perdas obrigatória algumas misto sim sim 

Cingapura pública privados sim paybox obrigatória algumas misto sim não 

Córeia do 
Sul pública privados não 

min. de 
riscos obrigatória algumas ex ante sim não 

Espanha privada privados sim 
min. de 
perdas obrigatória todas ex ante não não 

EUA pública misto sim 
min. de 
riscos mista algumas misto sim sim 

França mista privados sim 
min. de 
perdas obrigatória todas ex ante não não 

Holanda pública misto não paybox obrigatória todas ex post sim não 

Hong-Kong pública misto sim paybox obrigatória todas misto não não 

Índia pública misto não paybox obrigatória algumas misto não não 

Indonésia pública misto não 
min. de 
perdas obrigatória algumas misto sim sim 

Itália privada privados sim 
min. de 
perdas obrigatória algumas ex post não não 

Japão mista misto não 
min. de 
perdas obrigatória algumas misto sim não 

México pública privados não 
min. de 
perdas obrigatória só comerciais misto sim não 

Reino 
Unido pública privados não 

paybox 
plus obrigatória todas ex post sim não 

Rússia pública misto não 
min. de 
perdas obrigatória só comerciais ex ante sim não 

Suíça privada privados não paybox obrigatória algumas ex post sim não 

Turquia pública misto sim 
min. de 
perdas obrigatória algumas ex ante não não 

      

              Tabela 4. Fonte: elaborado a partir de IADI, 2011 e FSB, 2012. 
 

Exposto isso, em seguida esses dados serão analisados estatisticamente. 

 

 



 

142 
 

 

 

5.5.3  Resultados 

  

 Conforme é possível observar, algumas características são mais frequentes do que 

outras. Os gráficos abaixo expostos tem o objetivo de apresentar os dados apurados na tabela 

acima de forma comparativa e didática. 

 

 

Gráficos 4 a 9. FONTE: elaboração própria. 
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Gráficos 10 e 11. FONTE: elaboração própria. 

 

 A única variável não apresentada acima em forma de gráfico foi a relativa à 

obrigatoriedade de associação, pois 19 dos 21 países da amostra possuem associação 

compulsória e apenas dois possuem associação mista, nenhum possuindo associação 

totalmente voluntária. As características apresentadas nos gráficos acima demonstram maior 

variedade de composição das características definidoras de um garantidor de depósitos. 

Permitindo, assim, uma análise mais detida do possível significado desses números frente aos 

padrões internacionais, tal como será feita no próximo capítulo. Como esse é o principal 

objetivo deste capítulo, os dados analisados não foram cruzados a fim de verificar, por 

exemplo, se garantidores de administração pública realizam mais surveys de public awareness 

do que os de associação privada. Esse tipo de análise, ainda que interessante do ponto de vista 

científico, não é relevante para os fins deste trabalho. Isso porque, ainda que aqui se esteja 

analisando com maior grau de detalhe os garantidores de depósitos, este trabalho não é sobre 

garantidores de depósitos, é sobre regulação bancária internacional. 

 Tendo o acima exposto em vista é que se passa para uma observação estatística de 

relevância para o objeto de estudo, a já mencionada cluster analysis. Rodados os dados 

apresentados em uma cluster analysis no Minitab 1.6 Statistical Software e determinando que 

a divisão fosse feita em sete grupos
88

, o resultado foi o seguinte: 

 

                                                           
88

 Esse número foi escolhido por ser um divisor exato de 21 que permitisse um número não tão pequeno de 

grupos. 
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Gráfico 12. FONTE: elaborado com o Minitab 1.6 Statistical Software. 

 

 A forma pela qual esse gráfico representa os resultados é de 'dendograma', sendo que 

quanto mais baixo é o elo, maior a semelhança entre os elementos. Cada cor diferente 

representa, portanto, um grupo definido por critérios de similitude. Desse modo, podemos 

observar que a análise dividiu os 21 países nos seguintes grupos: 

 

i. Alemanha, Argentina e Brasil; 

ii. Espanha e França; 

iii. Itália e Suíça; 

iv. Canadá e EUA; 

v. Cingapura, Honk-Kong e Turquia; 

vi. Holanda, Reino Unido e Austrália; 

vii. Coréia do Sul, México, Índia, Indonésia e Japão. 

 

 Esses resultados demonstram uma grande proximidade geográfica entre os países do 

mesmo grupo, com três exceções: Alemanha, Austrália e México. Por fugirem muito do 
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padrão, esses elementos poderiam ser considerados, para usar o jargão estatístico, como 

outliers, ou seja, um valor atípico. É natural em estatística a existência de outliers, mas neste 

caso específico, a existência de outliers no valor de 1/7 da amostra poderiam comprometer 

qualquer validade das conclusões. Sendo imperioso, portanto, uma análise um pouco mais 

detida a fim de avaliar a razão dessas aparentes desconexões. Isso porque, caso as 

desconexões sejam mesmo apenas aparentes, os resultados passam a ser mais representativos, 

 A começar pela Alemanha, é preciso notar que ela - conforme se verá adiante - tem um 

sistema garantidor múltiplo e muito peculiar. Sendo que aqui só foi analisado o garantidor 

estatutário dos bancos comerciais. Logo, como os bancos cooperativos, públicos e populares 

da Alemanha possuem grande parcela das operações do país, é natural que só esse garantidor 

não seja expressivo das características da garantia de depósitos nesse país em geral.  

 Quanto ao México, trata-se de um país culturalmente muito diferente de seus vizinho 

da América do Norte, sendo que a amostra não possui nenhum membro da América Central 

traçar comparações quiçá mais apropriadas. Logo, talvez não seja adequado estranhar 

totalmente que ele tenha adentrado o grupo asiático. Ressalte-se também a proximidade dele 

com os garantidores russo e coreano, demonstrando uma possível afinidade entre os países 

emergentes. 

 Já no que concerne à Austrália, parece bastante plausível a hipótese de que se trata de 

um falso outlier. Isso porque, malgrado a distância geográfica, há uma grande proximidade 

histórica com a Holanda e, sobretudo, com o Reino Unido. Tal proximidade aparenta ser 

relevante o suficiente para que sequer se cogite falar em um outlier neste caso. 

 Assim, embora os resultados aqui obtidos não se pretendam de forma alguma 

definitivos, a análise traz elementos que enriquecem a observação do papel das peculiaridades 

locais na definição de padrões, conforme será melhor elaborado no próximo capítulo. Antes, 

contudo, passa-se na próxima seção deste capítulo à análise da garantia de depósitos em 

alguns países. 
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5.6 EUA 

 

 O sistema americano de garantia de depósitos é composto por dois atores: o Federal 

Deposit Insurance Corporation - FDIC, que assegura os depósitos dos bancos e associações 

de poupança e o National Credit Union Administration - NCUA, que assegura os depósitos 

das cooperativas de crédito. Como os padrões internacionais são mais dirigidos aos 

garantidores de bancos comerciais, aqui a análise dará atenção apenas ao FDIC. 

 Os primeiros passos da garantia de depósitos nos EUA já foram narrados no início 

deste capítulo, pois se confundem com os primeiros passos da ideia de garantia de depósitos 

no mundo. À parte disso, a história da garantia de depósitos nos EUA desde a criação do 

FDIC pelo Banking Act de 1933 (comumente referenciado como Glass-Steagall Act) é muito 

rica e cheia de detalhes, pelo que será feito um recorte metodológico. Aqui irá se fazer 

referências a marcos importantes na história do FDIC, mas a exposição se concentrará em 

explicar como ele funciona hoje, ainda que também em linhas gerais. 

  

5.6.1 Criação do FDIC 

 Em março de 1933 os EUA sofreram um episódio de pânico bancário, configurado por 

retiradas de depósitos em massa em diversos bancos. Nos anos anteriores, os EUA já sofriam 

com diversas quebras de bancos. Em 1929 haviam ocorrido 659 quebras, o número 

aumentando para 1.350 em 1930 e para 2.293 em 1931. Após uma breve diminuição nesse 

número em 1932, quando ocorreram 1.453 quebras, 1933 sofreu uma grande crise de 

confiança que incentivou retiradas em massa e uma grave crise de liquidez que ao fim de 

março daquele ano já havia fechado as portas de 4.000 bancos (FDIC, 1998, p. 21). 

 Instado a agir, o governo federal aprovou rapidamente o já mencionado Banking Act 

de 1933 que, entre outras provisões, criou o FDIC, o garantidor de créditos americano. A 

criação de um garantidor de depósitos à época se deu por forte apelo popular e apesar da 

oposição do governo de Roosevelt, de segmentos da indústria bancária - sobretudo os grandes 

bancos -, e de diversos membros do Congresso (FDIC, 1998, pp. 25-26).  

 Quando constituído, o FDIC recebeu um aporte inicial do Tesouro americano, dos 

Federal Reserve Banks de cada estado e dos próprios bancos diretamente. Os próprios bancos 
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devendo prestar contribuições periódicas ex ante, mas passíveis de serem exigidos a prestar 

maiores contribuições ex post, caso necessário. A administração foi posta a cargo de uma 

diretoria composta por três membros, um indicado ex officio e os outros dois apontados pelo 

presidente para um mandato de seis anos. A associação era obrigatória para os bancos 

membros de Federal Reserves licenciados pela Secretaria do Tesouro, mas opcional para os 

demais bancos, desde que comprovada a sua solvência (FDIC, 1998, p. 28). 

 O plano original era iniciar com uma garantia de 2.500 dólares por pessoa, a qual 

passaria a ser de 10 mil dólares em um ano, com os depósitos acima disso sendo garantidos 

parcialmente (cosseguro). Embora a primeira fase tenha sido aplicada, a segunda fase foi 

alterada pelo Banking Act de 1935, com os depósitos ficando cobertos até 5 mil dólares e sem 

nenhuma cobertura parcial acima disso (FDIC, 1998, pp. 30-31). 

 Começando a operar efetivamente em 01/01/1934, o FDIC viu seu primeiro ano 

terminar com a quebra de nove bancos segurados e 52 não segurados, um número 

expressivamente menor que o de 1933 (FDIC, 1998, p. 31).  

 Assim, de início o Banking Act de 1935 consolidou poderes de supervisão ao FDIC e o 

autorizou - primeiro temporariamente e depois em definitivo - a fazer empréstimos ou 

comprar ativos a fim de facilitar fusões e incorporações envolvendo ao menos um de seus 

segurados, desde que visando reduzir o risco ou diminuir a ameaça de perdas futuras do 

próprio FDIC. Começava a nascer, assim, a ideia de least cost resolution e de um mandato 

mais amplo aos garantidores (FDIC, 1998, pp. 37-38). 

 Também à época foi configurado um esquema de linha de crédito em stand-by com o 

governo, pelo qual o FDIC, caso necessitasse, poderia emitir títulos de dívida até determinado 

valor
89

, sendo que até metade desse limite, os títulos seriam automaticamente comprados pelo 

governo. 

 

5.6.2 Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act - FDICIA 

 Com essa configuração inicial, o FDIC experimentou relativa tranquilidade até 1971, 

quando o negócio bancário passou a ficar mais competitivo e, consequentemente, mais 

arriscado. Passando a experimentar quebras mais frequentes, com o ápice da crise das Savings 

& Loans Associations em 1991, o FDIC viu seus fundos de garantia insolventes em mais de 
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 975 milhões de dólares, à época. 
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sete bilhões de dólares. Pior que isso, mais de mil bancos comerciais, os quais possuíam em 

conjunto um ativo de aproximadamente 500 bilhões de dólares, estavam na lista de "bancos 

problema" do FDIC, sendo que de muitos desses era esperada a quebra. 

 A fim de endereçar este problema, foi aprovada no Congresso americano a Federal 

Deposit Insurance Corporation Improvement Act - FDICIA, em dezembro de 1991. Essa lei 

instituiu algumas reformas no FDIC, a saber: 

 

i. instituiu contribuições variáveis de acordo com o risco incorrido pelo 

segurado (risk-based premiums), visando mitigar problemas de risco moral; 

ii. oficializou e tornou obrigatória a prática de least-cost resolution, devendo o 

FDIC optar sempre pela modalidade de resolução que lhe determine 

menores prejuízos, sendo que anteriormente a obrigação era apenas de 

optar discricionariamente por qualquer modo de resolução, desde que 

menos oneroso que o pagamento dos depósitos garantidos; 

iii. criou uma exceção para a regra do least-cost resolution para casos em que a 

organização em dificuldade seja considerada too big to fail, ou seja, tenha 

import6ancia sistêmica, de modo que sua quebra tenha o condão de 

impactar na confiança do público; 

iv.  expandiu os poderes de supervisão, com a possibilidade de determinar 

obrigatoriedade de reservas de capital em percentual adequado, sendo que 

caso esse percentual se encontre abaixo de determinado nível, há  a 

intervenção direta na organização descapitalizada; 

v. aumentou a linha de crédito em stand-by com o Tesouro de 5 bilhões para 

30 bilhões (FDIC, 1998, pp. 54-55). 

 

 Assim, essa lei teve o condão de fortalecer tendências já percebidas no 

desenvolvimento natural do FDIC. 
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5.6.3 Configuração atual 

 Após uma nova mudança legislativa em 2005
90

 e a crise de 2008, que determinou, 

sobretudo, o aumento da cobertura de 100 mil dólares para 250 mil dólares
91

, o FDIC possui 

hoje as seguintes características: 

 

i. garante depósitos até 250 mil dólares, por pessoa e organização financeira; 

ii. é administrado por uma diretoria composta por cinco membros, dois 

indicados ex officio e três apontados pelo Presidente, nenhum desses 

representando a indústria bancária; 

iii. já recebeu aportes público e tem uma linha de crédito em stand-by junto ao 

governo, além de ser amparado pela "fé e crédito do Governo dos EUA"
92

, 

mas tem como principal fonte de receitas as contribuições periódicas das 

organizações financeiras seguradas, que são prioritariamente feitas ex ante, 

mas em caso de necessidade podem ser feitas ex post (FSB, 2012, p. 40); 

iv. cobra dos segurados contribuições que variam de acordo com o riscos 

assumidos pelos respectivos segurados (risk-based premiums); 

v. deixa de cobrar as contribuições caso tenha em suas reservas 1,25% do 

total de depósitos segurados (COSTA, 2001, p. 14); 

vi. possui adesão compulsória para os membros do Federal Reserve, mas 

alguns Estados tornam a adesão facultativa para as organizações sob a sua 

jurisdição; 

vii. pode terminar ou suspender a garantia de determinada organização que 

descumpra recomendações (MACEY, MILLER & CARNELL, 2001, pp. 

697-699);  

viii. é o principal regulador dos bancos públicos e o regulador secundário dos 

demais bancos; 

ix. supervisiona os bancos para segurança operacional e estabilidade tanto 

indireta (a distância) quanto diretamente (presencial);  

x. faz exigências de capital e liquidez mínimos; 
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 Trata-se do Federal Deposit Insurance Reform Act de 2005, que unificou os fundos de garantia de depósitos 

dos bancos com os das associações de poupança, aumentou a cobertura dos depósitos de aposentados e 

determinou um target entre 1,15% e 1,5% para as reservas frente ao total de depósitos do sistema (SILVA, 2008, 

p. 68). 
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 Aumento apresentado como temporário durante a crise de 2008, mas tornado permanente em 2010. 
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 "Full faith and credit of the United States Government". 
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xi. avalia a observação de lei de proteção ao consumidor; 

xii. tem seus empregados protegidos contra processos judiciais motivados por 

suas ações de boa-fé em prol dos interesses do FDIC (SILVA, 2008, p. 70); 

xiii. atua com poderes de resolução - tanto auxiliando operações de venda do 

banco problemático, quanto auxiliando-o a se restabelecer -, buscando a 

resolução de menor custo (least-cost resolution) para o FDIC, sem que haja 

prejuízo aos depositantes segurados; 

xiv. busca realizar a restituição dos valores segurados no dia útil seguinte ao 

fechamento do banco quebrado, o qual se dá preferencialmente durante um 

final de semana (FSB, 2012, p. 57); 

xv. opera diversos programas de informação acerca da garantia de depósitos e 

avalia a efetividade dessas campanhas periodicamente (FSB, 2012, p. 59). 

 

 Assim, o FDIC é hoje uma agência reguladora independente, com cerca de 7.500 

funcionários (FDIC, 2013, p. 132), que opera de modo bastante pró-ativo na proteção dos 

depósitos e que está presente em grande parte das organizações internacionais ligadas à 

regulação bancária. Críticas à parte, o FDIC é, quiçá, o mais famoso e proeminente garantidor 

de depósitos do mundo, tendo dado início a diversas tendências que alteraram os focos de 

atividade da categoria. Também é importante notar que desde a sua criação em 1934 nenhum 

depósito segurado deixou de ser ressarcido. 

 

 

5.7 Alemanha 

 

 Passa-se agora à análise do sistema alemão de garantia de depósitos, a qual se refere 

em parte a elementos já trabalhados em outra oportunidade (BRAGA, 2013c). O sistema 

existente na Alemanha é conhecido por ser bastante fragmentado em virtude da existência 

bem definida de três nichos de mercado para os bancos - comerciais, de poupança e 

cooperativos -, cada um com seus próprios sistemas de garantia de depósitos (BUSCH, 2009, 

p. 80). Os três nichos de mercado são representado por associações bem estruturadas, 

sobretudo se considerarmos que tal 'divisão do trabalho' do mercado bancário existe já há um 
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bom tempo, o que permitiu às instituição o estabelecimento de raízes e arranjos afinados aos 

seus objetivos.  

 Além de duas garantias estatutárias obrigatórias, uma para bancos comerciais e outra 

para bancos públicos, a fim de atender ao requisito da UE de cobertura mínima de 100 mil 

euros, existem - entre outros - esquemas de garantia de depósitos representando cada um dos 

três nichos de mercado supracitados. Representando esses nichos, existem: o garantidor dos 

bancos comerciais (BdB - Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken), 

o garantidor dos bancos de poupança (Sparkasse) e o garantidor dos bancos cooperativos 

(BVR - Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken). 

 Assim, embora aqui esteja sendo dada preferência aos garantidores dos bancos 

comerciais, a relevância dos demais tipos de banco na economia alemã obriga não só esse 

pequeno panorama, mas também que uma análise um pouco mais completa se detenha ao 

sistema de garantia dos bancos cooperativos. O garantidor dos bancos de poupança não é 

analisado por ser bastante complexo e por se entender que a descrição do garantidor dos 

bancos cooperativos é suficiente para demonstrar a diversidade do caso alemão. 

 

5.7.1 Bancos comerciais 

 Os bancos comerciais alemães são protegidos por um sistema duplo de garantia de 

depósitos. Há uma cobertura estatutária compulsória desde 1998 em razão do EdB - Esquema 

de Compensação dos Bancos Alemães (Einlagensicherungs- und 

Anlegerentschädigungsgesetz) e uma garantia complementar voluntária fornecida pelos 

bancos associados ao BdB - Fundo de Proteção dos Depósitos da Associação de Bancos 

Alemães (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken). Tal proteção, 

hoje chamada de complementar, foi por muito tempo a principal fornecida aos bancos 

comerciais, datando seu advento de 1966 (BEBENROTH et alli, 2009, p. 16). 

 A cobertura estatutária é financiada por contribuições compulsórias dos próprios 

bancos e garante os depósitos em euros dos indivíduos e pequenas sociedades e corporações 

até o montante de 100 mil euros, sendo que investimentos em negócios são 90% cobertos até 

o montante de 20 mil euros. O pagamento desses valores é exigível legalmente, desde que o 

depósito esteja em alguma moeda da UE (EdB, 2011). A administração desses fundos é 

realizada por entes privados, mas é sujeita à supervisão de autoridades públicas. 
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 A cobertura adicional fornecida pela BdB (Bdb, 2011a) atualmente protege totalmente 

os depósitos de todos os clientes nos bancos comerciais privados até o limite de 30% do 

capital social relevante responsável de cada banco a partir da data da sua última publicação 

financeira anual. Esse limite máximo de proteção será reduzido primeiro a 20% a partir de 1 

de Janeiro de 2015, em seguida a 15% em 1 de Janeiro de 2020 e, finalmente, para 8,75% a 1 

de Janeiro de 2025. Isso pois a nova Diretiva da UE faz determinações que limitam coberturas 

adicionais, conforme visto. 

 A cobertura fornecida pelo fundo de proteção de depósitos se estende a todos os 

depósitos, desde que realizados por instituições não-bancárias, isto é, depósitos mantidos por 

particulares, empresas e entes públicos. Os depósitos  à vista, à prazo e em poupanças são a 

maior parte dos montantes protegidos pelo fundo.  

 Outros tipos de responsabilidade, como títulos ao portador, não são protegidos. Frise-

se que tais garantias não são juridicamente exigíveis, possuindo caráter não obrigacional, 

sendo, portanto, uma garantia baseada na confiança. 

 O fundo gerido pela BdB também possui financiamento privado, prioritariamente ex 

ante, sendo sua administração também privada, com adesão voluntária e com contribuições 

variadas de acordo com o risco tomado por cada associado,. Importante notar também que não 

há supervisão pública sobre este fundo. 

 

5.7.2 Bancos cooperativos 

 A proteção de depósitos oferecida pela BVR - Associação Nacional dos Bancos 

Cooperativos Alemães (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken) 

foi a primeira a ser implementada na Alemanha e data da década de 1930 (BEBENROTH et 

alli, 2009, p. 16). 

 Curiosamente, porém, tal proteção se estende aos depósitos, mas não é a eles restrita. 

Isso porque, a BVR não garante apenas os depósitos dos clientes de seus associados, ela 

garante a instituição como um todo
93

. Foi em razão de tal proteção ser tão extensa que o 

direito alemão não viu necessidade de estender a compulsoriedade da proteção estatutária aos 

bancos cooperativos, medida que tem sido questionada pela UE em suas novas diretivas e 

pelo FMI (2011). 

                                                           
93

 Prática conhecida na literatura como Mutual Guarantee Scheme e na Alemanha em especial como 

Institusschutz. 
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 Contudo, tais fatos criaram uma situação jurídica curiosa. Afinal, a natureza da BVR é 

de adesão voluntária, ou seja, é permitido o desligamento e é possível a expulsão. Porém, 

como a lei alemã - e europeia - exige que aja proteção aos depósitos, se um banco cooperativo 

eventualmente for excluído da BVR, ele pode perder sua licença para operar, pois, ainda que a 

associação à BVR não seja obrigatória, é só ela que teoricamente fornece garantia aos 

depósitos de um banco cooperativo, razão pela qual longe da associação é muito difícil para 

um banco cooperativo receber depósitos na Alemanha. Sua única saída é requerer entrada no 

sistema de garantia estatutária dos bancos comerciais acima mencionada, o que pode ser feito, 

conforme um especialista alemão entrevistado para esta pesquisa afirmou. 

 Obviamente que antes de haver a exclusão existem uma série de etapas nas quais se 

audita o membro que apresenta dificuldades, bem como se impõe mudanças em seu plano de 

negócios, de modo que a situação jurídica relatada não é tão drástica como pode parecer. 

 Assim, como a BVR garante suas instituições associadas, a garantia de depósitos pode 

ser entendida como plena, ainda que não exigível judicialmente (BVR, 2010). O 

financiamento do fundo é ex ante e baseado no risco. Quando necessário, os recursos do 

fundo podem ser utilizados para fins amplos, mas não há obrigação legal de prestar 

assistência. Durante a recente crise de 2008, a BVR prestou diversas garantias para apoiar 

seus membros. A BVR também normalmente assume a liderança na resolução de bancos 

membros, geralmente através de compra e assunção de transações ou fusões (IMF, 2011, p. 

21).  

 

 Além disso, outro aspecto digno de nota é que desde a falência de um banco 

cooperativo em 1984 a BVR decidiu criar a Bankaktiengesellschaft Hamm (BEBENROTH et 

alli, 2009, p. 22), uma companhia privada para saneamento de instituições através da 

liquidação de ativos podres, ou seja, uma espécie do que se conhece na literatura como bad 

bank, que realiza função semelhante a exercida pela EMGEA – Empresa Gestora de Ativos,  

junto à Caixa Econômica no Brasil. 

  

5.7.3 Considerações gerais 

 O sistema alemão é, portanto, bastante peculiar em relação aos padrões internacionais 

de garantia de depósitos. Isso não quer dizer, contudo, que seja um sistema frágil. Muito pelo 
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contrário, é um sistema de garantia de depósitos bem estruturado e que resiste fortemente há 

prova do tempo e por isso é observado por autores como Beck (2001) como um possível 

modelo, não pela sua forma, mas pelos resultados alcançados.  

 Quanto a sua forma, o mesmo Beck ressalta que o sistema alemão é construído muito 

com base nas características específicas da economia alemã e geral e do seu sistema bancário 

em específico. Isso traz uma dinâmica curiosa pois, malgrado seja um sistema bastante antigo 

e aparentemente sólido, é muito questionado nas discussões sobre padrões internacionais, 

sobretudo por sua quase impossível exportação. 

 Obviamente que essa aparente solidez não é inconteste, nem inabalável, sendo que 

durante a crise de 2008 o governo alemão se manifestou no sentido de garantir explicitamente 

'todos os depósitos' (KOSTERS et alli, 2011, p. 2), independentemente de qualquer sistema de 

garantia. De todo modo, é interessante notar que no caso alemão, não só em relação aos 

garantidores, mas em todas as áreas de regulação bancária, as associações dos bancos buscam 

cooperar com o Estado. Essa é a forma encontrada por essas associações para frisar um estilo 

regulatório que tem uma preferência explícita por auto-regulação ao invés de regulação legal. 

Assim, conforme observa Busch (2009, p. 87), a história das crises bancárias na Alemanha e 

mesmo da implementação de padrões internacionais tem se adaptado a essa dinâmica. Ou 

seja, quando há algum problema e enquanto o Estado cogita regular, a própria indústria tende 

a se antecipar, a fim de fortalecer a sua relação de confiança com os depositantes e evitar que 

o Estado venha a se imiscuir nos negócios bancários. 

 

5.8 Brasil 

 

 Nesta seção, tal como explicado anteriormente, será feita uma exposição da garantia 

de depósitos no Brasil. Essa exposição inclui também um panorama histórico e será mais 

detalhada que as realizadas nas seções anteriores, por razões já explicitadas. Tal panorama 

será apresentado em ordem cronológica de proposições e eventos ligados à instituição de um 

sistema de garantia de depósitos no Brasil até 1995. Os principais projetos serão elencados em 

uma tabela ao fim do próximo capítulo a fim de uma comparação com as estruturas e funções 

do FGC originário e do FGC atual. 
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5.8.1  Decreto Federal 36.783 de 1955 

 Tal como relata Yoshino (1994, p.9) e como verificado pela pesquisa, o registro mais 

antigo a tratar da garantia de depósitos no Brasil que se apurou é o de Decreto Federal 36.783 

de 1955. Tal normativo prevê que em caso de liquidação extrajudicial o Liquidante deveria 

transferir ao Banco do Brasil os depósitos do público até 100 mil cruzeiros antigos. Contudo, 

são previstas algumas exceções aos cobertos pelo depósito, bem como não se explicita se tal 

limite de cobertura se dará por pessoa física ou jurídica ou por conta. Além disso, o decreto 

nem mesmo dispõe o que ocorreria caso o Liquidante não disponha de recursos para cumprir 

com essas obrigações. Tal fato diminui a eficácia pretendida por um sistema de garantia de 

depósitos de dar certeza ao público de que seu dinheiro está seguro. 

 No mais, não se encontrou nenhum outro documento fazendo menção a utilização 

desse normativo. Assim, considerando que ele só foi expressamente revogado pelo Decreto de 

24/08/1992, é que se considera válido entender que não se tratou de expediente muito 

relevante/ utilizado. 

 

5.8.2  Reservas Monetárias – 1966 -1988 

 Instituídas pela lei 5.143/1966, as reservas monetárias foram parte do  Programa de 

Ação Econômica do Governo – PAEG e das reformas bancárias de 1964/66. Tal dispositivo 

instituiu o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Como contrapartida decorrente da 

criação desse novo imposto, cerca de 98%  da receita líquida obtida por meio desse imposto 

deveria se destinar à formação de reservas monetárias. Segundo o art. 12 da redação original 

dessa lei as reservas seriam aplicadas pelo BACEN na intervenção dos mercados de câmbio e 

de títulos, na assistência a instituições financeiras – particularmente ao Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico (BNDE) – e em outros fins, conforme fosse estabelecido pelo 

CMN. 

 Os termos genéricos dessa disposição normativa davam ampla margem de manobra ao 

CMN, mas não conferiam uma proteção explícita aos depositantes. Com o Decreto-lei n. 

1.342/1974, as reservas monetárias tiveram sua função mais especificada, e em lei passou a 

constar que se destinariam também – em casos excepcionais e mediante autorização do CMN 

– a assegurar a normalidade dos mercados financeiros e de capitais ou a resguardar os 

legítimos interesses de depositantes, investidores e demais credores acionistas e sócios 

minoritários.  Além do que, era prevista como necessária para a cobertura do passivo das 
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organizações financeiras que estivessem sofrendo processo de intervenção ou liquidação 

extrajudicial. Vale lembrar que o Decreto-lei n. 2.321/1987 que criou o Regime de 

Administração Especial Temporária – RAET incluiu também essa hipótese na utilização do 

fundo para cobertura do passivo.  

 Tal alteração explicitou a possibilidade de se utilizar das reservas monetárias para a 

proteção dos depositantes, mas ainda assim não havia nenhuma garantia efetiva aos 

depositantes. 

 A Reserva Monetária foi extinta em 1988 com a entrada em vigor da CF/88 que 

determinou o repasse do seu saldo ao Tesouro Nacional, sendo que o Decreto-lei 2.471/88 

determinou que a cobrança e administração do IOF passasse a Secretaria da Receita Federal. 

 

5.8.3  Fundo de Garantia de Depósitos e Letras Imobiliárias – FGDLI - 1967 

 O FGDLI talvez possa ser considerado o primeiro efetivo fundo garantidor brasileiro, 

pois tal como destaca Venson (1994, p. 42) ele “proporcionava todas as bases para a 

sistematização de um fundo ou seguro de créditos no Brasil”. Tal mecanismo foi criado pela 

Resolução n˚ 3 do Conselho de Administração do antigo Banco Nacional de Habitação – 

BNH e sua administração estava a cargo do próprio BNH, sendo transferida à Caixa 

Econômica Federal – CEF em 1986 e em seguida para o BCB (SILVA, 2008, p. 111). Seu 

objetivo era conferir proteção aos investidores das Sociedades de Créditos Imobiliários – SCI 

e das Associações de Poupança e Empréstimos – APE, isso é, dar garantia aos depósitos em 

cadernetas de poupança, tendo em vista a alta probabilidade de insolvência dessas 

instituições. 

 O funding do FGDLI foi feito com um capital inicial colocado pelo BNH somado a 

contribuições mensais fixas das SCI e APE. 

 Contudo, dois problemas se verificaram na operação deste fundo: sua cobertura era 

insuficiente – para se ter uma ideia, em 1995 (antes do advento do FGC) sua cobertura era 

restrita ao limite de 5 mil reais (COSTA, 2001, p. 13) – e sua atuação caiu em descrédito em 

razão da utilização arbitrária e discriminada da Reservas Monetárias que praticamente 

eliminara o conceito de risco (VENSON, 1994, p. 43). 

 Quando se criou o FGC em 1995, foi autorizado o repasse a ele dos recursos do 

FGDLI para auxiliar o fundo recém-criado (e, portanto, pouco capitalizado) a lidar com uma 
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crise bancária corrente. Entretanto, tais recursos foram congelados (e assim permaneceram até 

2005) em razão de liminar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 1.398 

proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT, oposição à época. Sendo válido lembrar que 

essa ADI teve seu julgamento obstado e protelado até que uma ementa constitucional alterou 

o art. 192 da CF/88 e fez com que a ADI perdesse seu objeto (PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 

533). 

 

5.8.4  Decreto 91.159 de 1985 

 Assim que Francisco Dorneles assumiu o Ministério da Fazenda no Governo Sarney, o 

Decreto 91.159/85 criou uma comissão de estudos sobre as instituições financeiras e a 

responsabilidade dos agentes nos mercados monetários e de capitais. Tal comissão foi 

composta por eminentes juristas como José Luiz Bulhões Pedreira, Alfredo Lamy Filho, 

Fábio Konder Comparato, Jorge Hilário Gouvêa Vieira e César Vieira de Rezende, além de 

ter contado com a participação de diversos especialistas advindos de diversas áreas. 

 Dentre as atribuições dessa comissão constava a de dispor sobre “atribuições e 

instrumentos das autoridades administrativas para prevenir e solucionar situações de liquidez 

e insolvência de instituições financeiras” (art. 1, inciso III). Para satisfazer isso, idealizou-se, 

dentre outras disposições, a criação de um garantidor de depósitos. Assim, essa comissão 

elaborou um extenso anteprojeto de lei que visava regular o sistema financeiro brasileiro, o 

qual foi publicado em um segmento especial da Gazeta Mercantil no dia 17/01/1986. 

 De acordo com o projeto apresentado, seria criado o ISIF – Instituto Segurador de 

Créditos contra Instituições Financeiras. Tal instituição operaria um seguro de depósitos 

obrigatório aplicado aos créditos das instituições financeiras privadas e públicas não federais, 

excluindo-se as cooperativas de crédito, os bancos de desenvolvimento e as caixas 

econômicas. O seguro iria cobrir 100% dos depósitos por pessoa (física ou jurídica) contra a  

determinada organização financeira até determinado montante e apenas 80% acima disso. O 

custeio do seguro seria feito com as contribuições da Reserva Monetária, além de 

contribuições em percentual fixo das instituições seguradas. Já o capital inicial do ISIF seria 

composto em 75% por contribuições das organizações seguradas e 25% pelo BCB. A 

administração do ISIF seria mista (membros das instituições financeiras, mas também outros 

indicados pelo BCB), sendo que ele teria poderes para atuar como liquidante das instituições 
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financeiras, bem como para fornecer assistência financeira preventiva a essas. Além disso, era 

previsto que o ISIF poderia tomar recursos emprestados do BACEN em caso de necessidade. 

 Para a elaboração desse projeto foram ouvidos diversos especialistas, bem como 

alguns membros do FDIC (fundo garantidor americano) vieram ao Brasil palestrar sobre o 

tema. 

 Este é um marco importante na história dos garantidores de depósitos no Brasil, pois 

pela primeira vez houve a formação de um grupo especializado que se debruçou sobre o tema. 

Efeitos advindos dessa experiência teriam impacto futuro na formulação do FGC, conforme se 

verá adiante. Contudo, o anteprojeto não vingou e o ISIF nunca foi instituído. 

 

5.8.5  Voto DIBAN 86/023 - 1986 

 Fruto do trabalho realizado por uma nova comissão de estudos, desta vez criada pelo 

voto DIBAN 86/09, o voto DIBAN 86/023 foi encaminhado ao CMN como voto BCB 098/86 

e forneceu os subsídios necessários à formulação da resolução n˚ 1.099 do CMN que 

autorizou o BCB a celebrar contrato com pessoa jurídica sem fins lucrativos, visando a 

garantia de depósitos e até mesmo a fornecer a essa os recursos necessários para tal garantia 

(BUCCHI, 1994, p. 97). 

 Para além dessa sua influência, o voto previa um projeto de Instituto Garantidor de 

Créditos. Tal seria responsável por administrar um seguro de depósitos a prazo que seria 

obrigatório a todas as instituições financeiras e empresas de arrendamento mercantil, 

nacionais e internacionais, em funcionamento no país. As contribuições seriam em percentual 

fixo relativo ao total de depósitos segurados e seria realizada trimestralmente. Caso os 

recursos do Instituto fossem insuficientes, era previsto um adiantamento por parte do BCB de 

recursos originários das Reservas Monetárias. No caso das Reservas não serem suficientes, o 

BCB poderia adiantar recursos do seu próprio orçamento. Os depósitos em cadernetas de 

poupança continuariam a ser cobertos pelo FGDLI e os depósitos à vista continuariam a ser 

cobertos exclusivamente pelas Reservas Monetárias. Tratava-se, portanto, de uma solução 

parcial, mas que mantinha os depósitos à vista sob a incerteza da garantia não explícita das 

Reservas Monetárias.  

 É importante notar que entrevistas com atores envolvidos nesse estudo e nos estudos 

seguintes levados a cabo pelo BCB demonstram que a experiência internacional, sobretudo a 
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do FDIC, foi muito observada no estudo das possibilidades de composição do eventual 

garantidor brasileiro. Ainda que isso não demonstre uma trajetória de dependência explícita, a 

existência de experiências anteriores de outros países com a questão ajudou a pautar os 

entendimentos e sugestões do BCB. 

 

5.8.6  Decreto-lei 2.395 de 1987 

 O Decreto-lei 2.395 de 21/12/1987 funcionou como uma carta branca ao CMN para 

que esse autorizasse a criação de mecanismo de garantia para depósitos e aplicações de 

organizações financeiras. O referido normativo inclusive previa que após a instituição desse 

mecanismo as operações de crédito passariam a ser isentas da incidência de IOF. 

 Apesar de ser uma tentativa aparentemente atraente, vez que vedava a incidência do 

IOF, tal dispositivo nunca foi utilizado e foi revogado pelo Decreto-lei 2.471 de 01/09/1988. 

 

5.8.7 Sugestão ACREFI - 1988 

 A Associação das Empresas de Crédito, Financiamento e Investimento – ACREFI 

apresentou ao BACEN em maio de 1988 diversas sugestões visando o aprimoramento do 

Sistema Financeiro Nacional – SFN. Dentre elas importa para o presente trabalho a sugestão 

da criação de um Fundo de Garantia de Liquidez das Letras de Câmbio. Segundo Bucchi 

(1994, p. 99), as características desse fundo vinham sendo debatidas com técnicos do BCB 

desde 1984, e a proposição indicava a implantação de um fundo exclusivo para as operações 

passivas das empresas de crédito, financiamento e investimento, o qual poderia vir a ser 

futuramente incorporado por um fundo geral a ser criado posteriormente. 

 As características mais relevantes de tal fundo eram:  

 

a. sua já descrita exclusividade; 

b. funding privado, a ser cobrado em percentuais fixos; 

c. importâncias repassadas ao fundo configurariam despesas nas declarações 

de Imposto de Renda; 

d. adesão compulsória; 

e. uma sociedade privada seria criada para administrar o fundo; 



 

160 
 

f. os recursos seriam preferencialmente dirigidos a aquisições de letras de 

câmbio; 

g. o fundo poderia intervir nos seus membros a fim de recuperar importâncias 

dispendidas e; 

h. caso a liquidação de algum associado fosse decretada pelo BCB, o fundo 

seria designado liquidante (BUCCHI, 1994, p. 99). 

 

 De toda a sorte, também essa sugestão resto infrutífera. 

 

 5.8.8  Comissão DIBAN/DEJUR (1988) 

 Conforme relata Bucchi (1994, p. 100), entre janeiro e outubro de 1988, a Diretoria da 

Área Bancária do BCB teve diversas reuniões com membros do Departamento Jurídico e com 

representantes de diversos segmentos do SFN visando uma fórmula consensual para a 

implantação de um garantidor de depósitos. Pouco antes da promulgação da CF/88 a 

Comissão apresentou uma proposta definitiva. 

 Novamente aqui se optou pela formação de um Instituto Garantidor de Créditos com 

personalidade jurídica de direito privado e visando garantir créditos contra bancos comerciais 

nacionais, estrangeiros, públicos (federais ou não), bancos de investimento, de 

desenvolvimento, empresas de crédito, financiamento e investimento e das caixas econômicas 

(bancos cooperativos e cooperativas de crédito não foram contemplados). A cobertura seria 

total até determinado montante e de 80% acima disso. Depósitos a vista e a prazo seriam 

contemplados, mas as cadernetas de poupança foram deixadas de lado (ainda a cargo do 

FGDLI). O funding seria privado e feito por meio de subscrições iniciais e contribuições 

periódicas de percentual fixo, mas caso os recursos do instituto fossem insuficientes, era 

previsto um adiantamento por parte do BCB de recursos originários das Reservas Monetárias. 

No caso das Reservas não serem suficientes, o BCB poderia adiantar recursos do seu próprio 

orçamento. O Estatuto do fundo deveria ser aprovado pelo BCB, bem como futuras alterações 

(BUCCHI, 1994, p. 101). 

 Como havia a previsão da utilização de recursos públicos no fundo, o advento da 

CF/88 - com a redação original do art. 192, que vedava em seu inciso VI o uso de recursos 

públicos na criação de um garantidor - frustrou esse projeto. 
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5.8.9  Constituição Federal de 1988 

 Com o advento da CF/88 em 05/10/1988, a previsão da instituição de um garantidor de 

depósitos ganhou status constitucional, bem como alguns contornos. A redação original do 

art. 192 previa:  

 

“Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 

equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei 

complementar, que disporá, inclusive, sobre: 

… 

VI -  a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a economia popular, garantindo 

créditos, aplicações e depósitos até determinado valor, vedada a participação de recursos da 

União;” 

  

 Assim, ficavam automaticamente impossibilitados projetos que previssem a 

participação de recursos da União (tais como aqueles que previam auxílio das agora extintas 

Reservas Monetárias), bem como era imposta a utilização de Lei Complementar para sua 

regulamentação. A forma de fundo ou seguro foi imposta para esse garantidor, sendo imposta 

também uma cobertura limitada. Abriam-se, assim, as portas para um enxurrada de projetos 

de lei complementar sobre o tema. 

 

 5.8.10 1˚ Simpósio Internacional sobre Garantia de Créditos, Aplicações e Depósitos -

1989 

 Esse evento contou com a participação de especialistas de diversos países, 

representando diferentes tipos de garantidores. 

A ocorrência desse evento no Brasil (LERY et alli, 1989) e nessa época, ilustra um 

quadro claro desde o Decreto 91.159/85: o tempo do advento de um garantidor de créditos no 

Brasil estava se aproximando. O assunto era uma ideia em constante debate e aparentemente 

era apenas uma questão de pouco tempo para que fosse concretizada. Mas antes, havia de se 

debater os projetos de lei complementar. 
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5.8.11  Projetos de Lei Complementar 

 Passa-se agora a elencar todos os Projetos de Lei Complementar – PLC que de uma 

forma ou outra abordaram a questão da garantia de depósitos. Alguns deles tem conteúdo 

idêntico a outro projeto no que concerne à questão e, portanto, são elencados apenas por uma 

questão metodológica. 

 

 -124/1989 Vilson Souza (PSDB) 

 Baseado no Projeto de Lei 983/1988 (anterior à CF/88) de autoria de Fernando 

Gasparian, esse projeto prevê um Plano Nacional de Assistência Financeira, que determinaria, 

entre outras coisas, o estabelecimento de um fundo de seguro de depósito bancário. Tal fundo 

visaria garantir créditos aplicações e depósitos em valores não superiores a 20.000 bônus do 

Tesouro Nacional. O projeto também reforça a vedação da utilização de recursos da União, 

mas deixa os detalhes funcionais e estruturais a serem definidos por uma Comissão Mista 

Permanente para Assuntos Econômicos e Financeiros do Congresso Nacional. 

 

 -154/1989 José Carlos Coutinho (PL) 

 Esse projeto inicia idêntico ao PLC 124/1989, só que prevê um limite de 25.000 bônus 

do Tesouro Nacional ao invés de 20.000. Além disso, este projeto avança ao estipular a 

criação de um Fundo de Garantia de Depósitos e Aplicações (FGDA) que seria constituído 

por meio de contribuições das instituições integrantes do SFN, vedados recursos da União. As 

especificidades do fundo seriam regulamentadas sob supervisão do BCB e encaminhadas ao 

Congresso em 180 dias. Da pouca densidade normativa presente, pode se observar que a 

participação seria compulsória e que o funding seria habitualmente ex ante e 

extraordinariamente ex post. 

 Uma curiosidade desse projeto é que nele é vista pela primeira vez a sigla FGC. Aqui 

designando o Fundo de Garantia de Créditos, que visaria garantir os créditos decorrentes de 

operações de seguro, capitalização e previdência privada. As especificidades do fundo 

também seriam regulamentadas sob supervisão do BCB e encaminhadas ao Congresso em 

180 dias. E também da pouca densidade normativa presente, pode se observar que a 

participação seria compulsória e que o funding seria habitualmente ex ante e 

extraordinariamente ex post. Outra diferença interessante é que nesse caso é vedada qualquer 
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participação da União, enquanto que no caso do FGDA é vedada apenas a utilização de 

recursos da União. 

 

 -162/1989 Fernando Gasparian (PMDB) 

 Baseado no projeto de lei 983/1988 (anterior à CF/88) de autoria do mesmo 

parlamentar, a estrutura é quase idêntica aquela proposta no PLC 124/1989 descrito acima, a 

única diferença é que o limite de cobertura previsto era de 3.000 obrigações do Tesouro 

Nacional. 

 

 -243/1990 Aloísio Vasconcelos (PMDB) 

 O texto aqui é idêntico ao apresentado no PLC 157/1989, mas sem a parte copiada do 

PLC 124/1989. Também não consta a diferenciação entre vedação de “recursos” e de 

“qualquer participação” existente entre FGDA e FGC no PLC 157/1989, aqui se fala, nas duas 

hipóteses, em vedação de “recursos”. 

 

 -272/1990 Haroldo Saboia (PDT) e Vilson Souza (PSDB) 

 Esse projeto prevê que o Banco do Brasil, como mandatário do BCB, irá administrar 

três fundos garantidores de depósitos e aplicações. São eles: Fundo de Garantia de Créditos, 

de Aplicações e de Depósitos das Instituições Financeiras Privadas (FGDP); Fundo de 

Garantia de Créditos, de Aplicações e de Depósitos das Cooperativas de Crédito (FGDC); 

Fundo de Garantia de Créditos, de Aplicações e de Depósitos das Instituições Financeiras 

Oficiais não Federais (FGDO). 

 A participação nesses fundos seria obrigatória para as respectivas organizações 

financeiras e o funding de todos seria privado. Os regulamentos desses fundos seriam 

elaborados pelo BCB e encaminhados em 180 dias para a apreciação do Congresso Nacional. 

Também era prevista uma vedação completa de recursos da União. 

 

 -44/1991 Odacir Klein (PMDB) e outros 12 

  No que concerne ao tema dos garantidores de depósitos, esse projeto é idêntico ao 

PLC 272/1990. 
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 -47/1991 Francisco Dorneles e César Maia (PMDB) 

 Nesse projeto o BCB é responsabilizado a fixar as regras para o estabelecimento de 

fundo ou seguro destinado a estabelecer garantia visando proteger a economia popular, desta 

vez sem o necessário aval do Congresso Nacional. Também é prevista a adesão obrigatória, 

um limite no custeio dessa garantia (um centésimo do por centro sobre o saldo das 

responsabilidades garantidas) e o limite por beneficiário do valor da garantia estipulado em 

Cr$ 3.500.000,00. 

 

 -67/1991 José Serra (PSDB) 

 Esse projeto obriga todos os intermediários financeiros a contribuir para um seguro 

com o objetivo de proteger a economia popular. Ao mesmo tempo, ele veda por completo a 

participação do Poder Público na formação, organização ou administração do desse fundo, 

contudo garante ao presidente do BCB a possibilidade de indicar 1/3 do seu Conselho de 

Administração. 

 Tal fundo seria denominado Fundo Segurador de Créditos Contra o Sistema 

Financeiro e teria cobertura limitada (não definida), bem como atuaria também como 

liquidante dos intermediários financeiros por ele segurados e prestaria assistência a esses em 

operações que visem prevenir a ocorrência de riscos por eles assumidos. 

 Além disso, este PLC prevê requisitos mínimos para que se assuma cargo no Conselho 

de Administração do fundo e também designa a uma Junta de Política Financeira (criada no 

mesmo projeto e com diversos desígnios) estabelecer a alíquota das contribuições devidas. 

 O projeto não prevê nenhum outro mecanismo para especificar outras questões 

necessárias para a consolidação do fundo. 

 

 -117/1992 José Fortunati (PT) e outros 3 (PT) 

 Os quatro autores deste projeto haviam proposto também o PLC 44/1991 visto acima. 

Sendo todos do partido de oposição à época, vieram posteriormente com esse novo e mais 

detalhado projeto.  
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 Esse projeto prevê um sistema duplo de garantia de depósitos: o Sistema de Garantia 

Abrangente e o Sistema de Garantia Complementar.  

 O primeiro sistema é obrigatório e seria implementado por meio do Fundo de Garantia 

de Depósitos e Aplicações – FGDA, tendo as seguintes características 

 

a. cobertura limitada;  

b. adesão compulsória; 

c. haveria acesso por parte do fundo às operações de redesconto e de 

empréstimos de liquidez do BCB; 

d. as alíquotas de contribuição variariam com o risco; 

e. há previsão de posterior lei específica para demais detalhes e; 

f. a sua administração seria responsabilidade de uma Comissão de Supervisão 

de Risco Financeiro (cuja composição não é detalhada) e sua gestão fica a 

cargo de um Conselho Curador composto por 3 representantes do governo, 

3 representantes das centrais sindicais de trabalhadores e 3 representantes 

das entidades patronais representativas dos intermediários financeiros. 

 

 O segundo sistema teria adesão voluntária e seria instituído pela iniciativa privada, 

mas sofreria uma série de restrições burocráticas e sua existência não obstaria a majoração da 

cobertura do Sistema de Garantia Abrangente. 

 

 -a Comissão e o substitutivo do relator que em nada resultou. 

 Tendo sido recebida essa enxurrada de PLC's, o Congresso montou uma Comissão 

para a elaboração de um projeto substitutivo. O deputado César Maia retirou seu nome do 

PLC 47/1991 e se tornou relator dessa Comissão. Não se sabe se houve efetivamente uma 

proposta substitutiva, pois nada consta nos sítios eletrônicos do Congresso e em requisição 

feita via correspondência eletrônica à Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

Informação – Corpi e ao Centro de Documentação e Informação – Cedi, ambos órgãos da 

Câmara dos Deputados Federais, foi informado que tal projeto/parecer substitutivo nunca foi 

encaminhado. 
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5.8.12  O efetivo advento do FGC 

 Visto o caminho percorrido pela ideia de se instituir um garantidor de depósitos no 

Brasil, passamos agora ao contexto e ao momento do seu advento, bem como à configuração 

que buscou adotar de início.  

 

 -a Crise da Estabilidade (1994-5) 

 Em 1995 o Brasil padecia de um oximoro: a crise da estabilidade. Após o país ter 

conseguido alguma estabilidade monetária a duras custas, houve uma crise bancária 

decorrente dessa estabilização trazida pelo Plano Real. Essa estabilização, ao diminuir 

drasticamente a inflação, diminuiu também a principal receita dos bancos comerciais – o 

overnight – e assim obrigou os bancos a se depararem com problemas de ineficiência antes 

camuflados pela inflação. O gráfico abaixo demonstra claramente a diferença no cenário 

macroeconômico vivenciada em um período tão pequeno de tempo. 

 

 

 Gráfico 13. FONTE: PÁDUA LIMA, 2012, p. 568. 

 

 Assim, os bancos sofriam para se adaptar com esse novo cenário. Tal desgaste pode 

ser verificado no gráfico abaixo, que demonstra a participação do SFN no PIB e isola os 



 

167 
 

bancos privados, o que é oportuno, pois em momentos de crise esses ficam mais expostos em 

razão das garantias implícitas que tornam os bancos públicos mais atraentes (METTENHEIM, 

2010, p. 27).   

  

  

         Gráfico 14. FONTE: BCB
94

. 

 

 Assim, as instituições privadas que em 1993 representavam 8,51% do PIB nacional 

passaram a representar 3,21% em 1995. Como narra Silva (2005, p. 49), diversas instituições 

de pequeno e médio porte fecharam e a crise se instalou portentosamente quando três dos 

maiores bancos nacionais (Banco Econômico, Banco Nacional e Banco Bamerindus) 

começaram a enfrentar sérios problemas, que acabaram por culminar em suas liquidações. 

 Confrontado com um forte risco sistêmico, e sem mais dispor da ferramenta das 

Reservas Monetárias, extinta em 1988, o BCB idealizou uma rede de segurança emergencial. 

Dessa fazia parte a criação de um novo mecanismo de garantia de depósitos que pudesse 

devolver a confiança aos depositantes. Um mecanismo que já havia se estudado implementar 

mas que sempre, por uma razão ou outra, não saia do papel. O contexto de crise finalmente 

servia como o estopim necessário para transformar em realidade uma ideia há muito 

conjecturada. 

                                                           
94

 Disponível em: http://www.bcb.gov.br/htms/Deorf/r199812/Anex34.asp?idpai=REVSFN199812, Acesso em: 

12/09/2012. 
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 -a Força-Tarefa (08/1995) 

 Conforme narra Silva (2005, p. 52), em agosto de 1995, quando Pedro Malan era 

Ministro da Fazenda e Gustavo Loyola era Presidente do BCB, uma reunião foi convocada 

pelo primeiro, com toda a sua equipe econômica e os presidentes dos oito maiores bancos do 

país. Além desses, foi convocado para a reunião Gabriel Jorge Ferreira, que já havia 

participado da Comissão instituída pelo Decreto 91.159 de 1985 e na época era vice-

presidente do Unibanco.  

 Nessa oportunidade, o então Ministro da Fazenda expôs a necessidade premente de 

resolver as questões envolvendo os Bancos Econômico e Nacional, sendo que para isso seria 

necessária a criação de um instrumento de garantia de depósitos. Tal instrumento iria atender 

as ocorrências futuras e de forma retroativa a esses casos (hipótese que se mostrou inviável). 

 Contudo, como a CF/88 havia amarrado a questão ao exigir uma Lei Complementar 

para a implementação de um mecanismo de garantia de depósitos e ao vedar a utilização de 

recursos públicos para isso, procurou-se uma solução que pudesse não ferir a Constituição. 

Acertou-se que o CMN pavimentaria o caminho com algumas resoluções e Gabriel Jorge 

Ferreira, um dos principais articuladores da ideia, foi incumbido de, junto com a equipe 

econômica e os banqueiros, dar forma ao FGC, que deveria ser custeado por entes privados. 

 

 - a Resolução 2.197 (08/1995) 

 Feitos alguns estudos de viabilidade, o CMN iniciou a pavimentação do caminho por 

meio da Resolução 2.197, de 31/08/1995. Nela, o CMN autorizou a criação de uma entidade 

privada sem fins lucrativos visando a garantia de depósitos à vista, a prazo e em poupança, 

com exceção dos bancos cooperativos e das cooperativas de crédito. Previu-se aí também o 

repasse ao FGC dos saldos do FGDLI e do RECHEQUE , mas esses foram obstados pela ADI 

1.398, conforme visto anteriormente. Outras diretrizes ficaram de ser elaboradas e 

apresentadas ao CMN para aprovação posterior. 
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 -a Resolução 2.211 (11/1995) 

 Em 20/11/1995, três meses após a publicação da Resolução 2.197, a Resolução 2.211 

foi publicada e nela foram detalhados o Estatuto e o Regulamento do sistema brasileiro de 

garantia de depósitos. Contudo, a efetiva instituição do FGC só se tornou realidade após uma 

reunião na sede da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, na qual os conselheiros do 

Conselho Nacional de Instituições Financeiras – CNF aprovaram a constituição do fundo e 

elegeram os membros do seu primeiro conselho de administração. Após isso, os conselheiros 

eleitos tomaram posse de seus respectivos cargos em solenidade realizada no Ministério da 

Fazenda em 14/12/1995 (SILVA, 2005, p. 53). 

 O FGC foi assim criado com a previsão de uma administração privada, financiamento 

privado, cobertura limitada, adesão compulsória e funções limitadas à garantia dos depósitos 

(paybox clássico). Relatos de envolvidos entrevistados descrevem que a experiência 

internacional foi muito observada na definição das características do FGC, mas sempre frente 

a frente com as peculiaridades do ambiente institucional brasileiro. 

 

5.8.13  Pós-1995 

 Criado em meio a uma crise por questão de alegada real necessidade, ainda que em 

desencontro às melhores práticas preconizadas pelo FMI, que defendia a criação de um 

garantidor após estar saneado o sistema, o FGC logo enfrentou dificuldades. Obrigado a lidar 

com a quebra de bancos de grande porte, e sem reservas para tal, o FGC logo se viu em uma 

situação de insolvência. Essa situação só não se concretizou pois o BCB emprestou recursos 

ao FGC. Recursos que posteriormente foram pagos em sua integralidade. 

 Além de pagar o que devia e constituir reservas de considerável porte
95

, o FGC 

também logrou diminuir pela metade o percentual cobrado
96

 dos depósitos em 2006, com a 

chancela da Resolução 3.400/06 do CMN. 

 Esse tipo de chancela foi e é comum para qualquer mudança estatutária do FGC que, 

apesar de ter uma administração privada, foi criado pelo e atua em constante colaboração com 

o BCB. 

                                                           
95

 De acordo com o seu Relatório Anual (FGC, 2013), em 2012 o FGC possui sem eu ativo aproximadamente 33 

bilhões de reais e em seu caixa aproximadamente 14 bilhões de reais. 
96

 Esse percentual era de 0,025% ao mês e hoje é de 0,0125%. 
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 Em 2004 o FGC teve sua constitucionalidade assegurada pelo arquivamento da ADI 

1.398-0, em razão da Emenda Constitucional 40/2003, que revogou a parte do art. 192 da 

CF/88 em razão da qual se questionava a constitucionalidade do FGC. Valendo frisar que os 

recursos do RECHEQUE que em tese voltariam ao FGC - encerrada a ADI e, 

consequentemente, a liminar que obstava esse repasse - nunca ingressaram em seus caixas, em 

razão da Resolução 3.074/03 do CMN.  

Visto por especialistas como Wald (2004, p. 13) como um caso de sucesso de parceria 

público-privada, o FGC passou, aos poucos, a expandir a sua atuação. 

 Em 2007, foi eleito o garantidor de depósitos do ano pela IADI e em 2008, durante a 

crise e em conjunto com o BCB, atuou preventivamente, comprando carteiras de bancos em 

dificuldade e criando o Depósito a Prazo com Garantia Especial – DPGE, que oferece garantia 

até 20 milhões de reais, mediante contribuições especiais. Esse dispositivo ajudou a manter 

vivos os menores bancos que sofriam a ameaça de fuga de recursos aos bancos maiores – 

vistos como mais seguros – durante a crise de 2008. 

 Essa sua atuação foi muito elogiada por diversos autores (MESQUITA & TORÓS, 

2011, p. 14; FERREIRA, 2012; PRATES, 2013), fazendo com que ele fosse incorporando 

ainda outras novas funções. Entre elas, pode-se destacar a sua atuação como administrador no 

Regime de Administração Especial Temporária - RAET do Banco Cruzeiro do Sul, em 2012. 

Assim, hoje o FGC possui um papel pró-ativo e voltado tanto a atuar nos bancos em regimes 

especiais, quanto a evitar que esses sejam decretados.  

 Em 2013, essa atuação expandida ganhou guarida estatutária com a Resolução 

4.222/13, que também aumentou a cobertura dos depósitos para 250 mil reais e instituiu um 

Conselho de Administração independente. Essas duas últimas alterações, justificadas como 

uma adequação a padrões internacionais. A expansão da atuação, também é válido observar, 

também aparenta ser uma tendência internacional, positivamente avaliada por organizações 

internacionais como o FSB (2011) e implementada com bons resultados por outros sistemas 

de garantia de depósitos mundo afora, inclusive nos EUA, Alemanha, Canadá e Coréia do 

Sul. 

 Uma alteração que foi cogitada (COSTA, 2001), mas nunca se implementou no FGC 

foi a variação das contribuições em razão do risco assumido pelas organizações financeiras. 

Questionado sobre isso em entrevista feita para este trabalho, um funcionário do FGC afirmou 

que há no ambiente brasileiro uma preocupação maior com garantir a competitividade dos 
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bancos menores, tendo em vista o alto grau de concentração da indústria, do que em mitigar o 

risco moral através de contribuições variáveis. Como os bancos menores em geral tem 

posições de maior risco no mercado, esses seriam ainda mais pressionado por uma 

contribuição variável, o que poderia favorecer uma concentração ainda maior da atividade 

bancária. 

 Para esta análise de caso, é importante notar que o FGC sofre algumas dificuldades no 

ambiente institucional brasileiro. Em agosto e setembro de 2013, algumas reportagens 

jornalísticas (ÉPOCA, 2013a; 2013b) denunciaram possíveis desvios de conduta por parte do 

FGC na administração do Banco Cruzeiro do Sul. A denúncia culminou no afastamento de 

alguns funcionários do FGC, ainda que o FGC tenha publicamente manifestado que não 

ocorreram quaisquer desvios de conduta, o afastamento tendo sido motivado para manter a 

imagem de idoneidade. 

 Também no decorrer do ano de 2013, algumas decisões judiciais expuseram o risco 

legal a que o FGC está exposto, o qual é potencializado pelos seus vultosos recursos 

financeiros. Assim, a percepção combinada de capacidade econômica com vulnerabilidade 

jurídica e administrativa, parece estar ensejando diversas ações e teses judiciais visando 

alcançar o patrimônio do FGC. Desses novos litígios, merece destaque a tese defendida no em 

um caso trabalhista da VASP, que, visando executar créditos contra o Banco Rural, busca 

atribuir às contribuições feitas ao FGC pelo Banco Rural caráter de investimento, pelo que 

tais contribuições seriam penhoráveis visando à satisfação de créditos trabalhistas. O fato do 

Tribunal Superior do Trabalho ter mantido uma liminar nesse sentido e o FGC ter sido 

obrigado a recorrer ao Supremo Tribunal para o desbloqueio dos valores é, no mínimo, 

demonstrativo da insegurança institucional à qual o FGC está submetido. Imputar às 

contribuições obrigatórias feitas ao FGC caráter de investimento não só ignoraria a função de 

interesse público exercida pelo FGC na rede de segurança do sistema financeiro, como tem 

consequências muito perniciosas para o garantidor e a sua função de proteger a economia 

popular e evitar corridas bancárias. 

 Em outra decisão judicial recente, o TJ-SP reconheceu que investidores institucionais, 

quando representando uma coletividade de pessoas, deveriam ser ressarcidos não de acordo 

com o limite de cobertura para uma pessoa jurídica normal, mas como se fossem diversas 

pessoas físicas. Como a cobertura é por CPF ou CNPJ, isso faria com que, por exemplo, um 

fundo de pensão que represente 100 pessoas, tivesse seus depósitos garantidos pelo FGC não 

até 250 mil reais, mas até 25 milhões de reais.  
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Esse tipo de argumento desconsidera a razão precípua por trás da criação dos 

garantidores de depósito, qual seja, a proteção dos pequenos depositantes do risco advindo de 

se encontrarem em situação de assimetria informacional frente às organizações financeiras. 

Investidores institucionais, dentre eles fundos de pensão - entre os quais se encontram alguns 

dos maiores players do mercado financeiro brasileiro -, são investidores qualificados, com um 

grande poder de obtenção e análise de informações, pelo que cogitar a assimetria 

informacional nesse caso seria teratológico. As consequências desse tipo de decisão judicial 

no sistema de garantia de depósitos e na estrutura de incentivos, a julgar pela análise da 

literatura, seriam desastrosas. Logo, tem-se aqui um argumento em favor da necessidade de 

adequação institucional para os garantidores de depósitos. 

 Por fim, segue uma tabela com os principais projetos de garantidor de depósitos 

realizados no Brasil e suas características funcionais e estruturais de acordo com os critérios 

anteriormente selecionados. Essa tabela permite observar as semelhanças e diferenças entre os 

projetos apresentados e as características definidas pelo FGC em 1995 e aqueles e as 

mudanças sofridas pelo FGC nos seus primeiros 18 anos de existência. 

 

  FGDLI ISIF 
Projeto 
Serra 

Projeto 
Fortunati FGC (1995) FGC (2013) 

Administração pública mista mista pública privada 
privada + CA 
independente 

Adesão compulsória compulsória compulsória compulsória compulsória compulsória 

Limite R$ 5.000 

100% até x, 
80% a partir 

de x a definir a definir R$ 20.000 
R$ 250.000 e 

DPGE 

Fonte mista mista privada 
prioritariamente 

privada privada privada 

Momento ex ante ex ante ex ante ex ante 
prioritariamente 

ex ante ex ante 

Tipo fixo fixo fixo 
ajustado ao 

risco fixo fixo 

Função paybox paybox plus paybox plus paybox paybox paybox plus 
Tabela 5. FONTE: elaboração própria. 
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5.9 O Chipre e a quase quebra da confiança 

 

 O sistema de garantia de depósitos do Chipre não desfruta da importância histórica, do 

status de modelo dos sistemas americano e alemão. Tampouco possui a relevância contextual 

que o sistema brasileiro tem para este trabalho. Contudo, é um sistema que há pouco tempo 

esteve sobre os holofotes do sistema financeiro internacional, bem como se mostrou capaz de 

influenciar todo esse de maneira significativa, ainda que não por razões nobres. 

 No início de 2013 a economia do Chipre e, sobretudo, os seus bancos, encontravam-se 

em uma situação financeira assaz delicada. A literatura tende a verificar que isso se deu por 

uma conjunção de três fatores. 

  Em primeiro lugar, tal como antes dessa crise já atentava Stephanou (2011), a 

economia cipriota era muito pequena em relação ao total dos ativos de seus bancos. Para se ter 

uma ideia, em 2010 o total de ativos dos bancos cipriotas correspondia a 896% do PIB desse 

país. Ainda que uma proporção consideravelmente menor que a de Luxemburgo - cujo 

sistema bancário era mais de 21 vezes maior que o seu PIB à época -, era uma proporção 

muito superior à média dos países da UE e da Zona do Euro, cujos sistemas bancários 

representavam 357% e 334% dos seus PIB's, respectivamente (STEPHANOU, 2011, p. 4). 

Além disso, tratava-se de uma economia muito pouco diversificada, centrada em serviços e 

voltada par ao exterior. 

 Em segundo lugar, muitos desses depósitos eram detidos por estrangeiros. Esses 

depósitos estavam lá por razões tributárias, representavam 37% dos depósitos 

(STEPHANOU, 2011, p. 11), sendo que 3/4 desses eram vistos como de curto prazo - pois 

seriam eventualmente reinvestidos no exterior - (MOODY's, 2010), e sobre os quais eram 

exigidos requerimentos de capital de 20%, o mesmo percentual aplicado aos depósitos dos 

residentes (SAVVIDES, 2013, p. 114). 

 O terceiro fator diz respeito às contínuas reestruturações da dívida pública grega, 

quase sempre envolvendo descontos por parte dos credores.  

 Esses três fatores interagiram. O setor bancário no Chipre detinha muitos recursos, e 

muita liquidez, pois alimentado por depósitos estrangeiros advindos em razão de um regime 

tributário menos oneroso e regulações bancárias mais lenientes. A economia era pouco 

diversificada e - no que pode ser considerado uma verificação empírica da hipótese da 
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instabilidade financeira de Minsky (1992) - o excesso de liquidez fazia com que faltassem 

bons projetos para os recursos e, portanto, muitos empréstimos fossem aprovados para 

empreitadas de alto risco. Além disso, o excesso de liquidez contribuía para a compra maciça 

de títulos públicos, tanto do próprio Chipre, como da Grécia. 

 Assim, quando os títulos da dívida grega sofreram uma grande desvalorização em 

razão da crise desse país, os bancos cipriotas se viram fragilizados. Em um efeito bola de 

neve, os depositantes não residentes  (sobretudo Russos) começaram a retirar seus recursos do 

país, e como tais recursos - mesmo com maior risco de liquidez - não tinham requerimentos 

de capitais mais robustos, os bancos cipriotas se encontraram realmente despreparados para 

aquela situação. O governo do Chipre, chamado a intervir e ajudar os bancos, também se 

encontrou despreparado, não só por anos de bonança que tinham se convertido em descuidos 

fiscais, mas também por que o setor bancário era muito maior que a economia do país. Nesse 

contexto, ser parte da UE e da Zona do Euro parecia a única tábua de salvação, afinal, ainda 

que a dívida do Chipre fosse grande em relação ao tamanho da economia do país, em termos 

comparativos à economia da UE eram valores pequenos
97

. 

 A UE e o FMI, a fim de mitigar a crise econômica que se alastrava nesse país e 

ameaçava a economia europeia e mundial, ofereceram ajuda, mas não sem uma contrapartida. 

Entretanto, os títulos da dívida do Chipre tiveram seu rating rebaixado, impedindo que 

pudessem ser utilizados como colateral em empréstimos junto ao Banco Central Europeu - 

BCE. Negociações mais duras com a UE e o FMI seriam necessárias. 

 Desse modo, como narram Buchheit e Gulati (2013) na noite de 15/03/2013 o UE, o 

FMI e o governo do Chipre se reuniram para discutir um empréstimo emergencial. Entre 

opções de reestruturação dos títulos cipriotas, um mero bailout e confisco do dinheiro dos 

depositantes, a última opção foi escolhida. Essa escolha foi feita a partir de um diagnóstico de 

que ajustes fiscais precisavam ser profundos e que como quase todos os depositantes cipriotas 

tinham, por tempo demais, sido beneficiados por um sistema que era visto como 

demasiadamente leniente – e isso à custa da estabilidade do sistema econômico europeu e 

mundial -, todos deviam ajudar a pagar a conta. 

 Esse caso não teria relevância para a presente pesquisa não fosse um dado relevante. 

Não se pretendia confiscar apenas um percentual do dinheiro dos depositantes com mais do 

                                                           
97

 O socorro total para que o Chipre saldasse suas dívidas era estimado em 18 bilhões de euros, ou seja, 

aproximadamente 0,14% do tamanho da economia europeia, avaliada em 13 trilhões de euros (BUCHHEIT & 

GULATI, 2013, p. 1). 
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que 100 mil euros, que era o grau de cobertura de depósitos não só estimulado, mas imposto 

pela UE para todos os países membros, conforme já visto. Requeria-se que também os 

depósitos segurados fossem em parte confiscados. Para não dizer que se tratava de um 

desrespeito à diretiva europeia de garantia de depósitos, o confisco seria apresentado como 

uma tributação extraordinária, denominada "contribuição solidária". Mais especificamente, os 

depósitos segurados seriam taxados em 6,75% e os valores que superassem os 100 mil euros 

seriam taxados em 9,9% 

 A consequência disso foi que, antes do acordo ser implementado, pois a aprovação 

pelo Congresso cipriota ainda era pendente, houve, além de grande indignação popular com as 

medidas, uma corrida bancária. Em frente a isso, o governo cipriota resolveu limitar os saques 

diários das contas bancárias do Chipre e posteriormente fechar as agências. A medida teve 

forte impacto no índice geral de confiança na UE (VALOR, 2013), o qual, pode-se 

argumentar, só não foi maior porque as autoridades envolvidas resolveram voltar através e 

manter os depósitos dentro da garantia de 100 mil euros intactos. 

 De toda forma, conforme foi possível observar na Conferência de Pesquisa de 2013 

patrocinada pelo IADI, ocorrida em abril de 2013, havia uma grande preocupação entre os 

representantes dos garantidores de depósitos sobre os efeitos que a ameaça aos depósitos 

garantidos no Chipre teriam sobre a confiança do público nos garantidores em geral. Nesse 

evento, Jean-Pierre Sabourin afirmou que as medidas aventadas no Chipre possivelmente 

destruíram anos de trabalho dos garantidores de depósito na construção da confiança do 

público geral e nos programas de public awareness. A afirmação ganha peso ao considerar 

que o autor dela é, quiçá, a figura mais proeminente entre os garantidores de depósitos de todo 

o mundo, sendo ex-presidente do garantidor canadense, tendo presidido os grupos de estudos 

do FSB que estiveram na gênese da IADI, tendo sido o primeiro presidente da IADI (2002-

2007) e sendo hoje, após sua aposentadoria no garantidor canadense, o atual presidente do 

garantidor de depósitos da Malásia 

 Nesse mesmo sentido, Buchheit e Gulati (2013, p. 2) atentam que as propostas 

negociadas pela UE e pelo FMI passaram a mensagem de que os garantidores de depósitos 

podem proteger o depositante se o banqueiro fizer algo de errado, mas não se o governo 

decidir tomar os depósitos. Em suma, o que se viu foi que duas organizações que promoveram 

e promovem a ideia de garantia de depósitos - nomeadamente, a UE e o FMI -, sugerindo que 

essa garantia fosse desconsiderada, o que gerou um clima de grande desconfiança quanto à 

efetividade das garantias oferecidas pelos garantidores de depósitos.
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6. RESULTADOS 

 

Neste capítulo, será avaliada a pergunta de pesquisa frente à hipótese. Parte da 

pergunta de pesquisa foi já respondida ao fim do capítulo quatro, quando se delimitaram os 

vetores da discricionariedade na regulação bancária internacional. Expor como esses vetores 

interagem no caso dos garantidores de depósitos e de que modo isso pode trazer eventuais 

sugestões para a definição do grau de discricionariedade, é uma tarefa que será realizada a 

seguir.  

Assim, este capítulo se divide em três partes. Primeiramente serão expostos 

comparativamente os diferentes graus de discricionariedade presentes na regulação 

internacional relativa aos garantidores de depósitos. Em um segundo momento será analisada 

a interação dos vetores na definição desses graus de discricionariedade. Por fim, são feitas 

algumas sugestões de como essa análise pode contribuir na definição desse grau nos casos de 

regulação bancária internacional. 

 

6.1 Os graus de discricionariedade no caso dos garantidores de depósitos 

 

No capítulo anterior, foram expostos os padrões propagados pelas organizações 

internacionais relativos aos garantidores de depósitos. Como a preocupação aqui é com o grau 

de discricionariedade conferido por esses padrões, eles foram analisados em detalhe, pelo que 

se pode verificar 14 assuntos acerca dos quais algum tipo de padrão foi proposto. 

Comparando cada um dos quatro códigos de conduta oferecidos pelas organizações 

internacionais nesses 14 assuntos, buscou-se classificar a rigidez de cada padrão colocado. 

Nos casos em que o padrão era muito aberto, dando somente uma designação de fim, do tipo 

"s garantidores devem ter fontes adequadas de recursos", considerou-se o padrão flexível, pois 

apesar impor um objetivo, permite que ele seja atingido livremente. Nos casos em que havia 

alguma margem de discricionariedade, do tipo "os entes privados devem ser os principais 

responsáveis por custear os garantidores", considerou-se o padrão médio, pois se dá uma linha 

geral, mas permite ainda uma grande variação nos arranjos. Já nos casos em que há clara 

definição da configuração que se espera, do tipo "o financiamento deve ser exclusivamente 

privado", considerou-se o padrão rígido. 
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A fim de limitar os resultados e não causar distorções, não foram analisados os 

assuntos acerca dos quais nenhuma organização impôs um padrão ao menos médio. 

Assim, os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

tema\organização FMI UE ASBA IADI 
proteção explícita rígido rígido rígido rígido 

tipo de cobertura rígido rígido rígido rígido 

responsável pela 
administração médio flexível flexível médio 

fonte das contribuições médio flexível flexível médio 
momento das 
contribuições médio flexível flexível flexível 
cálculo das 
contribuições rígido flexível flexível flexível 
mandato flexível flexível médio flexível 

compulsoriedade da 
associação rígido rígido rígido rígido 

 previsão para cross-
border flexível rígido flexível rígido 

tempo do reembolso médio rígido rígido médio 
depósitos 
interbancários flexível rígido flexível flexível 
independência 
operacional rígido flexível rígido rígido 
conscientização pública flexível flexível flexível rígido 

proteção legal aos 
funcionários flexível flexível flexível rígido 

      Tabela 6. FONTE: elaboração própria. 

 

Para classificar o grau de discricionariedade combinado, inicia-se em 'A+' para o mais 

rígido possível e se vai até 'E-' para o mais flexível. O mais rígido sendo aquele que possui 

padrões rígidos nos quatro códigos de conduta e o mais flexível sendo aquele que possui 

padrões flexíveis nesses mesmos quatro, conforme a seguinte tabela: 
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Classificação\discricionariedade rígido médio flexível 

A+ 4 0 0 

A 3 1 0 

A- 3 0 1 

B+ 2 2 0 

B 2 1 1 

B- 2 0 2 

C+ 1 3 0 

C 1 2 1 

C- 1 1 2 

D+ 1 0 3 

D 0 4 0 

D- 0 3 1 

E+ 0 2 2 

E 0 1 3 

E- 0 0 4 
     Tabela 7. FONTE: elaboração própria. 

 

Assim, foi avaliado o grau de discricionariedade dos padrões referentes a cada um dos 

14 temas em uma mesma escala, os resultados sendo demonstrados abaixo: 

 

tema 
grau de 

discricionariedade 
   proteção explícita A+ 
   tipo de cobertura A+ 
   responsável pela 

administração E+ 
   fonte das contribuições E+ 
   momento das contribuições E 
   cálculo das contribuições D+ 
   mandato E 
   compulsoriedade da 

associação A+ 
   previsão para cross-border B- 
 

legenda 
 tempo do reembolso B+ 

 
A   

depósitos interbancários D+ 
 

B   

independência operacional A- 
 

C   

conscientização pública D+ 
 

D   

proteção legal aos funcionários D+ 
 

E   
      Tabela 8. FONTE: elaboração própria. 
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Feita essa análise e essa classificação, é possível verificar com maior acuidade como 

se deu a interação entre os vetores da discricionariedade. 

 

  

6.2 Os vetores da discricionariedade no caso dos garantidores de depósitos 

 

Antes que se possa fazer qualquer sugestão, é necessário ver detalhadamente o que o 

caso dos garantidores diz em favor de padrões rígidos e o que diz em favor de padrões 

flexíveis, para depois confrontar esses vetores. 

Primeiramente, é preciso notar os aspectos nos quais a regulação internacional possui 

maior rigidez, a saber:  

 

 existência de uma garantia explícita; 

 limitação da cobertura; 

 obrigatoriedade de associação; 

 previsões para casos de organizações transfronteiriças (cross-border); 

 reembolso rápido; 

 independência operacional. 

 

 De acordo com a teoria de Acemoglu e Robinson (2013), a economia e a sociedade se 

beneficiariam de instituições econômicas inclusivas, essas, conforme já exposto, consistindo 

em instituições que ofereçam a inserção de um maior número de pessoas nas atividades 

econômicas. Esse é o caso dos garantidores, pois eles protegem os pequenos depositantes, 

eliminado, ao menos em tese, o risco de assimetria informacional ao qual esse estaria sujeito. 

A diminuição desse risco tem o condão de incentivar a inclusão financeira da população mais 

vulnerável. Esse ideal e o fato da confiança ser um baldio (common) formam o vetor que 

busca evitar um race to the bottom, o que resulta em padrões mais rígidos no que concerne à 

obrigatoriedade de se possuir uma garantia explícita dos depósitos. As ideias de Sen (2000) 

sobre liberdades econômicas caminham no mesmo sentido. Sendo que a obrigatoriedade de 

associação é apenas uma forma de reforça esses objetivos, a final, de nada adiantaria uma 

cobertura explicita sem aderentes. 
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 Questões de competitividade e a pretensão de mitigar o risco moral, por sua vez, 

fazem com que existam princípios rígidos determinando que a cobertura oferecida pelos 

garantidores seja limitada e em valor não muito elevado. 

 A demanda por coordenação regulatória, já vista como presente em um mundo 

globalizado, aparenta ser o principal fator por trás da rigidez verificada quanto a existência de 

previsões para os casos de garantia de depósitos de organizações financeiras transfronteiriças. 

 O reembolso rápido, por sua vez, parece ter a ver diretamente com a proteção da 

confiança no sistema e a cautela contra o risco sistêmico, fatores ligados ao vetor que visa 

evitar uma race to the bottom. 

 Por fim, evitar a captura regulatória e o desenvolvimento de instituições políticas 

extrativas (ACEMOGLU & ROBINSON, 2013, pp. 73-78) que centralizem o poder é parte da 

imposição de padrões a favor de um garantidor que seja operacionalmente independente e 

insulado de pressões indevidas de políticos e da indústria. 

 Em outros aspectos, conforme visto, a regulação internacional dos garantidores de 

depósitos é mais flexível. São esses:  

 

 definição do responsável pela administração; 

 fonte, momento e cálculo das contribuições; 

 extensão do mandato; 

 depósitos interbancários; 

 conscientização pública; 

 proteção dos funcionários dos garantidores. 

 

A definição do responsável pela administração envolve muito o ambiente institucional 

de cada país. Como demonstra o caso alemão (BECK , 2001; ABELSHAUSER, 2005), 

associações fortes ligadas a setores da indústria bancária podem oferecer uma administração 

bastante capaz aos garantidores. Já países com um governo forte enfrentam maiores 

dificuldades, como comprova o caso brasileiro, no qual o FGC precisou da iniciativa e 

chancela governamental para ser criado, e a expansão do seu mandato se deparou com 

gargalos institucionais. 
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A mesma consideração pode ser feita sobre a definição da fonte, momento e cálculo 

das contribuições. Enquanto a fonte de recursos é quase sempre prioritariamente privada, 

como demonstra o Gráfico 5, o fine tunning que envolve definições como a existência de uma 

linha de crédito em stand-by com o poder público é uma questão de autodeterminação dos 

países. O momento das contribuições é um caso que dificulta padrões rígidos, pois definições 

mistas são muito comuns e refletem a opção por não onerar previamente - e talvez 

desnecessariamente - a indústria. Já o cálculo das contribuições é uma matéria na qual, 

conforme comprovam as discussões na UE, alguns países tentam forçar que o padrão seja de 

variação ao risco . Entretanto, além do fato de que a forma de se avaliar o risco é matéria 

complexa e que pode gerar distorções e consequências indesejáveis, conforme já dito em 

outro momento, é uma escolha que apresenta um trade-off com a competitividade, por vezes 

vistas como prioridade para um país. Nesse tocante, olhar o caso americano e o caso brasileiro 

frente a frente é particularmente esclarecedor. Os EUA possuem um setor bancário pouco 

muito pulverizado, preocupando-se mais com a variação do risco. Já o Brasil possui um setor 

muito concentrado, no qual a implementação de contribuições variando com o risco, 

conforme afirmou em entrevista um funcionário do próprio FGC, traria o efeito indesejado de 

concentrar ainda mais a indústria, pois os menores bancos, que já tem dificuldades para 

sobreviver, são os que operam com maior grau de risco. Essa escolha também, por óbvio, 

envolve a importância dada à existência de competição na indústria em oposição a uma maior 

preocupação com a estabilidade financeira. 

A extensão do mandato é uma questão que envolve todos os vetores opostos ao one 

size fits all. Primeiro, sua eficiência depende do ambiente institucional, como demonstra as 

dificuldades encontradas pelo FGC na expansão do seu mandato. Segundo, o 

experimentalismo é uma razão utilizada para que o garantidor tente novas estratégias de 

resolução a fim de diminuir os custos das quebras bancárias para si e para a economia. E 

terceiro, o quanto o garantidor pode fazer na rede de segurança não deixa de ser uma 

importante escolha das autoridades reguladoras nacionais, para a qual a autodeterminação se 

demonstra valiosa. 

A proteção de depósitos interbancários, a conscientização pública e a proteção dos 

funcionários são aspectos que se relacionam com o risco moral e a confiança dos depositantes. 

Contudo, também são aspectos de fine tunning que envolvem trade-offs ‘cinzentos’. A 

proteção de depósitos interbancários pode aumentar o risco moral por proteger agentes que, 

ao meos em tese, teriam maior acesso a informações acerca da condição financeira e 
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administrativa da organização na qual mantém depósitos, mas diminui o risco sistêmico, por 

evitar quebras sucessivas por meio de um efeito dominó. A conscientização pública é 

geralmente vista como desejável, mas pode ter custos relevantes, o que explica o fato de 

poucos países da amostra observada realizarem surveys. Já a proteção de funcionários, 

embora apta a insulá-los de pressões indevidas, pode facilitar a captura, o problema de 

agência e não incentivar o dever de cuidado. Logo, são questões nas quais, a julgar pela 

literatura, a autodeterminação tem maior peso, favorecendo a flexibilidade dos padrões. 

 

 

6.3 Sugestões inferíveis 

 

Delimitados os diferentes graus de discricionariedade e a interação dos vetores no caso 

dos garantidores, resta saber o que a análise desse caso a partir do enquadramento teórico 

proposto pode sugerir para a gestão do problema da discricionariedade.  

Contrapondo os padrões rígidos aos flexíveis e analisando as razões por trás de cada 

um a partir da literatura, algumas reflexões podem ser feitas. Conforme atenta North (1990) e 

pode ser percebido pelo estudo de caso, o ambiente institucional de cada país – 

compreendendo tanto as instituições formais quanto as informais – influencia diretamente os 

resultados das políticas regulatórias. Como demonstra Abelshauser (2005), olhar as 

particularidades dos ambientes institucionais permite que cada país aproveite ao máximo suas 

vantagens comparativas. Também o baixo nível de informação dos agentes que promovem 

padrões a partir de fóruns de deliberação centralizados - já detalhado aqui a partir dos 

trabalhos de Sowell (2009) –, torna pouco prudente a adoção de práticas universais visando 

alterar as estruturas de incentivo locais. Por essa ótica, melhor seria o teste monitorado de 

alternativas, conforme propõe o experimentalismo. Por fim, o fato de vivermos em uma 

sociedade composta majoritariamente por democracias, faz da autodeterminação um valor em 

si, que só pode ser ignorada motivadamente. Assim, o argumento pela flexibilidade dos 

padrões surge bastante robusto. 

Entretanto, algumas situações são específicas e reiteradas o suficiente para que 

prescrições mais precisas possam ser aduzidas. Afinal, não só os garantidores de depósitos, 

mas todos os elementos da regulação bancária são aspectos cuja incidência na realidade nem 
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sempre é cotidiana. Uma quebra bancária, felizmente, não ocorre todos os dias em todos os 

países. Quando ocorre, a situação pode, com grande facilidade, assumir dimensões não 

antecipadas em razão das agudas sensibilidades políticas, econômicas e sociais envolvidas 

com a prática bancária. Isso pode ser visto no caso de cada um dos quatro países observados 

em detalhe no capítulo anterior. Uma crise pode facilmente subverter a ordem previamente 

existente e demandar mudanças imediatas. Assim, cada crise é um aprendizado. Poder 

observar as experiências da comunidade internacional é, quiçá, o mais valioso atributo 

oferecido pelas organizações internacionais que compõe a arquitetura regulatória do sistema 

financeiro internacional. E é dessa observação que alguns núcleos prescritivos podem ser 

extraídos. 

Logo, parece certo que não existe um grau ideal de discricionariedade, mas diferentes 

graus ideais a depender da matéria que está sendo regulada. Quando existirem preocupações 

robustas de competitividade, coordenação e/ou higidez, e para essas a experiência 

internacional oferecer sugestões testadas em pelo menos alguns ambientes, é possível que um 

padrão rígido seja apropriado e eficiente. Mas a eleição desse padrão hipotético precisa, caso 

ele deseje ser observado - afinal, está se falando, ao menos em tese, de soft law - , levar em 

conta as preocupações, limitações e anseios da diversidade de integrantes dos fóruns 

internacionais. Como um funcionário do FGC relatou a esta pesquisa, em alguns aspectos as 

discussões das organizações internacionais não são observadas simplesmente por estarem 

centradas exclusivamente nas preocupações, limitações e anseios de outros países. Afinal, é 

natural que organizações como a UE tenham preocupações regulatórias específicas, o 

problema reside em querer eleger essas preocupações como dominantes aos demais países da 

comunidade internacional, independentemente do contexto. 

Nesse sentido, o resultado da cluster analysis - que demonstra correlação entre 

regionalidade e tipo de configuração dos garantidores - aponta, ainda que 

despretensiosamente, para o oportunismo de discussões regionais, que combinem a troca de 

experiências com a observação das peculiaridades locais. Entretanto, nada impede a 

aparentemente salutar prática de aprendizado horizontal defendida por Trubek (2010), que 

consiste em “scan globally, reform locally”. Os fóruns internacionais, assim, não deixam de 

ter um grande valor. 

Assim, se o problema da discricionariedade foi metaforicamente caracterizado como a 

passagem de Ulisses pelo estreito de Messina - narrada na Odisseia de Homero (2012) -, 

durante a qual teve de navegar entre os perigos de Cila e Caríbdis, também nessa metáfora é 
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possível vislumbrar uma sugestão. Ulisses é um herói grego atípico, pois não possui poderes 

especiais, mas que triunfa frente às adversidades através de seu brilhantismo, malícia e 

versatilidade. Para passar entre os dois monstros marítimos, Ulisses optou por navegar mais 

próximo a Cila, o monstro de seis cabeças, e arriscar a vida de alguns de seus homens, do que 

arriscar todo o navio em Caríbdis, o redemoinho. Ao fim, seis homens foram mortos por Cila, 

mas o navio permaneceu intacto e a travessia foi feita. Aplicando ao caso da regulação 

bancária internacional, a estratégia de navegar mais próximo aos perigos da arbitragem 

regulatória parece ser mais adequada, ainda que não inofensiva, do que arriscar a efetividade 

de toda a regulação na rigidez do one size fits all. 

Dito tudo isso, o que se pode concluir da análise de caso dos garantidores a partir do 

enquadramento teórico proposto é que, sob justificativas adequadas, padrões rígidos podem 

ser erigidos, mas em regra o processo de regulação deve respeitar e se utilizar das 

peculiaridades locais para sua maior eficácia. Considerando que a confiança é um baldio 

(common) e que a regulação bancária internacional tem na gestão da confiança um ponto 

fulcral, nada mais adequado que a conclusão auferida coincida com a de Ostrom
98

 (1990) para 

os problemas de ação coletiva. Uma solução que consiste não em uma fórmula mágica, mas 

sim na constatação da dificuldade e da complexidade da tarefa de adequação institucional. É 

necessário, portanto, pensar em uma adequação institucional tal como Ulisses, com 

inteligência, astúcia e versatilidade. 

                                                           
98

 Visto em sede de excurso nas pp. 88 deste trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho foi resultado de uma pesquisa que buscou compreender melhor a 

regulação bancária internacional. Partindo do problema relativo ao grau de discricionariedade 

conferido pelas organizações internacionais aos países na implementação de padrões 

regulatórios, a literatura de regulação bancária foi perscrutada à luz da literatura de direito e 

desenvolvimento. Além disso, atores desse cenário foram entrevistados, eventos foram 

acompanhados, notícias foram compulsadas e diversos documentos oficiais foram colhidos e 

apreciados. 

 A busca por esclarecer as nuances do problema de pesquisa levou à construção de um 

enquadramento teórico. Esse enquadramento em muitos momentos serviu como compilação 

da literatura existente, mas em outros buscou formas novas de expor os fenômenos 

verificados nesse cenário. Em tais exposições sempre se buscou a maior clareza possível, sem 

que isso causasse um sério prejuízo à precisão do conteúdo. Pede-se desculpa por quando isso 

não foi possível, seja por limitações do autor ou pela dificuldade de se servir a dois senhores. 

  No que se refere às questões centrais que nortearam a pesquisa, foi possível mapear os 

vetores que influenciam na definição do grau de discricionariedade e demonstrar como eles 

interagem em um caso concreto de regulação bancária. Acredita-se que esse mapeamento 

pode ajudar a entender melhor a decisão que está se tomando quando se cria uma regulação 

internacional. Afinal, não só a escolha de um grau de discricionariedade é imperativa, como 

essa escolha envolve necessariamente priorizar alguns aspectos em detrimento de outros. 

Nesse caso, à semelhança do que ocorre em todas as ciências humanas, o cobertor é curto, 

mas escolhas precisam ser feitas. É melhor, portanto, que se tenha o conhecimento das forças 

que direcionam essa decisão para (ou contra) cada um de seus extremos. Quanto a esse 

particular, a análise do caso dos garantidores de depósitos permitiu observar que a depender 

do objeto de cada disposição regulatória, os vetores possuem diferente peso.   

 Enfim, tem-se plena consciência de que a pesquisa realizada possui sérias limitações 

de profundidade e cognição. Entende-se também que algumas escolhas metodológicas e 

teóricas priorizaram certos aspectos em prejuízo de outros. Entretanto, este trabalho não tem, 

nem nunca teve a pretensão de resolver por definitivo o problema que analisa. Menos que isso 

- mais ainda assim talvez demasiadamente ambicioso - o que este trabalho buscou foi chamar 
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a atenção para questões que envolvem a regulação de uma indústria cujo bom funcionamento 

se compreende como chave para o desenvolvimento. 

 Isso se buscou, pois, enquanto a dicotomia mais ou menos regulação é por demais 

aguerrida para tentar se construir um consenso sobre, a busca por uma regulação melhor é 

certamente um objetivo comum a todos que encaram o problema de forma bem-intencionada. 

Para que se atinja uma regulação melhor, portanto, acredita-se indispensável compreender 

melhor as demandas e os vetores que originam e determinam as medidas regulatórias. Assim, 

a afirmação de que são necessários estudos mais aprofundados sobre o tema é, mais que uma 

formalidade acadêmica, uma constatação inexorável e um desejo sincero. 
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