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In the last few years there has been a good deal of discussion of a purported chasm 

which opened up some two centuries ago, with the advent of the Industrial Revolution, 

between “two cultures”, the literary artistic and the scientific. According to this 

diagnosis, any intelligent and articulate modern person is likely to inhabit one culture 

to the exclusion of the other. […] the type of effort required for the mastery of these 

two cultures will differ vastly. For the literary-artistic culture is understood as a 

general culture. The scientific culture, in contrast, is a culture for specialists. […] The 

conflict between “the two cultures” is in fact an illusion a temporary phenomenon 

born of a period of profound and bewildering historical change. What we are 

witnessing is not so much a conflict of cultures as the creation of a new (potentially 

unitary) kind of sensibility. […] Western man may be said to have been undergoing a 

massive sensory anesthesia (a concomitant of the process that Max Weber calls 

“bureaucratic rationalization”) at least since the Industrial Revolution, with modern 

art functioning as a kind of shock therapy for both confounding and unclosing our 

senses. 

(Susan Sontag, “One culture and the new sensibility”, Against Interpretation and 

Other Essays, 1965) 
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RESUMO 

Crises bancárias podem implicar uma alta redistribuição de recursos em uma sociedade. O 

interesse público em manter os bancos em funcionamento demanda o desenho de regimes 

eficazes de resolução, pois a falência desordenada desses intermediários pode ser uma fonte de 

risco sistêmico. O Banco Central, autoridade responsável por zelar pela higidez do sistema 

financeiro, pode se valer de diversos instrumentos para reestruturar ou liquidar um banco em 

dificuldade financeira. De modo a prevenir a propagação do risco sistêmico, as regras jurídicas 

conferem ao Banco Central uma ampla margem de discricionariedade no julgamento de quais 

bancos merecem receber assistência financeira e na escolha dos métodos de resolução bancária. 

O caráter globalizado das finanças exige uma maior coordenação entre autoridades domésticas 

na resolução de bancos que operam em múltiplas jurisdições. Algumas iniciativas de órgãos 

internacionais no período pós-crise de 2007-2008 têm buscado instituir, em nível global, um 

marco normativo para gerenciamento de crises bancárias, através da harmonização de regimes 

domésticos de resolução. O histórico de crises do sistema financeiro brasileiro levou ao 

desenvolvimento de uma rede de proteção bancária em momentos anteriores à crise financeira 

global de 2007-2008. Assim, o sistema financeiro brasileiro apresentou bom funcionamento 

mesmo nas fases mais agudas. Não tendo experimentado uma crise sistêmica no período 

recente, o Brasil não está passando por reformas profundas na estrutura institucional do seu 

sistema financeiro, a exemplo de países como Estados Unidos e Reino Unido. No entanto, 

desafios impostos pela crescente globalização das finanças e peculiaridades locais motivam 

reformas e mudanças discretas nos padrões de governança da rede de proteção brasileira.  

Através da reconstituição da atuação do Banco Central em três momentos de crise no Brasil, o 

presente trabalho busca analisar criticamente a rede de proteção bancária brasileira e os 

mecanismos jurídicos de accountability da autoridade financeira no exercício da supervisão e 

administração de crises bancárias. 

 

Palavras-chave: Banco Central. Governança global do sistema financeiro. Accountability e 

legitimidade. Risco sistêmico. Resolução bancária. 
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ABSTRACT 

Banking crises can have a distributive effect within a society. The public interest in a well-

functioning banking system requires that effective resolution regimes are framed in order to 

avoid the disorderly failure of such financial intermediaries and the eruption of systemic risk. 

The Brazilian Central Bank is mandated with the task of ensuring financial stability, and to 

discharge its duties the authority is entitled to use several instruments of bank restructuring and 

resolution. To avoid the spread of systemic risk, legal rules confer upon the Central Bank broad 

discretionary powers in the choice of methods for bank resolution. However, the crescent 

globalization of finance constrains the available options of the authority, especially in the case 

of failure of global financial conglomerates, where coordination and cooperation with foreign 

authorities may be required for an effective resolution. Since the outset of the global financial 

crisis, in 2007-2008, international financial regulators have undertaken several initiatives aimed 

at creating a coordinated international framework for crisis management, as demonstrated by 

the attempts to harmonize between domestic resolution regimes. The historic of banking crises 

in Brazil explains how the financial safety net became relatively robust in the country even 

before the global financial crisis and explains the resilient performance of the domestic system 

during the worst stages of the crisis. Since a systemic banking crisis did not strike the Brazilian 

financial system, it is relatively isolated from recent trends that are reshaping the institutional 

landscape of many national financial systems, such as the reorganization of the architecture of 

financial supervision. However, the challenges imposed by financial globalization and local 

factors are motivating reforms and subtle changes in the governance of the Brazilian safety net. 

Through the reconstitution of the acts taken by the Central Bank during three different crises in 

Brazil, this study aims to analyze, under a critical fashion, the evolution of the safety net of the 

Brazilian banking system and the design of legal mechanisms of accountability for the financial 

authority which apply to its supervisory and crisis management functions. 

 

Key-words: Central Bank. Global governance of the financial system. Accountability and 

legitimacy. Systemic risk. Bank Resolution. 

 

  



11 

 

LISTA DAS ABREVIAÇÕES UTILIZADAS 

 

ADCT   Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

BIS   Bank of International Settlements 

Bacen   Banco Central do Brasil 

BB   Banco do Brasil 

BB-BR  Banco Bom e Banco Ruim 

BC   Banco Central 

BCB   Banco Central do Brasil 

BCE   Banco Central Europeu 

BM&F   Bolsa de Mercadorias e Futuros 

BNDES  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

Bovespa  Bolsa de Valores de São Paulo 

CAE   Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 

CEF   Caixa Econômica Federal 

CF   Constituição Federal de 1988 

CMN   Conselho Monetário Internacional 

COMEF  Comitê de Estabilidade Financeira 

COPOM  Comitê de Política Monetária 

COREMEC Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de 

Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização 

CPI   Comissão Parlamentar de Inquérito 

CVM   Comissão de Valores Mobiliários 

DPGE   Depósito a Prazo com Garantia Especial 

EUA   Estados Unidos da América 



12 

 

FATF   Financial Action Task Force 

FCA   Financial Conduct Authority 

Fed   Federal Reserve dos EUA 

FGC   Fundo Garantidor de Créditos 

FMI   Fundo Monetário Internacional 

FMRD   Financial Market Regulatory Dialogue 

FPC   Financial Policy Committee 

FSA   Financial Services Authority 

FSAP   Financial Sector Assessment Program 

FSB   Financial Stability Board 

FSF   Financial Stability Forum 

FSOC   Financial Stability Oversight Council 

G-8   Grupo dos 8 

G-10   Grupo dos 10 

G-20   Grupo dos 20 

G-SIFI   Global Systemically Important Financial Institution 

IAIS   International Association of Insurance Supervisors 

IASB   International Accounting Standards Board 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IFIs   Instituições Financeiras Internacionais 

IGC   Inspeção Geral Consolidada 

IIF   Institute of International Finance 

IOSCO  International Organization of Securities Commissions 

ISDA   International Swaps and Derivatives Association, Inc. 



13 

 

LCFI   Large, Complex Financial Institution 

LCGFI   Large, Complex Global Financial Institution 

LF   Letra Financeira 

LRF   Lei de Responsabilidade Fiscal 

M&A   Mergers and Acquisitions 

MP   Medida Provisória 

NIFA   New International Financial Architecture 

OECD   Organization for Economic Cooperation and Development 

PDCF   Primary Dealers Credit Facilities 

P&A   Purchase and Assumption 

PAC   Programa de Aceleração do Crescimento 

PIB   Produto Interno Bruto 

PREVIC  Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

PROER Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional 

PROES Programa de Estímulo à Redução da Participação do Setor Público 

Estadual na Atividade Bancária 

RAET   Regime de Administração Especial Temporária 

RRP   Recovery and Resolution Plan 

RSOC   Reports on the Observance of Standards and Codes 

SEC   Securities and Exchange Commission 

SELIC   Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

SFN   Sistema Financeiro Nacional 

SIFI   Systemically Important Financial Institution 

SIV   Structured Investment Vehicle 



14 

 

SPB   Sistema de Pagamentos Brasileiro 

STF   Supremo Tribunal Federal 

SUSEP  Superintendência de Seguros Privados 

TAF   Term Auction Facility 

TARP   Troubled Asset Relief Program 

UNCITRAL  Comissão das Nações Unidas para o Direito Internacional 

 

  



15 

 

LISTA DE TABELAS E QUADROS 

 

Tabela 1 - Diferenciação entre accountability e conceitos correlatos ........................ 36 

Tabela 2 - Participação dos conglomerados e das instituições independente do 

segmento bancário nos principais agregados contábeis (Dezembro/2012) ............... 166 

  

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens de métodos de resolução 

.................................................................................................................................. 45 

Quadro 2 – Bancos de pequeno e médio porte sob regimes especiais de liquidação 

ou adquiridos por outras instituições (2008-) ............................................................ 87 

Quadro 3 – Países com representatividade em órgãos internacionais no período 

pós-crise (2008-) ....................................................................................................... 115 

Quadro 4 - Mecanismos de accountability do Bacen para as entidades sob 

supervisão e sociedade .............................................................................................. 156 

  

  

  

  

  

  

 

 

  



16 

 

LISTA DE DIAGRAMAS E FIGURAS 

 

 

Diagrama 1 - Visão geral da arquitetura da supervisão do Sistema Financeiro 

Nacional ................................................................................................................... 
54 

Diagrama 2 - Visão geral da arquitetura do sistema financeiro internacional 

................................................................................................................................... 
110 

Diagrama 3 – Processo de monitoramento da implantação doméstica de standards 

internacionais ........................................................................................................... 
118 

  

Figura 1 – Relevância dos atores da rede de proteção antes, durante e após crises.. 146 

  

 

  



17 

 

SUMÁRIO 

  

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 19 

CAPÍTULO I: REGULAÇÃO SISTÊMICA E ARQUITETURA DA SUPERVISÃO .. 30 

1.1. Algumas definições ........................................................................................................ 30 

1.1.1. Regulamentação, regulação, standards e supervisão ............................................... 30 

1.1.2. Risco sistêmico ........................................................................................................ 31 

1.1.3. Accountability .......................................................................................................... 35 

1.2. Mecanismos de administração de crises bancárias: a rede de proteção ......................... 37 

1.2.1. A função de prestamista de última instância ........................................................... 38 

1.2.1. Seguro de depósitos ................................................................................................. 40 

1.2.1. Regimes de resolução .............................................................................................. 41 

1.3. Visão geral da arquitetura da supervisão financeira no Brasil ....................................... 52 

CAPÍTULO II: A ATUAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM TRÊS 

MOMENTOS DE CRISE ...................................................................................................... 56 

2.1. Primeiro momento: crise bancária pós-estabilização monetária .................................... 59 

2.1.1. Banco Econômico .................................................................................................... 65 

2.1.2. Banco Nacional e o PROER .................................................................................... 66 

2.1.3. Banco Bamerindus e a desnacionalização ............................................................... 69 

2.1.4. Reforma do aparato regulatório e saneamento de bancos públicos ......................... 72 

2.2. Segundo momento: crise cambial (1999) ....................................................................... 73 

2.2.1. Novas regras prudenciais e mudanças na supervisão .............................................. 77 

2.3. Terceiro momento: crise financeira global (2007-2008) e depois ................................. 80 

2.3.1. Bancos públicos: a rede de segurança “não convencional” ..................................... 83 

2.3.2. Falências de bancos pequenos e médios e a instrumentalização do FGC................ 85 

2.4. Um balanço da accountability do Banco Central nos três momentos de crise .............. 90 

2.4.1. Accountability do Bacen, o Legislativo e o Executivo ............................................ 91 

2.4.2. Responsabilidade do Bacen e o judiciário ............................................................... 94 

2.4.3. Prestação de contas à sociedade ............................................................................... 98 

CAPÍTULO III: GOVERNANÇA GLOBAL DO SISTEMA FINANCEIRO, 

HARMONIZAÇÃO REGULATÓRIA E SEUS REFLEXOS NO REGIME JURÍDICO 

BRASILEIRO DE RESOLUÇÃO BANCÁRIA ................................................................ 103 

3.1. A arquitetura do sistema financeiro internacional........................................................ 107 

3.2. Legitimidade e accountability na governança global do sistema financeiro ............... 110 

3.2.1. Politização da regulação financeira e participação de países emergentes em fóruns 

internacionais ................................................................................................................... 114 



18 

 

3.2.1. Monitoramento da implementação doméstica dos padrões internacionais ............ 116 

3.3. Coordenação e harmonização na governança global do sistema financeiro: o caso dos 

regimes de resolução ........................................................................................................... 122 

3.3.1. Iniciativas do G-20 e FSB ...................................................................................... 124 

3.3.2. Iniciativas do Comitê da Basileia .......................................................................... 127 

3.3.3. Iniciativas do FMI .................................................................................................. 127 

3.3.4. Iniciativas da UNCITRAL e do Banco Mundial ................................................... 128 

3.3.5. Iniciativas privadas ................................................................................................ 129 

3.3.6. Em busca de um novo marco jurídico de resolução de instituições financeiras no 

Brasil ................................................................................................................................ 129 

CAPÍTULO IV: DIREITO E CRISES BANCÁRIAS NO BRASIL: UMA NOVA 

GOVERNANÇA? ................................................................................................................. 134 

4.1. Direito, crises bancárias e estabilidade financeira ....................................................... 134 

4.2. Desafios para a construção de mecanismos jurídicos para a administração de crises 

bancárias e accountability do Bacen ................................................................................... 144 

4.2.1. A rede de proteção como um regime policêntrico ................................................. 144 

4.3.2. Governança global, autonomia e accountability do Bacen .................................... 150 

4.2.3. Transparência e estabilidade financeira ................................................................. 155 

4.3. Risco sistêmico, harmonização regulatória e a rede de proteção bancária no Brasil: um 

caso de convergência ou divergência? ................................................................................ 161 

CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 168 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 174 

ANEXOS ............................................................................................................................... 193 

ANEXO I: ARCABOUÇO JURÍDICO DE ACCOUNTABILITY DO BACEN ENQUANTO 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DO SISTEMA FINANCEIRO FRENTE AO 

LEGISLATIVO E EXECUTIVO ....................................................................................... 193 

ANEXO II: RESUMO DOS ATRIBUTOS-CHAVE DO FSB PARA REGIMES 

EFETIVOS DE RESOLUÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ............................. 197 

ANEXO III: RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DA BASILEIA PARA 

REGIMES DE RESOLUÇÃO CROSS-BORDER .............................................................. 201 

 

  



19 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 Crises bancárias são eventos recorrentes na história de quase todos os países. A despeito 

do “avanço” da ciência econômica e dos esforços para tornar os instrumentos jurídicos de 

prevenção e gerenciamento de crises tão sofisticados quanto o funcionamento dos 

intermediários e mercados financeiros, cada vez mais esse tipo de evento tem sido enxergado 

como inevitável. 

O debate sobre a previsibilidade da crise financeira global de 2007-20081 ainda é objeto 

de controvérsias2, mas os prognósticos para o futuro parecem convergir para um só, o de que 

novas crises virão. Ao se perguntar se “ela” (a Grande Depressão) aconteceria novamente, 

Minsky (1982) construiu sua teoria sobre a instabilidade intrínseca do sistema financeiro 

(Hipótese da Instabilidade Financeira), concluindo que não há como evitar que as crises 

financeiras ocorram periodicamente. Não se questiona, portanto, “se” tais eventos ocorrerão, 

mas sim “quando”, “onde” e com que “magnitude” (Pistor, 2013, p. 44)3. 

O entendimento de que o sistema financeiro é inerentemente instável e de que crises 

financeiras4 são inevitáveis conta atualmente com ampla evidência histórica e lastro na pesquisa 

                                                           
1 Utiliza-se o termo “crise financeira global de 2007-2008” para identificar a crise financeira global cujo ápice se 

deu após a quebra do banco Lehman Brothers, em setembro de 2008, e que espalhou-se por diversas jurisdições, 

incluindo o Brasil, através de canais de transmissão diversos, como o mercado de capitais, os mercados de crédito 

e produtos financeiros comercializados globalmente, mas com riscos opacos. Alguns trabalhos usam o termo 

“ongoing financial crisis” ou “crise financeira 2007-“ para se referir à crise global, sugerindo, implicitamente, que 

o sistema financeiro global ainda não voltou a uma situação de normalidade ou que os desdobramentos dos 

episódios de 20008 ainda afetam parte significativa da economia mundial. Não se adentrará aqui na discussão 

sobre o término ou não da crise global. O uso dos anos “2007-2008” tem por objetivo instituir um marco temporal 

que é visto como consistente com as transformações estruturais, regulatórias e institucionais analisadas no presente 

trabalho. Em alguns contextos, como a reconstituição dos episódios de quebra de bancos médios no Brasil desde 

2008, a divisão temporal pode induzir a suposições não completamente acuradas, como a de que pudesse ter havido 

um saneamento do sistema bancário brasileiro em razão da fragilidade do sistema financeiro global. Nessas 

situações, espera-se que os esclarecimentos sobre os fatos históricos possam afastar ilações distorcidas motivadas 

pelo corte cronológico. 
2 Em artigo à revista Foreign Affairs, Alan Greenspan reafirmou suas declarações antes dadas ao Congresso dos 

EUA de que “praticamente ninguém previu a crise” (Greenspan, Alan. Never Saw it Coming. Foreign Affairs, 

November/December 2013). Em sentido contrário, de que a crise não foi um acontecimento imprevisível, ver: 

Roubini (2010); Posner (2012) e artigo de Richard Katz em resposta a Greenspan (Katz, Richard. Blind Oracle. 

Foreign Affairs, January/February 2014). 
3 Reinhart & Rogoff (2009) usam o termo “this time is different” como uma crítica à relutância dos burocratas e 

políticos em compreender que as crises ocorrem a despeito de otimismos e evidências supostamente científicas de 

que o sistema está mais bem protegido do que no passado. 
4Reinhart & Rogoff (2009), em seu estudo sobre as crises ao longo de oito séculos, identificaram cinco 

“variedades” de crises econômicas: default externo, default doméstico, crises bancárias, crises cambiais e estouro 

de bolhas inflacionárias. 
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econômica. Em um seminal estudo de caráter quantitativo sobre crises econômicas, Reinhart & 

Rogoff (2009)5 investigaram a frequência, o padrão e os custos fiscais das crises que assolaram 

66 países em um interregno de mais de 800 séculos. Valendo-se de variáveis como dívidas 

públicas doméstica e externa, comércio, PIB, inflação, taxas de câmbio, taxas de juros e preços 

de commodities, os economistas concluíram que a frequência média de crises econômicas 

bancárias, por país, tem um formato do tipo “W”. Ou seja, ao contrário do que o senso comum 

leva a crer – que instrumentos de controle de risco privados (elaborados pelos próprios 

participantes dos mercados financeiros) e públicos (impostos pela regulação estatal) cada vez 

mais sofisticados teriam diminuído a probabilidade de ocorrência de crises – a sua frequência 

não apresenta uma curva decrescente ao longo da história.  

Especificamente quanto às crises bancárias, que foram traçadas a partir do início do 

século XIX, Reinhart & Rogoff (2009) concluíram que tais eventos (i) assolam economias 

avançadas e emergentes com frequência e magnitude semelhantes, (ii) inflam a dívida pública 

nos anos seguintes à sua instalação a um percentual médio de 86%, (iii) reduzem as taxas de 

arrecadação do governo por um período médio de três anos e (iv) afetam negativamente o 

crescimento econômico, especialmente no período de até um ano após a sua ocorrência.  

A grosso modo, a intervenção do Estado no sistema financeiro com o objetivo de corrigir 

falhas de mercado e evitar crises no setor financeiro pode se dar através de duas modalidades 

regulatórias. A primeira é a definição de regras de regulação e supervisão que reforcem a 

capacidade do sistema de evitar ou absorver choques, a chamada regulação prudencial (Cardim 

de Carvalho, 2005). A segunda é a criação de uma “rede de segurança” ou de “proteção”, 

destinada a minimizar a probabilidade de que um choque possa se propagar pelo sistema, 

materializando os riscos de contágio embutidos no funcionamento do setor financeiro6. 

Pode-se afirmar que, nas duas décadas anteriores à crise financeira global, a intervenção 

do Estado no setor financeiro voltou-se precipuamente à primeira estratégia regulatória, isto é, 

                                                           
5 Uma versão parcial do conteúdo do livro pode ser encontrada em: REINHART, Carmen R.; ROGOFF, Kenneth 

S. This time is different: A panoramic view of eight centuries of financial crises. National Bureau of Economic 

Research, Working Paper N. 13882. Disponível em: < http://www.nber.org/papers/w13882>. Acesso em 

12.08.2013. 
6 Lundberg (1999) confere ao termo “rede de proteção” um significado mais amplo que o do presente trabalho, 

para incluir a supervisão bancária em “tempos normais”, como a autorização para funcionamento e a fiscalização 

do cumprimento das regras prudenciais. Para este estudo, a rede de proteção ou de segurança tem o mesmo sentido 

dado por Litan (1997), abarcando apenas os mecanismos de administração de crises bancárias: os empréstimos de 

última instância, o seguro de depósitos e os regimes de resolução. 
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a definição de normas voltadas para a prevenção ex ante7 de crises bancárias. Isto porque o 

fortalecimento da rede de proteção bancária, embora tenha por finalidade mitigar o risco 

sistêmico, carrega consigo um efeito potencialmente perverso: o risco moral, isto é, o risco de 

que as instituições financeiras assumam riscos desmedidos em razão da proteção oficial e de 

que depositantes, acionistas e credores em geral não exerçam um monitoramento eficaz sobre 

a firma bancária. Ainda, conforme bem observa Litan, “even for policymakers safety nets can 

provide a false sense of comfort” (1997, p. 274)8. 

Em virtude do risco moral e da alta crença na capacidade da regulação e supervisão 

prudencial em evitar crises bancárias9, o aperfeiçoamento da rede de proteção não era visto 

como item prioritário da agenda regulatória no período pré-crise, mesmo em países com 

mercados financeiros altamente sofisticados, como os Estados Unidos. No plano internacional, 

a institucionalização de mecanismos de gerenciamento de crises globais podia ser considerada 

como primitiva diante das complexas interconexões interdependências entre instituições e 

mercados financeiros globais e do risco sistêmico embutido no “sistema bancário opaco” 

(shadow banking system) desenvolvido a partir da década de 70. Um mecanismo em particular 

da administração de crises bancárias, os regimes de resolução de bancos10, tinha disciplina 

                                                           
7 Duran (2012, pp. 61-62) relativiza os conceitos de ex ante e ex post e nota que mesmo regras que conferem 

discricionariedade para a ação do operador e preveem mecanismos de prestação de contas e responsabilização 

contêm elemento ex ante. Mas esse elemento teria caráter cognitivo, isto é, de antecipação da conduta futura com 

base em avaliação de parâmetro jurídico de procedimento, resultados e avaliação, mas não como uma regra que 

prescreve a forma e o conteúdo da ação a ser tomada pelo agente que teve poderes discricionários outorgados pela 

norma. 
8 Litan refere-se à rede de proteção da seguinte maneira: “The major problem with safety nets is that, like a candy 

to a child, they are too alluring. For private actors, they create the well-known problem of moral hazard, which if 

not offset can result in losses to taxpayers and to the economy” (1997, p. 274). 
9 A título de esclarecimento, não se defende a ideia de que a regulação e supervisão prudenciais tornaram-se 

desimportantes, ou mesmo de que antes da crise inexistissem visões teóricas ou arranjos institucionais e normativos 

que buscassem dotar o sistema financeiro de uma rede de proteção robusta para amortecer choques não 

controláveis pela regulação e supervisão prudenciais. Observa-se, contudo, que o debate “mainstream” entre 

policy-makers e acadêmicos anteriormente à crise financeira global não conferia às ferramentas de gerenciamento 

de crises o mesmo grau de relevância dos instrumentos de regulação e supervisão prudenciais. Além disso, a 

“prevenção” pelo fortalecimento da base de capital e da supervisão (in loco ou indireta) era um debate realizado 

sob termos e concepções restritivas. Havia um viés microprudencial (focado em instituições isoladas) que passou 

a ser visto como incompleto para a captura de fontes de risco sistêmico dos sistemas financeiros modernos, como 

a ascensão da “regulação macroprudencial” pode evidenciar. Para críticas à primazia da “regulação e supervisão 

preventiva”, ver: Goodhart (2010), Lastra (2011), Carvalho (2012) e Madureira Prates (2013). 
10 Segundo Hüpkes (2013), resolução (resolution) “refers to any action by a national authority, with or without 

private sector involvement, intended to address serious problems in a financial institution that imperil its viability 

where, absent resolution, the institution is no longer viable and there is no reasonable prospect of becoming so”. 

No contexto brasileiro, este trabalho, ao utilizar o termo “regime de resolução”, estará fazendo referência ao 

conjunto dos seguintes mecanismos para tratamento de bancos em dificuldade financeira: 1) os regimes especiais 

clássicos previstos pela Lei N° 6.024/74 e pelo Decreto-Lei N° 2.321/1987 (intervenção, liquidação extrajudicial 

e RAET); 2) a falência judicial; e 3) medidas preventivas que visem manter a viabilidade econômico-financeira 

dos bancos, a serem determinadas pelo Bacen segundo seus poderes legais, como a capitalização, a reestruturação 

de ativos e a elaboração de planos de ação para recomposição patrimonial (a maioria dessas medidas estão previstas 

na Lei N° 9.447/97).  
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praticamente inexistente na esfera global (Lastra, 2010). Instrumentos tradicionais da rede de 

proteção, como o prestamista de última instância (lender-of-last-resort) continuam a existir 

apenas em nível nacional. 

A crise global de 2007-2008 evidenciou o descompasso entre a evolução do risco 

sistêmico dos sistemas financeiros e o aparato institucional e normativo de prevenção e 

gerenciamento de crises em nível doméstico e global. As intervenções reativas e ad hoc de 

autoridades domésticas em instituições de grande porte, como o Lehman Brothers, e a ausência 

de um marco internacional de coordenação e cooperação entre reguladores para o tratamento 

de instituições financeiras complexas e globais insolventes evidenciaram que o mal-uso de 

ferramentas de resolução podem acionar ou amplificar o risco sistêmico inerente ao 

funcionamento dos intermediários e mercados financeiros em tempos normais11. Tais falências 

reafirmaram, ainda, a noção de que as instituições financeiras são globais em vida mas nacionais 

na morte, o que Black (2010) designou por “mortality mismatch”. 

A necessidade de compatibilizar regimes de resolução para evitar que um país arque 

com os custos fiscais da falência de uma instituição financeira com importância sistêmica 

(Systemically Important Financial Institution – SIFI) ou que a insolvência de uma instituição 

em um país se alastre pelos demais deu um novo ímpeto à agenda da harmonização regulatória 

internacional, uma faceta da governança global do sistema financeiro que historicamente tem 

angariado crescente apoio político, mas também inúmeras críticas. Os que se posicionam de 

modo favorável à uniformização da regulação financeira entre os países normalmente 

argumentam que diferentes padrões regulatórios abrem espaço para a arbitragem regulatória e 

geram uma “corrida para baixo” (race to the bottom). Já as vozes contrárias à harmonização 

dos regimes jurídicos domésticos argumentam que essas iniciativas podem cristalizar visões 

equivocadas sobre o risco sistêmico dos sistemas financeiros, acentuando seu caráter pró-

cíclico, e levantam questionamentos quanto à legitimidade democrática das iniciativas 

supranacionais voltadas para a convergência entre regimes regulatórios. Em ambos os casos, as 

críticas sobre a convergência ou divergência (a depender da visão) expõem que há um 

distanciamento do fim pretensamente desejado, que é a estabilidade financeira global. 

Através da reconstituição de momentos importantes para a criação da rede de proteção 

bancária brasileira, este trabalho tem por propósito explorar, sob uma análise jurídica, as 

                                                           
11 Avgouleas et al (2010) usam o exemplo dos planos de recuperação e resolução (living wills) como um exemplo 

de medida regulatória capaz de reduzir os impactos de falências de instituições com importância sistêmica. 
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oportunidades, as limitações e os contornos concretos da absorção de padrões regulatórios 

internacionais em sistemas financeiros domésticos e da convergência (ou divergência) entre 

regimes jurídicos nacionais para a administração de crises bancárias. Para tanto, faz-se também 

uma análise das iniciativas internacionais para o aperfeiçoamento da consistência entre regimes 

de resolução domésticos e coordenação entre autoridades nacionais para a resolução de 

instituições financeiras globais. 

A análise jurídica, para os fins deste trabalho, compreende tanto o conteúdo da regulação 

em si quanto a existência de mecanismos que visem assegurar a concretização do que Trubek 

denominou por “valores tradicionalmente associados com o direito”, como a accountability, 

transparência, justiça, igualdade, participação e estabilização de expectativas (2006, p. 20). 

O interesse na realização do presente trabalho pode ser explicado da seguinte maneira. 

Ao contrário de vários outros países que viveram os efeitos da crise mais intensamente, não se 

observa no Brasil transformações profundas na governança do sistema financeiro, ao menos se 

olhada a evolução do Sistema Financeiro Nacional (SFN) no intervalo de tempo posterior à 

crise de 2007-2008. Em países em que a crise financeira global se instalou com mais gravidade, 

alguns “paradigmas” da regulação financeira têm sido duramente questionados, dentre os quais 

pode-se mencionar a tendência da era pré-crise de unificação das atribuições de regulamentação 

e supervisão em uma única agência, institucional e operacionalmente independente dos poderes 

políticos12. Tais reformas voltadas para a criação de um “supervisor único” têm dado lugar a 

experimentalismos institucionais menos atrelados a modelos econômicos. Tem-se noticiado o 

                                                           
12 Yazbek (2007) entende que a administração de crises não pode ser considerada como uma etapa do processo de 

supervisão. De fato, a administração de crises envolve instrumentos específicos, desenhados para prover liquidez 

a instituições financeiras em dificuldade ou conferir sua saída “ordenada” do sistema. Tais tarefas diferem da 

supervisão e fiscalização exercida pela autoridade financeira em “tempos normais”, que focam essencialmente no 

monitoramento da gestão de riscos e do cumprimento das normas aplicáveis à instituição financeira. Neste 

trabalho, a administração de crises bancárias é vista como uma das funções da autoridade de supervisão do sistema 

financeiro. Há arranjos institucionais em que o gerenciamento de crises não é realizado pelo mesmo órgão 

encarregado da supervisão prudencial e de condutas, mas no caso brasileiro o Banco Central acumula tais funções. 

Ademais, órgãos internacionais de fixação de padrões de supervisão, como o Comitê da Basileia (2012a) incluem 

o manejo de regimes de resolução como um dos poderes da autoridade de supervisão financeira. 
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surgimento de novos arranjos, seja através da criação de novas estruturas13 ou da redistribuição 

de funções entre órgãos reguladores14.  

Na nova “arquitetura da supervisão financeira” da era pós-crise, observa-se um maior 

envolvimento das esferas políticas na regulação do sistema financeiro, seja através (i) de uma 

maior atuação dos órgãos legislativos na produção normativa, (ii) da exigência legal expressa 

de autorizações ou outros tipos de aquiescência de órgãos do governo previamente à adoção de 

medidas emergenciais (ou mesmo em tempos de normalidade); e (iii) de demandas mais 

acentuadas de accountability (no sentido de prestação de contas e responsabilização ex post) 

em face das autoridades financeiras (Gadinis, 2013). 

Além da revisão da estrutura regulatória do sistema financeiro, a accountability15 de 

bancos centrais e autoridades administrativas do sistema financeiro em geral, sejam elas 

domésticas ou globais, é assunto de primeira ordem na literatura acadêmica e no debate político. 

A construção de mecanismos de accountability para as agências de regulação e supervisão do 

sistema financeiro é, no entanto, tarefa árdua, que opõe discursos e linguagens nas diferentes 

ciências sociais. No bojo do debate estão questões semelhantes àquelas postas com relação à 

política monetária: quanto de “ciência” ou de técnica há em uma decisão de “resgatar” uma 

instituição financeira, em oposição ao seu caráter político? Como equilibrar valores 

democráticos tradicionais (participação, accountability etc.) com considerações pragmáticas 

que surgem em momentos de crise? 

Em situação contrastante com aquela vivida por países mais atingidos pela crise 

financeira global, a revisão crítica dos mecanismos de accountability do Bacen pelas decisões 

tomadas em momentos de crise ou em situações episódicas de falências bancárias ainda é objeto 

de pouco debate nos meios políticos e acadêmicos, se comparada com o debate sobre a 

independência e accountability dos bancos centrais na gestão da política monetária. A 

reavaliação da estrutura organizacional da regulamentação e supervisão financeiras tampouco 

                                                           
13 Nos Estados Unidos, a Lei Dodd-Frank (Dodd-Frank Act) promoveu mudanças relevantes na estrutura 

regulatória do sistema financeiro. Como exemplo está a criação do Financial Stability Oversight Council (FSOC), 

um órgão colegiado composto pelos dirigentes das principais agências regulatórias financeiras do país, como o 

Federal Reserve (Fed) e a Securities and Exchange Commission (SEC). No Reino Unido, a antiga agência 

unificada de supervisão financeira, a Financial Services Authority (FSA), foi “repartida” em três novas agências. 

A Prudential Regulation Authority (PRA) e o Financial Policy Committee (FPC), ambas sob os auspícios do Bank 

of England (BoE), e a Financial Conduct Authority (FCA). A rigor, o FPC não deriva integralmente da antiga 

FSA, pois sua composição é mais ampla do que a da antiga agência unificada.  
14 Para uma visão das transformações da organização da supervisão após a crise, ver Masciandaro et al (2011). 
15 Accountability é o termo do inglês geralmente tido como correspondente ao binômio “prestação de contas-

responsabilização” em língua portuguesa (Duran, 2012). Mais do que sentido semântico, o termo reveste-se de 

alto conteúdo normativo e político, conforme se verá ao longo do trabalho. 
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é assunto prioritário na pauta política, ainda que o marco regulatório e legal do setor tenha 

sofrido alterações importantes desde 200816. 

É possível reunir uma série de explicações para que a organização institucional da 

regulação e supervisão do sistema financeiro nacional e o “controle democrático” do Bacen 

pela administração de crises não recebam, da sociedade brasileira e dos órgãos políticos, a 

mesma atenção que é dada à independência do órgão na gestão da moeda. Dentre elas estão: i) 

o bom desempenho dos mercados e das instituições financeiras nacionais durante o ápice da 

recente crise financeira global, ii) os efeitos positivos das reestruturações empreendidas em 

momentos anteriores da evolução do sistema financeiro nacional e iii) a ausência de casos 

recentes de falência bancária de grande repercussão no país. 

De fato, desde 2008 os episódios de insolvência bancária que despertaram atenções (e 

críticas) no Brasil estiveram relacionados essencialmente a instituições de pequeno e médio 

porte, cujo nível de depósitos e volume de ativos não representavam uma fração importante do 

agregado do sistema financeiro nacional ao ponto de tais instituições poderem ser enquadradas 

no conceito de “grandes demais para falir”. Destacam-se as liquidações dos bancos Morada, 

Cruzeiro do Sul, Panamericano e BVA, precedidas, no período-pré-crise, das polêmicas 

intervenções e liquidações do Banco Santos, em 2004, e dos bancos Marka e FonteCindam, em 

1999. 

Pelos motivos assinalados anteriormente, as críticas dirigidas ao Bacen em virtude das 

intervenções realizadas no último quinquênio não geraram um debate público tão intenso 

quanto aquele que se viu na esteira do saneamento do sistema na metade da década de 90, após 

a implantação do Real. Naquela ocasião, o Bacen recebeu intensas críticas por setores da 

imprensa, parlamentares e, obviamente, por ex-controladores dos bancos que sofreram 

intervenções ou que tiveram a liquidação extrajudicial de suas instituições declaradas, e reagiu 

a tais críticas com a criação de mecanismos voluntários de prestação de contas à sociedade 

                                                           
16 Talvez o único aspecto da regulação financeira em que são discutidas, atualmente, reformas nos arranjos 

institucionais de supervisão nacionais é no campo da “política” ou “regulação macroprudencial”, uma espécie de 

nova modalidade de política econômica que visa ajustar o “perímetro regulatório” das autoridades financeiras, de 

modo a cobrir quaisquer fontes potenciais de risco sistêmico (inclusive em entidades não bancárias), e estabelecer 

ligações entre a política monetária e a política regulatória do sistema financeiro . Ainda assim, não são aventadas 

mudanças profundas, como realocação de mandatos ou a criação de estruturas independentes, mas apenas arranjos 

incrementais para fortalecer a coordenação entre as autoridades de regulação e supervisão dos mercados 

financeiros e de capitais, além da indústria de seguros, previdência e capitalização. Sobre política macroprudencial 

no Brasil, ver: FMI (2013a). 
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(Duran, 2012) e com o aperfeiçoamento da rede de segurança e da supervisão, sob inspiração 

de padrões do Comitê da Basileia (Marques & Sola, 2006). 

Mas é preciso reconhecer que, apesar das falências de bancos no Brasil nos últimos anos 

terem se concentrado em instituições ditas sistemicamente irrelevantes e do prestígio da 

autoridade financeira brasileira em nível internacional17, o Banco Central não esteve totalmente 

imune de questionamentos quanto ao seu processo de supervisão e de gerenciamento de crises. 

Algumas análises sobre a accountability do Bacen e sobre a regulação financeira no Brasil têm 

se insurgido contra o “consenso” de que o arcabouço regulatório do sistema financeiro 

brasileiro o torna livre do problema do too-big-to-fail (Pinto, 2011; Carvalho et al, 2011; 

Carvalho, 2012).  

Por isso, apesar de o Banco Central não estar experimentando maiores pressões políticas 

domésticas quanto à sua prestação de contas na regulação e supervisão do sistema financeiro 

nacional, a autoridade financeira tem promovido algumas modificações no funcionamento da 

rede de proteção brasileira, como a instrumentalização da instituição administradora do seguro 

de depósitos e o reforço do uso de bancos públicos como provedores de liquidez. Além disso, 

o Bacen também tem envidado esforços para adaptar o regime jurídico de resolução de 

instituições financeiras brasileiro aos princípios, diretrizes e recomendações oriundas de órgãos 

internacionais.   

Este estudo, além de ter por objetivo compreender as razões que levaram o sistema 

financeiro nacional a contar com mecanismos de administração de crises relativamente mais 

robustos que aqueles presentes em jurisdições com mercados financeiros altamente sofisticados 

(Pinto, 2011) e de entender as transformações na governança da administração empreendidas 

pelo Bacen no pós-crise, também busca incorporar à análise jurídica da rede de proteção dos 

sistemas financeiros modernos e da accountability do Banco Central algumas evoluções 

recentes da “governança global do sistema financeiro”. Dentre elas, pode-se citar a revisão dos 

mecanismos de monitoramento da implantação, pelos Estados nacionais, dos padrões 

voluntários internacionais (soft law). O reforço no enforcement das regras do tipo soft law é 

uma solução que tem sido adotada como alternativa à criação de instituições supranacionais 

                                                           
17 O presidente do Banco Central à época dos fatos, Henrique Meirelles, chegou a ser aplaudido de pé em uma 

reunião do Bank of International Settlements (BIS), um episódio que contribuiu para a formação do consenso sobre 

a qualidade superior do arcabouço regulatório brasileiro se comparado até mesmo ao de países avançados, como 

os EUA e o Reino Unido. Ver: ALVES, Cristina; D’ERCOLE, Ronaldo. ‘A quebra do Lehman não era inevitável. 

Foi um choque’, diz Henrique Meirelles. O Globo, 08.set.2013. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/economia/a-quebra-do-lehman-nao-era-inevitavel-foi-um-choque-diz-henrique-

meirelles-9873558#ixzz2irQrbyVA>. Acesso em 09.09.2013. 
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para o sistema financeiro similares às que governam o comércio mundial, proposta que tem 

ganhado cada vez mais aderência entre críticos da governança do sistema financeiro global18. 

Ao trazer para o debate os constrangimentos e as oportunidades político-jurídicas que 

exsurgem da interação entre as instituições domésticas e internacionais em matéria de regulação 

financeira, a análise da accountability política e social do Banco Central é enriquecida. Na era 

da globalização financeira, as “redes privadas transnacionais” e as “redes 

tansgovernamentais”19 funcionam como verdadeiras “comunidades epistêmicas” globais, e seu 

discurso “científico” sobre a regulação financeira contribuem para que a regulação financeira 

tenha seu caráter “técnico” ainda mais acentuado. Assim, torna-se fundamental investigar a 

institucionalização da prestação de contas e responsabilização do Banco Central não apenas em 

face de instituições democráticas e da sociedade brasileira, mas também sua adstrição às regras 

e processos emanados de atores públicos, privados e híbridos (público-privados) que atuam na 

esfera supranacional. 

 Passadas essas considerações iniciais, cumpre expor como o fio condutor da pesquisa – 

o papel do direito na formulação de regras para a administração de crises bancárias e na 

construção de mecanismos de accountability do Banco Central no contexto de sistemas 

financeiros altamente globalizados – influencia na estrutura do trabalho. 

Além desta introdução, há mais quatro capítulos, seguidos das conclusões gerais. 

 O capítulo I aborda dois assuntos. Primeiro, são apresentados, em versão estilizada, os 

principais mecanismos da rede de proteção contra crises bancárias: os empréstimos de última 

instância, os seguros de depósitos e os regimes especiais de resolução. Em seguida, expõe-se 

um panorama geral da arquitetura da supervisão bancária no Brasil e dos mecanismos de 

prevenção e gerenciamento de crises, seguido por algumas considerações sobre os desafios que 

transformações recentes do sistema financeiro impõem à arquitetura da supervisão financeira. 

 O capítulo II traz uma visão prática da atuação do Banco Central na administração de 

crises bancárias e do funcionamento de mecanismos de prestação de contas e responsabilização 

da autoridade pelas medidas tomadas nas situações de anormalidade. Para isto, será feita uma 

reconstituição de experiências concretas de atuação do Bacen na administração de crises 

bancárias, divididas em três momentos: 1) a crise que atingiu o sistema bancário após a 

                                                           
18 A esse respeito, ver: Ferran & Alexander (2011), Arner & Taylor (2011), Eatwell & Taylor (2011) e Pasini 

(2013). 
19 Sobre a governança global por meio de redes privadas transnacionais, ver: Cafaggi (2011) e Slaughter (2004). 

Para críticas a tais redes, ver: Verdier (2009) e Pan (2010). 
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instituição do Plano Real; 2) a crise cambial de 1999; e 3) a crise financeira global de 2008 e 

seus reflexos no Brasil. O capítulo devotará particular atenção ao arcabouço jurídico que 

permitia ao Banco Central intervir em situações ilíquidas e decretar medidas excepcionais e 

finalizará com um “balanço” da accountability do Bacen nos três momentos. 

O capítulo III discutirá o caráter “global” da accountability do Bacen ao expor alguns 

elementos da dinâmica institucional entre a autoridade financeira doméstica e os órgãos de 

regulação e supervisão do sistema financeiro internacional. Nessa parte do trabalho, serão 

apresentadas transformações do próprio funcionamento da governança global do sistema 

financeiro na era pós-crise. Assim como Gadinis (2013) mostrou que há uma tendência de 

“politização” da regulação financeira em algumas jurisdições domésticas, é possível demonstrar 

que a crise financeira global suscitou questionamentos mais intensos sobre o “déficit 

democrático da regulação financeira internacional”, levando a um maior envolvimento de 

órgãos políticos, como o G-20, nos processos de fabricação de padrões internacionais para o 

setor.  

De uma maneira geral, o propósito do capítulo III é o de apresentar uma síntese 

descritiva da nova dinâmica institucional existente entre o Bacen e os órgãos regulatórios 

internacionais. Assim, pretende-se abrir caminho para futuras investigações que possam 

verificar, empiricamente, se tais mudanças relacionais e institucionais contribuem para o 

incremento ou enfraquecimento da accountabilty do Banco Central na supervisão do sistema 

financeiro nacional. Para tanto, analisa-se de maneira mais detalhada um domínio das reformas 

regulatórias – os regimes de resolução – e o acompanhamento de sua implantação em nível 

nacional pelo G-20, FSB e FMI. O capítulo III não tem, portanto, o objetivo de apresentar uma 

“radiografia” completa do funcionamento do sistema financeiro internacional, nem sua 

evolução histórico-institucional. 

O capítulo IV traz uma reflexão sobre o papel do direito na administração de crises 

bancárias e na estabilidade do sistema financeiro, tendo em vista que muitas análises opõem a 

ausência do direito à emergência do poder (Pistor, 2013). O capítulo discute a existência de 

uma nova “governança” na administração de crises bancárias no Brasil, com a reorganização 

das atribuições dos atores públicos e privados envolvidos. Por fim, são considerados alguns 

desafios para a construção de mecanismos jurídicos de accountability em face da realidade atual 

do sistema financeiro brasileiro, cada vez mais integrado ao sistema internacional. 
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As conclusões articularão os principais resultados da pesquisa, encerrando com 

propostas de cunho prático para a solução de problemas e lacunas identificadas ao longo do 

trabalho. 
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CAPÍTULO I: REGULAÇÃO SISTÊMICA E ARQUITETURA DA SUPERVISÃO 

 

 

1.1. Algumas definições 

 

 Cumpre, inicialmente, esclarecer o significado de alguns termos que serão bastante 

utilizados ao longo deste trabalho. São eles: regulamentação, regulação, standards, supervisão 

e risco sistêmico. 

 

 

1.1.1. Regulamentação, regulação, standards e supervisão 

 

 Neste trabalho, regulação e regulamentação serão utilizados de maneira intercambiável. 

Compreendem “o estabelecimento de regras, incluindo atos do legislativo (Congresso ou 

Parlamento), e instrumentos ou regras emanadas de autoridades delegadas” (Lastra, 2000, p. 

90). A regulação ou regulamentação pode envolver tanto normas emanadas de autoridades 

domésticas como de organizações que atuam na fixação de standards internacionais.  

Sabe-se que no Brasil a doutrina jurídica costuma se referir ao “poder regulamentar” da 

Administração Pública para se referir ao poder de órgãos do Executivo de editar atos normativos 

disciplinando matérias tratadas por lei (regulamentos de execução). Há uma discussão 

permanente na doutrina sobre a possibilidade de ser ou não permitido à Administração editar 

normas que criem direitos ou obrigações, inovando na ordem jurídica. Quanto a essa querela 

este trabalho conforma-se ao entendimento de Grau (2011) e Veiga da Rocha (2004) de que 

agências administrativas como o Bacen exercem uma “capacidade normativa de conjuntura”, 

criando deveres e obrigações em decorrência da própria delegação legal. 

Standards, por sua vez, será a palavra usada para se referir a quaisquer regras formuladas 

por órgãos internacionais de regulação financeira que não tenham cumprido os ritos do direito 

internacional público para serem consideradas como vinculantes perante os Estados. 
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Compreendem, por exemplo, recomendações, princípios, diretrizes, códigos de conduta, 

compêndios de melhores práticas, orientações operacionais etc. 

Supervisão compreende as ações do Bacen para fazer cumprir o arcabouço normativo 

aplicável ao sistema financeiro. Para Lastra (2000), a supervisão bancária compreende quatro 

estágios: a autorização, fiscalização, punição e administração de crises. Dessas quatro etapas, a 

última sem dúvidas constitui o cerne deste trabalho. No capítulo II, algumas mudanças nas 

práticas de fiscalização do Bacen (também chamada monitoramento) serão abordadas. 

Regulação e supervisão, especialmente a etapa de administração de crises, possuem um 

caráter dialético, isto é, os aspectos positivos e negativos de crises bancárias influenciam no 

desenho de regras que disciplinarão o setor, até o momento em que uma nova crise ocorra e 

instale-se uma nova sensação de que as regras anteriores eram incompletas ou inexistentes. Essa 

dinâmica, que pode ser observada de maneira empírica, encontra bastante ressonância em 

construções teóricas, como as que veem na regulação um exercício pouco eficaz de trazer 

estabilidade ao sistema financeiro (Romano, 2011; Eichengreen, 2003). De qualquer modo, a 

separação estrita entre regulação e supervisão não é viável, pois, como Lastra (2000, p. 216) 

bem ressalta, há situações que se encaixam nas duas definições, como os requerimentos de 

capital, que são regras, mas também servem para a averiguação dos requisitos de entrada ou 

permanência de uma instituição no sistema. 

 

 

1.1.2. Risco sistêmico 

 

Desde a crise de 2007-2008, inúmeras definições de risco sistêmico têm sido propostas 

pela literatura acadêmica e por órgãos normativos internacionais. Para Lastra (2006, p. 138), 

risco sistêmico “can be defined as the risk that financial difficulties at one or more banks spill 

over to a large number of other banks or the financial system as a whole”. 

A definição de Lastra tem um caráter mais “limitado” do que o conceito de risco 

sistêmico de Schwarcz (2008), que vem sendo citado extensivamente nos trabalhos sobre o 

assunto. Para o autor, risco sistêmico é: 
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“the risk that (i) an economic shock such as market or institutional failure triggers 

(through a panic or otherwise) either (X) the failure of a chain of markets or 

institutions or (Y) a chain of significant losses to financial institutions, (ii) resulting 

in increases in the cost of capital or decreases in its availability, often evidenced by 

substantial financial-market price volatility. 

  

O conceito exposto por Schwarcz é diferente do de Lastra em dois sentidos. Primeiro, 

porque diz qual pode ser a origem ou gatilho do risco do risco sistêmico (“an economic shock 

such as a market or institutional failure”). Segundo, porque mede a ocorrência de risco 

sistêmico também pelos seus efeitos (“increases in the cost of capital or decreases in its 

availability”). Pode-se mencionar um terceiro elemento, a “evidência” de que um sistema 

financeiro tenha sido contaminado pelo risco sistêmico, que é pela “substancial volatilidade nos 

preços dos mercados financeiros”. 

Como as definições de risco sistêmico são várias, tem sido comum caracterizar o risco 

sistêmico através de dois elementos: seus canais de transmissão e suas dimensões temporal e 

setorial. 

Quanto aos canais de transmissão do risco sistêmico na atividade bancária, sua raiz está 

no próprio modo de funcionamento desses intermediários financeiros. Bancos captam depósitos 

à vista e transformam tais exigibilidades de curto prazo em empréstimos ou financiamentos de 

longo prazo, geralmente para projetos cuja maturação requer um lapso temporal mais longo, 

compatível com o retorno dos rendimentos esperados, de tal modo que há uma diferença 

intertemporal entre as demandas que compõem os passivos dos bancos (depósitos, 

essencialmente) e seus ativos (empréstimos e financiamentos). Além desse descasamento, os 

bancos também operam sob o sistema das chamadas “reservas fracionárias”, que lhes permitem 

alavancar sua capacidade de oferta de crédito pela manutenção, em suas reservas, de apenas 

uma fração do dinheiro depositado pelos seus clientes (Yazbek, 2012). 

Em razão desse peculiar funcionamento da firma bancária, e da forte dependência da 

confiança dos agentes na saúde dos seus balanços, a percepção de que um banco pode vir a não 

honrar com os seus pagamentos devidos pode gerar a chamada “corrida bancária”, isto é, uma 

onda de saques de depositantes aflitos com a possibilidade de não ter seu dinheiro depositado 

de volta. Como a confiança é o elemento essencial que permeia todo o sistema financeiro, é 

possível que a fragilidade de uma instituição financeira espraie uma onda de insegurança entre 

os agentes afetando todo o sistema, gerando um “efeito dominó” ou “comportamento de 

manada”. 
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Além da relação dos bancos com seus clientes-depositantes, também há outros dois 

canais de transmissão que os tornam ainda mais interligados e vitais para o funcionamento de 

uma economia de mercado (Cortez, 2002). Um é o chamado mercado interbancário, formado 

por transações financeiras entre as próprias instituições bancárias. Como a regulamentação 

bancária exige que as posições devedoras de um banco estejam zeradas ao final de cada dia, é 

possível que qualquer um deles possa conseguir cobrir alguma posição a descoberto tomando 

emprestados recursos de outros bancos, um tipo de captação de curtíssimo prazo (“overnight”) 

e cuja taxa de juro é formada, basicamente, em função do risco ofertado pela instituição 

tomadora, conforme o julgamento dos demais participantes desse mercado. Alguns bancos, 

especialmente os de pequeno e médio porte, dependem da fluidez desse mercado para poderem 

ter seus níveis de capital adequados ao tipo de operação que exercem, conforme a 

regulamentação prudencial do Banco Central. 

Um segundo aspecto da dimensão sistêmica das atividades bancárias reside no sistema 

de pagamentos, que pode ser definido como “o conjunto de instrumentos por meio dos quais 

são efetuadas as transferências de valores e de outros ativos em razão de quaisquer operações 

econômicas” (Yazbek, 2012, p. 85). Considerando-se que a maior parte das operações 

econômicas geram transações monetárias, muitas das transferências entre os agentes 

econômicos se perfazem na forma de transferências de reservas bancárias (Yazbek, 2012, p. 

85). Riscos decorrentes de falhas nessas transferências podem, portanto, desencadear uma 

complexa cadeia de danos, pois o descumprimento de um compromisso financeiro por parte de 

uma instituição pode afetar o equilíbrio financeiro de outra – ou de uma empresa não financeira 

– com relação às suas respectivas contrapartes, podendo torna-las ilíquidas quanto ao 

pagamento de suas obrigações pendentes e, consequentemente, irrompendo um processo de 

problemas de caráter sistêmico. 

Esses são, portanto, os principais canais de transmissão do risco sistêmico no setor 

bancário. 

Há, no entanto, um fator complicador do risco sistêmico embutido no sistema financeiro 

que vai além do mercado bancário. Com a liberalização dos serviços financeiros, instituições e 

mecanismos inovadores passaram a atuar como verdadeiros intermediários financeiros, 

desempenhando as mesmas funções dos tradicionais bancos, isto é, captação de depósitos e 

oferta de crédito. Em conjunto com bancos de investimentos e seguradoras, tais instituições 

formam o chamado shadow banking system, um nicho do sistema financeiro situado à margem 
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da regulação bancária tradicional, não estando sujeitos, por exemplo, aos requerimentos de 

capital ou a outros tipos de regulação prudencial.  

Pozsar et al descrevem o shadow banking system como sendo uma rede de 

intermediários financeiros que proveem fontes de funding para crédito pela conversão de ativos 

opacos, arriscados de longo prazo, em obrigações de curto prazo (2013, p. 4). Em sua definição, 

shadow banking system compreende os “financial intermediaries that conduct maturity, credit, 

and liquidity transformation without explicit access to central bank liquidity or public sector 

credit guarantees”20.  

Em outras palavras, o shadow banking system compreende instituições que perfazem as 

funções clássicas de uma intermediação financeira, como a transformação da maturidade 

(depósitos e outras captações de curto prazo em ativos de longo prazo), da liquidez (uso de 

instrumentos líquidos para financiar ativos ilíquidos) e do crédito (melhora da avaliação de 

crédito de terceiros pela qualidade da própria carteira de ativos) (Gorton & Winton, 2002). 

Como o shadow banking system atenua a rigidez da separação entre os mercados 

bancários, de seguros e de capitais, a noção de risco sistêmico tem sido ampliada para capturar 

as interligações entre os participantes desses mercados. Além disso, o risco sistêmico também 

tem sido analisado em face do “ciclo financeiro”, isto é, as fases de “euforia” (ascendente) e 

“pânico” (descendente) que caracterizam as tendências de variação dos preços dos ativos 

financeiros21. Assim, uma melhor compreensão de risco sistêmico pode ser realizada tendo em 

consideração essas duas dimensões (FMI, 2011a): 

 

a. Dimensão temporal: cumulativa, amplificando elementos pró-cíclicos que 

operam no âmbito do sistema financeiro, bem como entre o sistema financeiro 

e a economia real;  

                                                           
20 Os autores incluem no shaddow bankig system veículos de investimento como os credit hedge funds, os money-

market funds, veículos de investimentos estruturados (“Structured Investment Vehicles” – SIV), seguradoras, 

monoline insurers, fundos de pensão etc. (Pozsar et al, 2013, p. 7). 
21 Arnold et al (2012, p.3) definem ciclo financeiro como “as those self-reinforcing fluctuations in perceptions 

and attitudes towards risk, financing constraints and asset prices that tend to amplify business fluctuations and 

that may lead to widespread financial distress and macroeconomic dislocations”. Os autores também chama o 

ciclo financeiro de “caráter pró-cíclico do sistema financeiro”. 
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b. Dimensão transversal: reflete a distribuição do risco do sistema 

financeiro em um determinado ponto de tempo, tentando identificar a 

interconectividade ponderada entre instituições financeiras. 

 

Tal modelagem do risco sistêmico em suas facetas temporal (ciclo financeiro) e 

intersetorial (mais de um mercado financeiro) tenta capturar todas as suas possíveis fontes, além 

de precisar quais riscos são sistêmicos e quais não podem ser enquadrados nessa categoria. 

Levando-se em conta essas duas dimensões do risco sistêmico, é possível afirmar que 

um novo “domínio” de política econômica tem se posicionado cada vez mais no centro dos 

debates sobre a regulação do sistema financeiro. A “política macroprudencial” (ou regulação 

macroprudencial) tem sido cada vez mais invocada como uma ferramenta de combate ao risco 

sistêmico, através do desenho de instrumentos específicos para fazer frente aos riscos criados 

ou amplificados pelo sistema financeiro. Essa política seria o “elo” entre as políticas monetária 

e regulatória do setor financeiro, ao tratar o sistema financeiro “como um todo, e não através 

de seus componentes individuais” (FMI, 2011a; 2011b). 

A regulação ou política macroprudencial tem levado as autoridades financeiras a 

reverem seus perímetros regulatórios. Em vários países, tem havido a criação de estruturas 

institucionais, geralmente sob a forma de um conselho colegiado reunindo representantes das 

várias agências financeiras, para tratar as questões relativas a essa nova modalidade de política 

econômica. Retoma-se essa questão na apresentação da arquitetura da supervisão do sistema 

financeiro brasileiro, no item 1.3, à frente. 

 

1.1.3. Accountability 

 

Ao se falar em accountability de um órgão burocrático como o Bacen é preciso 

distinguir algumas terminologias que frequentemente são trazidas ao debate, mas que podem 

levar a análises completamente diversas. Em seu estudo aprofundado sobre os mecanismos 

jurídicos de accountability de três bancos centrais – o Banco Central Europeu, o Fed e o Bacen 

– na gestão da política monetária, Duran (2012) faz uma distinção entre accountability e outros 

conceitos frequentemente associados com o primeiro, como participação deliberativa, controle, 



36 

 

responsividade, responsabilidade, responsabilização e transparência. O quadro-síntese abaixo 

traz o significado de accountability e dos conceitos conexos com base no trabalho da autora. 

 

Tabela 1 – Diferenciação entre accountability e conceitos correlatos 

Conceito Significado 

Accountability 

No caso de órgãos burocráticos como o Bacen, direciona-se à 

investigação da adequação entre a ação política praticada e as 

responsabilidades da burocracia, atribuídas e definidas 

institucionalmente, e não seu caráter representativo; refere-se 

ao cumprimento das responsabilidades funcionais; pressupõe 

certa margem de discricionariedade. 

Participação deliberativa 

e responsividade22 

Referem-se, precipuamente, à proatividade no processo de 

formulação de uma política, e não à sua avaliação ex post; 

relacionam-se com a ideia de a política estar de acordo com a 

preferência dos eleitores. 

Controle 

Controle é mais amplo que accountability, pois esta é apenas 

uma modalidade de controle (enforcement), realizado ex post; 

controle é mais decisivo na direção da ação. 

Responsabilidade 

Corresponde tanto às atribuições de determinada instituição 

(responsabilidade funcional) como à sujeição do agente a 

consequências decorrentes do descumprimento de obrigações 

jurídicas (responsibility); refere-se também à obrigação de 

ressarcir ou reparar o dano no caso de prática de atos contrários 

à legislação ou a obrigações assumidas, mas que produziram 

resultados a serem compensados (liability). 

Transparência 
Integra a relação de accountability; sem a abertura de 

informações a prestação de contas não se materializa. 

                                                           
22 Brummer (2012, p. 180) entende que accountability “concerns the actual responsiveness of decision makers to 

constituents and stakeholders in the course of making police”. Essa definição ressalta o caráter ex post e o escrutíno 

contínuo das ações dos burocratas. 
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 Fonte: Duran (2012), adaptado para este trabalho. 

 

 Duran esclarece que a accountability de uma burocracia como o Banco Central 

pressupõe necessariamente uma margem de discricionariedade, fruto de um poder delegado 

pelos órgãos políticos. Assim, ao se falar em accountability, haveria sentido apenas a existência 

de mecanismos de responsabilização ex post, uma vez que a autoridade administrativa detém 

autonomia para tomar decisões conforme os limites de seu mandato legal, prestando contas e 

podendo ser responsabilizada em momento posterior à tomada de decisões. Assim, 

diferentemente do sentido de “controle”, que envolve relações institucionais de supervisão ex 

ante e ex post, accountability é um termo que identifica uma forma específica de controle na 

fase posterior ao processo de tomada de decisões do órgão administrativo. 

 

 

1.2. Mecanismos de administração de crises bancárias: a rede de proteção 

 

 A chamada “rede de proteção” consiste no conjunto de instrumentos da regulação 

sistêmica para fazer frente à dificuldade de uma ou mais instituições financeiras que possam 

pôr em risco a higidez de todo o sistema. Em outras palavras, a rede de proteção visa afastar o 

risco sistêmico das atividades bancárias23. 

Pelo objeto deste trabalho, a rede de proteção será vista com foco nas crises bancárias, 

apesar das discussões sobre a extensão de algumas dessas facilidades e regimes para firmas não 

bancárias. Um exemplo é a proposta do FSB de estender os regimes de resolução a entidades 

não bancárias, como infraestruturas de mercado e seguros de depósitos (FSB, 2013c). 

 

 

                                                           
23 Conforme observa Lundberg (1999), a rede de segurança bancária envolve um conjunto de instrumentos e 

mecanismos além dos apresentados neste capítulo (assistência financeira de liquidez, regimes de resolução e 

seguro de depósitos), como o licenciamento para o funcionamento das instituições, as regras prudenciais, a 

supervisão e fiscalização. Os mecanismos apresentados nesta ocasião referem-se, portanto, àqueles destinados a 

administrar crises bancárias. Yazbek (2009) inclui entre os mecanismos da regulação sistêmica o sistema de 

pagamentos, que será visto no Capítulo II.  
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1.2.1. A função de prestamista de última instância 

 

 A função de prestamista de última instância é a mais tradicional dos bancos centrais. 

Segundo Lundberg (1999), esse mecanismo cumpre duas funções básicas. A primeira, e mais 

tradicional, é a de prover bancos com a liquidez necessária para continuar em funcionamento, 

e a segunda é a de operar a política monetária, através da definição das taxas de juros básicas e 

das condições de liquidez da economia.   Para Goodhart (1987), até mesmo a gestão da moeda 

poderia ficar a cargo de outra agência governamental, mas a função de prover a liquidez ao 

sistema não poderia ser separada do banco central, em virtude da própria natureza do 

funcionamento dos bancos, que se dá por meio das reservas fracionárias. 

 A construção intelectual da função de prestamista de última instância é creditada a 

Bagehot (1873), que também estabeleceu quatro princípios básicos para o seu funcionamento: 

1) o banco central deve evitar que bancos líquidos, mas solventes, quebrem; 2) o banco central 

deve emprestar livremente, mas cobrando uma taxa penalizante; 3) qualquer banco que ofereça 

boas garantias, avaliadas a preço pré-pânico, deve ter acesso ao emprestador de última 

instância; e 4) o banco central deve deixar clara sua disponibilidade em prover a liquidez 

livremente, de forma antecipada. Lastra (2000, p. 105) adiciona ainda dois outros princípios 

para essa função: o papel de prestamista de última instância é discricionário e a avaliação do 

banco central não se limita à determinação da liquidez ou solvência da instituição que pediu o 

empréstimo, mas também da possível propagação da sua quebra pelo sistema. 

A integração crescente entre os segmentos tradicionais dos mercados financeiros e as 

dificuldades em determinar a exata situação financeira das instituições financeiras que buscam 

acessar as janelas de redesconto dos bancos centrais oferecem desafios à atuação dos bancos 

centrais como emprestadores de última instância. 

 No auge da crise de 2007-2008, alguns bancos centrais, como o Fed dos EUA, 

ampliaram suas linhas de assistência financeira a entidades não bancárias, através da compra 

de ativos ilíquidos, garantia de contratos estabelecidos por tais entidades com suas contrapartes 

e diversas outras operações financeiras realizadas sob os auspícios de programas de larga escala, 

como o Troubled Asset Relief Program (TARP), o Term Auction Facility (TAF), o Primary 

Dealers Credit Facilities (PDCF) etc. (Moura, 2009). Essas injeções de liquidez em mercados 

financeiros não-bancários levaram alguns observadores a reforçar o argumento de longa data 

de que os contornos originais da função de prestamista de última instância não se resumem ao 
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sistema bancário e que tais empréstimos podem abarcar pacotes mais amplos de assistência 

governamental para o restabelecimento da confiança no sistema financeiro (Toyoda, 2013). 

Goodhart (2002), por outro lado, rejeita a visão de que a injeção de recursos no sistema 

financeiro como um todo pode ser enquadrada no conceito de lender-of-last-resort, e considera 

que esse mecanismo apenas é acionado quando um banco, por disposição própria, aproxima-se 

do banco central para o estabelecimento de empréstimos bilaterais. 

 A crítica ao funcionamento do mecanismo de prestamista de última instância mais 

frequente na literatura tem a ver com a ideia de que o banco central teria condições de distinguir 

entre bancos ilíquidos e insolventes. Diversos autores têm afirmado que a distinção entre 

iliquidez e insolvência é algo difícil de se estabelecer em uma situação emergencial e que o 

“resgate” a bancos insolventes é um risco inevitável a ser corrido pelo banco central no 

exercício dessa função (Pistor, 2013; Goodhart, 2010; Carvalho, 2012). Segundo Rosas (2010), 

o problema da “inconsistência temporal”, normalmente associado à gestão da política 

monetária, apresenta-se nas políticas para a estabilidade do setor bancário, de tal modo que o 

compromisso firmado ex ante, de que o banco central apenas prestará suporte àqueles que 

possuam boas garantias e não estejam insolventes, dificilmente se sustenta ex post, em razão do 

risco sistêmico das falências bancárias e dos custos políticos associados a crises nesse setor. 

No contexto de um país democrático, espera-se que o banco central preste assistência 

de liquidez a bancos ilíquidos ou insolvente apenas se houver prévia autorização legal e sob o 

dever de prestar contas sobre as decisões tomadas. No Brasil, compete privativamente ao Banco 

Central “realizar operações de redesconto e empréstimos a instituições financeiras bancárias”24. 

Esse artigo é interpretado no sentido de conferir ao Bacen a autoridade para realizar 

redescontos, isto é, o desconto de títulos mediante taxas penalizantes, e a concessão de crédito 

rotativo ao tomador, nos limites definidos pelo Bacen de acordo com avalição de crédito 

realizada internamente (Yazbek, 2009, p. 238). 

Na disputa entre a imposição de condições ex ante para exercício do papel de prestamista 

de última instância pelo Banco Central, através de regras minuciosas, e a outorga de ampla 

margem de discricionariedade para a apreciação da qualidade das garantias ofertadas e da 

elegibilidade da instituição interessada com mecanismos ex post de prestação de contas e 

responsabilização, esta última situação descreve melhor a realidade brasileira. Além do 

comando genérico da Lei N° 4.595/64, a Lei N° 11.882, de 23 de dezembro de 2008, autorizou 

                                                           
24 Art. 10, V da Lei N° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.  
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o Conselho Monetário Nacional (CMN) a estabelecer critérios e condições especiais de 

avaliação e aceitação de ativos recebidos pelo Banco Central em suas operações de redesconto 

em moeda nacional ou em garantia de operações em moeda estrangeira (art. 1°, I). A referida 

lei também autorizou o Bacen a aceitar, em caráter complementar, garantia real ou fidejussória 

outorgada pelo próprio acionista controlador do banco que entrou com pedido de redesconto, 

podendo tais garantias serem prestadas ainda por empresa coligada ou por outra instituição 

financeira (art. 1°, § 1°, II).  

Em contrapartida às condições mais flexíveis para a aceitação de garantias nas operações 

de redesconto autorizadas por ato do Legislativo, requereu-se do Bacen apenas o envio, ao 

Congresso Nacional, de relatório trimestral sobre as medidas tomadas, contendo informações a 

respeito das operações, como demonstrativo do impacto e valores dos créditos adimplidos e 

inadimplidos. Além disso, a Lei N° 11.882/2008 reforçou a obrigação do Presidente do Bacen 

de debater os resultados das operações realizadas com base no novo regime nas reuniões 

temáticas do Congresso Nacional, como é o caso da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). 

  

 

1.2.1. Seguro de depósitos 

 

 Seguros de depósitos são componentes da rede de proteção sujeitos a intensa 

controvérsia. Tais estruturas servem para o propósito de conferir maior confiança ao sistema, 

mediante a promessa de que, em caso de quebra de uma instituição, os depositantes terão seus 

recursos ressarcidos por um fundo capitalizado, em geral, previamente à resolução. 

Um dos racionais para a existência do seguro de depósitos é que os clientes 

(consumidores) não têm condições de realizar o monitoramento das atividades dos bancos, bem 

como os custos da perda desses valores depositados para a economia como um todo. 

O clássico problema associado à existência de um seguro de depósitos é a criação de 

risco moral, que também tem como uma de suas causas a existência do mecanismo de provisão 

de liquidez oficial, visto na seção anterior25. A resposta ao risco moral criado pela existência 

                                                           
25 Há alguns estudos empíricos econômicos que buscam estabelecer relações entre o seguro de depósitos, as regras, 

as instituições jurídicas e a estabilidade financeira. Em um deles, de autores ligado à escola da Law and Finance, 

concluiu-se que: “cross country empirical research on deposit insurance strongly support the hypothesis that in 
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do seguro de depósitos e pelos empréstimos de última instância seriam, então, a supervisão e a 

regulação. Estas “corrigem” os incentivos negativos gerados pela presença de um seguro e de 

linhas de liquidez e chamam para si responsabilidade por manter a higidez do sistema, ao 

requerer dos bancos controles internos e ferramentas de gerenciamento de riscos, além de evitar 

a ocorrência de fraudes e monitorar os indicadores financeiros do sistema como um todo. De 

acordo com Barth et al (2001, p. 41), “regulations and supervisory practices that force accurate 

information disclosure and limit the moral hazard incentives of poorly designed deposit 

insurance critically boost bank performance and stability”. 

Os arranjos institucionais dos seguros de depósitos e sua governança interna podem 

contribuir para a redução do problema do risco moral. No Brasil, o Fundo Garantidor de 

Créditos (FGC) é uma associação sem fins lucrativos de direito privado, cujos recursos são 

captados através de contribuições compulsórias dos participantes do mercado. De acordo com 

Barth et al (2009, p. 78), estudos empíricos apontam que a disciplina de mercado é fortalecida 

em países em que os esquemas de depósitos de seguros possuem associação compulsória e são 

administrados pelos próprios atores privados ou por estes em conjunto com agentes públicos. 

O papel do FGC na atual “governança” das crises bancárias no Brasil será explorado 

nos capítulos III e IV. 

 

  

1.2.1. Regimes de resolução 

 

Em virtude das peculiaridades do funcionamento dos bancos, que trabalham com as 

chamadas “reservas fracionárias” e realizam transações pelo sistema de pagamentos, o 

ordenamento jurídico de vários países contempla mecanismos administrativos de prevenção de 

crises e, na hipótese de uma ou mais instituições se verem diante de um estado de insolvência, 

os regimes jurídicos nacionais preveem medidas de saneamento e liquidação extrajudicial para 

firmas bancárias. Em alguns países, mesmo o rito judicial da falência de instituições financeiras 

também difere do procedimento das demais empresas (Kaufman, 1995). 

                                                           

institutionally weak environments, poorly designed deposit insurance arrangements tend to increase the 

probability of future banking crises” (Demigurç-Kunt & Kane, 2001) 
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Segundo Goodhart (1999), regula-se a saída de um banco porque o custo social de sua 

quebra excede seu custo privado. Sob um racional econômico, um regime jurídico de resolução 

de bancos deficiente pode gerar externalidades negativas ex ante, ao enviar incentivos 

distorcidos aos participantes dos mercados financeiros, em especial o de que uma instituição 

possa ser grande demais para falir; durante uma crise, ao acionar um fator sistêmico, isto é, a 

falência de uma instituição podendo ser vista como um indício da fragilidade de todo o sistema; 

e ex post, ao contribuir para o aumento dos custos financeiros e políticos das crises em razão de 

processos de saída de firmas insolventes ou de reabilitação das viáveis de maneira desordenada 

e dependente de ações ad hoc. 

No Brasil, foi a Lei N° 6.024/74 que instituiu o marco legal mais completo dos 

mecanismos de administração de crises bancárias. Ao consolidar normativos anteriores e 

instituir profundas alterações ao regime jurídico de enfrentamento de crises bancárias até então 

vigente, a referida lei introduziu de maneira mais sistemática os regimes de intervenção e de 

liquidação extrajudicial de instituições financeiras, os quais permaneceram como ferramentas 

exclusivas de intervenção e saneamento do sistema financeiro nacional até meados da década 

de 80, quando foi criado, pelo Decreto-Lei n° 2.321, de 25.02.1987, o Regime de Administração 

Especial Temporária (RAET). Esses normativos foram complementados por leis postas em 

vigor durante a década de 90, como a Lei N° 9.447/97, que ampliaram a capacidade do Bacen 

de agir preventivamente para evitar a decretação dos regimes especiais e passaram a penalizar 

controladores dos bancos com medidas como a indisponibilidade de bens. No entanto, mesmo 

com as modificações realizadas naquele período, os regimes especiais ainda produzem efeitos 

contrários aos desejados, como o prolongamento e a judicialização excessivos, razão pela qual 

está na agenda regulatória do Bacen reformular o marco jurídico brasileiro de resolução de 

instituições financeiras. A evolução desse marco normativo será tratada no Capítulo II. 

De modo geral, os regimes de resolução de bancos visam atender a três objetivos: 1) dar 

um tratamento justo a todos os credores; 2) maximizar o valor da massa liquidanda; e 3) reduzir 

o risco sistêmico, mas esses três objetivos podem conflitar entre si (Arner, 2007, p. 223). Como 

se verá no item 4.2 do Capítulo IV, a resolução de bancos envolve diversos atores, dentre os 

quais se pode mencionar: o Banco Central, o ministério das finanças, bancos privados, bancos 

públicos, credores estrangeiros, a instituição de seguro de depósitos, autoridades policiais, o 

Ministério Público, o Judiciário, dentre outros. A condução de regimes de resolução é uma 

tarefa bastante complexa, que envolve interesses em disputa sob a finalidade maior, que é a de 
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manter a solidez do sistema, evitando-se a propagação do risco sistêmico da quebra da 

instituição sobre demais participantes e mercados. 

Uma condição importante para que a insolvência de um banco não se propague pelo 

sistema consiste em manter em funcionamento as suas linhas críticas de negócios, de modo a 

preservar sua capacidade de gerar receitas e, assim, fazer frente às obrigações do passivo.  

Antes de decretar a liquidação de um banco que está em dificuldade financeira, é comum 

que órgãos reguladores atuem de maneira preventiva, através de medidas restritivas ou 

mediante a “isenção temporária” do cumprimento de certas regras (forbearance). Quanto às 

medidas restritivas, o órgão regulador pode, por exemplo, requerer o fortalecimento da base de 

capital, determinar que o banco reduza o grau de risco das exposições, proibir a abertura de 

novas dependências, distribuição de dividendos, exploração de novas linhas de negócios etc.26 

Já no caso de o regulador “relaxar” a aplicabilidade das normas prudenciais, busca-se, 

pela via contrária das medidas restritivas, permitir que o banco não cumpra determinadas regras 

em face das razões excepcionais. A forbearance usualmente é entendida como uma leniência 

indevida da autoridade para com os altos riscos assumidos pelo banco em dificuldade, mas 

ultimamente o relaxamento das regras prudenciais tem sido institucionalizado pela regulação 

macroprudencial. Tal regulação, vista como o “elo perdido” entre a política monetária e a 

regulação bancária tradicional, de caráter microprudencial, tem por objetivos limitar o risco de 

distúrbios no funcionamento dos sistemas financeiros (risco sistêmico) pelo uso de 

instrumentos regulatórios que atenuem os efeitos das flutuações macroeconômicas sobre esses 

sistemas e que cubram todo o espectro da atividade financeira, consideradas as interconexões e 

interligações entre agentes dos três segmentos tradicionais (bancário, seguros e mercado de 

capitais) (FMI, 2012a). Uma das dificuldades é estabelecer, através de regras claras e 

previsíveis, indicadores macroeconômicos que justifiquem a “calibração” das regras 

prudenciais, mas esforços em operacionalizar a regulação macroprudencial têm sido 

                                                           
26 A Resolução CMN N° 4.019, de 29 de setembro de 2011, trata das medidas prudenciais preventivas que podem 

ser decretadas pelo Bacen caso se verifiquem algumas situações elencadas na referida resolução, como o 

descumprimento de limites operacionais e a exposição a risco incompatível com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da instituição. A resolução lista alguns dos indicadores que o Bacen pode empregar para 

determinar se as situações ensejadoras de medidas preventivas estão ou não ocorrendo, como o nível de 

alavancagem, de liquidez, o “Patrimônio de Referência”, os resultados dos testes de estresse e a qualidade dos 

controles internos da instituição. 
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consideráveis, uma vez que essa modalidade regulatória é vista como essencial para combater 

o caráter pró-cíclico de algumas regras de imposição de níveis de capital27. 

Os órgãos reguladores também podem exigir dos bancos a elaboração de um plano de 

recuperação28, indicando saídas para resolver a situação, com definição de prazos e custos29. 

Se, mesmo com as medidas preventivas e a elaboração do plano de recuperação, o banco 

encontrar-se desenquadrado das regras de operação do país, como em qualquer outra 

insolvência o objetivo da resolução torna-se preservar ao máximo os ativos do banco para a 

satisfação dos credores.  

As leis de insolvência bancária geralmente preveem diversos “métodos” de resolução. 

Sales (2006, p. 157) classifica esses métodos em três categorias. A primeira é a liquidação, que 

converte os ativos da instituição falida em fundos e distribui o resultado da conversão para os 

credores, de acordo com alguma regra de prioridade. A segunda é a reorganização, que mantém 

o banco enquanto entidade (congela o passivo), e busca reajustar o passivo dos credores ao 

valor do ativo do banco. Na reorganização, busca-se uma composição entre credores, com 

formação de comitês e assembleias, mas na prática os interesses divergentes levam à 

participação do judiciário no processo. A terceira categoria é a transferência de passivo, em que 

o liquidante ou “administrador oficial” transfere o passivo, ou parte dele, para um outro banco 

solvente, geralmente mediante transferência de parte dos ativos junto. Segundo Sales (2006, p. 

158), as transferências de passivo, ou “reestruturações”, dividem-se entre aquelas em que há 

injeção de recursos do órgão regulador ou do seguro de depósitos e aquelas em que toda a 

negociação é realizada e custeada por demais atores privados. 

As reestruturações bancárias podem ser de vários tipos. Sales (2006) lista as seguintes: 

fusões e aquisições (M&A); 2) compra e assunção (purchase and assumption); 3) separação do 

banco bom e banco ruim (good bank/bad bank); 4) banco-ponte (bridge bank); 5) 

nacionalização temporária de banco insolvente; 6) reestruturação com capital pelo governo; e 

7) assistência oficial a bancos em operação (open bank assistance). Bozico et al usam as cinco 

                                                           
27 Há uma vasta literatura sobre a regulação macroprudencial, recomendam-se os seguintes trabalhos: Borio et al 

(2012), Canuto & Cavallari (2013), Galati & Moessner (2011) e FMI (2011c). Sobre a experiência brasileira com 

regulação macroprudencial, ver: FMI (2013a) e Harris & Silva (2012). 
28 Medida também prevista na Resolução CMN N° 4.019/2011. 
29 Em nível internacional, discute-se bastante a elaboração dos “planos de recuperação e resolução” (“Recovery 

and Resolution Plans” ou “RRP”). Estes diferem dos planos de recuperação emergenciais porque devem ser 

confeccionados pelas instituições financeiras em “tempos de normalidade”, indicando-se possíveis alternativas de 

resolução diante de diversos cenários macroeconômicos. Os RRPs são usualmente elaborados pela instituição 

financeira e revisados pelas autoridades, mas esse arranjo varia de país para país. Sobre RRPs, ver FSB (2011a) e 

Avgouleas et al (2010). 
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primeiras modalidades e a “reestruturação radical”. O quadro abaixo traz as principais 

vantagens e desvantagens de cada um desses métodos de resolução. 

 

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens de métodos de resolução 

Método 

de 

resolução 

Definição Vantagens Desvantagens 

Fusões e 

aquisições 

- Autoridades oferecem 

incentivos regulatórios, 

fiscais ou persuadem 

bancos solventes a 

comprar banco insolvente. 

Preserva a operação do 

banco; sob certas condições, 

pode evitar o distúrbio da 

implementação de 

mecanismos mais custosos e 

com maiores impactos 

sistêmicos. 

Tem pré-requisitos: i) o banco 

insolvente deve ter um valor 

contábil positivo e ii) o banco 

adquirente deve ter boa saúde 

financeira e não pode ser 

afetado negativamente pela 

operação; pode desencorajar 

investimentos privados; pode 

aumentar o risco moral. 

Compra e 

assunção 

(Purchase 

and 

Assumption 

ou P&A) 

- Instituições solventes ou 

investidores privados 

compram parte ou o total 

dos ativos do banco falido 

e assumem parte do 

passivo 

É uma solução de mercado; 

tem, em média, menor 

duração; pode preservar as 

funções do banco insolvente; 

promove maior cobertura de 

depósitos; implica menos 

custos e interrupções. 

Necessita de bancos 

interessados na operação; requer 

envolvimento intensivo da 

autoridade de supervisão; pode 

requerer recursos de 

adiantamento para tornar a 

aquisição atrativa. 

Banco bom 

e banco 

ruim (BB e 

BR) 

- Separação do banco em 

dois (BB e BR). O BB 

contém ativos de boa 

qualidade e passivos até o 

valor das obrigações 

transferidas, BR fica com o 

resto. Diferença com P&A 

são 1) transferem-se 

passivos e ativos e ii) 

BB/BR envolve 

reorganização societária, 

pois mantém o negócio do 

banco falido. 

Preserva o funcionamento 

dos bancos e empregos; 

compradores não assumem 

obrigações perante credores 

do banco falido; 

depositantes podem ter 

acesso imediato aos fundos 

depositados; reduz risco 

moral pois acionistas devem 

enfrentar processo de 

falência; custos de resolução 

são minimizados. 

Tem pré-requisitos: i) o banco 

adquirente deve ter boa saúde 

financeira e não pode ser 

afetado negativamente pela 

operação, ii) requer um seguro 

de depósitos solvente e com 

recursos o suficiente para 

permitir a transferência de 

depósito; pode ser necessária a 

existência de um fundo de 

resolução; na maioria dos casos, 

não é adequado para crises 

sistêmicas. 
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Banco-

ponte 

Autoridades fecham o 

banco e criam o “banco-

ponte”, administrado pelo 

governo ou grupo de 

bancos até venda ao 

mercado para mercado sob 

condições consideradas 

favoráveis 

 - Preserva as operações 

bancárias; preenche a lacuna 

de tempo entre a ocorrência 

de falha bancária; fornece 

aos potenciais compradores 

o tempo necessário para 

avaliar as condições do 

banco e apresentar 

propostas; permite serviço 

ininterrupto aos clientes. 

Raramente utilizado; pode 

prolongar a resolução; pode 

exigir capital e apoio à liquidez 

do governo e/ou a seguro de 

depósitos; pode aumentar o 

custo final da resolução; gera 

risco moral quando arcabouço 

institucional é frágil; interfere 

no mercado. 

Nacionaliza

ção 

temporária 

- Governo nacionaliza 

banco insolvente, 

expropriando acionistas, e 

depois o revende. 

Preserva as operações vitais 

do banco insolvente; evita 

temporariamente os custos 

de fechamento do banco; 

reduz risco moral. 

Pode ser custoso e ter grandes 

impactos fiscais e monetários; 

pode aumentar o custo final da 

resolução; não ataca a raiz do 

problema. 

Reestrutura

ção com 

capital do 

governo e 

nacionaliza

ção 

- Autoridade intervém em 

certas áreas do banco 

insolvente, podendo trocar 

dirigentes, sustar direitos 

de acionistas e trocar 

controlador.  

Preserva as operações vitais 

do banco insolvente; evita 

temporariamente os custos 

de fechamento do banco. 

Pode ser custoso e ter grandes 

impactos fiscais e monetários; 

pode aumentar o custo final da 

resolução; não ataca a raiz do 

problema; aumenta o risco 

moral. 

Assistência 

a bancos em 

operação 

- Governo mantém banco 

em funcionamento 

provendo capital através de 

injeção direta de capital, 

empréstimos e compra de 

ativos problemáticos por 

entidades constituídas para 

tal fim (com cobertura do 

governo). 

Preserva as operações do 

banco; temporariamente 

evita o custo da falência 

bancária. 

Pode ser custoso e ter grandes 

impactos fiscais e monetários; 

pode aumentar o custo final da 

resolução; não ataca a raiz do 

problema; aumenta o risco 

moral; aumenta o risco de 

administração ou propriedade 

pública de bancos. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Lastra (2000), Sales (2006) e Bolzico et al (2007). 

 

A assistência oficial a bancos em operação e a injeção de capital pelo governo, utilizados 

em graves crises sistêmicas, pressupõem uma atuação ainda mais ativa do Estado, através da 

“injeção” maciça de recursos públicos, ou até mesmo pela “estatização” de importantes 

instituições ou parte do setor bancário. Na crise de 2007-2008, esses mecanismos de 
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gerenciamento de crises sistêmicas de grande magnitude foram utilizados em vários países, 

como Bélgica, Holanda, Reino Unido e Islândia.  

Além das dificuldades tradicionais, relacionadas à preservação da firma bancária para 

que esta continue a desempenhar as funções de intermediação e meio de pagamentos, o desenho 

de regimes de resolução de bancos, na atualidade, apresenta algums complexidades, fruto das 

transformações estruturais e institucionais pelas quais vem passando o sistema financeiro nas 

últimas décadas. A primeira que se pode mencionar é a resolução de conglomerados 

financeiros, e a segunda é a resolução de conglomerados globais. 

Bancos e entidades não bancárias (non-bank financial institutions) comumente estão 

agrupados em uma mesma estrutura composta por várias entidades legais. São os chamados 

conglomerados financeiros, que no presente trabalho também serão designados por 

“instituições financeiras grandes e complexas” (“Large, Complex Financial Institutions” ou 

“LCFI”). O formato societário mais frequente das LCFIs é o de um grupo hierárquico com uma 

empresa operacional no topo ou uma holding, debaixo da qual encontram-se diversas 

subsidiárias (Hüpkes, 2009). É comum que tais entidades operem uma variedade de linhas de 

negócios que podem incluir, além da intermediação financeira tradicional, atividades como (i) 

bancos de investimentos, (ii) gestão de recursos de terceiros (“asset management”), (iii) 

comercialização de produtos de seguro e previdência, securitização, etc. Cada uma dessas linhas 

de negócios pode conter ainda diversas outras subatividades30. Outras interconexões podem 

existir dentro das próprias LCFIs em razão de transações entre partes relacionadas e 

compartilhamento de serviços, como tesouraria, sistemas de informação, back-office etc 

(Hüpkes, 2009, p. 374). 

A abordagem regulatória internacional a respeito das LCFIs ancora-se em sua 

qualificação como “instituições sistemicamente importantes” (“Systemically Important 

Financial Institutions” ou “SIFI”), isto é, aquelas que, caso venham a falir, podem pôr em risco 

todo o sistema financeiro. No caso de um grupo de instituições financeiras cujo porte e 

interconexões possam pôr em xeque a estabilidade financeira global, está em curso a elaboração 

                                                           
30 Apenas a atividade de banco de investimentos, por exemplo, geralmente pressupõe a realização de (i) operações 

estruturadas, (ii) empréstimos corporativos, (iii) subscrição de valores mobiliários (“underwriting”), (iv) a 

formação de mercado (“market making”), (v) a intermediação de valores mobiliários, incluindo derivativos 

(“dealing in securities”) e, de modo não menos importante, ou até podendo ser eleito como aspecto mais polêmico, 

(vi) a transação proprietária ou negócios em carteira própria (“proprietary trading”). Ver: Richardson, et al (2010, 

p. 192). 
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de um marco normativo com regras ainda mais específicas, sendo tais entidades designadas por 

G-SIFIs (“Global Systemically Important Financial Institutions”)31. 

Diversas propostas têm sido invocadas para conter o risco da falência dessas instituições 

grandes e complexas sobre o setor financeiro e a economia real. Medidas inseridas nos debates 

políticos e acadêmicos envolvem desde a imposição de uma taxa, “prêmio”, imposto ou 

penalidade semelhante sobre as SIFIs até a adoção de regras prudenciais específicas, como 

requerimentos de capital adicionais. Uma solução regulatória para a mitigação do risco 

sistêmico das SIFIs que tem causado intenso debate consiste na segregação funcional de 

atividades de bancos e instituições financeiras não bancárias, de modo a desestimular a adoção 

de práticas arriscadas por instituições que tenham acesso a linhas de redesconto e liquidez e aos 

seguros aos depositantes.  

Em seus “Atributos-Chave para Regimes de Resolução Efetivos” (FSB, 2011a), o FSB 

incluiu como um dos poderes da “autoridade de resolução” (resolution authority),  

 

“powers to require, where necessary, the adoption of appropriate measures, such as 

changes to a firm’s business practices, structure or organisation, to reduce the 

complexity and costliness of resolution, duly taking into account the effect on the 

soundness and stability of ongoing business” (FSB, 2011a, p. 16)  

 

No geral, as medidas que visam mitigar o risco sistêmico de conglomerados financeiros 

grandes e complexos através de sua “partição” ou diminuição (downsizing) podem ser 

encaixadas em três modelos. O primeiro propõe a separação completa, em entidades distintas e 

sob diferentes estruturas societárias, de bancos comerciais e bancos de investimentos, mesmo 

para aqueles bancos que já operem sob o modelo universal. O segundo modelo propõe a 

limitação severa do espectro de transações que podem ser realizadas por instituições que 

combinem as duas modalidades de banco (comercial e investimentos), condicionando o seu 

acesso às linhas públicas de liquidez e capitalização ou até mesmo suas licenças ao 

compromisso de que não realizem operações tidas pelo regulador como excessivamente 

arriscadas. Os defensores desse modelo admitem que haveria dificuldades operacionais e custos 

                                                           
31 O FSB divulgou, em novembro de 2011, uma lista com 29 G-SIFIs, a partir de uma metodologia desenvolvida 

pelo Comitê da Basileia. Nenhuma delas está sediada no Brasil, mas a maioria mantém presença no país. Cf. FSB. 

Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions. Nov. 2011. Disponível em: 

<http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104bb.pdf>. Acesso em 19.12.2012; Comitê da 

Basileia. Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency 

requirement. Nov. 2011. Disponível em: <http://www.bis.org/publ/bcbs207.htm>. Acesso em 19.12.2012.   
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indesejados na ruptura de instituições, principalmente aos clientes comuns que utilizam os 

bancos comerciais para suas atividades cotidianas. O terceiro modelo, assim como o segundo, 

é favorável aos bancos universais, porém defende a necessidade de alterações societárias para 

que as instituições financeiras que realizam operações de caráter mais arriscado sejam apartadas 

do banco comercial em subsidiárias independentes, além de prever a restrição na mobilidade de 

fluxos financeiros entre umas e outras e a obrigação de constituição de reservas de capital mais 

robustas para as subsidiárias que operem como banco de investimentos (Chow & Surti, 2011). 

RICHARDSON et al (2010) apresentam os seguintes argumentos para justificar a 

imposição de restrições ao tamanho e às atividades das SIFIs: i) a diversificação de negócios 

por meio de conglomerados reduz o risco por companhia, mas aumenta o risco sistêmico; ii) a 

garantia de depósitos de bancos comerciais ligados a bancos de investimentos estimularia a 

adoção de práticas de risco desproporcional; iii) a garantia implícita de que o governo prestará 

resgate a SIFIs em caso de situação financeira adversa desestimula a disciplina de mercado32; 

iv) há uma externalidade negativa para a sociedade causada pela não internalização do risco 

sistêmico pelas SIFIs; v) haveria uma questão de cunho concorrencial em jogo, já que as SIFIs 

têm menor custo de captação que o de instituições financeiras de menor porte; e vi) a conjunção 

de diversas atividades em um conglomerado acentua falhas de mercado (ex.: situações de 

conflitos de interesse) e enfraquecem a governança corporativa. 

No que diz respeito à restrição na condução de transações proprietárias de alto grau de 

risco33, Chow & Surti (2011, pp. 15-17), por sua vez, encontraram associações positivas entre 

o nível de receitas oriundas de operações de trading proprietárias e a suscetibilidade a estresses 

financeiros entre bancos europeus e dos EUA34. 

Nos EUA, uma das medidas adotadas para atenuar o risco sistêmico das SIFIs foi a 

restrição de operações com carteira própria e de certos tipos de investimento por parte de bancos 

sujeitos ao regime tradicional de regulação bancária, mesmo que parte de suas operações 

estejam livres de tais regulações. Essa proposta foi incorporada na chamada Volcker Rule, uma 

                                                           
32 É o chamado “risco moral” (moral hazard), pelo qual um agente que se encontra sob uma situação de proteção 

às custas de um terceiro, ou mediante baixo custo para si próprio, tende a adotar um comportamento menos 

atencioso do que normalmente adotaria exatamente em função da noção implícita de que suas perdas serão 

transferidas a terceiros. 
33 Ressalte-se que a definição do que consiste ou não uma operação de “alto grau de risco” está exatamente no 

centro das críticas realizadas à RP por participantes do mercado. Ver: Comentários do Institute of International 

Finance. Disponível em <http://sec.gov/comments/s7-41-11/s74111-187.pdf>. Acesso em 12.03.2013. 
34 Ressalte-se que a mesma correlação não foi encontrada para bancos asiáticos e que os próprios autores 

reconhecem algumas condicionantes de ordem contábil e metodológica. 
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regra inserida no Dodd-Frank Act35, lei que tem acarretado transformações profundas no 

sistema financeiro dos EUA. Salvo exceções expressas, a Volcker Rule proíbe que a maioria 

dos bancos dos EUA, ou estrangeiros com certas operações no país, incorram em transações 

especulativas em carteira própria, além de proibir investimentos em fundos de hedge ou fundos 

de private equity, exceto nas situações permitidas. 

Uma outra dificuldade com relação ao desenho de regimes de resolução na atualidade é 

a coordenação entre autoridades para lidar com instituições financeiras ilíquidas ou insolventes 

que tenham operações em escala global. É o que se chama comumente de “resolução cross-

border” (cross-border resolution) (Lastra, 2006). 

A falência de conglomerados financeiros globais (“Large, Complex Global Financial 

Institutions” ou “LCGFI”) torna sensíveis as falhas de coordenação entre reguladores, pois 

nessa situação as autoridades estão situadas em diferentes jurisdições. Exemplos de falências 

de LCGFIs durante a crise global, como a da AIG, deixaram evidente que os órgãos regulatórios 

nacionais tendem a proteger os interesses das partes que sofrem prejuízos dentro de seus 

próprios territórios. Recentemente, em uma disputa entre a Islândia, de um lado, e Reino Unido, 

Holanda e Comissão Europeia de outro, um tribunal da Associação Europeia de Livre Comércio 

julgou legítima a restrição, por parte da Islândia, da devolução de depósitos mantidos no falido 

Landsbanki apenas aos cidadãos islandeses, em detrimento dos depositantes estrangeiros. 

O desenho do regime especial de falência, portanto, tem implicações diretas na 

estruturação das LCGFIs. Por exemplo, se um país impõe, como pré-condição para a instalação 

em seu território, a constituição de uma subsidiária capitalizada, com diferente personalidade 

jurídica da matriz e sujeita à mesma regulação aplicável às firmas nacionais, ao tornar-se 

insolvente, haverá primeiro uma satisfação dos créditos dos credores e depositantes locais, de 

modo que apenas a massa residual dessa distribuição é que poderá vir a servir para satisfação 

de dívidas e compromissos assumidos no exterior. Entretanto, as leis de acesso aos sistemas 

financeiros nacionais podem prever mais de uma modalidade societária para a instalação de 

dependências de firmas estrangeiras, dificultando ou não a transferência de fundos entre 

entidades legais de um mesmo grupo situadas em diferentes jurisdições. 

                                                           
35 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Public Law 111–203, 124 Stat. 1376(2010). 
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Um risco legal não-trivial é o de que, ao sofrer judicialização36, a falência de uma 

instituição financeira estrangeira seja tratada a partir dos princípios, institutos ou práticas do 

regime jurídico do país onde mantém um braço operacional, como é o caso do expediente da 

“desconsideração da personalidade jurídica”, cuja teoria geral não leva em consideração os 

aspectos peculiares do funcionamento das instituições financeiras e o risco sistêmico nelas 

embutido (Hüpkes, 2009, pp. 375-377). 

Assim como na regulação preventiva, o desenho dos mecanismos de intervenção e 

liquidação de instituições financeiras precisam estar adequados à governança e estrutura das 

LCFIs. A natureza por vezes fragmentada da regulação e supervisão financeira pode dificultar 

o bom funcionamento dos regimes especiais de resolução de firmas financeiras ao sujeitar 

entidades de um mesmo grupo a diferentes procedimentos de intervenção e liquidação, além de 

potencializar situações de competição entre diferentes órgãos regulatórios (Hüpkes, 2009, p. 

375).  

Em 2009, os países do G-20 comprometeram-se a revisar e adaptar o perímetro de seus 

marcos regulatórios para acompanhar o desenvolvimento dos sistemas financeiros e promover 

boas práticas e abordagens consistentes em nível internacional (G-20, 2009a). 

O Brasil adota um misto dos modelos setorial e institucional na sua estrutura 

institucional de regulação do sistema financeiro, com elementos da regulação por objetivos37. 

Há um regulador para o setor bancário (Banco Central), para o mercado de capitais (Comissão 

de Valores Mobiliários – CVM) e para a indústria de seguros (Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP). Entretanto, como os conglomerados financeiros brasileiros são, em sua 

maioria, bancos múltiplos, o Banco Central exerce sobre tais grupos uma supervisão 

consolidada, competência que lhe compete privativamente em função de comando legal38. 

 

 

                                                           
36 A experiência prática demonstra que as decisões de decretação de regimes excepcionais do Banco Central têm 

sido sistematicamente questionadas pela via judicial e que tais processos comumente levam décadas até o desfecho 

final. Muitas ações judiciais iniciadas à época do PROER ainda encontram-se inacabadas no judiciário. A 

judicialização das falências bancárias também pode ser vista nos casos mais recentes 
37 Arner & Norton (2009) fazem uma distinção entre os modelos funcional – reguladores diferentes de acordo com 

a função regulatória, como a prudencial, estabilidade e de condutas – e institucional – reguladores diferentes para 

cada tipo de instituição, como bancos, seguradoras, etc. 
38 Art. 10°, inciso IX da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964 (“Art. 10. Compete privativamente ao Banco 

Central da República do Brasil: (...) IX - Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades 

previstas”.). 
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1.3. Visão geral da arquitetura da supervisão financeira no Brasil 

 

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é o conjunto de órgãos que regulamenta, fiscaliza 

e executa as operações necessárias à circulação da moeda e do crédito na economia. 

Normalmente, classifica-se o SFN em dois subsistemas: o normativo e o operativo. O 

normativo, formado por instituições que estabelecem as regras e diretrizes de funcionamento, 

definem os parâmetros para a intermediação financeira, fiscalizam a atuação das instituições 

operativa. Abrange, ainda, os bancos públicos federais. Tem em sua composição: o Conselho 

Monetário Nacional (CMN), o Banco Central do Brasil (Bacen), a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e as os bancos públicos federais (Banco do Brasil, BNDES e Caixa 

Econômica Federal).  

O segundo subsistema é o operativo. Em sua composição estão as instituições que atuam 

na intermediação financeira e têm como função operacionalizar a transferência de recursos entre 

fornecedores de fundos e os tomadores de recursos, a partir das regras, diretrizes e parâmetros 

definidos pelo subsistema normativo. Estão nessa categoria as instituições financeiras bancárias 

e não-bancárias, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), além das instituições 

não financeiras e auxiliares, como as instituições que operam no Sistema Brasileiro de 

Pagamentos. 

O órgão regulador situado no topo da hierarquia do SFN é o Conselho Monetário 

Nacional (CMN), criado em 1964. Tendo um mandato legal amplo, o CMN é responsável, 

dentre outras funções, por estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e de 

crédito e regulamentar a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições 

financeiras. O CMN tem três membros: o Ministro da Fazenda, como presidente, o Ministro do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e o Presidente do Banco Central. 

 A estrutura regulatória do setor financeiro brasileiro segue uma abordagem setorial 

tradicional mesclada à institucional, com aproximações à regulação por objetivos (modelo Twin 

Peaks). Há uma autoridade encarregada de regular e supervisionar o setor bancário, o Banco 

Central do Brasil (Bacen); o mercado de valores mobiliários, a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM); e a indústria de seguros, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 

que supervisiona as companhias de seguros, fundos de pensões abertos, mercados de 

capitalização e resseguradoras, além da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (PREVIC). 
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O Banco Central do Brasil é responsável pela implementação da regulamentação do 

CMN. A lista de suas competências particulares, contida na lei que o criou, delega ao Bacen 

uma miríade de competências exclusivas, que vão do controle de crédito e da entrada do capital 

estrangeiro à prerrogativa de estabelecer relações com autoridades estrangeiras e instituições 

financeiras internacionais.  O Bacen é o principal executor das determinações do CMN, 

contidas em instrumentos chamados "resoluções". Essas resoluções são divulgadas pelo Banco 

Central e, para sua implementação, o Bacen se vale de uma série de instrumentos regulatórios, 

como as circulares. Em virtude dessa dinâmica institucional, o Banco Central é a única 

instituição SFN com poderes para propor medidas concretas que visam operacionalizar a 

política monetária e a regulamentação prudencial do CMN (Nasser & Machado, 2012). 

Além das instituições tradicionais, algumas comissões e subcomissões intersetoriais 

(entre reguladores dos diferentes segmentos) e intrainstitucionais (internas a uma autoridade) 

foram criadas nos últimos anos para coordenar melhor as questões de estabilidade financeira 

entre os formuladores de políticas e para melhorar as capacidades e estratégias institucionais 

destas no enfrentamento do risco sistêmico. Em 2006, o Governo criou o Comitê de Regulação 

e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e 

Capitalização (Coremec), vinculado ao Ministério da Fazenda, para promover a coordenação 

entre os órgãos responsáveis pela regulação e supervisão das instituições financeiras. O 

Coremec é um comitê consultivo formado pelos presidentes das principais agências de 

regulação e supervisão dos três segmentos dos mercados financeiros. Dentre suas funções estão 

a elaboração de melhores formas de coordenação e compartilhamento de informações, o 

estabelecimento de rotinas e procedimentos para a fiscalização de recursos financeiros 

conglomerados e a facilitação do intercâmbio de informações com autoridades estrangeiras e 

organismos internacionais. 

No Banco Central, o Comitê de Estabilidade Financeira (COMEF) é um órgão 

interministerial presidido pelo presidente do órgão e composto pelos diretores e chefes de 

departamentos que exercem influência sobre assuntos relativos à estabilidade financeira. As 

responsabilidades do COMEF são: orientar a posição do Banco Central em fóruns nacionais e 

internacionais relacionados com a regulação e supervisão dos mercados financeiros; identificar 

e monitorar as fontes de risco sistêmico e propor medidas para mitigá-los; alocar 

responsabilidades entre as unidades internas e solicitar a elaboração de estudos sobre a 

estabilidade financeira e o risco sistêmico. O tradicional Comitê de Política Monetária 

(COPOM), criado em 1996, estabelece a meta para a taxa básica de juros (SELIC), administra 
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a liquidez da economia através de instrumentos monetários e divulga o "Relatório Trimestral 

de Inflação ", com uma avaliação da situação econômica e financeira do país e estimativas da 

taxa de inflação. As atas da reunião do COPOM são disponibilizadas para o público, ao 

contrário das atas das reuniões do COMEF, que são mantidas em sigilo. 

 

Diagrama 1 – Visão geral da arquitetura da supervisão do Sistema Financeiro Nacional 

 

Fonte: FMI (2013a) 

 

A composição e os amplos poderes diretivos do CMN, e o papel de liderança do Banco 

Central na execução de diretrizes da política monetária e na supervisão das instituições 

financeiras, lhes conferem amplos poderes para monitorar e garantir a estabilidade financeira 

no país, inclusive através da formulação de políticas macroprudenciais (FMI, 2013a). Como 

descrito anteriormente, o Banco Central acumula a dupla responsabilidade de implementar a 

política monetária e exercer a fiscalização sobre o sistema financeiro, seguindo as diretrizes 

emitidas pelo CMN. Além disso, o Banco Central é o único responsável pelo estabelecimento 

de normas prudenciais observáveis por instituições financeiras - observados os objetivos das 

políticas fixadas pelo CMN. 

Além da estrutura regulatória em si, os aspectos estruturais do SFN reforçam o papel 

dominante do Banco Central na identificação e proposição de medidas destinadas a mitigar 

riscos sistêmicos. Como a crise global demonstrou, no âmbito do sistema financeiro, as fontes 
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mais complexas de riscos sistêmicos derivam de estruturas opacas constituídas sob os auspícios 

dos conglomerados financeiros. Como visto anteriormente, conglomerados financeiros 

geralmente assumem uma estrutura corporativa em que várias entidades estão hierarquicamente 

posicionadas sob uma única entidade operacional ou uma holding (Hüpkes, 2009). 

No Brasil, praticamente todos os conglomerados financeiros estão enquadrados como 

"bancos múltiplos", que podem ser definidos como um grupo de instituições financeiras 

privadas ou públicas que fornecem serviços financeiros e operam por meio de duas ou mais 

categorias operacionais ou carteiras: comercial, de investimento e de desenvolvimento; 

sociedades de crédito imobiliário e sociedades de leasing; sociedades de financiamento e 

investimento. A maioria dos bancos múltiplos dispõe de linhas de negócios diversificadas e 

operam nos três setores tradicionais do sistema financeiro – no setor bancário, no mercado de 

capitais e na área de seguros. 

O Banco Central possui poderes exclusivos para a supervisão consolidada dos bancos 

autorizados a funcionar no Brasil, conferindo à autoridade financeira uma profunda 

compreensão das interconexões entre as diferentes entidades do mesmo conglomerado 

financeiro e entre um conglomerado e os demais. Outros instrumentos infralegais editados pelo 

Bacen (após deliberação do CMN) também exigem que as instituições financeiras obtenham 

autorização do Banco Central, antes de abrir subsidiárias financeiras no exterior. A regulação 

também exige que balanços patrimoniais e informações contábeis sejam apresentados numa 

base consolidada, até mesmo para filiais estrangeiras dos bancos locais39. Além disso, as 

instituições estrangeiras que operam no Brasil estão sujeitas às mesmas regras que as 

instituições nacionais com relação aos procedimentos para constituição, as barreiras de acesso, 

a estrutura societária, os requisitos de capital, a gestão de riscos e os controles internos. 

 

  

                                                           
39 Exemplo é a Resolução CMN N° 2.723, de 31 de maio de 2000, que rege “a instalação de dependências, no 

exterior, e a participação societária, direta ou indireta, no País e no exterior, por parte de instituições financeiras 

e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. 
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CAPÍTULO II: A ATUAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM TRÊS 

MOMENTOS DE CRISE 

 

 

Este capítulo tem duplo objetivo. O primeiro é reconstituir a atuação do Banco Central 

na administração de crises no setor bancário brasileiro em três diferentes momentos. Primeiro, 

no enfrentamento da crise bancária que sucedeu a adoção do Plano Real, quando houve uma 

fragilização generalizada da saúde financeira dos bancos brasileiros em razão do fim do período 

inflacionário. Em seguida, a atuação do Bacen durante o episódio conhecido como a 

“maxidesvalorização do Real”, no início de 1999, em que a paridade cambial foi abandonada 

após ataques especulativos verificados também em países como Rússia (1998) e Argentina 

(2001). Por último, serão retomados episódios de intervenção (lato sensu) do Banco Central no 

setor bancário brasileiro no período iniciado a partir do aprofundamento da crise financeira 

global, em meados de 2008. 

O segundo objetivo é realizar um balanço geral da prestação de contas e 

responsabilização (accountability) do Banco Central pelos processos de tomada de decisões nos 

referidos momentos de crise. É bem reconhecido o caráter “ingrato” da atividade de supervisão 

bancária40, e não só o Bacen como qualquer outra autoridade encarregada de fazer cumprir o 

arcabouço normativo e administrar crises do sistema financeiro normalmente enfrentam críticas 

severas no desempenho dessa função. As acusações mais comuns são de omissão na 

fiscalização das atividades das entidades reguladas, atuação intempestiva diante de sinais 

notórios de fragilização financeira e escolha injustificada e aleatória de métodos de resolução 

de instituições em dificuldade. Somem-se a essas críticas a falta de transparência nos processos 

investigatórios que levam à decretação de regimes excepcionais e o nível insatisfatório de 

prestação de contas ex post. 

Todas essas críticas, e diversas outras, foram levantadas em cada um dos momentos de 

crise apresentados a seguir, vindas de diversos atores, como parlamentares, imprensa e ex-

controladores das instituições que foram objeto de regimes especiais. Tais questionamentos 

                                                           
40 O diretor de fiscalização do Bacen, Anthero de Moraes Meirelles, assim descreveu o trabalho da supervisão 

bancária: “O supervisor é um chato por princípio. A gente procura ser muito razoável. Não se chega lá chutando a 

porta do cara. Mas temos intensificado a parte de supervisão, a presença dentro da instituição financeira, essa 

postura mais cética em relação ao que dizem ao que trazem. A gente tem sido mais intrusivo”. Entrevista de 

Anthero de Moraes à Folha de São Paulo, em 06 de outubro de 2011. Disponível em: < 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me0610201109.htm>. Último acesso em 19.12.2012. 
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motivaram o surgimento de inúmeros processos administrativos e judiciais, investigações por 

duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e em alguns momentos fomentaram um 

intenso debate político sobre a accountability do Bacen antes, durante e após uma crise no 

sistema financeiro nacional. O final do capítulo apresenta, então, um balanço geral dos 

mecanismos de accountability utilizados e sua contribuição para o aprimoramento (ou não) do 

controle democrático das ações do Bacen durante uma situação de anormalidade. Optou-se por 

uma análise integrada dos mecanismos de accountability do Bacen que funcionaram nos três 

momentos de crise como uma forma de tornar mais evidente os diferentes padrões de controle 

democrático da autoridade financeira41. Desta maneira, a reflexão do capítulo IV poderá se ater 

a aspectos tidos por mais relevantes no atual contexto institucional e político em que se encontra 

o Bacen. 

A exposição que se segue contém, naturalmente, alguns recortes, que se faz necessário 

apresentar de antemão. Em primeiro lugar, o exame empreendido no capítulo está focado nos 

instrumentos de saneamento e reestruturação empregados em crises do setor bancário brasileiro. 

O viés é, portanto, institucional, ainda que o arcabouço normativo e as práticas de supervisão 

tenham se baseado em uma visão funcional da existência dos mercados financeiros. Não se 

ignora o fato de que a liberalização dos serviços financeiros das últimas duas décadas e a 

crescente interconexão entre os participantes dos mercados tradicionais – bancário, de capitais 

e seguros – têm exposto limitações dos regimes legais e regulatórios de gerenciamento de crises. 

No entanto, entende-se que a análise dupla institucional esboçada, focada em uma autoridade, 

o Bacen, e em um tipo de instituição, os bancos, constitui uma lente de análise apropriada para 

a extração de conclusões sobre a problemática do trabalho, que é o papel do direito na 

accountability da autoridade financeira brasileira em tempos de crise. Embora se reconheça que 

a escolha do Bacen pode ser tida por idiossincrática, pois poderia ter sido eleito outro órgão 

para problematizar a questão da accountability das agências de supervisão financeiras, como a 

CVM, a atenção às políticas voltadas para ajustes no setor bancário mostra-se consistente com 

a própria estrutura do sistema financeiro nacional, organizado principalmente em torno de 

bancos múltiplos. 

                                                           
41 Como se poderá perceber, e conforme articulado nas conclusões deste trabalho, o controle democrático do Bacen 

não se traduz necessariamente em um processo que evoluiu ao longo do tempo. As dinâmicas das crises e os 

estímulos institucionais que estas geram conformam em larga medida o funcionamento prático das instituições de 

controle, assim como há um forte componente ideológico e político na relação de poderes entre os bancos centrais, 

no geral, e os órgãos políticos. 
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Em segundo lugar, ficam em segundo plano a reconstrução e análise de políticas 

macroeconômicas - cambial, monetária e fiscal – que porventura tenham sido empregadas pelo 

Bacen nos referidos momentos de crise, até porque tal exame, por sua amplitude e 

complexidade, comportaria a confecção de um trabalho autônomo42. 

Por último, e conforme apontado na parte introdutória deste trabalho, este capítulo não 

traz uma visão detalhada da evolução da regulação bancária brasileira ao longo dos três 

momentos escolhidos. As regras prudenciais, de conduta, de defesa ao consumidor, de 

preservação do regime de concorrência ou que visem quaisquer outras finalidades estarão 

presentes no esforço de reconstituição de momentos de crise deste capítulo naquilo que for 

pertinente à compreensão do fenômeno que constitui o aspecto central do trabalho, que são os 

mecanismos jurídicos da accountability do Banco Central no gerenciamento de crises 

bancárias. 

Dado o caráter instrumental do estudo da regulação bancária em vigor antes, durante e 

após os três momentos de crise assinalados, cumpre esclarecer em que sentidos a análise do 

arcabouço regulatório relaciona-se com o objeto central da pesquisa. São vislumbradas duas 

dimensões. Primeiro, a democratização da produção normativa do órgão burocrático, por meio 

de audiências públicas ou outros expedientes, pode ser visto como um indicador de maior 

accountability, da mesma forma que uma participação mais ativa e eficaz do Legislativo e de 

outras instâncias do Executivo na normatização do sistema financeiro também influenciam no 

controle democrático sobre a autoridade financeira. O processo de fabricação de normas (leis e 

regulamentos) voltadas ao setor bancário é, portanto, um elemento de análise importante para 

a determinação do grau de accountability do Bacen, muito embora o exercício de verificação 

de indicadores ou outras métricas de accountability não seja parte do objeto deste trabalho. 

Nesse sentido, cabem indagações como: Em que momentos e por que o Legislativo foi 

responsável pela elaboração de normas para a atividade bancária? De quem partiu a iniciativa? 

De que maneira a edição de leis para o setor bancário é influenciada pelos episódios de crise? 

É possível traçar padrões de intervenção legislativa ou estas se dão sempre de maneira ad hoc? 

                                                           
42 O contexto macroeconômico em que se deu o “resgate” aos bancos Marka e FonteCindam envolveu mudanças 

súbitas na gestão da política cambial do Bacen. A reconstituição das medidas tomadas pela autoridade financeira 

no mercado cambial, à vista (spot) e futuro, durante as primeiras semanas de janeiro de 1999 e seu enquadramento 

legal podem ser particularmente relevantes para análises jurídicas que tenham a discricionariedade do Bacen como 

objeto. Tais medidas não serão abordadas com profundidade por estarem além do escopo da análise deste estudo, 

que se concentra nos instrumentos de saneamento, reestruturação e nos regimes especiais de firmas bancárias. Para 

uma análise da legalidade de tais medidas, ver: Senado Federal (1999). 
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As mesmas perguntas podem ser feitas com relação à participação de órgãos políticos do 

Executivo, como o Ministério da Fazenda. 

Segundo, a própria substância da norma pode interferir para mais ou para menos no grau 

de accountability da autoridade financeira, na medida em que a regra traga mais previsibilidade, 

transparência e formas de responsabilização do Banco Central. A regulação (ou 

regulamentação) também pode influenciar na legitimidade da atuação do Bacen, se esta for vista 

pela “comunidade epistêmica”43 como mais “técnica”, sendo que esta qualidade muitas vezes 

tem sido associada com a mera assimilação de padrões internacionais ao arcabouço regulatório 

doméstico. A importância das transformações do arcabouço regulatório na legitimação e 

accountability do Banco Central foi uma hipótese explorada por cientistas políticos como 

Marques & Sola. Para esses autores, o aperfeiçoamento da supervisão bancária, da rede de 

proteção e da regulação prudencial, sob influência de standards costurados em nível 

internacional (pelo Comitê da Basileia), puxaram “para cima” a transparência e 

responsabilização pública do Bacen (Marques, 2005, p. 231; Marques & Sola, 2006). 

 

 

2.1. Primeiro momento: crise bancária pós-estabilização monetária  

 

Uma retrospectiva histórica da gestação e evolução do sistema financeiro nacional 

revela que, durante a maior parte de sua existência, este serviu como um financiador por 

excelência do déficit fiscal dos governos federal e estaduais44. Essa instrumentalidade do 

sistema financeiro ao financiamento dos gastos públicos perdurou por décadas, e as tentativas 

do Bacen de reduzir a “promiscuidade” entre os bancos e os cofres públicos sempre foram 

politicamente frustradas (Marques & Sola, 2006). 

A necessidade de absorção de recursos para fazer frente aos dispêndios públicos – esta 

uma das causas primordiais da inflação – gerou, durante décadas, incentivos perversos aos 

agentes financeiros, que arcavam com um baixíssimo ou nulo custo de oportunidade ao investir 

em títulos oficiais de alta rentabilidade e risco praticamente zero. 

                                                           
43 Sobre a importância das “comunidades epistêmicas” na regulação financeira, ver: Duran (2012) e Slaughter 

(2004). 
44 Para um histórico do SFN, ver Corazza (2004). 
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Prova disso é que na fase pré-Real a composição dos ativos dos bancos privados 

apresentava essencialmente títulos da dívida pública que remuneravam os seus detentores acima 

dos índices de inflação, possibilitando às instituições financeiras, além da mera recomposição 

patrimonial, auferir lucros sem qualquer tipo de gerenciamento de riscos de carteiras de crédito, 

o core de qualquer banco de uma economia estabilizada. Como bem explica Vidotto (2002, p. 

22): 

 

Considerando o gradiente de liquidez dos ativos que compõem a estrutura patrimonial 

da empresa bancária, a existência de uma alternativa “absolutamente segura” 

oferecendo permanentemente um patamar razoável de rendimentos concorreu para 

obstaculizar a ampliação do crédito. Não porque deslocasse a demanda privada por 

um volume dado de poupanças previamente constituídas na abstenção do consumo, 

como na ótica ortodoxa (hipótese do crowding out), mas por fixar condições mínimas 

para a criação de crédito que representam uma barreira à sua expansão. 

 

Essa persistência estrutural do sistema financeiro brasileiro vigorou com relativa 

estabilidade até meados dos anos 90, quando uma conjuntura crítica formada pela confluência 

de uma nova política macroeconômica com um programa mais amplo de reforma do Estado45 

desencadeou uma série de reformas jurídico-institucionais no sistema financeiro nacional. 

Embora tais reformas não tenham rompido com algumas de suas características estruturais mais 

arraigadas, abriu-se caminho para processos de saneamento, reestruturação e reforma do 

aparato regulatório e de supervisão em uma escala sem precedentes. 

A conjuntura que alterou os rumos legislativos, regulatórios e institucionais do sistema 

financeiro nacional foi o advento do Plano Real. Calcado em cinco pilares46, o Plano Real tinha 

por objetivo precípuo garantir a estabilidade macroeconômica e romper com o processo 

inflacionário, utilizando-se da âncora cambial. A súbita estabilização provocada pelo Real 

provocou, de imediato, choques no sistema bancário brasileiro.  

O principal deles, e causa direta dos desequilíbrios financeiros enfrentados pelas 

instituições bancárias logo após o advento do plano foi a perda das receitas de floating e 

inflacionárias, sendo as primeiras (i) o rendimento adicional gerado pelos recursos não 

remunerados ao serem aplicados pelos bancos, mesmo com inflação zero e as últimas (ii) os 

ganhos derivados da corrosão, pela inflação, dos valores reais de recursos de terceiros 

                                                           
45 Sobre a reforma do Estado nos anos 90, ver Bresser-Pereira (1998). 
46 São eles: (i) controle da inflação; (ii) privatização; (iii) abertura ao investimento estrangeiro; (iv) abertura 

comercial; e (v) ajuste fiscal. Cf. Lima (2012) e Giambiagi et al (2005). 
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depositados nos bancos, sem remuneração ou remunerados abaixo da inflação (Prates, 2010) . 

O ajuste fiscal empreendido pelo Plano Real também exerceu pressão sobre os balanços dos 

bancos públicos estaduais, que mantinham uma relação promíscua com os governos a que 

serviam, geralmente seus controladores, financiando gastos de empresas estatais e emitindo 

moeda para a rolagem da dívida pública dos erários estaduais (Moura, 2012). 

Com a estabilização da moeda, portanto, ficaram a descoberto as fragilidades financeiras 

sob as quais operavam bancos públicos estaduais e bancos privados e a sua má gestão, 

resultantes da distorção contábil-financeira causada por anos de processo inflacionário e de uma 

quase hiperinflação no início da década de 90. Assim foi que o período inaugurado com a 

estabilização de preços, a partir de junho de 1994, assistiu a um processo de reacomodação do 

setor bancário aos tempos de baixa inflação. 

Para compensar a sua fragilização diante do fim das transferências inflacionárias, os 

bancos passaram a adotar diversas estratégias de diversificação de receitas, desde o aumento do 

crédito e da oferta de serviços até a ampliação da cobrança de tarifas bancárias.  

Como consequência natural da retomada da confiança dos agentes privados com relação 

à política monetária, antes desgastada em razão da contínua deterioração das expectativas, um 

otimismo generalizado passou a informar as decisões de gastos e investimentos. Nos primeiros 

meses após a implantação do plano de estabilização, havia a expectativa, não confirmada, de 

que a política seria expansionista, o que causou uma forte expansão do crédito. No entanto, a 

condução da política macroeconômica do governo assumiu um caráter acentuadamente 

restritivo, de modo a manter as âncoras de sustentação do Real, notadamente a cambial, gerando 

forte impacto sobre o setor financeiro em nível microeconômico, forçando o sistema bancário 

a colocar “toda a sua capacidade inovativa a serviço da expansão do crédito e outros 

expedientes adaptativos” (Vidotto, 2002, p. 91). 

Ocorre que décadas de degradação econômica e incentivos contrários à oferta creditícia 

haviam tornado os bancos brasileiros dependentes das receitas inflacionárias e inaptos a realizar 

o gerenciamento de riscos necessário para uma expansão sustentada da oferta de crédito 

(Vidotto, 2002, p. 91). Assim, entre 1994 e 1995 o nível de inadimplência dos bancos privados 

brasileiros subiu fortemente, tendo atingido, nos primeiros seis meses do plano o percentual 

expressivo de 85,9% (Vidotto, 2002, p. 96). 

A política monetária restritiva, baseada em um aumento das reservas compulsórias e nas 

altas taxas de juros, impactou, além do setor financeiro, empresas da “economia real”, levando 
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à falência de alguns grupo empresariais de grande porte, e com isso houve uma deterioração 

das estruturas de receitas e despesas de diversas instituições financeiras, especialmente 

daquelas que realizaram apostas mais arriscadas no mercado de crédito na tentativa de disfarçar 

sua situação de insolvência anterior ao Real47 (Vidottto, 2002, p. 100).  

Com o fim das receitas inflacionárias causado pela estabilização monetária, os primeiros 

bancos a sofrer foram os de pequeno e médio porte. Além de terem sido excluídos do mercado 

interbancário, viram uma migração dos depósitos massificados para as instituições de maior 

porte, impactando severamente sua liquidez. A desconfiança generalizada se instalou, no 

entanto, quando o Bacen realizou sua primeira intervenção em uma instituição de grande porte, 

o Econômico, e a apreensão foi reforçada com intervenções no Nacional e Bamerindus. 

As estratégias adotadas pelo Bacen nas operações de “resgate” desses três bancos – 

Econômico, Nacional e Bamerindus – merecem uma análise mais detalhada. Não se trata de 

reconstituir com minúcias os fatores microeconômicos que concorreram para que cada uma 

dessas instituições tenha falido, mas sim de focar nas controvérsias suscitadas em razão da 

atuação do Bacen e nas medidas legais e regulatórias que o ampararam nos processos de 

saneamento48. 

Antes, porém, é necessário apresentar as ferramentas que o Bacen dispunha à época para 

sanear instituições financeiras em dificuldade.  

A própria lei que instituiu o Bacen poderia ser invocada como fonte normativa dos 

poderes da autoridade em intervir no sistema financeiro para assegurar a sua estabilidade49. 

Entretanto, foi a Lei n° 6.024/74 que instituiu o marco legal mais completo dos mecanismos de 

administração de crises bancárias. Ao consolidar normativos anteriores e instituir profundas 

alterações ao regime jurídico de enfrentamento de crises bancárias até então vigente, a Lei N° 

6.024/74 introduziu de maneira mais sistemática os regimes de intervenção e de liquidação 

extrajudicial de instituições financeiras, os quais permaneceram como ferramentas exclusivas 

                                                           
47 Sobre a deterioração da saúde financeira das empresas produtivas e seu impacto no balanço dos bancos 

brasileiros logo após a implantação do Real, o Relatório da “CPI dos Bancos” descreveu que “Os juros elevados 

provocavam quebradeira de empresas e pessoas físicas, que ficavam impossibilitadas de pagar as dívidas junto 

aos intermediários financeiros. O alto nível de insolvência diminuiu a qualidade dos empréstimos, afetando a 

saúde do sistema financeiro”. (Senado Federal, 1999, p. 280). 
48 Na exposição que segue, sobre a quebra do Econômico, Nacional e Bamerindus, apoio-me extensivamente nos 

trabalhos de Vidotto (2002) e Nogueira da Costa (2012). 
49 Lei n° 4.595/64. “Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil: V - Realizar 

operações de redesconto e empréstimos a instituições financeiras bancárias e as referidas no Art. 4º, inciso XIV, 

letra " b ", e no § 4º do Art. 49 desta lei; IX - Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as 

penalidades previstas”. 
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de intervenção e saneamento do sistema financeiro nacional até meados da década de 80, 

quando foi criado, pelo Decreto-Lei n° 2.321, de 25.02.1987, o Regime de Administração 

Especial Temporária (RAET). 

Com os regimes instituídos pelo marco normativo da década de 70 e o novo regime 

criado nos anos 80, eram três os regimes especiais aplicáveis às instituições financeiras nas 

primeiras fases da crise do Real: a intervenção, a liquidação extrajudicial e o RAET. 

Cabe diferenciar rapidamente cada uma dessas três modalidades de regime especial. Sob 

o regime de intervenção, que pode ser decretado se observado qualquer um dos eventos listados 

no art. 2°da Lei n° 6.024/7450, uma instituição financeira tem suas obrigações e os prazos que 

correm contra si suspensos e os depósitos “congelados”, além de haver a suspensão do mandato 

dos administradores, membros do Conselho Fiscal ou de quaisquer outros órgãos estatutários51. 

Como se vê, a decretação da intervenção causa uma interrupção nas atividades normais do 

banco, deixando seus credores à mercê da liberação dos créditos pelo interventor e os 

depositantes privados de suas poupanças aplicadas na instituição. 

Diante de tais circunstâncias específicas, o Decreto-Lei n° 2.321/87 instituiu o RAET, 

cuja diferença precípua com relação ao regime de intervenção clássico reside exatamente em 

“não afetar o curso regular dos negócios da entidade nem seu normal funcionamento”52, embora 

assemelhe-se àquela em outros aspectos, como na imediata suspensão do mandato de 

administradores e membros de outros órgãos estatutários. Difere, entretanto, em outros, como 

na outorga de poderes para a condução dos negócios da instituição sob o regime especial a um 

conselho diretor, em número determinado pelo próprio Bacen, e nos atos que ensejam a sua 

decretação, constantes do art. 1° do referido decreto53. 

                                                           
50 São eles: a ocorrência de prejuízos decorrente da má administração, com potencial efeito negativo sobre os 

credores; o reiterado descumprimento de dispositivos da legislação bancária, não corrigidos mesmo após a 

determinação do Bacen no uso de suas atribuições fiscalizatórias; e a ocorrência de quaisquer fatos justificadores 

do pedido de falência, caso não seja necessária a decretação imediata do regime de liquidação extrajudicial.   
51 Art. 50, Lei n° 6.024/74.   
52 Art. 2° A decretação da administração especial temporária não afetará o curso regular dos negócios da entidade 

nem seu normal funcionamento e produzirá, de imediato, a perda do mandato dos administradores e membros do 

Conselho Fiscal da instituição.   
53 Art. 1° O Banco Central do Brasil poderá decretar regime de administração especial temporária, na forma 

regulada por este decreto-lei, nas instituições financeiras privadas e públicas não federais, autorizadas a funcionar 

nos termos da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, quando nelas verificar: a) prática reiterada de operações 

contrárias às diretrizes de política econômica ou financeira traçadas em lei federal; b) existência de passivo a 

descoberto; c) descumprimento das normas referentes à conta de Reservas Bancárias mantida no Banco Central 

do Brasil; d) gestão temerária ou fraudulenta de seus administradores; e) ocorrência de qualquer das situações 

descritas no artigo 2º da Lei n° 6.024, de 13 de março de 1974.   
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Já a liquidação extrajudicial pode ser considerada como um mecanismo alternativo de 

resolução de falência de instituições financeiras, mas a cargo do Bacen, e não do judiciário. Sua 

instituição teve como justificativa a celeridade que poderia ser dada ao processo de falência 

dessas instituições se conduzida pela autoridade financeira em oposição ao rito da lei falimentar 

aplicável às demais sociedades empresárias54. 

O enfrentamento dos episódios de fragilização e quebra bancária que se seguiram à 

inauguração do Real inovou os poderes do Bacen para o gerenciamento de crises em diversos 

aspectos. No geral, o Bacen passou a ter à sua disposição um arsenal jurídico que continha 

medidas de caráter preventivo, em contraponto aos regimes jurídicos especiais tradicionais, que 

de uma maneira ou de outra “forçavam” a autoridade a aguardar até que a instituição estivesse 

em um estado de quase ou total insolvência para poder intervir. 

Vale mencionar que a Lei N° 6.024/74 confere ao Bacen a prerrogativa de estender os 

regimes de intervenção e de liquidação extrajudicial a todas às instituições pertencentes a um 

mesmo conglomerado financeiro, incluindo a empresa holding do grupo societário55. Pela 

previsão de tais poderes, o regime jurídico de resolução brasileiro atende, desde os anos 70, ao 

primeiro princípio do Financial Stability Board (FSB) para “regimes de resolução de 

instituições financeiras eficazes” (FSB, 2011a)56. Conforme se verá no capítulo III, o FSB é o 

órgão mais relevante dentro da arquitetura financeira na atualidade, exercendo funções que vão 

desde a coordenação da produção da regulação financeira internacional ao monitoramento da 

implantação das regras internacionais pelas jurisdições domésticas. A autorização legal para 

que o Bacen estenda os regimes especiais a entidades financeiras e não-financeiras de um 

                                                           
54 Sobre liquidação extrajudicial na lei e na prática: ver: RODRIGUES, Frederico Viana. Insolvência bancária: 

liquidação extrajudicial e falência. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. 
55 Diz o art. 51 da Lei N° 6.024/74: “Com o objetivo de preservar os interesses da poupança popular e a 

integridade do acervo das entidades submetidas a intervenção ou a liquidação extrajudicial o Banco Central do 

Brasil poderá estabelecer idêntico regime para as pessoas jurídicas que com elas tenham integração de atividade 

ou vinculo de interesse, ficando os seus administradores sujeitos aos preceitos desta Lei”. 
56 De acordo com o FSB (2011a, p. 5): “Any financial institution that could be systemically significant or critical 

if it fails should be subject to a resolution regime that has the attributes set out in this document (“Key Attributes”). 

The regime should be clear and transparent as to the financial institutions (hereinafter “firms”) within its scope. It 

should extend to: (i) holding companies of a firm; (ii) non-regulated operational entities within a financial group 

or conglomerate that are significant to the business of the group or conglomerate; and (iii) branches of foreign 

firms”. O FSB lançou, em Agosto de 2013, um documento consultivo em que solicitava ao mercado comentários 

sobre a possibilidade de se estender os regimes de resolução a entidades não-bancárias que também não estão 

contempladas no regime de resolução brasileiro, como infraestruturas do mercado financeiro e seguros de 

depósitos. Na minuta de proposição legislativa de reforma do marco jurídico de resolução de instituições 

financeiras consubstanciada no edital de Audiência Pública N° 34/2009, o Bacen propunha que esses dois tipos de 

instituições não-financeiras fossem equiparadas às instituições financeiras para os fins de recebimento de 

assistências financeira e realização de operações emergenciais. Como o Bacen irá propor um texto atualizado, a 

minuta não foi levada à apreciação do Congresso Nacional. Ver: Bacen (2009). 
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mesmo conglomerado financeiro, presente no ordenamento jurídico brasileiro mesmo antes da 

criação dos “bancos múltiplos”, contrasta com a incorporação desse princípio a sistemas 

jurídicos de economias avançadas apenas depois da crise de 2007-2008. 

As subseções a seguir trarão algumas das reformas regulatórias que estiveram por trás 

da reestruturação do sistema financeiro nos anos 90 e abordarão algumas das principais 

controvérsias suscitadas pelas ações de saneamento do Bacen à época, de modo a assentar bases 

para a avaliação crítica que se pretende realizar na segunda parte deste capítulo. 

 

 

2.1.1. Banco Econômico 

 

De acordo com Nogueira da Costa (2012, p. 286), as dificuldades financeiras do Banco 

Econômico teriam sido noticiadas pelo Bacen já no final da década de 80, muito embora a sua 

intervenção apenas tenha se consumado em agosto de 199557. Desde o ano de 1989, sucessivos 

relatórios da equipe de fiscalização do Bacen apontavam indícios de maquiagem nos registros 

contábeis do banco, com a existência de lucros fictícios e empréstimos “podres”. Em cada uma 

das ocasiões, a direção do Bacen teria ignorado as recomendações dos fiscais ou não teria tido 

êxito em impor medidas sancionatórias devido às conexões políticas do controlador do banco, 

Ângelo Calmon de Sá, ligado ao então senador Antônio Carlos Magalhães (Nogueira da Costa, 

2012, p. 288). 

No momento em que o quadro se agravou, buscou-se uma composição com o 

controlador do Econômico para que este fortalecesse a base de capital da sua instituição. O 

acordo, no entanto, não foi cumprido, e com o advento do Real a situação tornou-se 

insustentável. Os dirigentes do banco aprofundaram a gestão temerária da instituição e 

passaram a realizar transações fraudulentas com partes relacionadas, especialmente empresas 

não-financeiras do grupo, que deviam ao banco quantias muitas vezes superior ao seu 

patrimônio58. 

                                                           
57 O autor provavelmente extraiu tal informação do relatório da “CPI dos Bancos”, documento que relata uma 

confissão do ex-presidente do Bacen Gustavo Loyola de que o setor de fiscalização do órgão teria falhado em 

detectar fraudes cometidas pelo Nacional desde 1986. Ver: Senado Federal, 1999, p. 312. 
58 A Econômico Empreendimentos devia R$ 419 mi ao banco, e a Concic, cerca de R$ 200 mi, sendo que seu 

faturamento era de apenas R$ 150 mi. No mês anterior ao da intervenção, o Econômico concedeu empréstimos de 

mais de R$ 180 mi a empresas do grupo. Ver: Nogueira da Costa, p. 187; Vidotto, pp. 113-114. 
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A partir de março de 1995, o Bacen passou a fornecer liquidez ao banco através das 

linhas de redesconto. Em paralelo, créditos fornecidos pela Caixa Econômica Federal (CEF) no 

interbancário possibilitaram ao Econômico operar normalmente. A decretação do regime 

especial ao Econômico se deu quando este não apresentou garantias necessárias ao Bacen para 

a concessão de um valor acima dos R$ 1,9 bi, levando a autoridade a negativar seu saldo na 

conta de Reserva Bancária. No mesmo dia, a CEF negou a rolagem de uma dívida de cerca de 

R$ 800 mi (Vidotto, 2002, p. 113). Os depósitos mantidos junto ao banco foram pagos, até o 

limite de R$ 5.000,00, segundo a regra vigente à época, mediante a utilização de recursos da 

Reserva Monetária e de um fundo de cobertura das cadernetas de poupança. 

A intervenção tardia no Econômico foi objeto de diversas críticas. Durante seu mandato 

como presidente do Bacen, Pérsio Arida justificou a demora na intervenção sob o argumento 

de que “no mundo todo, os bancos centrais preferem ser tardios a ser prematuros” (Nogueira da 

Costa, 2012, p. 288). As críticas de natureza econômica apontaram que, se o Bacen tivesse sido 

mais proativo, poderia ter evitado a deterioração de garantias (Vidotto, 2002, p. 112). 

Atualmente, a dívida do Econômico com o Bacen é de cerca de R$ 18 bi59. 

 

 

2.1.2. Banco Nacional e o PROER 

 

A intervenção no banco Econômico, à época o sétimo no ranking dos privados, por 

ativos (Vidotto, 2002, p. 112), inaugurou um clima de insegurança e apreensão com relação à 

saúde das demais instituições financeiras, levando o governo a editar a Resolução n° 2.208, que 

instituiu o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 

Nacional (PROER). Essa medida inaugural, que segundo Vidotto (2002, p. 115), adquiriu 

feições de uma carta de intenções, anunciou uma linha especial de assistência financeira para 

financiar gastos com a reorganização administrativa, operacional e/ou societária de instituições 

financeiras, dentre outras medidas.  

Materializado por meio de sucessivos instrumentos legais, desde medidas provisórias 

até circulares do Bacen, o PROER, em seu conjunto, tinha como objetivo agilizar os 

                                                           
59 De acordo com matéria jornalística disponível em: 

<http://www.jb.com.br/economia/noticias/2013/05/14/banco-economico-deve-r-18-bilhoes-ao-banco-central/>. 

Último acesso em 08.01.2014. 



67 

 

instrumentos de saneamento de instituições financeiras em dificuldade por meio da facilitação 

da compra, por instituições sólidas, de bancos de menor porte em situação de iliquidez ou 

insolvência, privilegiando-se assim a chamada “solução de mercado”. Por meio desse tipo de 

intervenção, a autoridade monetária injetaria ou seria garantidora de recursos utilizados pelos 

próprios agentes privados na aquisição ou capitalização de instituições deficientes. Para tanto, 

separava-se o banco a ser adquirido em duas partes: o “banco ruim” e o “banco bom”, sendo 

que o primeiro, formado por passivos e ativos problemáticos, ficava sob a administração direta 

do Bacen, que buscaria cumprir com as obrigações assumidas utilizando-se dos recursos da 

venda do “banco bom”, repassado à instituição adquirente por meio de contrato de compra e 

venda, e não por uma reorganização societária60. 

Dentre as medidas mais importantes está a MP n° 1.179/95, posteriormente convertida 

na Lei n° 9.447/97, que possibilitou às instituições adquirentes de bancos problemáticos o 

registro, como ágio, da diferença entre o valor da aquisição e o valor patrimonial de participação 

societária adquirida, após o lançamento como perda dos créditos de difícil liquidação. Outro 

instrumento jurídico relevante foi a MP n° 1.182, de 16.11.95 que, dentre outras medidas, 

estendeu a responsabilidade solidária dos controladores dos bancos por eventuais prejuízos; 

impôs o afastamento cautelar dos envolvidos nos processos de falência sob intervenção, 

liquidação extrajudicial e sob apuração de inquérito administrativo; ampliou as prerrogativas 

do Bacen na condução dos regimes especiais de administração, como a possibilidade de 

realização de qualquer alteração societária e patrimonial a ampla prática de atos de gestão; 

autorizou o Bacen a exigir medidas de reforço patrimonial de instituições que sinalizassem 

possível deficiência patrimonial, reforçando a atuação de caráter preventivo do órgão 

administrativo na estabilização do sistema financeiro; renovou a autorização de uso de títulos 

ou garantias do Tesouro Nacional ou da administração federal indireta como garantia dos 

créditos concedidos no âmbito do PROER, dentre outras. 

Segundo Vidotto (2002, p. 120), o PROER teria sido concebido com o objetivo de dar 

uma feição de programa mais amplo às operações de resgate que já se avolumavam e, 

especialmente, para possibilitar uma “solução de mercado” para o Nacional, que à época 

ocupava o quarto posto do ranking dos bancos privados, por ativos e por depósitos (Nogueira 

da Costa, 2012, p. 297).  

                                                           
60 O PROER serviu como programa de financiamento da aquisição e capitalização de diversas instituições. Dentre 

as três estudadas a seguir, foram liquidadas sob o modelo de cisão o Nacional, cuja parte “boa” foi adquirida pelo 

Unibanco, e o Bamerindus, adquirido pelo HSBC. 
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Da mesma forma como ocorreu no Econômico, o Nacional já apresentava sinais de 

debilidade financeira vários anos antes de ter o RAET decretado. Seu rol de problemas incluía 

um complexo esquema de fraudes materializado através da manipulação das rendas geradas por 

centenas de contas (as “contas 917”) e a transformação na estrutura de seu passivo, com uma 

presença desproporcional de títulos de longo prazo, mais caros, em detrimento de depósitos à 

vista. Com o aumento da inadimplência na “segunda” fase da implantação do Real, as perdas 

do Nacional tornaram-se agudas, exigindo um maior provisionamento dos créditos em 

liquidação duvidosa. O Nacional passou, então, a simular renovações de empréstimos e 

antecipar comissões, e nenhuma dessas fraudes foi sinalizada pela empresa de auditoria 

independente (Nogueira da Costa, 2012, pp. 299-300). 

O Bacen decretou o RAET no Nacional em 18 de novembro de 1995. De maneira 

semelhante ao que ocorreu no caso do Econômico, o Bacen também sofreu diversas acusações 

de ter agido intempestivamente em sua intervenção no Nacional. Nesse caso, contudo, o 

“atraso” teria sido deliberadamente pensado de modo a permitir à autoridade a confecção e 

negociação política de um marco jurídico que a amparasse nas ações que visava tomar, o que 

se deu a partir da edição das sucessivas medidas encartadas no âmbito do PROER (Vidotto, 

2002, p. 120). 

Na esteira da reforma do aparato regulatório e da formação de uma nova “rede de 

segurança” do sistema financeiro, foi criado o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), cujo 

estatuto foi aprovado pela Resolução n° 2.211/95. Como entidade privada, sua função é a de 

gerenciar o mecanismo de seguro de depósitos, podendo, para tanto, realizar algumas operações 

financeiras com as instituições a ele vinculadas e ofertar garantias, de modo a auxiliar o Bacen 

na estabilização do sistema financeiro e no aumento da confiança dos agentes.  

Nos últimos tempos, o FGC tem se destacado cada vez mais dentro da “governança das 

crises bancárias” brasileiras, esta podendo ser entendida como o conjunto de instituições 

públicas e privadas e das normas de administração de crises bancárias no país. Um mecanismo 

de garantia de depósitos pode assumir diversas funções, desde a de simples “caixa de 

pagamentos” (paybox) até a de gestor ativo da massa de liquidação de bancos falidos, a 

depender de sua estrutura e dos poderes que lhe tenham sido atribuídos pelo seu regime jurídico. 

No contexto brasileiro, o FGC tem desempenhado funções que extrapolam a mera função de 

ressarcimento de depósitos desde seus primórdios, mas a expansão de suas atribuições e seu 

lugar na “concertação” das crises bancárias no Brasil tem ganhado novos contornos desde a 
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crise de 2008, conforme se verá mais à frente. O primeiro caso em que o FGC serviu de 

instrumento para o saneamento do sistema foi a venda do Bamerindus para o HSBC, abordado 

a seguir. 

 

 

2.1.3. Banco Bamerindus e a desnacionalização 

 

A fragilização do Bamerindus teve como causa imediata as quebras do Econômico e 

Nacional, quando depositantes passaram a fazer saques em grandes volumes, transferindo suas 

aplicações para outras instituições. No entanto, à semelhança dos outros dois bancos, o 

Bamerindus já tinha seu balanço comprometido mesmo antes do plano de estabilização 

monetária do governo, fruto de apostas arriscadas em setores industriais e de problemas de 

gestão (Nogueira da Costa, 2012, p. 304). 

Algumas medidas de reestruturação foram negociadas com o Bacen, mas os 

procedimentos não foram suficientes para fazer frente à falta de liquidez do banco. O 

Bamerindus tentou ainda obter recursos PROER, mas como a contrapartida essencial, a perda 

de controle, não foi aceita, o Bacen recusou prestar a assistência financeira. Após recorrer às 

linhas de redesconto do Bacen e de tomar empréstimos da CEF pelo interbancário, o 

Bamerindus sofreu intervenção em 26 de março de 1997, data em que seu balanço patrimonial 

mostrava passivos a descoberto no total de R$ 3,5 bi (Nogueira da Costa, 2012, p. 305). O 

Bacen justificou a intervenção nos seguintes termos61: 

 

A intervenção foi motivada pela existência de graves problemas de desequilíbrio na 

estrutura de ativos e passivos do Bamerindus, com reflexos negativos na sua liquidez, 

desequilíbrio esse decorrente da concentração em ativos de longo prazo de maturação, 

excesso de imobilizações e receitas incompatíveis com os custos correntes, situação 

agravada, nos últimos semestres, pela diminuição significativa em sua capacidade de 

captação de recurso, sob as modalidades de depósitos à vista e a prazo, principalmente 

em razão da perda de credibilidade no mercado. 

 

O regime especial escolhido para o Bamerindus foi o da intervenção extrajudicial, e não 

o RAET. A escolha dessa modalidade permitiu que o FGC fosse utilizado na operação de 

                                                           
61 Bacen. Ofício Presi-97/0858, de 08.04.1997. 
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resgate, cujo método foi o da cisão, com a venda da parte boa para o HSBC, em uma operação 

que suscitou polêmicas quanto ao preço efetivamente pago pelo banco estrangeiro no negócio 

(Vidotto, 2002, pp. 130-132; Nogueira da Costa, 2012, pp. 306-307). 

Como o FGC já havia sido criado, teve de assumir as obrigações do Bamerindus perante 

os depositantes. No entanto, como o fundo já tinha comprometido todo o seu patrimônio com 

outras operações do PROER, foi necessária a edição de uma Circular (N° 2.748, de 26.03.97) 

para permitir o financiamento da venda do “good bank” com base nos créditos do FGC, que 

deveriam ser pagos ao longo dos próximos anos, finalizando-se, portanto, em 2004. 

 A entrada oficial do primeiro banco de varejo estrangeiro no país iniciou o processo de 

“desnacionalização” do sistema bancário brasileiro62. A abertura do setor bancário brasileiro à 

concorrência do capital estrangeiro foi conduzida através de reformas jurídicas e ações 

administrativas motivadas por diversos fatores de ordem micro e macroeconômica, alguns deles 

explícitos nos programas de reestruturação empreendidos pelo governo brasileiro e outros 

menos visíveis, mas igualmente importantes para o êxito da política econômica do plano 

estabilizador da moeda inaugurado com o Real. 

 No Brasil, a reserva de mercado favorável à indústria bancária nacional vigorou durante 

mais de meio século, com brechas apenas para a instalação de bancos de investimentos 

estrangeiros e de instituições financeiras que operavam no mercado de capitais (Vidotto, 2002, 

p. 159). A restrição para a entrada do capital estrangeiro no segmento de varejo do setor 

bancário local apenas foi suprimida em meados da década de 90, quando o governo, através da 

Exposição de Motivos N. 311, deixou evidente que havia a intenção de fazer uso mais reiterado 

da prerrogativa contida no Art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal de 1988, pela qual o governo brasileiro poderia autorizar a instalação de 

novas agências de instituições financeiras domiciliadas no exterior ou o aumento do percentual 

de participação do capital estrangeiro nas instituições financeiras sediadas no país na hipótese 

de existência de “interesse nacional”63. Referido dispositivo conferia margem de manobra ao 

governo brasileiro diante da condicionalidade imposta pela CF/88 para a participação do capital 

estrangeiro nas instituições financeiras domésticas, subordinada à edição de lei complementar 

                                                           
62 A autorização foi possibilitada por decreto presidencial, conforme as restrições constitucionais para entrada de 

competidores estrangeiros na indústria bancária brasileira. 
63 De acordo com o texto do Art. 192, CF/88 vigente à época. 
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que nunca chegou a ser aprovada em razão do dissenso político em torno do ingresso do capital 

estrangeiro no setor financeiro nacional. 

 No contexto das alterações estruturais e da estratégia de internacionalização do setor 

financeiro brasileiro empunhadas na década de 90, sob a agenda da globalização financeira e 

tendo como elemento básico a inserção subordinada da economia brasileira, a integração do 

sistema financeiro doméstico aos internacionais, traduzida na eliminação de diversas barreiras 

à entrada de competidores estrangeiros, bem como os estímulos à internacionalização das 

firmas financeiras brasileiras foram realizados tendo como discurso oficial a persecução dos 

seguintes objetivos64: (i) estimular a concorrência do setor bancário, forçando os bancos 

brasileiros a adotarem melhores práticas e ferramentas de gerenciamento interno, 

monitoramento e mitigação de riscos (Prates, 2010, p. 151); (ii) melhorar a oferta de crédito, 

com grande expectativa de redução dos spreads bancários e de alteração do perfil dos 

empréstimos ofertados pelos bancos privados, que deixariam de ser orientados para o curto 

prazo e seriam canalizados para operações de longo prazo e investimentos de alto risco e 

complexidade; (iii) o aumento do grau de sofisticação do sistema como um todo, através do 

aprimoramento institucional e da diversificação e criação de melhores produtos e serviços 

financeiros ofertados a tomadores e clientes em geral (Meyer, 1994); (iv) a renovação dos 

movimentos tradicionais de intermediação entre agentes superavitários e deficitários para 

abranger residentes e não-residentes em trajetórias transnacionais de capitalização aptas a servir 

de base para as transações produtivas externas e para a internacionalização de empresas 

brasileiras e o aumento dos investimentos estrangeiros nos mercados domésticos65; e (v) 

possibilitar ao governo o uso instrumental do sistema financeiro como ferramenta para a 

prevenção e gestão de crises cambiais como as que assolaram os mercados emergentes durante 

a década de 9066, sob o fundamento teórico de que os mercados deveriam encontrar condições 

estáveis para que pudessem operar de maneira eficiente nesses mercados (Goldstein, 2005). 

 A chamada “desnacionalização” bancária ocorrida durante o segundo quinquênio da 

década de 90 concorreu, ao lado das motivações locais, para a aceleração de mudanças 

                                                           
64 Sobre o ingresso de bancos estrangeiros no Brasil, a internacionalização dos bancos nacionais e os efeitos desse 

movimento bidirecional no sistema financeiro nacional, cf. Araújo (2001); Corazza & Oliveira (2007); Freitas 

(2010); Costa (2001); e Rocha (2002). Sobre a posição oficial, cf. Exposição de Motivos n° 311, do Ministério da 

Fazenda, de agosto de 1995. 
65 Mirandola (2010, pp. 138-139) agrupa os objetivos a serem atingidos pela modernização das finanças em quatro 

grupos: (i) aumento de competição; (ii) aumento da competitividade; (iii) maior investimento estrangeiro; e (iv) 

desenvolvimento institucional. 
66 Apenas como referência, têm-se as crises do México (1994), das economias asiáticas (1997), da Rússia (1998), 

do Brasil (1999) e da Turquia (2001). 
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regulatórias norteadas por princípios erigidos no âmbito de organismos internacionais de 

fixação de regras e padrões regulatórios do sistema financeiro, dentre os quais se destacam os 

Acordos de Basileia, erigidos pelo Comitê da Basileia, órgão ligado ao Bank of International 

Settlements (BIS). 

 

 

2.1.4. Reforma do aparato regulatório e saneamento de bancos públicos 

 

Embora os instrumentos regulatórios à disposição do Bacen para enfrentar crises 

bancárias já fossem preexistentes à década de 90, é possível afirmar que foi apenas nesse 

período que houve um aprimoramento significativo dos mecanismos de assistência financeira, 

saneamento de instituições e gerenciamento de crises sistêmicas passíveis de utilização pela 

autoridade financeira, resultando em uma maior “racionalidade regulatória” (Yazbek, 2012, p. 

89). Uma tabela das principais normas prudenciais e voltadas à supervisão bancária pode ser 

encontrada no item 2.3, à frente. 

Um dos marcos mais importantes da evolução regulatória desta fase foi a adoção dos 

princípios e recomendações dos Acordos de Basileia, que atualmente encontram-se em sua 

terceira versão. Basileia I, como foi chamado o primeiro acordo, previa exigências de um 

coeficiente mínimo de capital para bancos “internacionalmente ativos”, a partir da definição 

quantitativa dos riscos e seus relativos pesos, devendo o banco separar uma porção de capital 

próprio para fazer frente a tais riscos. Tal acordo foi incorporado ao ferramental regulatório do 

Banco Central por meio da Resolução n° 2.099/94, baixada no auge da crise que se seguiu à 

estabilização financeira. Ao impor requerimentos de capital para todos os bancos brasileiros, 

independentemente de seu porte e atuação internacional, Basileia I contribuiu para uma 

remodelação concorrencial do setor, forçando a saída de bancos menos capitalizados e 

induzindo um processo de concentração que se aprofundou nos anos ulteriores (Vidotto, 2002, 

p. 137). 

Em paralelo com o programa de reestruturação do setor bancário privado e com o 

aperfeiçoamento da “rede de segurança”, o governo instituiu o Programa de Estímulo à Redução 

da Participação do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES), cuja medida 

inaugural foi a MP n°1.514, de 07.08.1996, regulamentada posteriormente pela Resolução n° 
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2.365, de 28.02.97. Por meio desse programa, o governo instituiu uma série de incentivos aos 

controladores dos bancos públicos estaduais, ou seja, os estados federados, para facilitar a 

extinção, alienação, transformação ou reorganização administrativa da instituição. Dentre as 

medidas à disposição estavam: a aquisição da instituição estadual pela União, mediante 

pagamento em títulos públicos; o financiamento da extinção da entidade ou da sua 

transformação em agência de fomento; o financiamento ou a oferta de garantias para a 

privatização da entidade; a aquisição de créditos da instituição junto ao seu controlador, ou a 

entidades por ele controladas, e refinanciamento dos créditos adquiridos; o financiamento de 

até 50% do saneamento da instituição, sob a condição de mudanças na gestão da companhia, 

dentre outras (Siqueira, 2001). 

 

 

2.2. Segundo momento: crise cambial (1999)67 

 

 Nos primeiros cinco anos de vigência do Plano Real, a política cambial brasileira 

consistia em “faixas de flutuação” ou de “bandas cambiais”. Por esse regime, a autoridade 

monetária intervinha nos mercados interbancários, por meio de leilões eletrônicos, toda vez que 

os limites superior ou inferior das bandas fossem atingidos pelas taxas de mercado (Senado 

Federal, 1999)68. Uma das razões para que o câmbio não flutuasse livremente durante os 

primeiros anos do Real era que o plano tinha como seu principal pilar de sustentação a “âncora 

cambial”, que favorecia as importações de bens e serviços e assim diminuía a pressão sobre os 

preços domésticos. 

 No início de 1999, o regime cambial brasileiro, baseado no câmbio fixo, foi alvo de 

ataques especulativos à semelhança dos que haviam ocorrido em países do sudeste asiático 

(1997) e na Rússia (1998). A crise de confiança no Real gerou uma situação de apreensão, 

levando muitos a crerem à época que o país iria viver um novo ciclo de inflação, desemprego e 

baixo crescimento econômico (Marques & Sola, 2006). Embora isso não tenha ocorrido, a crise 

representou um ponto de inflexão na política macroeconômica. De fixo o câmbio passou a ser 

flutuante, isto é, o Real começou a ter seu valor em face das demais moedas determinado pelos 

                                                           
67 Esta seção apoia-se extensivamente nos trabalhos de Marques (2005, capítulo 5) e Marques & Sola (2004). 

Também foram extraídas informações do relatório final da “CPI dos Bancos” (Senado Federal, 1999). 
68 Essa política estava consubstanciada no Comunicado N° 4.479, de 06.03.1995, do Bacen. 
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mercados interbancários, e a política macroeconômica passou a se valer do “tripé” vigente, em 

caráter atenuado, até o presente: metas de inflação, câmbio flutuante e ajuste fiscal. 

 Logo após a crise dos países do sudeste asiático, alguns economistas passaram a 

denunciar os efeitos deletérios da “desnacionalização” bancária praticada por vários países 

emergentes e em desenvolvimento. A conclusão a que se chegava era a de que a abertura dos 

serviços financeiros e, especialmente, da conta de capital, teria sido realizada de maneira muito 

rápida, sem os devidos rearranjos institucionais, aumentando a instabilidade financeira e a 

vulnerabilidade dos sistemas domésticos a choques externos. Tendo os países do sudeste 

asiático experimentado sérios distúrbios no funcionamento dos seus respectivos sistemas 

financeiros, como crises bancárias sistêmicas, esperava-se que, quando “a vez” do Brasil 

chegasse, os choques e as consequências fossem ser idênticos. No entanto, ao contrário desses 

países, o sistema financeiro brasileiro não sofreu grandes impactos pela súbita desvalorização 

cambial. 

 As análises sobre o comportamento resiliente do sistema financeiro brasileiro nesse 

episódio são, em geral, convergentes, e creditam o seu bom desempenho à construção de uma 

bem elaborada rede de proteção na fase pós-Real e à internalização de melhores práticas 

internacionais de supervisão (Maia, 2004; Marques & Sola, 2006; Marques, 2005; Moura, 

2009; 2012). Análises de política econômica enfatizam que, à semelhança dos países do sudeste 

asiático, até a metade da década de 90 a configuração estrutural do sistema financeiro e a 

regulação brasileira permitiam que se observasse, no Brasil, um contexto parecido com o que 

vigorava naqueles países nos momentos em que sofreram ataques especulativos: os bancos eram 

sujeitos a uma pobre supervisão, possuíam vínculos espúrios com os políticos,  eram mal 

capitalizados e estavam expostos a riscos não mensurados nem conhecidos pelas autoridades 

financeiras (Marques & Sola, 2006). Todas essas distorções, geradoras de risco moral, teriam 

sido fortemente amenizadas no Brasil nos anos anteriores, quando se realizou, conforme visto, 

um profundo saneamento no sistema e uma renovação do aparato regulatório, especialmente no 

que diz respeito aos poderes da autoridade para intervir em uma instituição de maneira 

preventiva, a fim de evitar a instauração de regimes especiais (Lei N° 9.447/97). 

 Como o sistema financeiro nacional não foi afetado criticamente pela desvalorização da 

moeda, duas operações de “socorro” efetuadas pelo Bacen acabaram por gerar intensos “pontos 

de discórdia” (Marques, 2005, p. 175) entre atores importantes na determinação da 

accountability do Bacen: o Congresso Nacional, o Ministério Público, o Judiciário, os 
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participantes dos mercados financeiros e a sociedade em geral. Trata-se das operações 

financeiras realizadas entre o Bacen e dois bancos de pequeno porte, o Marka e o 

FonteCindam69. 

 Nos dias imediatamente anteriores ao abandono da “banda endógena diagonal”70 e início 

da era do câmbio flutuante, os dois bancos ocupavam posições “vendidas”71 em dólares na 

Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F, atual BM&F Bovespa), em uma aposta 

diametralmente oposta à de praticamente todo o mercado, que já esperava a disparada do dólar 

para uma cotação de aproximadamente R$ 1,55. A banda anunciada até então era de R$ 1,20 a 

R$ 1,32, mas a ausência de contrapartes para a venda de dólares até o teto anunciado levou o 

Marka e o FonteCindam a buscarem o auxílio financeiro do Bacen. Por meio do Voto BCB N° 

006/99, o Bacen decidiu realizar operações de derivativos na BM&F. Assim, ao invés de 

intervir apenas no mercado à vista (spot market) o Bacen passou a operar no mercado de futuros, 

e pode, assim, vender contratos para os dois bancos com o dólar a uma cotação de R$ 1,275 

(Marques & Sola, 2006, p. 188).  

 De acordo com o relatório da “CPI dos Bancos”, instituída no Senado Federal em 1999 

com o propósito de averiguar alguns “fatos determinados” relacionados ao sistema financeiro, 

o Bacen alegou que a venda serviria para cobrir as posições dos bancos e zerar a dívida, a fim 

de proceder à sua liquidação (Senado Federal, 1999). O episódio, no entanto, passou a ser visto 

como um verdadeiro “escândalo” na medida em que a imprensa passou a noticiar a proximidade 

dos controladores das instituições financeiras com dirigentes do Bacen72 e em que ficou 

evidenciada a realização de novas operações de derivativos entre a autoridade monetária e 

fundos administrados pelo FonteCindam73, o que seria uma operação proibida pela Lei N° 

4.595/64, em razão de tais entidades não serem instituições financeiras no sentido da lei74. 

                                                           
69 Ambos enquadravam-se na categoria de “bancos múltiplos”, mas nenhum deles possuía agências para clientes 

de varejo, atuando mais no segmento de atacado (Marques, 2005, p. 176). 
70 Termo utilizado pelo ex-presidente do Bacen Francisco Lopes para se referir ao regime cambial em que a moeda 

poderia oscilar entre o piso e o teto, mas sem limites “intrabanda” (Marques, 174). 
71 “Posição vendida” é o jargão utilizado pelo mercado para quando um agente possui obrigações de pagamentos 

perante contrapartes de ativos que não possui na carteira. 
72 O fato que gerou mais controvérsias foi o envio de um bilhete de Salvatore Cacciola, ex-presidente do Marka, 

para o então presidente do Bacen, Francisco Lopes. Embora não haja provas de encontros pessoais de Cacciola 

com Lopes, o dono do Marka reuniu-se com a ex-diretora de fiscalização, Tereza Grossi, que teria firmado o 

compromisso de realizar a venda de dólares pela cotação de R$ 1,2750. Esse valor seria, de acordo com a diretora, 

suficiente para zerar as posições dos bancos e abrir espaço para sua liquidação. 
73 O Bacen vendeu 3.700 contratos de futuros de moeda com o FonteCindam a R$ 1,56 (Marques & Sola, 2006). 
74 Nos termos do art. 17 da Lei N° 4.595/64, “consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação 

em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, 

intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, 

e a custódia de valor de propriedade de terceiros”. A lei de sigilo bancário (Lei Complementar N° 105/2005) 
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 Os resgates do Marka e FonteCindam também se notabilizaram pela querela em torno 

do risco sistêmico que surgiria com a quebra dos dois bancos em um momento de reversão da 

política macroeconômica. De acordo com o Bacen75: 

 

“...A explicitação de uma situação de inadimplência na BM&F, de alcance 

desconhecido, certamente destruiria a confiança na efetividade desse seguro, 

produzindo sentimento de pânico e, consequentemente, um movimento defensivo de 

fuga de capitais. Esses fatos não apenas eliminariam qualquer chance de defesa do 

regime cambial, mas também colocariam o país à beira de um colapso econômico de 

dimensões imprevisíveis.” 

 

 Os senadores rejeitaram com veemência o argumento do risco sistêmico, que seria nada 

mais do que um “álibi” montado “a posteriori” pelo Bacen para defender-se das acusações de 

que os resgates teriam sido realizados ao arrepio das disposições legais aplicáveis (Senado 

Federal, 1999). De acordo com o relatório final da CPI dos Bancos, a soma do patrimônio dos 

dois bancos respondiam por menos de 0,10% do patrimônio líquido do setor e as operações 

especulativas dos dois bancos não teriam o condão de desencadear uma crise sistêmica. Em um 

trecho particularmente crítico da atuação histórica do Bacen, o relatório chegou a afirmar que 

“quando o Banco Central tem dificuldades em explicar determinados procedimentos de auxílio 

a entidades financeiras, é contumaz na alegação de crise sistêmica” (Senado Federal, 1999). 

 A visão do Bacen é avaliada de maneira menos desfavorável por Marques (2005) e Sola, 

Marques & Garman (2002). Em seu estudo de caso sobre a CPI dos Bancos, Marques entendeu 

que (2005, p. 182): 

 

“... a percepção do risco sistêmico e a assistência do Banco Central, aparentemente, 

foram fruto de uma pressuposição técnica sobre o que poderia acontecer, caso, em um 

momento daqueles, o país ficasse mais exposto à volatilidade e ao jogo de 

credibilidade existentes no mercado internacional. [...] Avaliando o episódio com a 

vantagem do tempo decorrido, provavelmente, se o fato não tivesse acontecido em 

meio a uma desvalorização cambial e troca de comando da autoridade monetária, 

talvez não se transmutasse em “escândalo””. 

 

                                                           

enumera quatorze tipos de instituições financeiras, incluindo as factorings, ampliando o rol de instituições 

financeiras com relação ao ditado genérico da Lei N° 4.595/64. 
75 Banco Central. Avaliação e Decisões do Banco Central na Semana de Mudança no Câmbio, parágrafo 32. 
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 O entendimento de Marques levanta alguns pontos interessantes no debate sobre o 

direito e a accountability do Banco Central. Ao se considerar a decisão do Bacen como 

“técnica”, põe-se em evidência a tensão entre “racionalidade econômica” e a “racionalidade 

jurídica” (Veiga da Rocha, 2004) na determinação ex post da validade jurídica das medidas 

tomadas durante as circunstâncias excepcionais e da responsabilidade da autoridade financeira 

por eventuais prejuízos causados ao erário ou a terceiros. A categoria jurídica frequentemente 

invocada para “legitimar” as ações da autoridade é a da “discricionariedade administrativa”, 

que encontraria limites, por sua vez, em formulações como o “desvio de finalidade”, “abuso de 

poder” e na “teoria dos motivos determinantes”. Nesse sentido, o entendimento doutrinário de 

autores como Hely Lopes Meirelles diz que, mesmo no exercício de sua discricionariedade, o 

administrador que optar por motivar seus atos deve fazê-lo com base em fatos verídicos, sob 

pena de nulidade. Em suas palavras (Meirelles, 2012, pp. 176-177): 

 

“... por aí se conclui que, nos atos vinculados, a motivação é obrigatória; nos 

discricionários é facultativa, mas, se for feita, atua como elemento vinculante da 

Administração aos motivos declarados, como determinantes do ato. Se tais motivos 

são falsos ou inexistentes, nulo é o ato praticado ...”. 

 

 O juízo de decidibilidade da Administração Pública quando presente uma matéria que 

exige altos conhecimentos especializados é chamado por Eros Grau de “discricionariedade 

técnica” (Grau, 2008, 211). Esta seria a formulação jurídica que daria respaldo a decisões como 

a do Bacen de figurar como contraparte em contratos de derivativos com os bancos Marka e 

FonteCindam, assim como para a justificativa da escolha de determinado método de resolução 

de instituições em dificuldade dentre as opções dadas pela lei (intervenção, liquidação ou 

RAET). A parte final deste capítulo retoma essa questão da discricionariedade do Bacen na 

escolha de ferramentas de provisão de liquidez e de regimes especiais tendo em vista o relatório 

da CPI dos Bancos e pronunciamento judicial ligado ao caso FonteCindam/Marka. 

  

 

2.2.1. Novas regras prudenciais e mudanças na supervisão 
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Os aprendizados da crise cambial aprofundaram a agenda de reformas regulatórias do 

sistema financeiro brasileiro e motivaram importantes mudanças no esquema de supervisão do 

Bacen. Foge ao escopo deste trabalho a análise pormenorizada das sucessivas regulamentações 

empreendidas pelo Bacen para o fortalecimento da base de capital do sistema financeiro 

nacional e para a eliminação ou mitigação de fontes de risco sistêmico. Nesse universo de 

regras, destacam-se, contudo, a adoção das regras atualizadas do Comitê da Basileia para 

supervisão bancária e adequação de capital e a criação do Sistema de Pagamentos Brasileiro 

(SPB). 

A revisão dos primeiros acordos de Basileia deu-se com a janela de oportunidade aberta 

pelas crises dos países emergentes, especialmente a crise dos países do sudeste asiático (1997). 

Após constatadas algumas distorções no acordo firmado em 1988, uma nova versão foi fechada 

no final da década pelos membros do Comitê, que recebeu o nome de Basileia II. Nessa nova 

versão do acordo, baseado em três “pilares”, além de uma nova abordagem para o cálculo do 

capital exigido pelos bancos para fazer frente aos ciclos financeiros e à exposição dos diversos 

riscos a que estão sujeitos (risco de crédito, de mercado, etc.), inovou-se a partir da permissão 

de que bancos utilizassem modelos de gerenciamento dos riscos e dos controles internos e 

também pela recomendação de que os poderes de supervisão da autoridade financeira fossem 

fortalecidos.  

O Bacen, por meio de sua rotineira atividade regulatória, aderiu a Basileia II por meio 

de um amplo processo de consulta pública, que resultou na edição de diversos normativos 

infralegais76. Foi editada, ainda, a Resolução 2.607/99, que impôs maiores exigências para a 

capitalização bancária. 

A criação do SPB é um marco no histórico da regulação financeira no Brasil não apenas 

pela sua sofisticada engenharia, que “livrou” o Bacen do fardo de usar recursos da reserva 

bancária para cobrir posições em aberto das instituições sob sua supervisão, mas também por 

ter sido uma inovação parcialmente motivada pelas críticas tecidas ao Bacen no âmbito das 

investigações conduzidas pela CPI dos Bancos. A comissão parlamentar prestou particular 

atenção ao arranjo das compensações e liquidações entre agentes financeiros vigente até então, 

que expunham o Bacen ao risco considerável de ter de servir como fiadora se algum participante 

se tornasse inadimplente em suas obrigações. O relatório final da referida CPI sugeriu 

                                                           
76 As normas relativas à implementação de Basileia II no Brasil estão disponíveis em 

<http://www.bcb.gov.br/?BASILEIA2>. Acesso em 08.10.2013. 
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explicitamente que o Bacen regulamentasse o sistema de pagamentos brasileiros, o que de fato 

já estava em curso naquele momento (Senado Federal, 1999): 

 

Para o Banco Central, portanto, a crise sistêmica manifesta-se por meio dos 

mecanismos de liquidação, conhecidos como sistema de pagamentos. Cumpre ao 

Banco Central regulamentar a liquidação financeira na conta reservas bancárias. Ele 

deve recomendar aos participantes a implementação dos aperfeiçoamentos que julgue 

necessários quanto ao controle dos riscos no sistema de pagamentos. 

 

De acordo com Saddi (2001, pp. 168-169), dentre as principais características do SPB 

estão: a) a definição mais nítida dos papeis do Bacen; este deixou de assumir os riscos de 

inadimplemento das instituições financeiras, que passaram a ser de responsabilidade dos 

participantes da clearing (câmara de compensações e liquidações); b) a liquidação financeira 

na conta das instituições financeiras mantidas junto ao Bacen passou a ser realizada em tempo 

real, não se admitindo hipótese de saldo negativo; c) mecanismos diferenciados para a 

transferência de grande valores de modo a separá-los de pequena transações; e d) criação das 

clearing houses, entidades que operam como contrapartes dos demais participantes, assumindo 

os riscos de crédito destes e assegurando um maior nível de concretização das operações. Para 

Saddi (2001, p. 168), tais mudanças reduziram a discricionariedade administrativa do Bacen 

para a decretação de liquidação extrajudicial, vez que a justificativa para a injeção de recursos 

emergenciais pela autoridade estaria vinculada à existência de saldo devedor da instituição 

financeira no sistema interbancário. Segundo o autor, foram atenuadas algumas das distorções 

do papel de prestamista de última instância do Bacen. 

Para Sola & Marques (2006), a adoção das recomendações do Comitê da Basileia e a 

reformas nos procedimentos de supervisão do Bacen, como a criação da Inspeção Geral 

Consolidada (IGC) aumentaram o nível de transparência e accountability da autoridade 

financeira. Os padrões internacionais de supervisão incorporados ao arcabouço regulatório 

doméstico, por demandarem maior transparência da autoridade financeira e estabelecerem 

regras mais rígidas para o acesso às linhas de assistência financeira pelos participantes do 

mercado, teriam sido benéficos para a accountability do Bacen, reduzindo, por outro lado, sua 

margem de discricionariedade (Marques & Sola, 2006, pp. 194-195).  

Uma reflexão sobre a importância da assimilação de padrões internacionais de regulação 

e supervisão financeira no atual contexto institucional do sistema financeiro global e da 
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democracia brasileira oferece novos elementos para se pensar a accountability do Bacen. Esse 

exercício será realizado, contudo, no capítulo seguinte. 

 

 

2.3. Terceiro momento: crise financeira global (2007-2008) e depois 

 

A crise financeira global diferiu das crises financeiras da década de 90 em diversos 

aspectos, mas um deles tem um caráter fundamental: sua origem se deu nos países de economia 

avançada, especialmente nos EUA, e seu caráter “global” foi conquistado a partir dos canais de 

transmissão do setor financeiro e da “economia real”, que perpassaram os limites das jurisdições 

onde estava o “epicentro” da crise. 

Nos estágios iniciais da crise, entre 2007 e o primeiro semestre de 2008, havia um 

entendimento de que a bolha dos financiamentos especulativos de alto risco estaria restrita ao 

mercado interno dos EUA ou dos países ricos ocidentais, cujos bancos e intermediários 

financeiros estariam superexpostos aos ativos tóxicos lastreados nas hipotecas do mercado 

subprime americano, o que não se aplicaria aos agentes financeiros das economias emergentes. 

Essa tese do “descolamento” defendia que a confluência dos fatores econômico-

financeiros externos não teria o condão de desestabilizar os fundamentos da política econômico-

financeira conduzida pelos governos dos mercados emergentes. Essa tese, embora tenha sido 

apropriada pelos líderes políticos brasileiros no primeiro semestre de 2008, foi inicialmente 

sustentada por interlocutores de bancos estrangeiros (como o JP Morgan) e até mesmo pela alta 

liderança do FMI (Martins de Oliveira, 2008), que avaliavam o grau de independência das 

economias emergentes e seu papel como “alavancas do crescimento global” como uma 

realidade da nova ordem econômica mundial.  

Entretanto, o argumento do descolamento das economias emergentes foi imediatamente 

abandonado assim que os primeiros sinais de desestabilização foram empiricamente percebidos 

pelas autoridades financeiras: as bolsas de valores despencaram, deslocamentos especulativos 

do capital financeiro ficaram mais intensos, os preços do petróleo, das matérias-primas e das 

commodities sofreram bruscas variações e, em toda parte, tornou-se inevitável assumir que a 

desaceleração econômica havia atingido um amplo espectro de países em escala mundial 

(Martins de Oliveira, pp. 3-4). 
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Quando o Brasil foi atingido pela crise econômica internacional, no terceiro trimestre 

de 2008, a economia encontrava-se em franca expansão. O contexto macroeconômico era 

favorável, o crescimento do PIB estava em 6,8%, a taxa de inflação dentro da meta estabelecida 

e a relação dívida/PIB em ampla redução. Além disso, o fortalecimento da demanda interna, 

favorecido pelo aumento real da massa salarial, e a expansão das operações de crédito e dos 

investimentos, contribuíam de modo significativo para o crescimento econômico do período 

(Giubertti, 2008). 

Porém, no quarto trimestre daquele ano, a crise econômica internacional impactou 

fortemente no equilíbrio financeiro, na produção, no emprego e nos fluxos de comércio exterior 

do país. Um exemplo da forte assimilação dos impactos da crise pela economia brasileira pode 

ser ilustrado pelo fluxo de comércio exterior. Os valores de exportações e importações do país 

em 2010 regressaram ao patamar próximo ao do período pré-crise, acentuando tendências 

estruturais da especialização da economia brasileira no cenário de trocas comerciais global 

(Castilho, 2011, p. 98). Refletindo o cenário econômico internacional, o PIB decaiu 0,2% entre 

o quarto trimestre de 2008 e o mesmo período de 2009. 

Entretanto, a partir do último trimestre de 2009, a economia brasileira ensaiou seus 

primeiros sinais de recuperação, que foram consolidados no primeiro trimestre de 2010 

(Nozaki, 2011, p. 46). Analistas atribuem o princípio de recuperação apontado entre 2009 e 

2010 não ao fim dos efeitos negativos da crise, que adquiriu novos contornos com o 

aprofundamento da crise da zona do euro a partir de meados de 2011, mas sim ao 

restabelecimento da demanda por produtos latino-americanos e brasileiros – principalmente 

commodities agrícolas e minerais por parte dos países asiáticos – e às políticas econômicas 

adotadas pelo governo desde 2008. 

As análises sobre os efeitos da crise global no Brasil identificam diversos “canais de 

transmissão”. Para o Bacen (2009)77, os principais canais de transmissão da crise foram: a) a 

redução da oferta de crédito internacional, quando, anteriormente à crise, cerca de 20% do 

crédito no país provinha de captações no mercado externo; b) o deslocamento da demanda de 

crédito para o mercado doméstico por empresas brasileiras que captavam no exterior; c) em 

conjunto com o segundo “canal”, as exposições de grandes empresas brasileiras a derivativos 

com exposição cambial, que deterioraram as condições de crédito domésticas; e d) a estagnação 

                                                           
77 Bacen. O Brasil no Período Pós-Crise, Setembro de 2009. 
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do mercado interbancário, que desestruturou os repasses entre os bancos, retirando a principal 

fonte de liquidez de instituições de pequeno e médio porte. 

De acordo com Nozaki (2011), o enfrentamento da crise pelo Estado brasileiro envolveu 

um conjunto de medidas “originais”, tomadas no âmbito de quatro tipos de política 

macroeconômica: cambial, monetária, fiscal e creditícia. A intervenção do governo no âmbito 

da política cambial deu-se principalmente através da utilização de reservas internacionais no 

mercado de swaps cambiais e para empréstimos a bancos comerciais emitidos em moeda 

estrangeira. As medidas tomadas pelo governo visavam combater os ataques especulativos 

contra o real, que eram o fator de desestabilização econômica primordial das crises dos anos 

90. 

Na política monetária, o governo, em um primeiro momento, aumentou a taxa de juros 

sob o argumento de que havia pressões inflacionárias decorrente da alta dos preços das 

commodities e dos alimentos, porém em seguida houve uma trajetória decrescente, que chegou 

a 8,75% em setembro de 2009 e permaneceu até abril de 2012, logo seguida por uma curva 

ascendente que finalizou o ano em 11%78. No auge da crise, os depósitos compulsórios, 

importante instrumento de política monetária, foram ajustados de modo a incentivar a aquisição 

de instituições de pequeno e médio porte por bancos maiores. Foram instituídas deduções no 

recolhimento sobre depósitos interfinanceiros captados de sociedades de arrendamento 

mercantil e no recolhimento em espécie sobre recursos a prazo (Mesquita e Torós, 2010, p. 

197). As deduções no compulsório também foram direcionadas para a aquisição de dólares, de 

modo a reduzir os efeitos da fuga de capitais79. 

No âmbito da política fiscal os principais instrumentos foram a expansão dos programas 

de transferência de renda, o aumento do salário mínimo, a desoneração fiscal por meio de 

impostos como o IPI e a manutenção de grandes investimentos do setor público, em especial 

sob o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Por último, no tocante à política 

creditícia, dado o “empoçamento da liquidez” e a redução da oferta de crédito pelos bancos 

privados, os bancos públicos (BB, CEF e BNDES) foram os principais mecanismos de política 

anticíclica do governo para manter a oferta de empréstimos e financiamentos, tanto para 

consumidores finais quanto empresas. Essa estratégia refletiu-se em números: a participação 

                                                           
78 Há posicionamentos contrários à manutenção de altas taxas de juros em um contexto de crise e baixo 

investimento pelos agentes privados, sob o argumento de que a política monetária conservadora adotada pelo 

Banco Central de taxas de juros altas seria um fator limitante das demais políticas postas em prática pelo governo 

Ver: Nozaki (2010, p. 50). 
79 Circulares N° 3.412, de 13.10.2008 e N° 3.427, de 19.10.2008. 
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dos bancos públicos no mercado de crédito saltou de 35% a 41% entre o início da crise e 

fevereiro de 2010 (Nozaki, 2011, p. 53). 

Em conjunto, as quatro políticas (cambial, monetária, creditícia e fiscal) foram 

importantes mecanismos de atenuação dos efeitos deletérios da crise na economia brasileira e, 

em conjunto com fatores externos, responderam por boa parte da recuperação sentida entre 

2009 e 2010, quando o PIB chegou a crescer 7,5%. Entretanto, a deterioração do cenário 

internacional em razão do pessimismo quanto à recuperação das economias da zona do euro fez 

com que o PIB tivesse um crescimento bem mais modesto em 2011, tendo encerrado o ano com 

variação positiva de 2,7%. Isso demonstra que, embora o governo tenha lançado mão de um 

arsenal de políticas destinadas a refrear os distúrbios financeiros oriundos dos países 

estrangeiros, fica evidente que a inserção em uma economia globalizada tem o poder de limitar 

os efeitos das políticas nacionais no combate à crise. 

 Passada essa breve exposição, de caráter genérico, sobre o manejo de políticas 

macroeconômicas no enfrentamento dos efeitos da crise global no Brasil, cabe uma análise mais 

detalhada de dois fenômenos com especial relevância para uma reflexão crítica sobre o papel 

do direito na institucionalização de regras para a administração de crises bancárias no Brasil e 

para a accountability do Bacen São eles: a) o uso de bancos públicos ou a “rede de segurança 

não convencional” (Moura, 2012) e b) a quebra de bancos de pequeno e médio porte e a 

instrumentalização do FGC. 

 

 

2.3.1. Bancos públicos: a rede de segurança “não convencional” 

 

Os efeitos da restrição generalizada do crédito que se seguiu à quebra do Lehman 

Brothers foram sentidos especialmente pelo segmento de bancos de pequeno e médio porte80. 

Essas instituições haviam realizado captações nos mercados internacionais beneficiando-se da 

                                                           
80 Vidotto (2012, pp. 97-98) alerta para a diferença entre o papel anticíclico de bancos públicos em certas fases do 

ciclo para o uso dessas instituições em momentos específicos, em que há forte carência de liquidez no sistema. 

Neste último caso, os bancos públicos podem ser acionados como instrumentos diretos da autoridade monetária, 

no intuito de prover recursos a instituições financeiras em dificuldade. A ação “contracíclica” dos bancos públicos, 

que vem sendo bastante discutida com relação principalmente ao crescimento vertiginoso dos financiamentos do 

BNDES, tem como objetivo dar maior estabilidade ao ciclo econômico e propiciar melhores condições ao 

financiamento da produção e do investimento. 
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abundância de capitais disponíveis e quando o real se desvalorizou houve uma desestruturação 

de seus passivos. Essa situação foi agravada pelo “fechamento” dos mercados interbancários 

no Brasil, uma consequência da aversão ao risco que atingiu todo o sistema financeiro 

internacional (Moura, 2009). Tal aversão levou investidores institucionais, os principais 

compradores dos títulos de bancos privados, a migrarem para investimentos considerados 

“seguros”, como os títulos da dívida pública. Reunidas essas condições, os bancos de pequeno 

e médio porte ficaram sem acesso à sua principal fonte de captação de recursos, já que, no 

Brasil, tais instituições não dependem tanto da captação de depósitos pulverizada (junto ao 

público).  

No auge da crise, no segundo semestre de 2008, algumas mudanças regulatórias 

permitiram ao Bacen se valer da ampla estrutura de bancos públicos brasileiros para limitar os 

efeitos do congelamento do crédito. Através da Medida Provisória N° 443, de 21.10.2008, 

convertida na Lei N° 11.908, de 03.03.2009, a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do 

Brasil (BB) foram autorizados a adquirir, mediante operações societárias, participações em 

instituições financeiras públicas ou privadas, sediadas no Brasil, inclusive pela criação de 

subsidiárias. Vale salientar que a referida lei excetuou as aquisições realizadas pelos dois 

bancos públicos federais da Lei de Licitação (Lei N° 8.666/93), “em casos de justificada 

urgência” (art. 2°, § 2°). A autorização legal para a aquisição de participações de instituições 

financeiras pelos bancos públicos possibilitaram ao BB e à Caixa adquirirem participações nos 

bancos Votorantim e Panamericano, respectivamente. 

A “rede de segurança não convencional”, termo utilizado por Moura (2012), adiciona 

uma camada de complexidade à análise da administração de crises bancárias no Brasil, pois 

tem-se a presença de um mecanismo além dos tradicionais, a função de prestamista de última 

instância, o seguro de depósitos e os regimes de resolução.  

A expansão do espaço de atuação dos bancos públicos através de autorização legal a 

princípio elimina questionamentos quanto à ilegalidade das operações realizadas por meio de 

entidades que têm em seu patrimônio recursos oriundos de fontes públicas. No entanto, como 

o processo de aprovação legislativa se deu por conversão de medida provisória, a possibilidade 

de que os custos e oportunidades dessa política tenham sido extensivamente discutidos pelo 

Congresso é baixa. 

Pelo fato de os bancos públicos estarem sujeitos às mesmas regras prudenciais dos 

bancos privados, pode-se argumentar que não haveria risco para o sistema, já que as operações 
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não poderiam resultar no descumprimento dos requerimentos de capital e dos níveis de 

exposição conforme a regulação do próprio Bacen. Os indicadores financeiros dos bancos 

públicos que sejam contrapartes em operações de resgate a instituições financeiras com 

dificuldades de liquidez podem servir, nesses casos, como um elemento de avaliação do êxito 

de políticas de contenção de crises que se valham dessa rede de proteção informal. De acordo 

com Ruocco (2011), a qualidade dos ativos do BB e da CEF não sofreu deterioração nos 

períodos pré e pós-crise (2007-2010), quando as duas instituições foram instrumentalizadas 

para a consecução de estratégias distintas de acordo com as fases de ascensão e queda do ciclo 

econômico. 

Mesmo assim, a experiência brasileira mostra que as operações de prestação de liquidez 

envolvendo bancos públicos são realizadas de maneira pouco transparente, fruto de decisões 

tomadas entre as cúpulas dos referidos bancos, o Bacen e as instituições financeiras 

beneficiárias dos empréstimos. O montante de tais operações pode chegar a valores expressivos. 

Carvalho (2005, p. 209) menciona estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e 

Estatística (IBGE) que aponta empréstimos de mais de R$ 7 bi a bancos privados durante a 

crise do Real.  

Mesmo que tais valores possam não se repetir ou que os repasses dos bancos públicos 

pelo interbancário não cheguem a afetar sua saúde financeira em futuras situações de crise, 

torna-se crucial o estabelecimento de regras mais claras sobre as possibilidades de uso da rede 

de segurança não convencional na administração de crises bancárias.  

Reconhecendo-se a rapidez com que certas decisões devem ser tomadas, tem-se mais 

um argumento para que os mecanismos jurídicos de accountability da autoridade financeira 

prestem maior atenção ao caráter “policêntrico” (Black, 2008) da governança de crises no 

Brasil, um tema ao qual se retornará no capítulo IV. 

 

 

2.3.2. Falências de bancos pequenos e médios e a instrumentalização do FGC 

 

A instrumentalização do FGC nas operações de saneamento de instituições de pequeno 

e médio porte no último quinquênio tem atraído bastante atenção da imprensa e já se converteu 

em objeto de reflexão em estudos acadêmicos (Estefani, 2011; Duran, 2012; Pinto, 2011). 
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Como se viu, o FGC foi criado no auge da crise bancária que se seguiu à implantação do Real, 

e desde sua fundação algumas mudanças importantes em sua governança e no seu 

funcionamento têm levado o fundo a atuar de maneira muito próxima ao Bacen na busca por 

“soluções de mercado” para instituições financeiras ilíquidas ou insolventes. 

O FGC é uma associação de direito privado que tem por objetivo prestar garantia aos 

titulares de créditos com as instituições associadas nas hipóteses de: decretação de intervenção, 

liquidação extrajudicial ou falência da associada; reconhecimento, pelo Banco Central, do 

estado de insolvência da associada; ocorrência de situações especiais que não se enquadram nos 

itens acima, mediante prévio entendimento entre o Banco Central e o FGC (Estefani, 2011, p. 

33). O FGC, que tem como uma de suas missões estatutárias a “manutenção da estabilidade do 

sistema financeiro nacional”, pode atuar de duas maneira principais: através da garantia de 

créditos (função tradicional) e pelas operações de assistência ou suporte financeiro (Ferreira, 

2013). 

O FGC conta com uma governança interna cujos principais órgãos são o Conselho de 

Administração, a Diretoria Executiva, o Comitê de Supervisão e o Conselho Fiscal. Apesar 

disso, o Conselho Monetário Nacional (CMN) é o responsável pela aprovação das alterações 

do estatuto do FGC. Uma alteração importante no estatuto do Fundo ocorreu em 2004, quando 

este foi autorizado a usar até 20% de seu patrimônio na aquisição de direitos creditórios de 

instituições financeiras e de arrendamento mercantil, na aplicação em depósito bancário com 

ou sem a emissão de certificado, em letra de arrendamento mercantil ou em letra de câmbio de 

aceite de instituições associadas81.Entre aquele ano e a crise de 2007-2008, o FGC atuou na 

provisão de liquidez de instituições de pequeno porte.  

Durante a fase aguda da crise financeira global, novas resoluções do CMN aumentaram 

a capacidade do FGC de adquirir carteiras de crédito de bancos e introduziram um programa de 

aquisição de certificados bancários, de modo a contribuir para a redução do descasamento dos 

ativos e passivos de instituições financeiras82. Foi criado, também, o Depósito a Prazo com 

Garantia Especial do FGC (DPGE), com prazo mínimo inicial de seis meses (e máximo de 60) 

e aumento do limite de cobertura para R$ 20 milhões por depositante em cada banco83. 

                                                           
81 Resolução CMN N° 3.251, de 16.12.2004. 
82 Resolução CMN N° 3.656, de 17.12.2008. 
83 Resolução CMN N° 3.692, de 26.03.2009. 
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Uma função particularmente interessante que o FGC tem assumido nos últimos tempos 

é o de responsável pela condução dos regimes especiais de resolução de instituições financeiras, 

a exemplo da sua indicação, pelo Bacen, de administrador do RAET do banco Cruzeiro do Sul. 

Internamente, o Bacen teve respaldo jurídico para a nomeação do FGC como administrador dos 

regimes excepcionais por meio de um parecer jurídico emitido pela Procuradoria da instituição. 

No documento, a assessoria jurídica do Bacen entendeu que o FGC cumpre o requisito de 

“especialização na área” (art. 8° do Decreto-Lei n° 2.321/87) e o desempenho de administrador 

do RAET estaria respaldado pelos atos normativos em vigência, em especial a (Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar N° 101/2005), bem como pelo seu 

estatuto84. 

 

Quadro 2 – Bancos de pequeno e médio porte sob regimes especiais de liquidação ou 

adquiridos por outras instituições (2008-) 

Banco 

Ativos e 

depósitos 

(%) 

RAET/ 

Intervenção 

Administrador 

do regime 

especial 

Data liq. 

extrajudicial 
Atuação do FGC 

Panamericano N/D* Não houve - Não houve 

Financiamento da 

compra pelo BTG 

Pactual 

Morada 
0,01% e 

0,03% 

Intervenção 

(28.04.2011) 

Sidney Ramos 

Ferreira 
25.10.2011 

Injeção de recursos 

para venda ao 

BMG 

Cruzeiro do 

Sul 

0,22% e 

0,35% 

RAET 

(04.06.2012) 
FGC 14.09.2012 

Administrador do 

RAET 

Prosper85 
0,01% e 

0,01% 
Não houve - 14.09.2012 

Intermediou 

aquisição pelo 

Cruzeiro do Sul 

                                                           
84 O Parecer PGBC-146/2012 consta da Revista da PGBC – v. 6 – n. 2 – dez. 2012. Disponível em: 

<http://bcb.gov.br>. Último acesso em 18.12.2013. 
85 O Banco Prosper havia sido comprado pelo Cruzeiro do Sul antes da decretação da liquidação extrajudicial de 

ambos. 
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Schahin N/D Não houve - Não houve 

Oferta de linha de 

crédito ao BMG 

para aquisição 

BVA 
0,17% e 

0,24% 

Intervenção 

(19.10.2012) 

Eduardo Félix 

Bianchini 
19.10.2012 

Negociações para 

transferência de 

controle 

Matone N/D Não houve - Não houve 
Intermediou a 

aquisição pelo JBS 

Rural 
0,07% e 

0,13% 
Não houve - 02.08.2013 

Apenas 

ressarcimento de 

depósitos 

Fonte: elaboração própria, com base em comunicados do Bacen e reportagens da imprensa. *N/D: Não Disponível. 

 

Observa-se a partir do quadro acima que em apenas um dos oito casos, o do Banco 

Rural, o FGC funcionou como mero mecanismo de ressarcimento dos fundos mantidos pelos 

depositantes junto à instituição financeira sob regime especial. Em todos os demais casos, o 

fundo garantidor de depósitos brasileiro exerceu funções menos tradicionais de instituições de 

seu gênero, como a intermediação das negociações entre instituições financeiras adquirentes e 

adquiridas, por meio da prestação de garantias e adiantamento de recursos; a prestação de apoio 

financeiro emergencial; e a gestão do patrimônio da instituição financeira na qualidade de 

administrador do regime especial, como se deu com o Cruzeiro do Sul. 

A atuação “complementar” do FGC na administração de crises do sistema financeiro 

brasileiro e sua relação com a accountability da autoridade financeira foi analisada por Duran 

(2012). Para a autora, que menciona também o trabalho de Pinto (2011), a relação “informal”, 

“confidencial” e não institucionalizada que vem sendo travada entre o FGC e o Bacen prejudica 

a accountability política e social da autoridade monetária brasileira (Duran, 2012, p. 234). A 

autora menciona o fato de que o FGC, apesar de ser entidade privada, desempenha função 

claramente de caráter público. No entanto, como não é instituição financeira, o FGC não está 

sob a supervisão do Bacen, uma deficiência que a própria autoridade financeira buscou corrigir 

com a proposição legislativa contida no Edital de Audiência Pública N° 34/2009, analisado no 

item a seguir. Tal proposta de anteprojeto de lei, contudo, será substituída por outra ainda não 

divulgada pelo Bacen. 
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Em meio a críticas de que a assunção, pelo FGC, da função de liquidante ou interventor 

especial de algumas instituições financeiras pudesse gerar conflitos de interesse, o procurador-

geral do Bacen divulgou artigo em que defendia a atuação “complementar” entre o Fundo e a 

autoridade na gestão de crises. Em sua visão, a própria LRF determina que “a prevenção e 

insolvência e outros riscos deve ficar a cargo de “Fundos”, e outros mecanismos, constituídos 

pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei” (Ferreira, 2013). Assim, ao 

garantir o ressarcimento de depósitos e títulos segurados e realizar operações de assistência 

financeira, o FGC, na visão do procurador-chefe do Bacen, estaria dando cumprimento ao 

mandamento da LRF.  

A governança das operações realizadas pelo FGC, contudo, não retira o caráter 

incondicional da aprovação, pelo Bacen, nas negociações realizadas entre o Fundo e as 

instituições participantes. Ferreira deixa bem evidente que o Bacen, como supervisor do sistema 

financeiro nacional, detém a última palavra sobre a viabilidade das operações. Em suas palavras 

(Ferreira, 2013): 

 

O Banco Central detém, por um lado, competência privativa para autorizar 

transferências de controle de instituições financeiras, bem como reorganizações 

societárias e alterações estatutárias. Por outro lado, compete privativamente ao Banco 

Central decretar regimes especiais em instituições financeiras. Em ambos os casos, as 

decisões da autarquia federal são discricionárias. Assim, embora o Banco Central 

não interfira de forma alguma nas condições negociais da concessão de assistência 

e de suporte financeiro pelo FGC, suas decisões em matéria de organização do 

sistema financeiro podem interferir na viabilidade do negócio que o FGC 

pretende financiar. Faz-se necessária, assim, a existência de mecanismo de 

coordenação entre o Banco Central e o FGC, de modo a evitar que este último 

conceda financiamentos em operações inviáveis. Uma vez, no entanto, que o Banco 

Central reconheça que determinada situação é especial, para fins de concessão de 

assistência ou suporte financeiro pelo FGC, tem o Fundo liberdade plena de atuação, 

segundo seu prudente juízo negocial sua política interna de governança. (destaques do 

original). 

 

À vista da necessária decretação, pelo Bacen, de alguma das modalidades de regime 

especial (intervenção, liquidação extrajudicial e RAET) para que o FGC proceda ao 

ressarcimento dos depositantes e da autorização prévia da autoridade financeira para a provisão 

de qualquer tipo de assistência financeira pelo Fundo, Duran argumenta que o marco jurídico 

que rege a administração de crises no Brasil deve contemplar regras “claras, prévias e estáveis”, 

formuladas em conjunto com os Poderes Executivo e Legislativo, para evitar o risco moral e 

garantir a accountability política e social do Bacen (2012, p. 235). 
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A participação “qualificada” do FGC na administração de crises bancárias no Brasil e 

suas implicações na “governança de crises bancárias” brasileira é um ponto que será retomado 

no capítulo IV. 

 

  

2.4. Um balanço da accountability do Banco Central nos três momentos de crise 

 

  

Esta seção destina-se a fazer um “balanço geral” da accountability do Bacen em sua 

função de gerenciador de crises do sistema bancário tomando-se o termo no mesmo sentido 

apresentado por Duran (vide item 1.1.3), mas incluindo-se também o conceito de 

responsabilidade no seu sentido de “sujeição do agente a consequências decorrentes do 

descumprimento de obrigações jurídicas” (Duran, 2012, p. 87). Isto porque se pretende enfatizar 

a accountability do Bacen na administração de crises bancárias em face de três “fóruns”86: o 

Legislativo, o Judiciário e a sociedade em geral. 

Utiliza-se o termo “balanço” para enfatizar que não se trata de um análise 

pormenorizada e sistemática de casos de atuação do Legislativo ou de ações judiciais que tratem 

da accountability do Bacen. Trata-se de um panorama geral traçado com base em 

acontecimentos de particular relevância dentro do objeto de análise do estudo. No caso do 

Legislativo, apresentam-se alguns aspectos relevantes levantados pelas duas CPIs instaladas no 

Congresso Nacional para averiguar fatos determinados relacionados ao sistema financeiro: a 

CPI do Proer e a CPI dos Bancos. No âmbito do Poder Judiciário, apresenta-se um panorama 

do contencioso judicial envolvendo decretação de regimes especiais, como a ação judicial 

impetrada pelo Ministério Público Federal em face de ex-dirigentes dos bancos Marka e 

FonteCindam e do próprio Bacen. E com relação à accountability do Bacen perante a sociedade, 

os mecanismos de prestação de contas e divulgação de informações instituídos no decorrer dos 

três momentos assinalados. Já a accountability do Bacen frente ao Executivo será vista a partir 

das relações institucionais entre o Bacen e órgãos desse poder, notadamente o CMN e o 

Ministério da Fazenda. 

                                                           
86 Termo também utilizado por Duran (2012). 
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A questão da transparência da autoridade de supervisão e sua relação com a estabilidade 

do sistema financeiro será tratada no capítulo IV, à frente, que também aborda algumas das 

tensões entre a “racionalidade econômica” e a “racionalidade jurídica” na delimitação da 

discricionariedade do Banco Central na resolução de instituições financeiras em dificuldade e 

administração de crises bancárias. 

 

 

2.4.1. Accountability do Bacen, o Legislativo e o Executivo 

 

Desde a sua constituição, em 1964, o Bacen tem exercido suas atribuições com um alto 

grau de discricionariedade e independência dos poderes políticos e, mais fortemente, do 

Legislativo, se comparado a outros órgãos/agências administrativos. Diversas razões têm sido 

elencadas para explicar tal fenômeno. Algumas visões defendem que o mandato originário 

conferido pela lei que constituiu o Bacen, em conjunção com alguns outros instrumentos legais 

ulteriores, dão amparo jurídico suficiente para o exercício, pelo Bacen, de suas três principais 

funções: a de guardião da moeda, de agência regulatória do sistema financeiro nacional e de 

autoridade responsável pela supervisão financeira. No outro extremo das visões acerca dos 

poderes do Bacen e sua legitimidade democrática estão aqueles que acusam a autoridade 

financeira de agir à margem da lei, a doutrina liberal jurídica mencionada por Veiga da Rocha 

(2004), e aqueles que questionam a capacidade do Bacen de criar “consensos políticos”, 

“justificativas legais ex post” e quaisquer outros meios usados pela autoridade financeira para 

evitar constrangimentos reputacionais e jurídicos (Carvalho et al, 2011). 

A despeito da divergência acerca dos limites do mandato do regulador financeiro, em 

um ponto tais visões convergem: o Bacen tem prescindido do recurso à esfera legislativa na 

mesma proporção que outras instâncias administrativas, tendo usufruído de um quadro legal 

relativamente estável ao longo de sua existência e exercido suas prerrogativas precipuamente 

com base em resoluções do CMN e por meio da edição de circulares e outros atos 

administrativos de menor quilate hierárquico. 

Sobre a imbricada relação entre o controle do Legislativo, a hierarquia dos órgãos 

financeiros do Executivo (notadamente o CMN e o Bacen) e a própria autoridade financeira, a 

literatura frequentemente aponta alguns elementos que tornam único o ambiente institucional e 
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o quadro normativo dentro dos quais o Bacen exerce suas funções de guardião da moeda e 

responsável pela solidez e estabilidade do sistema financeiro. 

O primeiro desses elementos é a falta de regulamentação do art. 192 da Constituição 

Federal, que delega a lei complementar a disciplina jurídica do funcionamento do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN). O artigo, em sua versão original, elencava uma série de aspectos 

que deveriam ser disciplinados pela lei complementar, mas após sua revogação pela Emenda 

Constitucional N° 40/2003 a nova redação do referido comando constitucional autoriza a edição 

de “leis regulamentares”, indicando que o Legislativo pode optar por regular o sistema por meio 

da edição de mais de uma medida legal. 

A principal consequência da ausência de leis disciplinando o SFN, sob o ponto de vista 

da administração de crises, consiste na ausência de mecanismos de accountability do Bacen 

pelos socorros prestados a bancos. Para Carvalho (2012, p. 235), não se trata de impor restrições 

ao exercício da função de prestamista de última instância pelo Bacen, mas sim de articular, 

institucionalmente, “contrapartidas para a defesa da sociedade e de punição aos responsáveis 

em caso de má conduta, além de assegurar transparência suficiente para que os episódios 

possam ser objeto de investigação e debate público”. 

O segundo elemento é a composição do CMN e a dinâmica institucional entre esse órgão 

colegiado e o Bacen. Por sua composição restrita, com apenas três integrantes do próprio 

Executivo (Ministro da Fazenda, do Planejamento e Presidente do Bacen), o CMN sofre críticas 

quanto ao seu caráter democrático e participativo. Razões históricas e políticas, como a 

necessidade de manter firmemente a política de estabilização do Plano Real, explicam as 

mudanças no perfil institucional do CMN. 

Como terceiro elemento, tem-se o caráter reativo e ad hoc da prestação de contas e 

responsabilização do corpo funcional do Bacen pelo Poder Legislativo. Cruz Jr & Matias-

Pereira (2007) verificaram se o Congresso Nacional exerce suas atribuições de controle por 

meio da técnica de “patrulha de polícia” ou de “alarme de incêndio”, conforme classificação de 

McCubins & Shwartz (1984). A primeira técnica é “centralizada, ativa e direta, dependendo 

da iniciativa do congresso para ser deflagrada” (Cruz Jr. & Matias-Pereira, 2007, p. 56). Nela, 

as agências são supervisionadas de diversas maneiras, incluindo leitura de documentos e pela 

realização de audiências. Já a segunda técnica, a de “alarme de incêndio”, consiste num tipo de 

supervisão “menos centralizada, [que] envolve menos atividades e intervenções diretas” (Cruz 

Jr. & Matias-Pereira, 2007, p. 57). Nessa modalidade, o Congresso buscaria aperfeiçoar o 
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sistema de averiguação descentralizada da conduta dos agentes públicos, levando ao 

conhecimento da sociedade as condutas praticadas pelos administradores. Após avaliar o 

arcabouço jurídico do controle do legislativo sobre a gestão da política monetária, os autores 

concluem que o Congresso Nacional prioriza a supervisão ex post dos atos do Banco Central, 

“depois que as decisões já foram tomadas e suas consequências, boas ou más, já assumidas” 

(Cruz Jr. & Matias-Pereira, 2007, p. 70).  

O caráter reativo do controle exercido pelo Poder Legislativo sobre as ações do Bacen 

também estende-se às situações em que o objeto de fiscalização é a supervisão bancária, 

conforme fica evidenciado pela análise da condução dos trabalhos das CPIs do PROER e dos 

Bancos. Para além das disputas políticas entre parlamentares, que por si só podem fragilizar a 

constituição e o funcionamento das CPIs destinadas a averiguar a conduta de agentes públicos 

e privados nas operações de provisão de liquidez e nas diversas fases dos regimes especiais de 

resolução, o Congresso reconheceu que falta aos seus membros a capacidade técnica de manter 

um diálogo de alto nível com agentes do mercado e com o Bacen. Em um trecho do relatório 

final da CPI dos Bancos, lê-se o seguinte (Senado Federal, 1999): 

 

Em várias passagens dos depoimentos, ficou evidente o desconforto dos 

parlamentares com relação aos assuntos afetos ao sistema financeiro nacional, 

particularmente no tocante aos seus instrumentos operacionais. Seria de bom alvitre 

sugerir que se formasse comissão permanente específica para tratar do sistema 

financeiro, como forma de especializar o acompanhamento e a fiscalização desse setor 

da economia nacional e de apontar as melhores soluções para o Congresso Nacional. 

 

A comissão permanente mencionada no trecho acima jamais foi criada pelo Congresso 

brasileiro, o que denota o condicionamento da atuação Legislativa no tocante à supervisão do 

sistema financeiro brasileiro à pressão dos fatos.  

No período pós-crise, o Senado brasileiro expôs mais uma vez, de maneira sutil, que há 

uma tendência do Poder Legislativo em ser deferente para com as escolhas do Bacen. Logo 

após a autoridade financeira ter divulgado que estava preparando uma nova minuta contendo 

uma proposição legislativa sobre o marco jurídico brasileiro de resolução de instituições 

financeiras, o senador Lindbergh Farias assegurou que o Congresso iria dar uma tramitação 

rápida à proposta do Bacen, e informou que o presidente da Casa à época, Renan Calheiros, 

havia se comprometido em colocar a proposta em votação o mais rápido possível.  Sobre essas 

informações, não se pode criticar a intenção de dar um tratamento diferenciado à matéria em 
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razão de sua inegável relevância, mas, diante do histórico da relação institucional entre o Bacen 

e o Congresso, pairam incertezas sobre a capacidade do componente político em determinar os 

rumos da discussão em detrimento dos potenciais efeitos redistributivos inerentes às políticas 

de estabilização e saneamento do sistema financeiro. 

 

 

2.4.2. Responsabilidade do Bacen e o judiciário 

 

Pela própria natureza do contencioso judicial, a accountability do Banco Central perante 

o judiciário envolve precipuamente a averiguação de sua responsabilidade civil e criminal 

(responsibility e liability)87 por eventuais danos causados aos controladores de bancos e 

terceiros em razão da decretação de um regime especial. Foge ao escopo do presente trabalho 

travar uma análise sistematizada da doutrina e jurisprudência pátrias sobre a aplicabilidade da 

responsabilidade civil do Estado às hipóteses de ação ou omissão do Bacen na decretação ou 

condução de um determinado regime de resolução de instituições financeiras (art. 37, § 6° da 

Constituição Federal de 1988). 

De acordo com dados da Procuradoria-Geral do Bacen88, referentes a abril de 2013, a 

assessoria jurídica da autoridade financeira atuava em 627 processos judiciais em que se 

discutia a responsabilidade civil e criminal dos dirigentes do próprio Bacen e das instituições 

que sofreram intervenções, além de casos em que a justiça foi instada a se posicionar sobre 

aspectos econômicos dos contratos firmados no âmbito de programas de saneamento e 

reestruturação, como o PROER89. Em 95% dos casos o Bacen estava no polo passivo (596 ações 

judicias), figurando no polo ativo em apenas 5% delas (31 ações). Estão incluídas as ações em 

que o Bacen ingressa como assistente de acusação ou defesa. 

                                                           
87 Para Saral (2009, p. 185), “Responsável é o sujeito passivo da relação jurídica de responsabilidade. É a quem se 

aplica a sanção”. 
88 Procuradoria- Geral do Bacen. “Papel do BC na garantia da higidez e no saneamento do sistema financeiro 

nacional, Apresentação realizada no “Seminário Internacional sobre Regimes de Resolução no Sistema Financeiro 

Brasileiro”, ocorrido em dezembro de 2013 na sede do Banco Central, em Brasília. Disponível em: 

<http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Apresenta%E7%E3o_Isaac_Sidney_Semin%E1rio_Regimes_Resolu

%E7%E3o_06052013.pdf>. Último acesso em 23.01.2014. 
89 O formato de apresentação dos dados não permite saber se as 627 ações referem-se apenas àquelas em curso ou 

contabilizam as já encerradas. 
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Pela classificação interna da própria Procuradoria do Bacen, 77% dessas causas são 

consideradas “relevantes”, o que dá um total de 483 ações judiciais, enquanto que as demais 

(23% ou 144 ações) não são enquadradas nessa categoria. Quanto à probabilidade de perda, 

1,3% são de “condenação irrecorrível” (100% de risco de perdas), 1,6% são de perda provável 

(chances de 75%), 35,1% apresentam probabilidade de perda de remota a possível (25%-50%) 

e 57,1% possuem risco desprezível (0%). As ações em que o BC figura no polo ativo são 

classificadas como de risco nulo. 

Os valores provisionados pelo BC em razão das ações judiciais somam R$ 1,44 bi. Deste 

montante, 80% têm por objetivo cobrir possíveis perdas em ações referentes às liquidações 

extrajudiciais, 10% são relativas a consórcios e 1,88% referem-se a ações motivadas por 

intervenções. O “valor de interesse” de ações contingenciáveis, porém não provisionadas, 

atinge a cifra de R$ 156,4 bi. Mais da metade (53%) desse montante consiste em valores em 

disputa no âmbito de ações sobre a decretação e condução do RAET, 23,4% da herança do 

PROER e 21,27% relacionam-se com litígios acerca da liquidação extrajudicial. 

O grau de êxito do Bacen nas ações encerradas desde 01.01.2004, que perfazem um total 

de 1003 ações, é de 94,22% favorável ao Bacen (945 ações), 4,19% desfavoráveis (42) e 1,6% 

neutras (16).  

As estatísticas apresentadas pela Procuradoria-Geral do Bacen apontam para uma ampla 

deferência do judiciário às ações tomadas pelo Bacen no âmbito da decretação de regimes 

especiais de resolução de instituições financeiras sob sua supervisão. Prevalecem, assim, as 

teses jurídicas esboçadas pela autoridade financeira, dentre as quais se destaca a ampla 

discricionariedade do Bacen na decretação de regimes especiais, pela qual “cabe ao BC avaliar 

o caso concreto para decidir sobre cabimento, modalidade e momento para decretação de 

algum regime especial, considerando os diversos interesses envolvidos”90. Essa linha de 

argumentação jurídica foi bem exposta na contestação apresentada pela Procuradoria do Bacen 

em uma ação movida pelo ex-diretor do Banco Econômico, Renato Ferreira de Abreu Castro, 

na qual se pedia indenização correspondente aos danos materiais e morais sofridos pelo 

requerente em virtude da intervenção decretada, pelo Bacen, na instituição financeira. A peça 

sustentava que91: 

                                                           
90 Trecho da apresentação da Procuradoria-Geral do Bacen no “Seminário Internacional sobre Regimes de 

Resolução no Sistema Financeiro Brasileiro”. Vide nota 62, supra. 
91 Petição PGBC-1576/2011. Revista da PGBC – v. 6 – n. 1 – jun. 2012. Em ação em que se julgava a 

responsabilidade do Bacen por supostos prejuízos de investidores de instituições submetidas a regime especial, o 
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“38. A decisão sobre que medida adotar entre aquelas possíveis não é ato vinculado, 

que exclui do administrador qualquer avaliação a respeito de sua conveniência e 

oportunidade. Óbvio que, na hipótese, existe considerável margem de 

discricionariedade do Banco Central, quando mais não seja, pelo menos para 

determinar o momento da decretação e o tipo de regime especial a ser decretado. 

90. Assim, adentrar essa seara implicaria invasão do Judiciário em esfera de 

competência do Poder Executivo, o que é vedado por cláusula pétrea constitucional 

(art. 2º). E a melhor solução encontrada ao caso concreto foi justamente a decretação 

da intervenção e posterior convolação em liquidação extrajudicial, não cabendo ao 

Judiciário se imiscuir em análise do mérito de ato administrativo.” 

 

Um dos casos mais polêmicos em que o Bacen não conseguiu convencer o juízo sobre 

suas teses ainda tramita na justiça federal. Em 1ª instância, a justiça federal prolatou sentença 

desfavorável a ex-diretores do Bacen por condutas consideradas ilegais92. Como se viu no item 

2.2., acima, o Bacen realizou  operações cambiais com os bancos Marka e FonteCindam na 

sequência de desvalorizações da moeda realizadas pelo governo em meio aos ataques 

especulativos contra o Real, em 1999. A justiça federal rejeitou um argumento do Ministério 

Público, o da “prevaricação”93, mas acatou o argumento de que os ex-diretores do Bacen que 

figuram no polo passivo praticaram “peculato”94.  

Em seu estudo sobre o “déficit democrático da regulação financeira”, Veiga da Rocha 

(2004, p. 107) sustenta que o judiciário, especialmente a corte constitucional, deveria chamar 

para si o papel de “conciliar uma visão realista do controle judicial das leis com as exigências 

normativas do modelo de democracia deliberativa”. Na visão do autor, ao judiciário caberia 

                                                           

STJ decidiu que: "O BACEN não deve indenizar os prejuízos de investimentos de risco decorrentes da má 

administração de instituição financeira, na medida em que o Estado disciplina o mercado, exerce a fiscalização, 

mas não pode ser responsabilizado pelo prejuízo de investidores. Nesse tópico, ‘o STJ, em casos análogos, 

assentou posicionamento no sentido da inexistência de nexo de causalidade entre a eventual falta ou deficiência 

de fiscalização por parte do Banco Central do Brasil e o dano causado a investidores em decorrência da quebra 

de instituição financeira” [REsp 647.552/RS, 1ª T., Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 2/6/2008]” (REsp 

1102897/DF, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 5/8/2009). 
92 SCIARETTA, Toni. Juiz federal condena 23 pelo caso Marka. Folha de São Paulo. Disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/34195-juiz-federal-condena-23-pelo-caso-marka.shtml>. Acesso em 

18.12.2012; Ministério Público Federal. Justiça condena ex-dirigentes do Bacen, BM&F e banqueiros a devolver 

R$ 6 bi aos cofres públicos. Disponível em: <http://www.prdf.mpf.gov.br/imprensa/29-03-2012-justica-condena-

ex-dirigentes-do-bacen-bm-f-e-banqueiros-a-devolver-r-6-bi-aos-cofres-publicos>. Acesso em 18.12.2012. 
93 O Código Penal brasileiro (Decreto-Lei N° 2.848, de 07.12.1940, tipifica prevaricação da seguinte maneira: 

“Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa 

de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. 
94 Peculato, de acordo com o Código Penal, consiste em “apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 

qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito 

próprio ou alheio” (art. 312). 
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exercer um controle sobre a “capacidade normativa de conjuntura” do Bacen em nome dos 

cidadãos, que não deteriam conhecimento técnico sobre a gestão da moeda95. 

Ao verificar se o controle judicial realizado pelo STF tem funcionado como uma forma 

de controle democrático e definido limites para o exercício da discricionariedade da burocracia 

que regula o mercado financeiro, Veiga da Rocha concluiu que (2004, p. 173): 

 

“... ao invés da domesticação do sistema administrativo, com vistas à sua abertura aos 

canais informais de comunicação política, tem-se a chancela do Tribunal para que a 

tecnocracia iluminada cuide do “interesse público”. Poder sem responsabilidade, 

reconhecimento sem controle, eficiência sem legitimidade. [...] Dessa forma, a 

capacidade normativa de conjuntura da burocracia reguladora do sistema financeiro 

torna-se apenas mais um meio de resolução de problemas de integração funcional” 

 

À parte o tratamento específico que o judiciário brasileiro tem dado ao conflito entre a 

discricionariedade administrativa do Bacen na condução de regimes especiais de resolução (ou 

na gestão da moeda) cumpre salientar que os órgãos internacionais de fixação de padrões 

regulatórios (standards) para o sistema financeiro já se ocuparam expressamente da questão. O 

Princípio 2 dos “Atributos-Chave para Regimes de Resolução de Instituições Financeiras” do 

Financial Stability Board (FSB, 2011a) diz que: 

 

2.6. The resolution authority and its staff should be protected against liability for 

actions taken and omissions made while discharging their duties in the exercise of 

resolution powers in good faith, including actions in support of foreign resolution 

proceedings. 

 

Obviamente, a incorporação expressa do referido princípio no ordenamento jurídico 

doméstico interessa sobretudo ao próprio Bacen, e foi nesse sentido que a autoridade financeira 

incluiu na minuta da proposição legislativa para reforma do marco jurídico de resolução de 

instituições financeiras no Brasil, um artigo que lia: 

 

                                                           
95 Duran (2012) entende que apostar no judiciário como locus para a averiguação do grau de accountability do 

Bacen não resolve a tensão entre as racionalidades “técnica” e “jurídico-democrática” (termos usados por Veiga 

da Rocha, 2004). Para a autora, haveria uma simples troca entre o predomínio do consenso “científico” a respeito 

da gestão da moeda pelo discurso jurídico, também revestido de caráter altamente técnico. Por isso, a autora 

privilegia, na sua análise, a accountability do Bacen em relação aos órgãos políticos e à sociedade. 
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Art. 59. A representação judicial dos interventores e dos membros de conselhos 

diretores, nas causas em que forem demandados por atos praticados no exercício de 

suas funções, será assegurada na forma da lei. Parágrafo único. O disposto no caput 

se aplica aos servidores do Banco Central do Brasil, inclusive aos que exercem 

atribuições de supervisão. (grifos do original). 

 

Visualiza-se, a partir do referido dispositivo, a intenção do Bacen em conferir maior 

segurança jurídica ao seu corpo burocrático do Bacen ou aos interventores nomeados contra os 

persistentes questionamentos judiciais pelas partes interessadas. 

Como advertido anteriormente, o Bacen desistiu de propor ao Congresso Nacional a 

reforma do marco jurídico de resolução de instituições financeiras com base na minuta 

apresentada através do Edital de Audiência Pública N° 34/2009, mas a nova versão do texto 

ainda não foi divulgada ao público. 

 

2.4.3. Prestação de contas à sociedade 

 

Por sociedade entende-se tanto o público em geral como a comunidade com 

“conhecimento especializado” em matéria de regulação e supervisão bancárias. Esta 

comunidade de “especialistas” abarca círculos acadêmicos, agentes que operam nos mercados 

financeiros e setores da imprensa especializados em assuntos do sistema financeiro. 

De uma maneira geral, as análises acadêmicas sobre o controle democrático96 do Banco 

Central enfatizam a relação entre o “bom” desempenho do sistema financeiro nacional durante 

conjunturas críticas com as reformas empreendidas ao longo dos três momentos analisados 

neste capítulo (Metzger & Taube, 2012; Giambiagi et al, 2010; Moura, 2009, 2012; Marques, 

2005; Marques & Sola, 2006; Gico Jr. & Valadão, 2010).  Tais reformas compreendem, por 

exemplo, os pacotes de estímulo à reestruturação do sistema financeiro pós-Plano Real, as 

reformas liberalizantes da década de 90 (desnacionalização97) e a extensa teia de 

regulamentações adotada desde então.  

                                                           
96 Controle democrático é termo mais usado pelos referidos autores do que accountability. 
97 Com a ressalva de que na literatura prevalece uma ampla visão crítica (mesmo dos autores citados) dos efeitos 

da abertura da concorrência do setor bancário brasileiro a competidores estrangeiros na correção de “distorções” 

históricas do sistema financeiro nacional, como os altos spreads, a insuficiência de crédito de longo prazo e o 

atendimento ao consumidor. 
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Segundo tais análises, as crises ocorridas principalmente desde a década de 90 teriam 

tornado a rede de proteção do sistema financeiro mais robusta, proativa e responsiva aos riscos 

sistêmicos oriundos de práticas bancárias indevidas e dos choques causados por reversões nas 

políticas macroeconômicas, como foi o caso da estabilização monetária, em 1994, e da 

flexibilização do regime cambial, em 1999 (Garman et al, 2002, p. 164). Além disso, o Banco 

Central teria criado canais institucionais de comunicação com a sociedade e, através da 

incorporação de padrões internacionais de supervisão (especialmente do Comitê da Basileia), 

teria obrigado a si próprio e ao sistema financeiro nacional a tornarem-se mais transparentes. 

De fato, PROER, PROES e as amplas reformas no aparato regulatório e nos processos 

de supervisão buscaram inserir as ações do Bacen em um quadro mais coerente e sistemático 

de reestruturação do sistema, através da geração de incentivos destinados a reduzir o risco 

moral98 entre os agentes financeiros, visando impedi-los de realizar operações de crédito de alto 

risco sob a expectativa de que uma eventual quebra contasse com o socorro do governo federal 

(Kugelmas et al, 2002). 

Apesar disso, a atuação do Bacen na gestão das crises bancárias ocorridas desde a 

implantação do Real é objeto constante de críticas em trabalhos acadêmicos e matérias 

jornalísticas, em contraposição a um escrutínio de órgãos representativos, como o Congresso 

Nacional, como se viu no subitem anterior. Isso sem contar, claro, os questionamentos 

levantados por ex-controladores dos bancos que sofreram a decretação de regimes especiais. 

Estes, via de regra, insatisfeitos com as decisões tomadas pela autoridade financeira, ingressam 

na justiça alegando que as intervenções do Bacen sobre suas respectivas instituições seriam 

desproporcionais, intempestivas e motivadas por interesses escusos99.  

No tocante à atuação do Bacen como prestamista de última instância e administrador de 

crises bancárias, os estudos acadêmicos e análises jornalísticas reunidos nesta pesquisa 

centram-se nos supostos vícios nas decisões de intervenção e liquidação de instituições 

financeiras, especialmente quando os seus controladores detêm ligações com políticos de alto 

nível ou eles próprios já houvessem exercido mandatos políticos. O argumento central é de a 

autoridade financeira age de maneira intempestiva, por omissão ou por escolha deliberada, ou 

                                                           
98 O “risco moral” (moral hazard) existe quando um agente que se encontra sob uma situação de proteção às custas 

de um terceiro, ou mediante baixo custo para si próprio, tende a adotar um comportamento menos atencioso do 

que normalmente adotaria exatamente em função da noção implícita de que suas perdas serão transferidas a 

terceiros. 
99 É digno de nota o teor do verbete “Banco Santos” na enciclopédia virtual Wikipedia, que claramente está 

enviesado no sentido de representar uma “crucificação” do banco por conta da intervenção do Bacen. Cf. “Banco 

Santos”, Wikipedia. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Santos>. Acesso em 08.07.2013. 
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que as suas justificativas não encontram respaldo nas circunstâncias concretas. A primeira 

acusação pode ser ilustrada pelo caso do Econômico, um caso que ilustra com frequência a 

crítica de que a autoridade financeira “acumula” evidências sobre fraudes contábeis e 

fragilidades financeiras em períodos bem anteriores à decretação da intervenção (Carvalho, 

2005; Vidotto, 2002; Câmara dos Deputados, 2001). A ausência de justificativa plausível – em 

especial, da existência de risco sistêmico – foi bastante questionada no caso da quebra dos 

bancos FonteCindam e Marka100.  

A tensão entre o salvamento de uma instituição financeira isolada com o objetivo de 

mitigar o risco sistêmico de sua insolvência e o aumento do “risco moral” ou da percepção de 

que algumas instituições são “grandes demais para falir” tornou-se aguda novamente desde o 

início da recente crise financeira. As intervenções do Banco Central em bancos de pequeno e 

médio porte, como os bancos Panamericano e o Cruzeiro do Sul, também estiveram cercadas 

por críticas idênticas às que foram dirigidas à atuação do Bacen à época do saneamento do 

sistema financeiro nacional na década de 90. Acusa-se o Bacen de ter sido complacente com as 

distorções “grosseiras” dos balanços e de demais indicadores econômico-financeiros dos 

bancos insolventes, de ter agido de maneira intempestiva e de não exercer uma fiscalização 

efetiva sobre os liquidantes, fazendo surgir no país uma “indústria de liquidações”101.  

 Há, entretanto, um ingrediente que complica a análise da atuação do Bacen nos casos de 

insolvência de instituições financeiras, que reside na dimensão midiática desse tipo de 

ocorrência, usualmente focada nas causas ilícitas e fraudulentas que contribuíram para as 

decisões de intervenção ou liquidação extrajudicial. A experiência mostra que as falências de 

bancos brasileiros têm sido frequentemente acompanhadas de investigações que revelaram 

                                                           
100 No caso Marka/Fontecindam a rejeição do argumento do risco sistêmico se deu, sobretudo, no Legislativo, 

conforme fica bem evidente do relatório da CPI dos Bancos (Senado Federal, 1999). 
101 Em um caso que gerou ruídos, uma reportagem veiculada pela revista Época acusou diretores do Bacen de 

terem sido omissos em tomar providências para evitar “falcatruas” (sic) na liquidação do Banco Cruzeiro do Sul. 

A denúncia era de subcontratação, pelo FGC, de empresas ligadas a dois de seus diretores para conduzir de facto 

a liquidação do Cruzeiro do Sul. Segundo a matéria jornalística, os diretores das áreas de Organização do Sistema 

Financeiro (Sidnei Marques) e fiscalização do Bacen (Anthero Meirelles) teriam tomado conhecimento das 

supostas irregularidades sem, no entanto, informa-las ao presidente Alexandre Tombini. O Bacen negou 

veementemente as denúncias e fez duras críticas ao jornalista responsável pela matéria. Pelas repercussões do caso 

em fóruns de debate virtuais e conversas informais, o caso aparentemente teve desfecho favorável à versão do 

Bacen, em termos reputacionais, mas expôs a fragilidade dos arranjos “informais” que definem a relação entre o 

Bacen, o FGC e os bancos em liquidação. Ver: Patury, Felipe. A omissão do Banco Central diante de denúncias 

de falcatruas bancárias. Época, 16 de dezembro de 2013. Disponível em: < 

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/09/ele-diz-que-bnao-sabiab.html>. Último acesso em 15.01.2014. 
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fraudes contábeis ou de outra natureza102. A combinação de fraudes com exposição política e 

social dos controladores dos bancos tende a “ocultar” do debate público a averiguação de 

responsabilidades pelo fatos ocorridos, relegando exclusivamente ao judiciário a apreciação do 

cumprimento das regras impostas tantos ao Bacen como aos bancos falidos ou resgatados. 

 Na visão de Carvalho et al (2011), o Bacen detém uma habilidade excepcional em “gerar 

consensos políticos na sociedade”, neutralizando assim constrangimentos reputacionais e 

mesmo jurídicos que podem advir de sua atuação nas mais diversas frentes regulatórias e de 

supervisão do sistema financeiro brasileiro, incluindo seu papel de prestamista de última 

instância e gerenciador de crises bancárias. 

 Carvalho (2005, pp. 211) credita o “ocultamento” da autoridade financeira diante do 

debate político ao consenso prevalente de que as decisões tomadas em tempos de crise têm 

natureza “técnica”, além de normalmente estarem amparadas por uma dessas três justificativas: 

i) o Bacen não detinha autonomia política para tomar medidas contrárias aos interesses de 

“banqueiros poderosos”; ii) a fiscalização do Bacen não foi capaz de capturar as fraudes 

praticadas pelas instituições sob sua “jurisdição”; e iii) a contraposição “artificial” entre “fazer 

o que se fez” ou não fazer nada. Com base em exemplos de intervenções da época do PROER, 

o autor refuta as três justificativas, e critica a “captura regulatória” do Bacen com relação aos 

teóricos e técnicos do setor financeiro privado (Carvalho, 2005, p. 214). 

 Não se pretende adentrar nos méritos ou fragilidades das críticas realizadas por autores 

como Carvalho et al (2011) e Carvalho (2005), até porque seria necessário apresentar os contra-

argumentos do Bacen com relação a cada uma delas, se existentes. Ao se tomar a accountability 

como uma relação entre atores e fóruns por meio de ferramentas institucionalizadas (Duran, 

2012), parece mais interessante mapear possíveis reações por parte do Bacen que levaram a 

alterações no quadro institucional sobre o qual opera o seu diálogo com a sociedade, o judiciário 

e os poderes políticos. Elegendo-se como mecanismos institucionalizados as práticas de 

prestação de contas da autoridade financeira e as regras jurídicas, observa-se que o Bacen tem 

testado possibilidades de legitimação e instrumentos de accountability com ou sem o uso de 

mecanismos de hard law. Ilustram essas modificações as propostas de reforma do marco 

jurídico de prevenção e gerenciamento de crises, os aperfeiçoamentos nas práticas de 

                                                           
102 COSTA, A. C., FERNANDES, T. O Banco Central e o extraordinário mundo das fraudes. Veja.com, nov.2012. 

Disponível em <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/o-banco-central-e-o-extraordinario-mundo-das-

fraudes>. Acesso em 10.11.2012. 
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supervisão bancária (já estudados) e os mecanismos de transparência e “democratização” do 

processo normativo. 

 Quanto a este último exemplo, são relevantes os editais de audiência pública lançados 

pelo Bacen, que submetem ao mercado e à sociedade minutas de atos normativos com 

possibilidade de ampla repercussão sobre o sistema financeiro, além dos Relatórios de 

Estabilidade Financeira, divulgado pelo Bacen semestralmente desde 2002. Nestes, são 

divulgadas informações as mais diversas, como estatísticas financeiras e econômicas, medidas 

tomadas pelo Bacen no saneamento do SFN, análises dos principais riscos do sistema (de 

mercado, de liquidez etc.) e mudanças na organização do sistema financeiro nacional, como a 

variação na composição dos ativos e dos depósitos, a participação de bancos estrangeiros no 

SFN e a internacionalização de instituições financeiras brasileiras. 
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CAPÍTULO III: GOVERNANÇA GLOBAL DO SISTEMA FINANCEIRO, 

HARMONIZAÇÃO REGULATÓRIA E SEUS REFLEXOS NO REGIME JURÍDICO 

BRASILEIRO DE RESOLUÇÃO BANCÁRIA 

 

 

 Relembrando as funções básicas do Banco Central do Brasil, além de este ser o guardião 

da moeda, é o órgão administrativo a quem incumbe a regulação e supervisão do sistema 

financeiro nacional e o gerenciamento de crises bancárias, incluindo a função de prestamista de 

última instância e de “autoridade de resolução” (resolution authority) (FSB, 2011a). Conforme 

o exercício de reconstituição da atuação do Bacen em três momentos diferentes de crise do 

capítulo anterior buscou mostrar, o Bacen dispõe de ampla margem de discricionariedade para 

regulamentar e fiscalizar as instituições e os mercados financeiros e para gerir crises bancárias 

no Brasil. 

No exercício de cada uma dessas três atribuições (regulamentação, supervisão e 

administração de crises103), o Bacen dispõe de uma ampla margem de discricionariedade 

administrativa e tem ainda ao seu favor a existência de um quadro institucional e normativo que 

privilegia a prestação de contas e a responsabilização ex post (Cruz Jr. & Matias-Pereira, 2007). 

Esse tipo de arranjo possibilita ao Bacen pautar sua atuação pela escolha tanto dos meios como 

dos objetivos relacionados à estabilidade e solidez do sistema financeiro nacional, submetendo-

se a escrutínio público e social apenas depois de materializados tais objetivos. 

Por exemplo, se em algum momento o Bacen opta por inserir no arcabouço jurídico 

doméstico alguma regulamentação inspirada em princípios e padrões formulados por órgãos 

internacionais, há poucos mecanismos institucionalizados disponíveis para que a sociedade e 

as instâncias políticas travem um diálogo com a autoridade financeira sobre os motivos, o 

objetivo e o custo-benefício da adesão ao padrão emanado de fontes normativas supranacionais, 

além de sua contribuição para a manutenção da confiabilidade, solidez e estabilidade do sistema 

financeiro nacional. Os sempre lembrados processos de audiência ou consulta públicos são, 

talvez, os espaços de diálogo institucionalizados mais importantes no processo de produção de 

normas. Apesar da ausência de estudos empíricos que venham a iluminar a questão da eficácia 

dos inputs dos destinatários das normas (ou terceiros interessados) no seu desenho final, é 

                                                           
103 Não se olvida que a administração de crises bancárias foi incluída, neste estudo, no âmbito da supervisão. A 

separação entre uma e outra nesta passagem visa apenas tornar mais identificáveis tais funções. 
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possível reconhecer, pela observação empírica (e também por hipóteses teóricas), que essa etapa 

do processo de rule-making contribui para o incremento da legitimidade da autoridade e para o 

cumprimento efetivo de seus comandos pelos sujeitos visados (Nasser & Machado, 2012). 

Em um mundo onde as interconexões e interdependências entre agentes financeiros 

facilitam a propagação de choques para além de fronteiras nacionais e em que a infraestrutura 

jurídico-institucional de um país é fator relevante para a alocação de recursos físicos, humanos 

e materiais de players financeiros globais, a busca pela harmonização de regimes regulatórios 

por meio de standards internacionais é frequentemente vista como um objetivo laudável de 

política regulatória. 

O argumento mais favorável à convergência entre sistemas jurídicos domésticos é o de 

que a uniformização evita a “arbitragem regulatória”, isto é, o aproveitamento, pelos players, 

de oportunidades de ganhos financeiros propiciados por brechas abertas existentes em razão 

das diferenças nos padrões de regulação e supervisão entre diferentes jurisdições (Romano, 

2012). Segundo tal linha de raciocínio, a arbitragem regulatória acarreta, ainda, outra distorção: 

a “corrida para baixo” (race to the bottom). Esta consiste em um movimento de “relaxamento” 

dos critérios para a constituição de estruturas, criação e negociação de produtos e serviços ou 

de deterioração da qualidade das regras que disciplinam o funcionamento dos sistemas 

financeiros. Um dos incentivos para que os países realizem uma “corrida para baixo” é que 

estes disputariam entre si a preferência de investidores e outros atores que atuam nos mercados 

financeiros, como empresas que oferecem plataformas de negociação de títulos e valores 

mobiliários e bancos de investimentos104. 

Por todas as razões expostas e pela premente necessidade de se criar ferramentas que 

atenuem a probabilidade de que crises sistêmicas atravessem fronteiras e contaminem sistemas 

financeiros sólidos, além de outros motivos a serem explorados à frente, a incorporação de 

padrões internacionais de regulação e supervisão financeira pelas autoridades financeiras 

normalmente é vista como uma atividade salutar e benéfica. No caso do Brasil, a internalização 

de standards internacionais em matéria financeira seguramente é vista pela grande maioria dos 

atores sociais e políticos interessados ou especializados nas funções de prevenção e 

                                                           
104 Por sua capacidade de melhorar a oferta de crédito de longo prazo e desenvolver os mercados de capitais. 
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gerenciamento de crises exercidas pela autoridade financeira como um indicador de “avanço” 

na qualidade do arcabouço regulatório do sistema financeiro nacional105. 

Parece haver, entre os analistas brasileiros, uma inclinação a tratar como positiva a 

incorporação de padrões internacionais ao aparato regulatório doméstico; como um sinal de 

“prestígio” (Nasser & Machado, 2012) do modelo regulatório brasileiro junto ao dos demais 

países, e por essa razão há pouca reflexão crítica sobre alguns aspectos cruciais desse fenômeno.  

Um desses aspectos é a legitimidade democrática da própria regulação financeira 

internacional, isto é, quais os mecanismos e procedimentos, formais e informais, que interagem 

para a produção de normas sobre o sistema financeiro em nível supranacional, quais os atores 

que participam dessa elaboração e quais as ferramentas de accountability que conferem 

legitimidade a tais processos. Um segundo aspecto é a análise crítica do atendimento aos 

objetivos propostos, isto é, se tais padrões efetivamente contribuem para a prevenção de crises 

sistêmicas e para uma maior estabilidade do sistema financeiro internacional. Um terceiro 

aspecto diz respeito às implicações domésticas da incorporação de padrões internacionais, no 

tocante aos mesmos quesitos anteriores, isto é, a accountability da autoridade financeira e a 

verificação do cumprimento dos objetivos enunciados, que no caso brasileiro normalmente são 

a solidez e estabilidade do sistema financeiro nacional106. Um último aspecto é o fato de que 

muitos dos standards (melhores práticas, diretrizes etc.) produzidos por órgãos regulatórios 

internacionais não demandam revisões no arcabouço jurídico doméstico, podendo ser 

absorvidos no plano nacional apenas por mudanças nas práticas de supervisão (Brummer, 2012, 

p. 192), o que relativiza a utilidade prática dos processos de consulta pública como mecanismos 

de accountability em sua dimensão “participativa”. 

Este capítulo tenta discutir elementos atinentes a esses três aspectos, mas de uma 

maneira contextualizada, de acordo com a problemática do trabalho como um todo. 

Na seção a seguir, é traçado um panorama geral da “arquitetura do sistema financeiro 

nacional”, sucedido pelo debate acerca da “legitimidade democrática” da regulação financeira 

                                                           
105 É possível afirmar que essa visão favorável do mercado, dos políticos e da sociedade em geral a respeito da 

assimilação de padrões de regulação e supervisão do sistema financeiro e de gestão de crises bancárias não tem 

correspondência tão exata em algumas frentes políticas e regulatórias intimamente ligadas ao sistema financeiro, 

como a liberalização da conta de capitais. O próprio Fundo Monetário Internacional, que durante muito tempo 

manteve posicionamento firme em favor da liberalização irrestrita da conta de capitais, tem reconhecido que em 

determinados contextos a abertura deve ser parcial ou gradual (FMI, 2012b). Para uma visão crítica da abertura da 

conta de capitais brasileira, ver: Biancarelli (1997) e Quintas (2007). 
106 Na revisão de literatura empreendida para esta pesquisa, abordam essa questão com mais profundidade os 

trabalhos de Marques & Sola (2006), Nasser & Machado (2012), Pinheiro (2011) e Prado & Sampaio (2012). 
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internacional e accountability das instituições que a produzem, tudo isso no contexto de 

questionamentos cada vez mais intensos sobre sua “ineficácia” em evitar crises sistêmicas. São 

analisadas algumas transformações recentes pelas quais vem passando a governança global do 

sistema financeiro e seus reflexos na atividade normativa do Bacen. Tais transformações são, 

principalmente, a participação da autoridade financeira em fóruns internacionais de fixação de 

standards para o sistema financeiro e o “endurecimento” (hardening) dos mecanismos de 

monitoramento da implantação doméstica de regras internacionais. Por último, como caso 

ilustrativo dessas transformações, são apresentados os recentes esforços para a construção de 

um marco normativo internacional de resolução de instituições financeiras. 

O propósito é o de apresentar com mais clareza algumas das limitações, possibilidades 

e constrangimentos que podem incidir sobre o Bacen na internalização de padrões regulatórios 

internacionais, utilizando-se como exemplo empírico a reforma do marco normativo 

internacional de resolução de instituições financeiras. Este estudo entende que a accountability 

do Bacen pela administração de crises bancárias não é indiferente às transformações 

institucionais da governança global do sistema financeiro. Entende-se que a supervisão mais 

estrita da implementação da regulação financeira internacional na esfera nacional, com o 

objetivo de harmonizar os sistemas jurídicos domésticos, pode, de um lado, aperfeiçoar os 

mecanismos de accountability da autoridade financeira brasileira e, de outro, pode gerar o efeito 

contrário, aprofundando os déficits de accountability doméstico do Bacen.  

Isto por dois motivos. Primeiro, porque pode levar a autoridade financeira a priorizar a 

agenda regulatória internacional, que não necessariamente encontra correspondência com as 

demandas domésticas e, como tem sido bastante discutido, pode persistir na busca por soluções 

incapazes de atingir seu objetivo enunciado, que é a estabilidade financeira global. Segundo, 

porque, em razão dos compromissos assumidos na esfera global e dos constrangimentos 

institucionais ao qual se sujeita, o Bacen pode intensificar e aprimorar sua capacidade de 

“geração de consensos políticos” na sociedade brasileira (Carvalho et al, 2011), valendo-se de 

seu prestígio internacional de “compliant” e “adherent”107 aos padrões internacionais para 

neutralizar questionamentos quanto à sua atuação doméstica, mesmo em situações em que a 

querela tenha pouco ou nada a ver com a integração do sistema financeiro brasileiro ao 

internacional. 

                                                           
107 Esses são alguns dos termos normalmente utilizados por órgãos como o FMI nas suas avaliações de 

cumprimento dos standards internacionais pelos países. 
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A validade dessas hipóteses depende, contudo, de estudos empíricos, preferencialmente 

de cunho sociológico, que não estão compreendidos no escopo limitado deste trabalho. O 

objetivo deste capítulo, portanto, é o de apresentar o “estado das coisas”, de modo a subsidiar 

futuras investigações relacionadas à temática da accountability do Bacen na prevenção e 

gerenciamento de crises bancárias. 

 

 

3.1. A arquitetura do sistema financeiro internacional 

 

A depender dos critérios analíticos e normativos utilizados, é possível descrever e 

analisar a chamada “arquitetura financeira internacional” sob múltiplos enfoques. Importa, para 

tanto, o peso e a relevância a serem dados aos seus atributos-chave, como a forma de 

constituição do órgão; o relacionamento entre os membros; os critérios de deliberação; a sua 

composição e a natureza predominantemente política ou técnica de seus membros; a estrutura 

institucional; a divisão funcional entre eles; o produto de suas deliberações; sua relação com os 

Estados nacionais, etc. 

A literatura já aborda exaustivamente os atributos institucionais e normativos da 

arquitetura financeira internacional, de modo que uma revisão dessa miríade de representações 

não é essencial ao presente trabalho. Lastra (2006, p. 449), por exemplo, enfatiza dois aspectos 

da arquitetura financeira internacional no seu estudo sobre os atributos legais do sistema 

monetário internacional: os processos de fabricação de normas (rule making) e a natureza destas 

(soft law); e o marco institucional de gerenciamento de crises. Para a autora, o elemento comum 

a esses dois aspetos – o normativo e o institucional – reside na sua finalidade: a de assegurar a 

estabilidade financeira (2006, p. 450). 

 Para permitir a compreensão do cenário institucional da arquitetura financeira 

internacional, apresenta-se, de maneira concisa, a tipologia empreendida por Brummer (2012), 

por oferecer um panorama do seu quadro regulatório e institucional suficiente para o 

detalhamento das iniciativas referentes aos regimes especiais de intervenção e falência de 

instituições financeiras na subseção seguinte108. Em cada uma dessas, e em outras 

                                                           
108 Recomenda-se também o estudo de Eric Pan, que desdobra a arquitetura financeira internacional em cinco 

categorias, de acordo com suas características, funções e produtos regulatórios. São eles: : (i) as organizações 

internacionais, como o FMI, a OMC e o Banco Mundial; (ii) os grupos de contato entre Estados nacionais, como 
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representações, certamente será possível encontrar generalizações e incompletudes, dada a 

constelação de órgãos que se ocupam da regulação das finanças internacionais, tornando 

complexa a tarefa de traçar todas as relações interinstitucionais existentes e seus respectivos 

subprodutos, sejam eles formais ou informais sob a perspectiva do direito internacional 

público109. 

Brummer (2011, p. 273) enxerga uma “divisão de trabalho” entre as autoridades 

internacionais e nacionais que operam no espectro da regulação dos sistemas financeiros. Aos 

reguladores nacionais, caberia a formulação de regras domésticas inspiradas nos parâmetros 

normativos internacionais e a participação nos órgãos internacionais fixadores dos standards. 

Os formuladores dos standards internacionais serviriam como fóruns “interagência” ou, como 

comumente referido na literatura, transgovernmentais110. As instituições financeiras 

internacionais – FMI e Banco Mundial – seriam responsáveis por monitorar o progresso do 

cumprimento dos standards e prescrever melhores práticas aos governos (Brummer, 2011, p. 

237). Quatro categorias de atores são reconhecidas: (i) as autoridades nacionais, com 

atribuições já mencionadas; (ii) os definidores da agenda (“agenda-setters”), instituições que 

definem os objetivos estratégicos amplos para o sistema financeiro internacional, 

especificamente o G-20 e o FSB; (iii) as organizações que elaboram os standards (“standard-

setters”), que implementam a agenda dos órgãos anteriores através da elaboração de padrões 

regulatórios a serem observados pelas agências regulatórias nacionais, como o Comitê da 

Basileia, a IOSCO, etc.; e (iv) as instituições financeiras internacionais, únicas cujos 

documentos constitutivos são reconhecidos como sendo de hard law e cujas funções também 

foram delineadas anteriormente. 

Reitere-se que o aspecto fundamental do funcionamento dessa arquitetura, como bem 

assinala Lastra (2006), diz respeito ao uso da soft law, que nesse caso fala a respeito tanto (i) 

                                                           

o G-20 e o G-8,; (iii) as redes transgovernamentais, como o FSB, o Comitê da Basileia e a Organização 

Internacional de Comissões de Valores Mobiliários – IOSCO; (iv) as redes bilaterais e regionais, como o Financial 

Market Regulatory Dialogue (“FMRD”), dos EUA; e (v) os órgãos privados de elaboração de padrões, como a 

International Swaps and Derivatives Association, Inc. – ISDA e o International Accounting Standards Board – 

IASB. Cf. Pan (2010).  
109 Para uma reflexão sobre o papel do direito internacional público na estruturação e legitimidade da governança 

global do sistema financeiro, ver: Pinheiro (2011). 
110 Uma das representações da governança global mais discutidas na atualidade, que envolve traços institucionais 

e relacionais, é a de Anne-Marie Slaughter. A jurista disseminou o conceito de “redes transgovernmentais”, 

consistentes em relações entre representantes de órgãos públicos governamentais abaixo do chefe de Estado e 

atuando de modo diferente da diplomacia tradicional, por meio de relações pessoais, troca de informações e 

construção de relações de confiança (“peer-to-peer”) (Slaughter, 2004). Para uma visão “realista’ das redes 

transgovernamentais e críticas à sua capacidade de gerar uma regulação fruto de um consenso genuíno de seus 

participantes, cf. VERDIER (2009).   
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do status jurídico das instituições que a compõem, em geral redes informais (não constituídas 

por mecanismos de hard law) de caráter público, privado ou público-privado (ou híbrido) e (ii) 

do produto de suas funções regulatórias, nomeadamente padrões, recomendações, princípios, 

diretrizes, declarações, comunicados e outros recursos que não são diretamente vinculantes nem 

sujeitas às formalidades do direito internacional público (Ferran & Alexander, 2010, p. 5)111.  

Algumas reflexões teóricas sobre a regulação financeira internacional têm advertido, 

contudo, para a inaplicabilidade, à arquitetura do sistema financeiro internacional, das 

conclusões normativas das teorias tradicionais de soft law, especialmente as positivistas, que 

enxergam nessa ferramenta normativa uma capacidade inferior de imposição do cumprimento 

das obrigações estabelecidas em nível internacional com relação às alternativas de hard law 

(Schaffer & Pollack, 2012). Nesse sentido, o argumento principal é o de que a regulação 

financeira internacional oferece um “pool de compliance” capaz de gerar alto nível de aderência 

tanto entre os Estados como os atores privados, através de autodisciplina pela preocupação com 

a imagem e reputação, disciplina de mercado, sanções institucionais, “name and shame”, 

sanções econômico-financeiras e penalidades em virtude da associação (Brummer, 2011). 

Cabe, por fim, esclarecer o uso do termo “regulação financeira internacional”, uma das 

possíveis traduções do termo “international financial law”, amplamente utilizado pelos teóricos 

estrangeiros desse domínio da governança global. A expressão “direito financeiro 

internacional” não é utilizada no Brasil para se referir ao espaço de normatização e disciplina 

de condutas do sistema financeiro acima dos sistemas domésticos, razão pela qual prefere-se o 

uso do termo mais consolidado, “regulação financeira internacional”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Giovanoli (2000) aponta que, com raras exceções (como os “Articles of Agreement” do FMI), a maioria dos 

standards, regras, princípios, diretrizes, códigos de conduta, melhores práticas e outros arranjos que governam as 

relações financeiras cross-border podem ser caracterizadas como sendo soft law. 
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Diagrama 2 – Visão geral da arquitetura do sistema financeiro internacional 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Brummer (2011). 

 

 

3.2. Legitimidade e accountability na governança global do sistema financeiro 

 

Como se viu na seção anterior, a percepção tradicional que se tem a respeito do recurso 

extensivo à soft law no desenho institucional, na produção normativa e na criação de 

mecanismos de enforcement pela arquitetura financeira internacional é a de que ela pode ser 

positiva na medida em que é capaz de gerar altos índices de aderência junto às suas principais 

destinatárias, as agências administrativas nacionais. Isso sem mencionar as demais vantagens 

listadas pela literatura sobre a soft law, especialmente as teorias racionalistas do direito 

internacional, para que os Estados prefiram-na em detrimento de mecanismos e procedimentos 

de hard law, como a flexibilidade para revisão dos compromissos assumidos pela mudança nas 

circunstâncias originais, algo especialmente importante no mundo em constante inovação das 

finanças (Shelton, 2008; Shaffer & Pollack, 2008). 

Crises anteriores do sistema financeiro global, como as que atingiram países emergentes 

na década de 90 (México, países do sudeste asiático, Rússia etc.) foram capazes de gerar 
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intensos debates no espaço político que desencadearam reformas na governança financeira 

global, dando origem ao que era chamado na época de “Nova Arquitetura do Sistema Financeiro 

Internacional” (New International Financial Architecture – NIFA) (Goldstein, 2000; 

Eichengreen, 1999). Havia, no entanto, algumas diferenças fundamentais entre as críticas feitas 

sobre a falta de legitimidade da governança global do sistema financeiro naquele período e as 

que são realizadas atualmente. 

A primeira diferença é que as crises da década de 90, apesar de terem devastado sistemas 

financeiros de países como a Tailândia, incluindo bancos privados, enquadravam-se no conceito 

de “crises gêmeas”, isto é, crises cambiais acompanhadas (e retroalimentadas) por crises 

bancárias (Barba, 2011). Assim, além da fragilização do setor financeiro pela sua exposição 

cambial, o desequilíbrio na balança de pagamentos em razão da evaporação das reservas 

internacionais trazia efeitos negativos para a condução de toda a política macroeconômica, 

forçando inclusive a mudanças de regimes cambiais, como foi o caso do Brasil. Sem reservas e 

com déficits na balança de pagamentos, os países tinham de invariavelmente recorrer ao FMI 

para reequilibrar suas contas.  

Naquele contexto de recurso de países emergentes ao FMI e de transmissão de choques 

no sentido das economias emergentes para as avançadas, a busca por uma “nova arquitetura 

financeira internacional” significava essencialmente renovar a governança das “instituições de 

Bretton Woods”, ou Instituições Financeiras Internacionais (IFIs): o Banco Mundial e o FMI. 

É certo que muitos dos standard-setters da atual governança global já existiam à época, mas o 

alcance de seus poderes regulatórios eram consideravelmente mais reduzidos. Inclusive, foi 

exatamente em 1999 que o G-10 criou o Financial Stability Forum (FSF), para servir como 

coordenador entre os diversos órgãos de fixação de standards (Arner, 2007, p. 74). 

 Outra distinção marcante entre as propostas de reforma que deram origem à NIFA e as 

atuais consiste na visão crítica a respeito do exercício tecnocrático do poder no âmbito da 

governança global do sistema financeiro (Pinheiro, 2011). Naquele momento, a solução 

universalmente aceita para evitar crises era fortalecer a regulação e supervisão prudenciais 

através da revisão dos Acordos de Basileia, o que resultou em uma nova versão conhecida por 

“Basileia II”. Por meio desses standards de requerimentos de capital e práticas de supervisão, 

esperava-se que os bancos fossem mais resilientes a choques pelo reforço de sua base de capital, 

evitando-se assim o salvamento de agentes privados e o risco moral (moral hazard) (Mirandola, 

2010). 



112 

 

 Considerando que não foi realizada nenhuma abertura à participação de novos países no 

Comitê da Basileia e que o G-10 assumiu um papel apenas temporário no gerenciamento da 

crise, não foram postos em xeque duas das principais causas do “déficit democrático” da 

governança global do sistema financeiro internacional: a criação de standards por órgãos 

informais em que os países eram representados pelos tecnocratas, e não pelos políticos, e o 

caráter fortemente “exclusivo” de tais grupos. 

 Em razão da posição que o G-20 veio a ocupar na coordenação dos esforços globais de 

revisão de standards financeiros desde 2008 da expansão do número de países-membros nos 

principais standard-setters, essas duas fraquezas da governança global do sistema financeiro 

continuam a existir, mas de uma maneira atenuada. O elemento novo na discussão sobre a 

legitimidade da arquitetura do sistema financeiro internacional com relação a períodos 

anteriores consiste em uma rejeição mais forte à “legitimidade pelo resultado” (Brummer, 2012, 

p. 179). Essa forma de legitimação consiste na aceitação da autoridade de agências 

administrativas, nacionais ou globais, em razão “do discurso de expertise técnica superior que 

circunda os instrumentos normativos da governança do Sistema Financeiro Internacional” 

(Pinheiro, 2011, p. 125)112. 

O fato de a crise atual ter precipitado diversos “saltos cognitivos” a respeito do 

funcionamento dos mercados financeiros e de suas complexas interações e interdependências 

(Black, 2010, p. 2), sob entidades sujeitas a pouca ou nenhuma supervisão, é determinante na 

compreensão dos clamores por maior legitimidade no atual estágio da governança global do 

sistema financeiro. 

Um exemplo de “salto cognitivo” propiciado pela crise deu-se através da constatação 

empírica do caráter altamente pró-cíclico de regras contábeis amplamente aceitas, como a 

marcação a mercado (mark to market) de ativos que compõem a cesta de investimentos 

proprietária das instituições financeiras ou dos produtos de investimento ofertados para clientes 

do segmento não financeiro. Farhi (2010) ilustra as consequências adversas da técnica de 

marcação a mercado de ativos no mercado de derivativos. Segundo a autora, inicialmente, não 

havia obrigação de que a exposição a derivativos, de crédito ou de outros tipos, fosse 

incorporada aos balanços das empresas. Com o questionamento, por parte dos participantes do 

mercado, de que balanços sadios poderiam encobrir situações próximas à falência em função 

                                                           
112 A respeito da legitimação pelos resultados, recomenda-se a leitura dos seguintes trabalhos: Duran (2012); Veiga 

da Rocha (2004); Grau (2009); Kennedy (2008); Gadinis (2008) e Verdier (2009). 
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de prejuízos com derivativos, foram articulados, em nível internacional, uma série de 

recomendações e critérios destinados a transportar os riscos advindos dos derivativos aos 

padrões contábeis, bem como a exigência de divulgação de tais operações de maneira 

harmônica e transparente (Farhi, 2010, p. 213).  

Isto se deu através da marcação a mercado dos derivativos, por meio de uma 

categorização em diferentes níveis de acordo com a liquidez do ativo financeiro em questão. 

Ocorre que, durante o auge da crise, foi possível observar que cerca de 90% dos ativos detidos 

por instituições americanas eram considerados ilíquidos, e dessa maneira houve imensa 

dificuldade em estabelecer o preço de tais ativos, de modo que foram posicionados próximos a 

zero em razão da virtual ausência de compradores para tais ativos tóxicos. Mesmo com ativos 

precificados em patamares irrisórios e passivos inalterados em razão dos contratos 

estabelecidos, instituições financeiras foram forçadas a separar ainda mais capital para fazer 

frente à deterioração dos ativos por causa das regras de Basileia, levando à “queima de ativos” 

como uma tentativa de levantar o capital regulatório necessário113. 

Análises como a de Verdier (2009) e Gadinis (2008) sobre o papel preponderante de 

países de economia avançada na disseminação de standards internacionais como forma de 

garantir a competitividade de seus mercados financeiro domésticos estabelecem linhas de 

raciocínio adicionais ao questionamento da legitimidade democrática da governança global do 

sistema financeiro. 

Pela própria abertura com que os standard-setters vêm se referindo à noção de 

“estabilidade financeira”, objetivo primordial das atuais reformas, a legitimidade pelo resultado 

tem cedido cada vez mais espaço para a legitimidade calcada no processo e no consenso. Disso 

resultam duas transformações fundamentais pelas quais vem passando a governança global do 

sistema financeiro: o maior envolvimento de órgãos políticos na atividade de fixação de padrões 

normativos e a expansão dos critérios para associação ou na lista de participantes nos fóruns 

globais de regulação e supervisão financeira. 

  

 

                                                           
113 Pinheiro (2011, p. 136) em referência ao pensamento de Blyth (2003), assevera que “as ideias econômicas, 

quando alcançam posição hegemônica como substrato ideológico da ordem econômica internacional e de seus 

instrumentos de governança, tendem a se perpetuar mesmo quando confrontadas com evidências cabais de sua 

ineficiência”. 
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3.2.1. Politização da regulação financeira e participação de países emergentes em fóruns 

internacionais 

 

O Comunicado Final da Cúpula do G-20 de Londres (G-20, 2009) marcou a ascensão 

desse grupo ao topo da arquitetura financeira internacional. A presença de um órgão mais 

representativo que os seus anteriores, o G-8 ou o G-10, no cenário institucional e político da 

governança global do sistema financeiro inegavelmente repercute sobre seu caráter político. 

Conforme o Diagrama 3, no item seguinte, mostra, os órgãos de produção normativa 

internacionais passaram a reportar ao G-20 o progresso de suas ações, tendo em vista os planos 

de ação e os compromissos políticos firmados durante as reuniões de cúpula e interministeriais 

do grupo. Em paralelo, órgãos como o FSB passaram a ter representantes de órgãos políticos 

dos países-membros, como ministros das finanças. Embora o caráter “democrático” das 

deliberações tomadas por banqueiros centrais e ministros das finanças não necessariamente 

transmute a natureza das normas de “privadas” para “públicas” (Black, 2008, p. 226), no 

contexto das redes transnacionais a presença destes últimos adiciona um ingrediente político 

que não existia quando a participação se restringia aos representantes das agências domésticas 

independentes. 

Durante os momentos mais críticos da crise financeira global, os mercados emergentes 

demonstraram uma capacidade de resiliência sem precedentes contra os choques originados nos 

países de economia madura. O bom desempenho desses países, em conjunto com a percepção 

de que o déficit democrático da arquitetura do sistema financeiro internacional poderia obstar 

a coordenação eficaz para a contenção da crise tiveram o condão de acelerar transformações na 

governança dos órgãos responsáveis pela regulação financeira internacional, repercutindo 

diretamente na expansão do rol de países-membros nos clubes anteriormente pouco 

representativos.  

Assim, a crise de 2007-2008 propiciou a entrada de países emergentes e em 

desenvolvimento em órgãos fixadores de padrões normativos e em comitês estratégicos dentro 

dessas estruturas regulatórias internacionais. O Brasil passou à condição de membro do FSB 

em 2008, quando ingressou também no fórum de líderes do G-20. O país é representado por 

três órgãos do Executivo: o Ministério da Fazenda, o Banco Central e a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM. Em 2009 o Banco Central também passou a representar o país no Comitê 

da Basileia, órgão responsável pela fixação de padrões internacionais de requerimentos de 

capital e de supervisão financeira. Naquele mesmo ano a CVM passou a fazer parte do Comitê 
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Técnico da IOSCO, o comitê mais importante dentro da organização que congrega agências de 

regulação de valores mobiliários de todo o mundo. Em 2011, a então presidente da CVM, Maria 

Helena Santana, assumiu a presidência do Comitê Executivo da referida organização. 

Não só no caso da reforma da governança do FSB, da IOSCO e do Comitê da Basileia, 

como no bojo de virtualmente todas as reestruturações institucionais iniciadas desde 2008, 

evidencia-se uma maior porosidade das estruturas de governança econômica e financeira global 

ao engajamento de países emergentes ou em desenvolvimento. Para alguns, a democratização 

no acesso e participação em órgãos da arquitetura do sistema financeiro internacional tem 

levado ao aperfeiçoamento dos controles democráticos e de accountability dos regimes 

informais ou privados de regulação supranacionais (Brummer, 2012). 

O quadro abaixo traz uma relação de países que ingressaram em alguns dos principais 

órgãos da arquitetura financeira internacional no período pós-crise: 

 

Quadro 3 – Países com representatividade em órgãos internacionais no período pós-crise 

(2008-) 

 

G-20 FSB 
Comitê da 

Basileia 

Comitê Técnico da 

IOSCO 

Argentina Argentina Argentina Brasil 

Austrália Brasil Austrália China 

Brasil China Brasil Índia 

China Índia China  

Índia Indonésia Hong Kong  

Indonésia México Índia  

México Rússia Indonésia  

Rússia Arábia Saudita México  

Arábia Saudita África do Sul Rússia  
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África do Sul Coréia do Sul Arábia Saudita  

Coréia do Sul Cingapura Cingapura  

Turquia Turquia África do Sul  

 Hong Kong Coréia do Sul  

 Espanha Turquia  

 

 Fonte: Adaptado de Helleiner et al (2010a). 

 

Brummer (2012, p. 194) anota que a expansão do universo de membros nos principais 

órgãos da regulação financeira internacional foi uma reação às deficiências de legitimidade que 

historicamente acompanham esse sistema. Em conjunto com a presença do G-20 como principal 

órgão de definição de agenda, a participação expandida de países na regulação financeira 

internacional aponta para uma tendência a uma redução dos déficits democráticos da 

governança global do sistema financeiro, ainda que seja necessário averiguar como os países 

recém-ingressados influenciam, na prática, a agenda e a produção de standards.  

Visões mais céticas, como a de Helleiner (2010b) Woods (2010) enxergam as 

modificações recentes na governança global do sistema financeiro, com a centralidade do G-

20, como uma estratégia renovada de alguns dos Estados de utilizar a arena internacional para 

assegurar que seus mercados não entrarão em desvantagem competitiva em razão de 

modificações na estrutura normativa doméstica decorrentes de pressões políticas internas. 

 

 

3.2.1. Monitoramento da implementação doméstica dos padrões internacionais 

  

 A crise global de 2007-2008 expôs as fragilidades dos arranjos jurídico-institucionais 

de prevenção e gerenciamento de crises que vinham sendo erigidos em nível internacional desde 

a metade do século XX. A propagação da crise entre instituições e mercados financeiros de 

diferentes países revelou que o caráter altamente globalizado das finanças exige um 
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entendimento muito mais sofisticado do risco sistêmico das atividades financeiras, bem como 

do tipo de governança global mais eficaz para combatê-lo.  

 A compreensão renovada sobre o risco sistêmico na esfera global, as mudanças nos 

mecanismos de accountability da governança global do sistema financeiro e a expansão da lista 

de países-membros dos principais órgãos internacionais desencadearam uma outra 

transformação relevante na dinâmica institucional entre os órgãos supranacionais e os atores 

domésticos envolvidos na normatização do setor. Trata-se da tendência de aperfeiçoamento de 

mecanismos de monitoramento da implementação dos standards fixados em nível internacional 

pelas autoridades domésticas. 

 Alguns observadores identificam nesse fenômeno um processo de “endurecimento” 

(hardening) da regulação financeira internacional, uma expressão que remete ao exercício 

teórico de demarcação do que é hard e soft law com base em critérios de “legalização” (Abbott 

& Snidal, 2000). Como a soft law na regulação financeira internacional é capaz de influenciar 

fortemente o comportamento dos sujeitos e gerar altos níveis de aderência (não obstante suas 

“dificuldades democráticas”), além de ser acompanhada por mecanismos de coerção 

questionáveis quanto à sua classificação como direito (seja soft ou hard), entende-se que o uso 

dessa expressão é um tanto quanto alheia à linha de raciocínio deste trabalho, que tem mais 

afinidade com reflexões teóricas críticas dessa dualidade, como a de Brummer (2012)114. 

No âmbito da regulação financeira internacional, é possível “institucionalizar” sem 

“legalizar”, ao menos se a noção de “legalidade” estiver associada a quanto mais precisa ela 

for, ou quanto ela tenha delegado expressamente a uma terceira parte a função de afirmar seu 

caráter coercitivo por meio de mecanismos de solução de disputas. A influência, coerção e 

disciplina exercidas por agente públicos e privados nacionais sobre agências administrativas (e 

mesmo órgãos políticos) nacionais podem condicionar as condutas dos destinatários de maneira 

eficaz sem atender aos atributos da “legalidade”. Muitos dos instrumentos de soft law da 

regulação financeira internacional têm a forma de princípios e diretrizes, com caráter pouco 

preciso exatamente para permitir a variação local no momento da internalização e assegurar o 

caráter “flexível” das regras internacionais. 

Assim, regras abertas, na forma de princípios, podem ter forte caráter disciplinador, e 

por outro lado regras detalhadas e minuciosas, como os requerimentos de capital de Basileia, 

                                                           
114 Para uma reflexão sobre o que é ou não é o direito e as implicações dessa questão na natureza, nos atributos e 

nos efeitos jurídicos da soft law, ver: Nasser (2001). 
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podem demorar muito tempo para serem efetivamente absorvidas por um sistema jurídico 

doméstico (Brummer, 2012, p. 172). Ao tempo da crise, por exemplo, o sistema bancário dos 

EUA estava em seus primeiros estágios de adequação aos parâmetros de “Basileia II”.  

Pela variedade nas formas de criação, nos instrumentos de implantação, nos mecanismos 

institucionalizados e informais de disciplina e nas ferramentas de sanção que caracterizam a 

regulação financeira internacional, o exercício de averiguação do seu nível de ‘legalização”, 

por critérios como o de Abbott & Snidal (2000), pode dificultar a visualização de lógicas 

interinstitucionais e ferramentas de disciplina regulatória da arquitetura financeira internacional 

(Brummer, 2012, p. 174). 

 

Diagrama 3 – Processo de monitoramento da implantação doméstica de standards 

internacionais 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os principais órgãos encarregados de monitorar o cumprimento das reformas 

regulatórias da era pós-crise são o FSB e o FMI. 
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O FSB tem sido apontado como o órgão mais bem posicionado para assumir 

responsabilidades de consolidação, gerenciamento e monitoramento da adoção das práticas 

elaboradas pelos demais órgãos (Black, 2010), e tal preeminência pode ser diretamente 

creditada à posição central ocupada pelo G-20, fórum político ao qual o FSB está vinculado, na 

agenda de cooperação e coordenação econômica internacional. Ou seja, como o FSB tem um 

caráter acentuadamente político, em virtude de sua vinculação ao G-20 e da participação de 

quadros do executivo dos países-membros, o órgão tem maior legitimidade para atuar como 

gerenciador da produção internacional de standards para o sistema financeiro (Gadinis, 2013).   

 Desde a sua reformulação em 2008 (antes chamava-se Financial Stability Forum e 

possuía um mandato bem mais limitado), o FSB tem desempenhado um papel significativo 

tanto no gerenciamento da “arquitetura do sistema financeiro internacional” como na fixação 

de princípios e recomendações que têm coberto diversos níveis das atividades financeiras, desde 

a regulação de hedge funds até o fortalecimento dos regimes de resolução de instituições 

financeiras.  

O FSB avalia o progresso da implementação das reformas pelos países-membros através 

de dois mecanismos principais de revisão pelos pares (“peer review”): a revisão por país 

(“country review”) e a revisão temática (“thematic review”)115.  

 A revisão por país do FSB foca na implementação e efetividade das reformas 

regulatórias internacionais em um membro específico do FSB (FSB, 2014). Essa ferramenta 

complementa o FSAP conduzido pelo FMI (e Banco Mundial), ao avaliar o grau de 

cumprimento das recomendações realizadas pelo FSAP pelos países. 

Já a revisão temática destina-se a averiguar o grau de implementação e a efetividade de 

um nicho das reformas regulatórias internacionais. Os assuntos podem ser escolhidos a partir 

de três critérios: i) standards internacionais desenvolvidos pelos Standard-Setters, ii) políticas 

estabelecidas pelo FSB (e pelo G-20) em áreas prioritárias para a estabilidade do sistema 

financeiro global e iii) assuntos de importância para a estabilidade financeira global mas que 

ainda não se transforaram em objeto de políticas regulatórias e standards globais (Bin, 2013). 

Os objetivos da revisão temática são: encorajar, avaliar os efeitos e fazer recomendações para 

a completa implementação dos standards pelos países. 

                                                           
115 Todas as informações sobre as revisões por país e temáticas foram extraídas de: FSB (2014). 
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As fases das revisões por país e temática são as mesmas, com algumas especificidades 

operacionais e procedimentais: 1) fase de priorização, em que são eleitos temas e países; 2) fase 

de preparação, em que são escolhidos tópicos (no caso da revisão por país), a equipe e é 

realizada a coleta de informações escritas por meio de questionários; 3) fase de consulta, quando 

são realizados diálogos diretos com as autoridades e é preparado um relatório preliminar; 4) 

fase de avaliação, em que é aprovado e publicado o documento final; e 5) fase de follow-up, 

em que é realizado o monitoramento e relatoria das ações tomadas e são compartilhados 

aprendizados e melhores práticas. 

Até o presente, foram conduzidas cinco revisões temáticas, envolvendo a remuneração 

de executivos de instituições financeiras, as práticas de subscrição e distribuição de hipotecas, 

a divulgação de riscos e os sistemas de seguro de depósitos. Revisões por pares específicas por 

país foram conduzidas para o México, Espanha, Austrália, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, 

África do Sul e Canadá. 

Como país-membro do FSB, o Brasil está sujeito às obrigações impostas aos que detêm 

tal condição. Isso inclui: o compromisso com a manutenção da estabilidade financeira; a 

abertura e transparência do seu setor financeiro; a implementação de standards financeiros 

internacionais; e a sujeição a processos de revisão periódica por pares, inclusive com o uso de 

evidências apuradas pelo FSAP. 

O Brasil apresentou, até o momento, cinco relatórios sobre o progresso da 

implementação das recomendações do G-20/FSB, sendo que o primeiro deles, de 2008, foi 

submetido com pedido de sigilo. Assim, são públicos os relatórios de setembro de 2010, 

setembro de 201, junho de 2012 e o de 2013. Tais relatórios estão estruturado em torno de dez 

frentes de reestruturação de práticas regulatórias e de supervisão que compreendem desde a 

construção de ferramentas macroprudenciais até a proteção de consumidores na prestação de 

serviços e venda de produtos financeiros. 

Não fica claro a partir dos relatórios do Brasil submetidos ao FSB ou de outros 

documentos oficiais pesquisados como se dá a dinâmica institucional entre o Bacen e a CVM 

para a elaboração dos documentos enviados ao órgão internacional. É certo que acordos formais 

e informais de coordenação entre as autoridades de regulação bancária e do mercado de capitais 

tiveram de ser estabelecidos, pois as frentes de reforma das práticas de regulação e supervisão 

envolvem segmentos sob a jurisdição de ambas as autoridades. 
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Dentre as medidas reportadas ao FSB como parte da agenda de adoção dos padrões 

internacionais a que o Brasil se obrigou quando da associação ao órgão, estão presentes tanto 

aquelas de caráter administrativo quanto as medidas que acionaram mecanismos legislativos, 

como foi o caso da proposição legislativa do Bacen sobre os regimes especiais de intervenção 

e liquidação extrajudicial de instituições financeiras e sobre medidas destinadas a assegurar a 

solvência e a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional, que foi divulgada ao público através 

do Edital de Audiência Pública n° 34/2009 (Bacen, 2009). 

Já o FMI avalia a aderência dos Estados aos padrões internacionais de regulação e 

supervisão financeira pela ferramenta “Financial Sector Assessment Program” (FSAP), que 

também conta com a participação do Banco Mundial116, além dos “Reports on the Observance 

of Standards and Codes” (RSOC). O FSAP foi criado em 1999 com o objetivo de promover a 

solidez dos sistemas financeiros de seus países-membros. Sua criação se deu após as crises do 

sudeste asiático (1997) e a Rússia (1998), eventos que evidenciaram o risco sistêmico de 

sistemas financeiros frágeis para a economia mundial (Arner, 2007).  

A diferença essencial entre o FSAP e as revisões por pares do FSB é que o primeiro tem 

uma abrangência bem maior que estes, incluindo a realização de testes de estresse e a construção 

de matrizes de risco. De maneira geral, os seguintes elementos são avaliados pelo FSAP: 1) 

análise sistemática dos indicadores de solidez do sistema financeiro e testes de estresse; 2) 

avaliação de standards e códigos; 3) avaliação do marco de estabilidade financeira em uma 

perspectiva mais ampla, incluindo arranjos sistêmicos de risco de liquidez, governança e 

transparência e redes de proteção, incluindo regimes de resolução. 

Em 2009, o FMI revisou o escopo do programa, que passou a ter novos elementos, como 

novas metodologias para avaliar relações entre o comportamento da economia com a solidez 

do sistema financeiro, cobertura de fontes variadas de risco sistêmico e arranjos mais flexíveis 

para a avaliação de cada país, com a possibilidade de se realizar a avaliação em “módulos” 

separados. 

Valendo-se dessa quebra por “módulos”, o FMI realizou as seguintes avaliações no 

sistema financeiro brasileiro: 1) cumprimento dos Princípios do Comitê da Basileia para uma 

Supervisão Bancária Efetiva; 2) avaliação de estabilidade financeira; 3) observância dos 

Princípios Fundamentais para Seguradoras, da Associação Internacional de Supervisores de 

                                                           
116 As informações sobre o FSAP foram extraídas de: FMI, 2013c. 
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Seguros (International Association of Insurance Supervisors – IAIS); 4) o marco da política 

macroprudencial no Brasil; e 5) testes de estresse no sistema bancário117. 

O ciclo do monitoramento conjunto do FSB e do FMI começa com a realização de um 

FSAP, a ser repetido a cada 5 anos, ao qual se segue, nos 2-3 anos seguintes, a realização de 

uma revisão por pares específica para o país. Esses prazos são flexíveis e podem ser ajustados 

de acordo com as circunstâncias de cada país. 

Como se vê, o novo modus operandi do FSB em parceria com o FMI não apenas tem 

influenciado na agenda doméstica, como já acontece há mais tempo na regulação financeira, 

como tem exigido do Bacen e de demais autoridades domésticas a prestação de contas 

detalhadas sobre o progresso das reformas aos atores externos. 

Embora haja posições mais céticas a respeito da continuidade do G-20 como órgão 

principal de cooperação econômica, o que afetaria diretamente o status do FSB enquanto 

coordenador do regime de regulação financeira global, é possível afirmar que o fórum 

permanecerá efetivo ao menos enquanto ponto focal e de gerenciamento dos trabalhos 

desenvolvidos no âmbito de outras instituições, vez que a governança econômica global 

ressente-se de uma estrutura que possa funcionar ao menos como entreposto informacional para 

o compartilhamento de políticas domésticas (Nelson, 2013). 

Assim, a accountability do Bacen em nível doméstico é e será cada vez mais modulada 

pelas exigências dos órgãos internacionais de regulação financeira, assunto que será retomado 

no capítulo IV, a seguir. 

 

 

3.3. Coordenação e harmonização na governança global do sistema financeiro: o caso 

dos regimes de resolução 

 

 A falência de conglomerados financeiros globais (“Large, Complex, Global Financial 

Institutions” ou “LCGFI”) durante o ápice da crise global expôs as falhas de coordenação entre 

autoridades domésticas e órgãos internacionais. Tais falências deixaram evidente que os órgãos 

regulatórios nacionais tendem a proteger os interesses das partes que sofrem prejuízos dentro 

                                                           
117 Os documentos estão disponíveis em: <http://www.imf.org/external/NP/fsap/fsap.aspx>. Último acesso em 

19.01.2014. 
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de seus próprios territórios. Recentemente, em uma disputa entre a Islândia, de um lado, e Reino 

Unido, Holanda e Comissão Europeia de outro, um tribunal da Associação Europeia de Livre 

Comércio julgou legítima a restrição, por parte da primeira, da devolução de depósitos mantidos 

no falido Landsbanki apenas aos cidadãos islandeses, em detrimento dos depositantes 

estrangeiros. 

Regimes jurídicos de administração de crises bancárias diferentes entre si podem 

contribuir para o aumento da insegurança jurídica de credores situados em jurisdições que não 

sejam a sede da instituição financeira insolvente, além de impor obstáculos à cooperação entre 

autoridades financeiras na adoção de medidas para a “saída ordenada” das instituições não mais 

viáveis.  

 A supervisão internacional do cumprimento os standards pelas autoridades domésticas 

e as tentativas de harmonização regulatória são ilustradas, nesta seção, pelas iniciativas 

internacionais de (re)construção do marco normativo internacional de resolução de instituições 

financeiras. 

Algumas razões justificam a pertinência do tópico escolhido com os objetivos do 

presente estudo. Em primeiro lugar, os regimes de resolução de instituições financeiras 

sistemicamente importantes têm respondido por parte considerável dos esforços teóricos e 

concretos de (re)construção do quadro normativo e institucional do sistema financeiro 

internacional e de aprimoramento da consistência legal entre regimes jurídicos de diferentes 

jurisdições.  

Segundo, a busca por uma coordenação internacional e harmonização entre os regimes 

de falências de instituições financeiras que operam em múltiplas jurisdições expõe bem o 

problema da “complementaridade” (Jornan & Majnoni, 2003) na regulação e supervisão 

financeira118. Tanto é assim que as reformas dos regimes de prevenção, intervenção, liquidação 

e falência têm no geral se guiado pelo pressuposto de que ‘instituições financeiras são globais 

em vida, mas nacionais na morte”119, já designado precisamente como sendo um “descompasso 

fúnebre (Black, 2010).  

                                                           
118 De acordo com Tietje & Lehmann (2012, p. 138), o problema da complementaridade pode ser entendido da 

seguinte maneira: “Ainda que presentes ou negociados em escala global, as instituições financeiras e seus 

produtos estarão irremediavelmente sujeitos a um sistema jurídico nacional”. 
119 Não se sabe ao certo quem pronunciou a frase a primeira vez. Alude-se a uma citação de Mervyn King, 

“governor” do Banco da Inglaterra.   
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Terceiro, a falência ou apenas a ameaça de quebra de uma instituição financeira pode 

desencadear uma crise sistêmica, sendo que a regulação do risco sistêmico ocupa hoje um 

espaço fundamental no rol de reformas regulatórias do sistema financeiro internacional (Arner 

& Norton, 2009, p. 101). 

A seguir são apresentadas algumas das principais iniciativas de atores da arquitetura do 

sistema financeiro internacional para o fortalecimento do marco normativo internacional de 

resolução de instituições financeiras. Em seguida, finaliza-se este capítulo com algumas 

considerações sobre o futuro do marco jurídico de resolução de instituições financeiras no 

Brasil, com base em uma proposta de anteprojeto de lei do Bacen, lançada através do Edital de 

Audiência Pública N° 39/2009 (Bacen, 2009). Essa proposição legislativa, apesar de ter sido 

oficialmente abandonada, diz bastante sobre o aprendizado do Bacen com crises bancárias 

passadas e sobre os fatores que se colocam como obstáculos ou facilitadores da coordenação 

internacional de gerenciamento de crises e harmonização regulatória, como a path dependence, 

as contingências políticas internas e as limitações propriamente jurídicas. 

 

 

3.3.1. Iniciativas do G-20 e FSB 

 

Em sua reunião de cúpula de Pittsburgh, em 2009, o G-20 convocou os países a envidar 

esforços para resolver os problemas de resolução cross-border de instituições financeiras. O 

grupo solicitou que as instituições financeiras sistemicamente importantes (SIFI) elaborassem 

planos de resolução sob a supervisão das autoridades nacionais (G-20, 2009b). No comunicado 

final da cúpula de Londres, em 2009, o G-20 solicitou que autoridades regulatórias envidassem 

esforço no sentido de: 

 

“to strengthen cooperation on crisis prevention, management, and resolution and to 

review resolution regimes and bankruptcy laws in light of recent experience to ensure 

that they permit an orderly resolution of large complex cross-border financial 

institutions” (G-20, 2009a). 

 

Em seu relatório final entregue em 27 de março de 2009, o Grupo de Trabalho pelo 

Reforço da Cooperação Internacional e Promoção da Integridade dos Mercados Financeiros, 
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constituído por autoridades dos países-membros, solicitou que o FSB e o Comitê da Basileia 

explorassem “the feasibility of common standards and principles as guidance for acceptable 

practices for cross-border resolution schemes thereby helping reduce the negative effects of 

uncoordinated national responses, including ring fencing” (G-20, 2009c). 

Seguindo a orientação do G-20, o FSB divulgou uma lista de princípios para a 

cooperação na gestão de crises e promoveu recomendações sobre a supervisão de SIFIs. No 

relatório “Reduzindo o Risco Moral Criado por SIFIs: Recomendações e Cronograma”, de 

outubro de 2010, o FSB focou no risco sistêmico e no risco moral associados à falência de SIFIs 

que podem causar severos danos ao sistema financeiro global. O FSB também divulgou o 

documento “Atributos Essenciais de Regimes Eficazes de Resolução de Instituições 

Financeiras” (“Atributos Essenciais de Resolução”), que contém um conjunto de medidas de 

política pública destinadas a aperfeiçoar as capacidades das autoridades de liquidar instituições 

financeiras sistemicamente importantes. As recomendações do FSB são apresentadas, de 

maneira sintetizada, no Anexo II. 

Em abril de 2013 o FSB divulgou o Relatório Temático sobre Regimes de Resolução 

(FSB, 2013b). Nele, o FSB reconhece que a implementação dos seus Atributos ainda está nos 

estágios iniciais e que uma das maiores dificuldades para a averiguação da aderência dos países-

membros aos referidos standards são as diferentes interpretações sobre “o que constitui um 

regime de resolução”, dificultando a definição sobre quais práticas e regras internas estão ou 

não de acordo com os Atributos (FSB, 2013b, p. 9).  

Com base nos resultados da revisão temática, o FSB emitiu diversas recomendações 

centradas em tornos de três eixos. O primeiro concerne à implementação integral dos Atributos 

Essenciais de Resolução, como o alargamento do escopo de modo a abarcar instituições não-

bancárias (como seguradoras, fundos de investimentos etc.), a revisão dos mandatos das 

autoridades, a autorização legal para compartilhamento de informações com contrapartes 

internacionais e expansão dos poderes dos poderes de autoridades para que estas possam 

requerer mudanças nos negócios das instituições financeiras como forma de facilitar sua 

resolução, caso esta venha a ocorrer (FSB, 2013b, p. 11).  

O segundo eixo de recomendações diz respeito ao papel do FSB no esclarecimento e 

orientação, aos países-membros, sobre formas de implementar os Atributos, facilitar o 

monitoramento e garantir consistência entre as diferentes jurisdições. O FSB reconheceu que 

há necessidade de esclarecer a diferença entre um regime de insolvência comum e de resolução 
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de instituições financeiras, de identificar melhores práticas de coordenação para jurisdições em 

que há múltiplas agências regulatórias e de informar os países-membros sobre os meios 

contratuais, legais e regulatórios de garantir o cumprimento dos regimes de resolução (FSB, 

2013b, 12). 

O terceiro eixo de recomendações aborda a própria atividade de monitoramento do 

progresso de implementação conduzido pelo órgão, como a necessidade de desenvolver 

modelos-padrão de relatórios de acompanhamento e de focar nos poderes de resolução, 

cooperação entre autoridades domésticas, troca de informações e planos de resolução (FSB, 

2013b, 13). 

Ao se analisar de maneira agregada os dados contidos no relatório, é possível visualizar 

com mais clareza alguns elementos institucionais e regulatórios da supervisão financeira e da 

administração de crises dos 24 países-membros120. 

No que diz respeito, por exemplo, ao “perímetro” e aos poderes de resolução, apenas 4 

países (França, Coreia do Sul, Suíça e Reino Unido) possuem uma autoridade que é responsável 

pela resolução de instituições que operem nos três setores tradicionais: bancos, seguros e 

mercado de capitais. Sabe-se, no entanto, que o Bacen pode estender um regime especial a uma 

seguradora caso esta esteja dentro de um conglomerado financeiro único, que no Brasil 

geralmente assume a forma de banco múltiplo. Outro dado é que em apenas 8 países-membros 

as autoridades financeiras podem decretar regime de resolução e infraestruturas de mercado, 

como as clearing houses. E, em dez países-membros, não há autoridades com poderes para 

aplicar regimes de resolução a entidades do mercado de valores mobiliários. 

Sobre a autoridade para aplicar o método de “bail-in”, que pressupõe ações como a 

compulsória retirada do balanço de alguns tipos de dívidas e a conversão de títulos de dívida 

em instrumentos de participação acionária, apenas dois países-membros preenchem esse 

requisito: Estados Unidos e Espanha. Isso prova que essa é uma das medidas mais complexas 

sob o aspecto jurídico, No Brasil, por exemplo, a implantação dessa resolução poderia entrever 

alterações até mesmo na Lei das Sociedades Anônimas (Lei N° 6.404, de 15.12.1976). Outra 

medida controversa, a “trava” temporária no exercício de direitos de vencimento antecipado do 

contrato, é legalmente permitida apenas nos três países anteriores e no Canadá. 

                                                           
120 Dos 24 países-membros do FSB, não fazem parte do G-20: Hong Kong, Holanda, Suíça, Indonésia e Cingapura 
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Essas limitações sugerem que a institucionalização, pela transformação em regras 

jurídicas, das recomendações de órgãos internacionais para a administração de crises e a 

resolução de instituições financeiras ainda está em seus estágios iniciais, conforme notado pelo 

próprio FSB. Considerando que já transcorreram praticamente seis anos desde o auge da crise 

e que em 2011 foram divulgados os Atributos-Chave para Regimes de Resolução Efetivos do 

FSB, parecem fazer sentido críticas como a de Rodrik (2012) de que o excesso de produção 

normativa na esfera global dificilmente se traduz em mudanças reais nos sistemas domésticos, 

mesmo diante de apelos universais para a eliminação de riscos sistêmicos e maior consistência 

entre regimes nacionais de resolução. 

 

 

3.3.2. Iniciativas do Comitê da Basileia 

 

Relativamente aos regimes de falência e resolução de instituições financeiras, Grupo de 

Resolução Cross-Border de Bancos divulgou seu relatório (Comitê da Basileia, 2010a) com um 

conjunto de recomendações que visam fortalecer os poderes das autoridades domésticas para a 

resolução de bancos e viabilizar a implementação de um regime de falências internacional para 

firmas que operem em múltiplas jurisdições. O Comitê da Basileia também divulgou os 

“Princípios para a Supervisão de Conglomerados Financeiros” (“Core Principles on Effective 

Supervision of Financial Conglomerates”), aplicável a instituições financeiras 

internacionalmente ativas. O Comitê criou, ainda, um quadro metodológico para a identificação 

de G-SIFIs, além de especificar suas obrigações de capital anti-perdas e contingencial 

adicionais (Comitê da Basileia, 2012a). O Anexo III lista os princípios para regimes de 

resolução cross-border do Comitê da Basileia: 

 

 

3.3.3. Iniciativas do FMI 

 

Em 2010, seguindo a orientação do G-20 para que fosse elaborado um marco para a 

falência de instituições financeiras globais, o FMI divulgou um estudo intitulado “Resolução 
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cross-border de bancos – Um marco para aperfeiçoamentos na coordenação” (FMI, 2010), em 

que se argumentou que os riscos sistêmicos mais significativos dos conglomerados financeiros 

atualmente estão presentes em atividades não bancárias. A proposta do FMI para uma 

coordenação mais eficaz inclui a reforma de leis nacionais, padrões de coordenação, princípios 

claros para a divisão de encargos e procedimentos de coordenação em um contexto de crise. 

O FMI também conduz as avaliações periódicas de estabilidade do sistema financeiro, 

o FSAP, em que é verificado o grau de adoção dos standards internacionais pelos países. O 

Brasil se sujeitou ao programa em 2012, oportunidade em que foram avaliados o grau de 

aderência do país aos Princípios do Comitê da Basileia para uma Supervisão Efetiva e o marco 

institucional da política macroprudencial (FMI, 2013a). 

 

 

3.3.4. Iniciativas da UNCITRAL e do Banco Mundial 

 

A Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional – UNCITRAL 

elaborou, em 1997, uma “Legislação Modelo para a Falências Cross-Border” (UNCITRAL, 

1997) aplicável a falências de firmas únicas com presença em mais de uma jurisdição. Tal 

legislação não se aplica a subsidiárias ou afiliadas com personalidade jurídica própria no país 

de destino. Em 2009, a UNCITRAL adotou um “Guia Prático para a Cooperação em Falências 

Cross-Border”, que descreve várias iniciativas internacionais e possíveis formas de cooperação 

que podem ser empregadas na criação de marcos jurídicos de insolvências de empresas globais. 

Em 2011, o Banco Mundial revisou os seus “Princípios para Regimes de Insolvência e 

Direitos dos Credores/Devedores” (Banco Mundial, 2011) para harmonizá-los com o guia da 

UNCITRAL. Os Princípios reconhecem que os regimes de insolvência respondem 

fundamentalmente às necessidades e problemas dos países e baseiam as relações de crédito nos 

critérios de transparência, accountability e previsibilidade, além de levarem em conta os 

incentivos que devem ser alinhados entre os mecanismos legais e institucionais em um amplo 

espectro de sistemas de mercado. 
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3.3.5. Iniciativas privadas 

 

A principal iniciativa do setor privado com relação à falência de LCGFI (Large, 

Complex Global Financial Institutions) coube ao Institute of International Finance – IIF, talvez 

a associação mais representativa das instituições financeiras e participantes dos mercados 

financeiros. Através de seu Grupo de Trabalho de Resoluções Cross-Border, o IIF emitiu o 

estudo ‘Uma Abordagem Global pra a Resolução de Firmas Financeiras em Falência: Uma 

Perspectiva da Indústria” (IIF, 2010), que propôs o estabelecimento de uma força de trabalho 

internacional de alto nível sob o mandato do G-20. No documento, o IIF advoga por uma maior 

liberdade das instituições financeiras em definirem sus próprias estruturas corporativas e se 

opõe à criação de planos de resolução, uma das ferramentas do G-20 para mitigar os riscos de 

que a falência de LCGFIs venha a causar gerar impactos sistêmicos. O documento também lista 

uma série de princípios que devem guiar os regimes de falência, dentre os quais está o de que 

nenhuma firma pode ser considerada “grande demais para falir” e a possibilidade de 

flexibilização de regimes em prol da manutenção da estabilidade sistêmica. 

 

 

3.3.6. Em busca de um novo marco jurídico de resolução de instituições financeiras no 

Brasil 

 

Conforme visto anteriormente, seguindo orientações do G-20, em 2011/2012 o FSB e o 

Comitê da Basileia divulgaram documentos contendo princípios, recomendações e diretrizes 

para os países reformarem seus regimes domésticos de resolução de instituições financeiras. No 

Brasil, entretanto, a reforma do marco jurídico de resolução de instituições financeiras já estava 

em um passo adiante, posto que em outubro de 2009 o Bacen submeteu ao mercado e ao público 

em geral o Edital de Audiência Pública n° 34/2009, cujo texto trouxe a minuta de uma 

proposição legislativa destinada a disciplinar matérias tratadas em leis anteriores que, em seu 

conjunto, dispõe sobre os regimes especiais de intervenção e liquidação extrajudicial de 

instituições financeiras e sobre medidas destinadas a assegurar a solvência e a estabilidade do 

Sistema Financeiro Nacional, dentre outros assuntos (Bacen, 2009). 
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O objetivo enunciado da referida da proposição legislativa do Bacen é o de “aprimorar 

a capacidade de atuação [do] Banco Central na prevenção de situações passíveis de configurar 

ameaça à estabilidade do sistema financeiro e assegurar eficácia e eficiência das ações 

voltadas para o saneamento do mesmo”. Estruturada em torno de quatro eixos – medidas 

preventivas, saneadoras, sistêmicas e de proteção a depositantes –, a minuta da proposição 

legislativa visa essencialmente consolidar e ampliar os poderes do Banco Central para a adoção 

de medidas de caráter preventivo e de saneamento de instituições financeiras, além de medidas 

destinadas a prevenir crises sistêmicas que venham a afetar o funcionamento regular dos 

participantes, das instituições e dos mercados financeiros.  

Apesar de, à época, as recomendações do FSB e do Comitê da Basileia não estivessem 

formuladas em documentos oficiais, o Bacen sustentou que que o conteúdo da proposição 

legislativa estaria alinhado com as “melhores práticas” internacionais em regulação e 

supervisão financeira (Bacen, 2009). 

A minuta da proposição legislativa do Bacen acabou sendo oficialmente retirada de 

pauta e em seu lugar o Bacen estaria trabalhando na confecção de uma nova proposta, todavia 

não divulgada até a finalização deste trabalho.  

No entanto, a minuta, tal qual proposta em sua primeira versão, é digna de algumas 

considerações, por inovar no ordenamento jurídico brasileiro sob variadas formas através (i) da 

extinção de alguns institutos, como é o caso da liquidação extrajudicial; (ii) da “legalização” de 

atos que antes vinham sendo praticados na zona cinzenta entre a discricionariedade e o regime 

jurídico de prestação de liquidez, como é o caso da expressa autorização para a realização de 

operações financeiras com as entidades reguladas; (iii) do redesenho das atribuições 

institucionais do Bacen e de outros órgãos públicos, que pode ser ilustrado pelo fim do inquérito 

administrativo de apuração de responsabilidades dos dirigentes das instituições financeiras, cuja 

condução passa a ser da competência do Ministério Público; (iv) da reforma dos institutos 

vigentes, como é o caso da simplificação do processo de intervenção; e (v) do aumento da 

margem de discricionariedade do Bacen, ao prever que esta pode realizar operações financeiras 

“especiais” de assistência financeira, isentas das limitações de prazo da LRF e mediante prévia 

autorização do CMN, nas hipóteses que “configurem crise sistêmica ou grave ameaça à 

estabilidade do Sistema Financeiro Nacional”, inclusive com câmaras e prestadores de serviços 

de compensação e liquidação (clearing houses) e com o FGC. 
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Segundo o próprio Bacen, dentre as motivações para a reforma do arcabouço jurídico 

vigente estava a sua demasiada ênfase na liquidação em detrimento de medidas preventivas e 

processos de resolução eficiente das instituições financeiras. Além disso, o instituto da 

intervenção não se prestaria, na prática, aos propósitos visados pela Lei n° 6.024/74 pois, ao 

sofrer intervenção, uma instituição teria sua confiança abalada, impedindo que clientes e 

credores permaneçam interessados em manter algum tipo de relacionamento. O estigma 

causado pela decretação do regime de intervenção, portanto, retira o seu caráter preventivo e 

condena a empresa bancária à liquidação121. 

De acordo com o órgão regulador, o processo de liquidação extrajudicial, pensado como 

uma alternativa à gestão de falências do Decreto-Lei de 7.661/45, teria se mostrado inócuo, 

lento, inflexível e pouco aberto à participação de credores e demais partes interessadas. Se a 

sua principal função era dar celeridade ao rito de falência das instituições financeiras e deixar 

administração do processo a cargo do Bacen, que supostamente teria mais expertise para lidar 

com o assunto do que os juízes, na prática a liquidação extrajudicial, tal qual disciplinada pelo 

marco legal vigente, deixaria à disposição do Bacen menos poderes e mecanismos para o 

eficiente saneamento da instituição e satisfação dos créditos pendentes do que o juiz comum 

dispõe atualmente pela Lei de Falências122. 

Estava presente também na minuta da proposição legislativa a chancela legal à 

realização de operações financeiras com o FGC, um impedimento que já vinha sendo apontado 

como um obstáculo à resolução bancária há bastante tempo123. 

O instrumento legal proposto pelo Bacen expurga do ordenamento jurídico a liquidação 

extrajudicial de instituições financeiras, por razões as quais também já se referiu, atendendo 

também a críticas de autores como Saddi (2001), para quem o processo deve ser inteiramente 

conduzido pelo poder judiciário. Pelo marco legal proposto, aplicam-se às instituições 

                                                           
121 Todas essas considerações foram extraídas do discurso do Diretor de Política Econômica Mário Mesquita, 

proferido por ocasião do encerramento do Seminário de Resolução de Falência de Instituições Financeiras, 

organizado em 2009 pelo Banco Central. Os documentos referentes ao seminário podem ser encontrados em: 

<http://www.bcb.gov.br/pre/evento/resumo Evento.asp?evento=41&data=2009 _10_41>. Acesso em 18.12.2012. 
122 Idem. Segundo Mesquita, “não só a maior parte das liquidações extrajudiciais (52%) se encerrou por falência 

ou medida judicial nos anos 90, como esse percentual se viu aumentado para 70% desde 2000”.   
123 Basta lembrar a “manobra” realizada no resgate ao Nacional, em que o Bacen adiantou empréstimos para o 

comprador (Unibanco) aceitando como garantia os recursos futuros do FGC. Em artigo publicado em 2006, a ex-

chefe do Departamento de Pesquisas do Banco Central, Adriana Soares Sales, publicou artigo no Relatório de 

Estabilidade Financeira do Bacen em que afirmou “que a criação de esquemas de garantia de depósito com 

recursos insuficientes ou sem poderes legais para lidar com os problemas de quebras bancárias pode gerar 

ineficiências no processo, uma vez que o garantidor de depósitos é parte diretamente interessada na resolução do 

processo”, mas não se aprofundou no tema. Ver: Sales (2006). 
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financeiras, então, o regime de falência das demais sociedades empresárias, previsto na Lei de 

Falências. Vale ressaltar que tal modificação, a princípio, está na contramão das recomendações 

de alguns órgãos internacionais, como o Comitê da Basileia (2010), que recomenda a aprovação 

legislativa de um regime específico para toda resolução de instituições financeiras.  

Entretanto, na visão do Bacen não haveria incompatibilidade entre a proposição 

legislativa analisada e as melhores práticas recomendadas pelos órgãos internacionais, pois a 

falência judicial de uma instituição financeira brasileira seria precedida de uma série de 

procedimentos destinados a solver problemas específicos das empresas financeiras e a 

minimizar o custo do seu colapso sobre credores, depositantes, a própria autoridade monetária 

e também sobre a sociedade em geral, estas exatamente as finalidades que se busca atingir por 

meio de um regime separado de falência para tais instituições. 

Cumpre ainda salientar que a proposta de anteprojeto de lei que se desejava aprovar no 

Congresso Nacional foi elaborada por um grupo de trabalho montado no âmbito do próprio 

Bacen desde o ano de 2006, antes, portanto, do início da recente crise financeira. Essa 

informação é um indício de que, mesmo antes dos regimes de insolvência de instituições 

financeiras terem entrado na pauta dos principais standard-setters internacionais e órgãos 

reguladores de outros países, o Bacen já se ressentia de um marco legal atualizado de resolução. 

Por último, cabe uma breve consideração sobre a proposta de novo marco jurídico de 

resolução de instituições financeiras não divulgada pelo Bacen até a conclusão deste trabalho. 

Pelos comunicados públicos, reportagens realizadas por veículos de imprensa e pelas 

informações do Relatório Temático sobre Regime de Resoluções do FSB, a nova proposta de 

mudanças no regime de resolução de instituições financeiras brasileiro a ser apresentada pelo 

Bacen poderá trazer quatro mudanças principais ao marco legal brasileiro. 

 A primeira delas, e mais significativa caso ocorra, é a institucionalização de ferramentas 

de resolução de instituições financeiras mais consentâneas com os ditames da “solução de 

mercado”. Em lugar de injeções de recursos públicos, busca-se cada vez mais ratear os custos 

da recuperação de uma instituição não insolvente ou as perdas de uma já falida entre credores 

não segurados e acionistas, em um tipo de “resgate” vem sendo denominado por “bail-in” ou 

“reestruturação compulsória de dívidas” (Zhou et al, 2012). 

A adoção do “bail-in” como método de resgate prioritário para instituições em situação 

de estresse financeiro pode contribuir para a diminuição da probabilidade de que crises 

sistêmicas demandem o uso de recursos do Tesouro. Tal mecanismo envolve a permissão para 
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que títulos de dívida sejam convertidos em ações se acionados alguns gatilhos pré-determinados 

pela lei ou de acordo com o julgamento discricionário da autoridade financeira Embora 

persistam questionamentos jurídicos quanto à legalidade ou constitucionalidade de 

instrumentos híbridos de dívida e seus efeitos para o pagamento de credores, fato é que já houve 

a inserção dessa modalidade de financiamento no ordenamento jurídico brasileiro. A Lei N° 

12.249/2010, que criou a Letra Financeira (LF), autorizou o CMN a prever ocasiões em que a 

dívida pode ser utilizada para fins de composição do patrimônio de referência da instituição 

emitente. A LF foi regulamentada pelas Resoluções CMN n° 3.836/2010 e n° 4.123/2012. 

A segunda é a inclusão de infraestruturas de mercado como instituições passíveis de 

serem incluídas em um regime de resolução. A minuta divulgada pelo Bacen já contemplava 

tais participantes, mas limitava-se a equipará-las a instituições financeiras para fins de 

recebimento de assistência financeira via operações emergenciais. 

Um outro elemento que poderia inovar no ordenamento jurídico seria a autorização legal 

para que a decretação do regime excepcional sustasse o direito de credores de exercer a opção 

pelo vencimento antecipado dos contratos, como uma forma de atenuar o descasamento entre 

os ativos e passivos da instituição que já se encontra em dificuldade. A nova proposta de 

anteprojeto de lei do Bacen também poderá trazer a previsão legal para a derrogação da ordem 

de preferência de credores de uma mesma classe. Essa mudança e a anterior são, no entanto, 

controversas quanto à sua constitucionalidade. 

De qualquer maneira, o relatório temático do FSB traz uma informação relevante sobre 

as reformas que o Bacen pretende empreender. O uso de recursos públicos para o resgate de 

bancos, fruto de tantas polêmicas, não será abolido de vez no Brasil (FSB, 2013a, p. 57) 

Certamente haverá críticas por essa escolha, mas não deixa de ser uma opção realista 

considerando que a solvência de um banco que recorre a um banco central para tomar 

empréstimos de última instância é sempre de difícil determinação imediata. Além disso, se, por 

exemplo, uma grande instituição brasileira viesse a falir, dificilmente as soluções de mercado 

seriam capazes de garantir o ressarcimento de todos os depositantes até o limite de cobertura 

estipulado atualmente.  
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CAPÍTULO IV: DIREITO E CRISES BANCÁRIAS NO BRASIL: UMA NOVA 

GOVERNANÇA? 

 

 

 

4.1. Direito, crises bancárias e estabilidade financeira 

 

É bem sedimentada a noção de que o sistema financeiro é fundamental para o 

crescimento econômico e, portanto, para o desenvolvimento124. Os bancos, os intermediários 

financeiros centrais ao objeto de estudo do presente trabalho, têm por função primordial 

canalizar recursos de investidores dispersos, facilitando as trocas e aumentando a eficiência da 

utilização dos recursos da sociedade. Além disso, ao conceder crédito os bancos criam moeda, 

do tipo escritural. Isto se dá porque apenas uma fração dos depósitos dos correntistas é 

efetivamente mantida nos “cofres” dos bancos, fazendo com que tais instituições tenham o 

poder de “multiplicar” a moeda. 

Uma vez que os agentes econômicos detêm preferências intertemporais variadas quanto 

aos rendimentos de seus investimentos, isto é, não há convergência entre tomadores e 

emprestadores quanto à liquidez dos recursos disponíveis – nem há possibilidade de que esta 

discrepância seja resolvida a qualquer momento em razão dos prazos mínimos de maturação de 

projetos de acordo com seu grau de risco e com suas especificidades – o sistema financeiro 

realiza importante papel na gestão de liquidez dos recursos de uma sociedade e influencia o 

nível geral de atividade econômica (Stiglitz & Uy, 1996). 

Seguindo o raciocínio de que um sistema financeiro em bom funcionamento tem o 

condão de influir na alocação eficiente do capital acumulado pela sociedade, fator indispensável 

para a geração de oportunidades de investimento rentáveis que aceleram o crescimento 

econômico, é de fundamental importância que a base institucional formadora desse setor da 

economia seja desenvolvida o suficiente para que a oferta e a demanda por serviços financeiros 

                                                           
124 Em uma revisão de literatura, Levine (2005) conclui que há uma relação positiva entre o desenvolvimento 

financeiro e o crescimento econômico. 
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acompanhe o ritmo geral de crescimento da atividade econômica e que essa dinâmica não sofra 

interrupções ou abalos em decorrência de crises. 

Na estabilização do sistema financeiro, o direito exerce uma função importante ao 

instituir uma base institucional, legal e regulatória que lhe permita funcionar de maneira 

eficiente, canalizando recursos para projetos que possam ter um retorno positivo sobre o 

crescimento econômico (Arner, 2007, p. 47). A noção de que o direito importa para o bom 

funcionamento do sistema financeiro deve muito à visão neoinstitucionalista, de matriz 

neoclássica, que apregoa que as “instituições importam”, uma máxima do pensamento de 

Douglass North. Para North (1990), instituições são as regras do jogo ou, de modo mais 

específico, as restrições criadas pela sociedade que moldam e condicionam a interação humana, 

seja na política, na economia ou em quaisquer outras interações sociais. Instituições com forte 

controle sobre a conduta humana incluem, por exemplo, a religião e o direito. 

O simples reconhecimento de que o direito importa para a estabilidade do sistema 

financeiro não é suficiente, no entanto, para afastar a complexidade do exercício de escolha dos 

arranjos jurídico-institucionais mais adequados ao nível de sofisticação que esses sistemas 

podem alcançar, além dos instrumentos jurídicos conformadores de políticas regulatórias que 

lancem incentivos positivos aos agentes financeiros para que o nível de risco permaneça 

administrável, além de combater fraudes e outros desvios de conduta. 

A estabilidade financeira, segundo o Banco Mundial (2012), é uma das dimensões do 

“desenvolvimento financeiro”, sendo que as outras são acesso, eficiência e profundidade. Uma 

corrente de pensamento que buscou pensar de maneira sistemática a relação entre o direito e o 

desenvolvimento financeiro foi a Law and Finance. Trata-se de uma série de estudos 

empreendidos por Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer e Robert 

Vishny (“LLSV”)125, além de outros autores, nos quais se investigou, através de uma série de 

indicadores, como as diferentes instituições jurídicas que conformam as estruturas-ideais de 

sistemas financeiros (baseadas no mercado ou em bancos), além dos sistemas jurídicos a que 

pertencem, impactam no nível de renda dos países. Conforme Beck & Levine (2003): 

 

The first part of the law and finance theory holds that in countries where legal systems 

enforce private property rights, support private contractual arrangements, and protect 

the legal right of investors, savers are more willing to finance firms and financial 

markets flourish. In contrast, legal institutions that neither support private property 

rights nor facilitate private contracting inhibit corporate finance and stunt financial 

                                                           
125 Ver, por exemplo: La Porta et al (1997). 
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development. The second part of the law and finance theory emphasizes that the 

different legal traditions that emerged in Europe over previous centuries and were 

spread internationally through conquest, colonization, and imitation help explain 

cross-country differences in investor protection, the contracting environment, and 

financial development today. 

 

As ideias de LLSV tiveram uma forte influência sobre o desenho de políticas de 

desenvolvimento de sistemas financeiros de vários países ao redor do mundo, por duas 

principais razões. Primeiro, porque coincidiram com a emergência da visão econômica 

neoclássica entre policy-makers de economias avançadas, especialmente os Estados Unidos e o 

Reino Unido. Segundo, a ideia de que o direito pode promover o desenvolvimento dos sistemas 

financeiros passou a constar da agenda de governos, agências multilaterais e organismos 

internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Em realidade, os estudos de LLSV foram 

conduzidos sob os auspícios do Banco Mundial. Este passou, então, a canalizar seus recursos 

para programas de governo de países emergentes e em desenvolvimento que tinham por 

objetivo aprimorar as instituições e promover a “boa governança” (good governance)126. 

Reformas inspiradas nos estudos de LLSV estão presentes no histórico de remodelações 

do marco jurídico-institucional das finanças brasileiro. A criação do “Novo Mercado” da Bolsa 

de Valores de São Paulo (atual BM&F Bovespa), por exemplo, foi precedida de um estudo em 

que foram expressamente adotadas as proposições da Law and Finance. Segundo os autores do 

estudo, os dois grandes problemas do mercado acionário brasileiro, à época, eram (i) a oferta 

insuficiente de papeis de qualidade – de empresas boas e/ou com perspectivas de crescimento 

e (ii) a falta de cultura de governança corporativa empresarial (MB Associados, 2000). 

As críticas à Law and Finance centram-se em três níveis (Mattos Filho & Prado, 2012, 

p. 218). Primeiro, os autores teriam se utilizado de uma distinção rígida dos sistemas jurídicos 

baseados na common law e na civil law, sendo que há elementos de ambas as raízes no direito 

de um determinado país, como é o caso da legislação do mercado de valores mobiliários 

brasileiro, bastante influenciada por regras de países como os EUA. Segundo, as variáveis 

utilizadas teriam um caráter estático, não comportando variações locais. Terceiro, os estudos 

teriam interpretado erroneamente dispositivos das leis domésticas. 

                                                           
126 A proeminência dada às reformas dos arranjos jurídico-institucionais da década de 90 contrasta nitidamente 

com as fases anteriores da agenda do desenvolvimento, em que se buscava acelerar o crescimento dos países 

periféricos (ou os “países do resto”) por meios de ajustes orientados para a esfera macroeconômica, tais como 

taxas de juros, impostos e tarifas alfandegárias. Nesse sentido, cf.: Amsden (2001); Schapiro (2010). 
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Em seus trabalhos, Katharina Pistor tem realizado críticas ao estudos da Law and 

Finance, sob o argumento geral de que seus idealizadores e defensores possuem uma visão 

restritiva do fenômeno jurídico. Em prólogo ao seu estudo sobre o papel do direito no 

tratamento de crises corporativas em diferentes jurisdições, Pistor & Milhaupt (2008, p. 5) 

denunciaram que a Law and Finance se apropriou do chamado “legado weberiano”, isto é, os 

seus proponentes serviram-se de uma concepção do direito como um mecanismo cuja utilidade 

única é a de conferir previsibilidade e legitimidade às trocas de mercado. Esse papel restritivo, 

por sua vez, estaria ligado à concepção de que um sistema legal que protege os direitos de 

propriedade e os contratos precede ao desenvolvimento, ou melhor, é uma pré-condição para o 

sucesso econômico (Schapiro, 2009, p. 9). 

No texto-base de sua “teoria da regulação financeira” Pistor (2013, pp. 35-36) refinou 

as críticas à Law and Finance. Para a autora, a escola trata “direito” e “finanças” como esferas 

separadas, que se relacionam de maneira causal e unidirecional, quando, em sua visão, ambos 

estão estruturalmente interligados, no sentido de que o direito determina o grau de proteção do 

investidor e estabelece as regras do jogo do mercado financeiro. O direito possibilitaria aos 

atores deterem ativos menos tangíveis em função da segurança jurídica dada à sua propriedade, 

contribuindo assim para a formação de mercados líquidos.  

O ponto central da divergência entre Pistor e a Law and Finance é que, para esta escola, 

melhores direitos de propriedade automaticamente se traduzem em um sistema financeiro mais 

eficiente e mais estável, enquanto que, para Pistor, o enforcement dos direitos de propriedade 

pode, em situações extremas, levar a um colapso de todo o sistema. Para Pistor, quanto mais 

rígido o direito for, maior será a probabilidade de que haja “resgates” (bailouts) (2013, p. 37). 

Para equacionar a ideia de que o cumprimento dos contratos pode agravar a instabilidade 

intrínseca do sistema financeiro e resultar em sua autodestruição, Pistor argumenta que, visto 

sob a perspectiva da regulação financeira, o direito é elástico, no sentido de que as regras 

jurídicas que disciplinam o sistema financeiro têm de “ceder” em momentos de crise, sob pena 

de ameaçarem a sobrevivência de todo o sistema. A elasticidade do direito, nesse raciocínio, 

reflete o caráter hierárquico da moeda (Bell, 2001), que em razão da sua não neutralidade coloca 

todos os agentes econômicos em alguma posição entre o “topo” e a “periferia” do sistema. Para 

Pistor (2013, p. 31), estão no “topo” do sistema aqueles que detêm ativos emitidos por agentes 

capazes de prover liquidez quando ela se faz mais necessária. Em tese, o único capaz de prover 

liquidez ilimitada é o soberano (Estados nacionais). Aqueles posicionados próximo ao “topo” 
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beneficiam-se de uma maior flexibilidade na aplicação das regras jurídicas e, portanto, têm 

maior probabilidade de serem “resgatados” (bail-out)127.  

Na periferia do sistema estão os atores que “sofrem” com a rigidez das normas jurídicas 

e que não têm acesso ao “anteparo” (backstop) mais poderoso, o Estado, tendo de buscar 

liquidez em outros pontos do sistema. “Topo” e “periferia” compreendem, na teoria de Pistor, 

não apenas os sistemas jurídico-políticos domésticos, mas todo o sistema financeiro global. 

Assim, Estados nacionais também podem recorrer a outros Estados para o enfrentamento de 

choques de liquidez128. 

Assim, a posição que alguém ocupa no sistema não é determinado pelas suas próprias 

ações ou pelo tamanho da economia, mas sim pelos ativos que se detém em um momento de 

crise e constrição de liquidez, quando a “fuga para a segurança” leva investidores a buscarem 

ativos mais seguros. Os que possuem ativos vistos pelos participantes como menos confiáveis 

tendem a ser “empurrados” para a periferia do sistema” (Pistor, 2013, p. 31). 

Ao postular em nível teórico que as decisões de assistência financeira e “resgate” 

(bailout) tomadas em situações de crise são ditadas não em consideração a regras jurídicas pré-

determinadas mas em virtude de juízos discricionários e pragmáticos a respeito da 

sobrevivência do sistema, Pistor estabelece uma clara distinção entre “direito” e “poder”, uma 

relação difícil e que tem poucas chances de ser bem compreendida sob um viés positivista do 

direito.  Saddi, por exemplo, ao afirmar que “o direito não é um bom instrumento para a criação 

de modelos preditivos” (2000, p. 215), buscou na teoria da public choice e na teoria dos jogos 

alguns elementos que pudessem esclarecer as motivações que levam bancos centrais (e seus 

burocratas) a optarem por prestar ou não socorro a um banco em situação de iliquidez e 

insolvência.  

Rosas (2010), por sua vez, busca na literatura da economia política sobre regimes 

democráticos explicações para comportamentos de políticos com relação a bancos em 

dificuldade. Para o autor, políticos e burocratas que operam em regimes democráticos têm 

                                                           
127 Esse entendimento foi exposto por Kathryn Judge em comentário ao artigo de Pistor. Ver: JUDGE, Kathryn. 

Systemic Stability and Fairness: An Analysis of Pistor’s Legal Theory of Finance. Disponível em: < 

http://clsbluesky.law.columbia.edu/2013/07/17/systemic-stability-and-fairness-an-analysis-of-pistors-legal-

theory-of-finance/>. Acesso em 19.10.2013. 
128 Pistor exemplifica a hierarquização do sistema financeiro internacional também entre entidades de direito 

público com as linhas de swap de dólares ofertadas pelo Federal Reserve dos EUA, durante a crise de 2007-2008, 

a contrapartes estrangeiras, as autoridades monetárias, inclusive o Bacen, que assinou tal contrato após autorização 

dada pela Medida Provisória N° 443, de 21 de outubro de 2008, posteriormente convertida na Lei N° 11.908, de 

03 de março de 2009. 
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maior probabilidade de agir de forma a atenuar os custos das crises do que aqueles que operam 

em regimes políticos não democráticos, pois os primeiros encontram maiores restrições 

oriundas dos mecanismos de accountability eleitoral. Ao lado do regime democrático, Rosas 

inclui ainda como fatores que limitam a probabilidade de que um governo incorra em maciços 

resgates ao setor financeiro privado o nível de desenvolvimento econômico e a distribuição de 

renda, uma vez que tais indicadores afetam as preferências do eleitorado e, por conseguinte, 

modulam o comportamento dos atores políticos. 

A primeira crítica que se pode fazer à visão de Rosas é que mesmo países com regimes 

reconhecidamente democráticos tiveram de lançar mão de pacotes de estabilização do setor 

financeiro com altos impactos fiscais, como Reino Unido, EUA, Bélgica, Holanda e Islândia o 

fizeram durante a crise financeira global. Sobre esse ponto, Rosas aponta que, presentes 

mecanismos de accountability, os governos tendem a ser mais conservadores na determinação 

do exato momento de iniciar os processos de resolução, pois o prolongamento indefinido da 

“vida” de um banco já tecnicamente insolvente potencializa os custos fiscais e os efeitos 

redistributivos das crises financeiras (2010, p. 10). O autor argumenta, ainda, que preferências 

políticas do eleitorado podem concorrer para a criação de mecanismos ex ante de controle dos 

riscos assumidos pelas firmas bancárias (2010, p. 11). Essa visão assemelha-se à de Marques 

& Sola (2006), para quem a criação de redes de proteção e redução do risco moral nos sistemas 

financeiros são consequências de processos políticos em que grupos que se beneficiam da 

“proteção oficial” perdem sua capacidade de determinar o rumo das políticas do setor 

financeiro, uma transição que no Brasil se deu com a estabilização macroeconômica do Plano 

Real. 

Uma dimensão aparentemente negligenciada pelo argumento de Rosas, de que regimes 

democráticos são menos propensos a “resgatar” bancos privados, é a de que nem sempre as 

condições econômico-financeiras do país permitem que as decisões sejam tomadas pelos 

próprio órgãos da democracia, como foi o caso da Grécia e Espanha, cujos planos de 

reestruturação bancária estiveram sujeitos a decisões tomadas por outros países e por órgãos 

internacionais, como o FMI. Assim, a accountability doméstica não é suficiente para 

compreender as decisões sobre “resgate” de instituições financeiras privadas, ainda mais em 

um contexto onde as falências domésticas podem impactar no sistema financeiro de outros 

países mediante efeitos-contágio e transmissão de risco sistêmico. 
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Todas as considerações expostas por estudos multidisciplinares, como o de Pistor 

(2013), Marques & Sola (2006) e Rosas (2010) agregam camadas de dificuldade a uma análise 

jurídica da administração de crises bancárias. O desenho de qualquer regime jurídico para a 

administração de crises enfrenta a dificuldade de permitir à autoridade financeira tomar diversas 

medidas preventivas, de intervenção, saneamento e reestruturação, mas contrabalanceadas pela 

criação de mecanismos adequados de fiscalização, pela sociedade e pelos órgãos 

representativos, da legalidade e da oportunidade das ações realizadas. Esse dilema é aplicável 

tanto a situações de “resgate” de instituições individuais como aos programas de saneamento 

mais amplos, como foi o caso do pacote de assistência financeira lançado no auge da crise de 

2007-2008 pelo governo dos EUA, o Troubled Asset Relief Program (TARP)129, ou do 

Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 

(PROER), lançado em 1995 pelo governo brasileiro, no auge da crise bancária que se seguiu à 

implantação do Real. 

Diante da complexidade que cerca o funcionamento dos mercados financeiros e da 

rapidez com que a confiança dos agentes na saúde do sistema como um todo pode se deteriorar, 

conciliar agilidade e discricionariedade com a imposição de mecanismos de “controle 

democrático” é tarefa árdua. A imposição de checks and balances, como autorizações prévias 

de órgãos do legislativo para a provisão de liquidez, ou de outras formas de controle pelos 

poderes políticos, pode engessar o processo de resolução de crises, despertando ou agravando 

seu caráter sistêmico. Por outro lado, um arcabouço legal e regulatório de gerenciamento de 

crises demasiadamente genérico, sem regras claras sobre a extensão dos poderes de intervenção 

do banco central (ou outro órgão de supervisão) potencializa a adoção de medidas ilegais e 

arbitrárias ou pode deixar a autoridade de mãos atadas, caso esta, diante da falta de clareza, 

prefira a inação a correr riscos de responsabilização ex post. 

A análise da tentativa de criação de um marco normativo global para a resolução de 

bancos revela o caráter fragmentado e multicêntrico das respostas regulatórias a desafios 

globais, como é o caso da manutenção da estabilidade financeira na atualidade. As linhas de 

swaps de dólares abertas pelo Fed com autoridades monetárias de outros países, incluindo o 

                                                           
129 Sobre as linhas de assistência financeira e programas emergenciais de provisão de liquidez baixados pelo 

Federal Reserve dos EUA no ápice da crise de 2007-2008, ver Moura (2009). Para uma discussão sobre o 

significado jurídico da transparência e sua análise com relação às medidas tomadas pelo Federal Reserve dos EUA 

no âmbito do TARP, ver: Kelly, 2010. 
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Brasil, por sua vez, revelaram que os Estados nacionais também necessitam de sua “rede de 

proteção global”. 

Considerando o caráter altamente redistributivo da assistência financeira prestada pelo 

Estado em episódios de insolvência bancária130, o fato de que “instituições financeiras são 

globais em vida, mas nacionais na morte”131 e que crises ocorrem de maneira recorrente, 

permanecem as tensões acerca da extensão dos poderes e da accountability dos principais atores 

da rede de proteção: os bancos centrais. 

A importância do banco central enquanto autoridade com expertise e legitimidade para 

agir em situações excepcionais é inconteste. Como afirma Carvalho, referindo-se aos 

empréstimos de última instância, “a alternativa de eliminar essa função do BC é inviável” 

(2012, p. 234).  

De maneira idêntica, Pistor, após avançar no argumento de que o próprio direito pode 

amplificar o risco sistêmico do sistema financeiro se não for flexível diante das circunstâncias 

concretas e que a única saída é construir “válvulas de escape”, admite que “the alternative is to 

put our faith into central banks – their willingness and ability to do the right thing ex post facto” 

(Pistor, 2013, p. 48). 

Chega-se, então, às questões lançadas no ponto de partida: como assegurar que o 

exercício da função de administração de crises bancárias do Banco Central não seja exercido 

de maneira arbitrária? Como averiguar se suas ações de fato perseguem o objetivo primordial, 

que é a estabilidade financeira? Como conciliar “direito” e “poder”? 

Um enquadramento possível para os problemas acima consiste em buscar o “melhor” 

desenho institucional para a alocação das funções de gestão monetária e de supervisão 

financeira, de tal maneira que a estrutura regulatória contribua ao máximo para reduzir a 

instabilidade sistêmica e evitar o risco moral, além de garantir a accountability das autoridades 

envolvidas. Análises clássicas sobre os prós e contras da acumulação de funções de supervisão 

do sistema financeiro e gestão da política monetária no banco central, como as empreendidas 

por Goodhart & Schoenmaker (1995) e uma série de estudos empreendidos pelo Fundo 

                                                           
130 Segundo Laeven & Valencia (2012), entre 2007-2011 o crescimento da dívida pública foi de 24% nos EUA, 

27% no Reino Unido, 29% na Dinamarca, mais de 50% na Irlanda e Letônia e acima de 75% na Islândia. 
131 Não se sabe ao certo quem pronunciou a frase a primeira vez. Alude-se a uma citação de Mervyn King, 

“governor” do Banco da Inglaterra.   
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Monetário Internacional132, influenciaram debates sobre a revisão de estruturas regulatórias 

domésticas na década anterior à crise133. Segundo Gadinis (2013), tais reformas eram 

orientadas, em sua grande maioria, pelo “paradigma das agências independentes”, que 

apregoava o insulamento das decisões relativas à estabilidade do sistema financeiro de 

interferências políticas como um arranjo que favoreceria a solidez do sistema134. 

Nesse campo, a revisão de paradigmas vigentes na era pré-crise é particularmente 

intensa. A esse respeito, Masciandaro et al (2011, p. 18) concluíram em estudo empírico sobre 

o desempenho das economias e sua relação com a arquitetura da supervisão que: 

 

“our findings convincingly reveal that those features that were meant to strengthen 

supervision and, through it, financial and economic resilience – supervisory 

unification and better governance – have not really met those objectives […] The 

degree of involvement of the central bank in supervision did not seem to have had any 

significant impact on resilience. […]” 

 

As evidências de estudos como o referido acima apontam para a necessidade de se voltar 

às peculiaridades dos contextos locais, em vez de se aderir a modelos abstratos sobre os 

melhores arranjos institucionais. Para Mesquita & Torós (2010, p. 204), a crise financeira global 

teria encerrado de vez as controvérsias acerca da acumulação, pelos bancos centrais, das tarefas 

de supervisão bancária e de responsáveis pela política monetária, com a balança a favor da 

atuação nos dois campos em função da redução de assimetrias informacionais e de agilidade na 

tomada de decisões. 

Sobre a verificação do atingimento do objetivo da supervisão e da resolução bancária, a 

principal dificuldade é se chegar a um conceito sobre o que é estabilidade financeira. Como 

bem observa Schinasi (2006, p. 77), “[financial stability has been] defined in terms of what is 

not – a situation in which financial imbalances impair the real economy”. O próprio, aliás, 

define estabilidade financeira como sendo: 

 

                                                           
132 Dentre os quais destacam-se os de Masciandaro (1997;1998), Quintyn & Taylor (1999) e Hüpkes et al (2005), 

todos funcionários do órgão internacional. 
133 A reforma mais paradigmática nesse sentido, e que inspirou diversos outros países, foi a criação da agência de 

supervisão única do sistema financeiro britânico, a Financial Services Authority, em 1999. 
134 Mesmo após a crise, há visões favoráveis à manutenção da independência da autoridade de supervisão. Em 

estudo empírico, Eichengreen (2010) relaciona maior independência com menor inadimplência e maior base de 

capital dos bancos. 
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“... a situation in which the financial system is capable of satisfactorily performing is 

three key functions simultaneously. First, the financial system is efficiently and 

smoothly facilitating the intertemporal allocation of resources from savers to investors 

and the allocation of economic resources generally. Second, forward-looking financial 

risks are being assessed and priced reasonably and are being relatively well managed. 

Third, the financial system is in such condition that it can be comfortably if not 

smoothly absorb financial and real economic surprises and shocks” (Schinai, 2006, p. 

82). 

 

A busca por conceituações precisas de termos em voga no debate sobre sistemas 

financeiros, como “estabilidade financeira” e “risco sistêmico”, é importante na medida em que 

permite a criação ou aperfeiçoamento de políticas regulatórias e estruturas institucionais 

eficazes para atingir tais objetivos. No entanto, como esses alvos não podem ser considerados 

atingidos tão facilmente quanto uma meta de inflação, a accountability “pelo resultado” pode 

conflitar com critérios democráticos de exercício do poder. Para Lastra (2010, p. 55), “because 

performance of outputs on the supervisory activity is hard to measure and because the 

supervisory task requires long horizons, process accountability should be preferred with regard 

to the conduct of financial supervision”. 

O sentido de “process accountability” de Lastra parece ser o mesmo de Brummer (2012, 

p. 179), para quem “accountability concerns the actual responsiveness of decision makers to 

constituents and stakeholders in the course of making policy”. No caso da administração de 

crises, tomada como uma etapa do processo de supervisão, seria mais preciso falar apenas em 

formas de supervisão ex post, uma vez que, pela velocidade com que os canais de transmissão 

podem propagar choques sistêmicos, a autoridade usualmente tem a prerrogativa de agir com 

uma ampla margem de discricionariedade, prestando contas e podendo ser responsabilizada 

após a materialização dos fatos. Tendo em vista que em uma crise financeira a assistência oficial 

na forma de “resgates” ocorrerá ainda que a retórica do banco central diga o contrário (Turhan, 

2010, p. 15), os mecanismos jurídicos de prestação e contas e responsabilização ex post parecem 

mais ajustados às peculiaridades da administração de crises bancárias. 

Algumas propostas para o incremento da accountability do Bacen na administração de 

crises bancárias, não sob uma perspectiva estritamente jurídica mas também por formas de 

engajamento da sociedade, são apresentadas na conclusão deste trabalho. Antes, porém, 

apresentam-se três camadas de complexidade para o desenho de ferramentas de prestação de 

contas do Bacen pelas medidas empregadas em contexto de crises e nos processos de resolução 

bancária. 
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São elas: i) o caráter policêntrico da administração de crises, ii) a autonomia e 

accountability do Bacen em relação aos atores da arquitetura do sistema financeiro 

internacional e iii) o significado peculiar de transparência no contexto das políticas públicas 

para a estabilidade do sistema financeiro. 

 

 

 4.2. Desafios para a construção de mecanismos jurídicos para a administração de crises 

bancárias e accountability do Bacen 

 

 

4.2.1. A rede de proteção como um regime policêntrico 

  

 Black (2008, p. 6) define os regimes regulatórios, políticos e sociais em que diversos 

atores coexistem em distintos níveis (podendo ser internacional, regional e local), sem um 

escalonamento hierárquico rígido entre eles, como policêntricos. Em um regime decentralizado 

ou policêntrico, atores privados e públicos interagem através da “governança”. No capítulo 

anterior, o termo “governança global” foi repetido inúmeras vezes, mas não se definiu o seu 

significado. 

 Governança é um conceito em disputa, certamente sem um sentido unívoco, mas é 

possível contextualizar algumas ocasiões em que tem sido usado com mais frequência. Trubek 

(2006), Löbel (2005) e Faria (2009) referem-se à palavra governança para identificar arranjos 

regulatórios em que o Estado não exerce poderes “top-down”, do tipo “comando e controle”, 

na delineação de condutas a serem observadas pelos agentes privados, de tal maneira que a 

produção normativa é realizada através de espaços mais horizontalizados, com o uso de 

tecnologias de persuasão moral, sanções não legais e mecanismos de accountability não 

jurídicos, como a revisão por pares. O direito não é “alheio” aos regimes de governança, mas 
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seu papel é renovado, passando a exercer funções como a de coordenação e composição, 

manifestando-se principalmente por meio da soft law135. 

 De acordo com Hall (2008), a governança é um fenômeno inerentemente social e 

relacional, que pode se valer de práticas institucionalizadas, mas que não dependem 

inteiramente do governo. Segundo Cohen (apud Rosenau, 1992, p. 4): 

 

Governance [...] is a more encompassing phenomenon than government. It embraces 

government institutions, but it also subsumes informal, non-governmental 

mechanisms. […] Governance is thus a system of rule that is as dependent on 

intersubjective meanings as on formally sanctioned constitutions and charters” 

 

 Ao se olhar para a rede de proteção dos sistemas financeiros, é possível identificar os 

elementos que caracterizam um regime como policêntrico e o funcionamento através da 

governança. Uma rede de proteção mínima conta com atores públicos e privados que buscam 

coordenar-se entre si para dar a resposta mais rápida e eficaz a situações adversas, em que há 

possibilidade (mesmo remota) de materialização do risco sistêmico.  

Singh & Labrosse (2011) identificam os seguintes atores em uma rede de proteção 

tradicional: o emprestador de última instância (banco central), a autoridade de regulação e 

supervisão prudencial (se diferente do banco central), um órgão governamental (geralmente o 

ministério da fazenda e o seguro de depósitos, que pode ser tanto uma instituição destinada para 

tal fim como algum fundo para cobertura ilimitada). Segundo os autores, a crise financeira 

global evidenciou que a rede de proteção tornou-se mais elástica, de tal modo que agora é 

necessário compreender com mais detalhe o papel de órgãos do Legislativo, autoridades de 

supervisão de entidades não bancárias, como as comissões de valores mobiliários, supervisores 

da indústria de seguros e eventualmente outras agências governamentais (2011, p. 128). Além 

disso, haveria espaço ainda para estender o campo de atuação de outros stakeholders, como 

acionistas, auditores independentes, o judiciário e as agências de rating, não necessariamente 

para incluir tais partes na rede de proteção, mas para assegurar respostas mais coordenadas e 

proativas, além de incrementar o nível de confiança no sistema. (2011, p. 129). 

                                                           
135 Nasser (no prelo) pondera que a relação entre governança e direito pode ser vista como de antagonismo, em 

que esta tentaria ocupar o lugar do primeiro, ou de coexistência, em que a governança é compreendida como meios 

e mecanismos pelas quais a sociedade é regulada, sendo o direito parte da governança. 
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 Tendo em vista a multiplicidade de atores e seus diferentes deveres e responsabilidades, 

Singh & Labrosse (2000, p. 138) elaboraram uma representação visual do peso e importância 

de cada ator nos processos decisórios das sucessivas etapas da administração de uma crise, 

reproduzido na Figura I, abaixo. 

 

Figura I – Relevância dos atores da rede de proteção antes, durante e após crises 

 

 Fonte: Singh & Labrosse, 2011. 

  

Para chegar aos pesos relativos representados na figura acima, os autores analisaram o 

gerenciamento da crise financeira em países da União Europeia. Certamente, um exercício 

similar com os atores da rede de proteção brasileira retornariam diferentes resultados, pois 

haveriam de ser inseridos os bancos públicos, por exemplo. E é exatamente nas peculiaridades 

e idiossincrasias dos arranjos políticos, jurídicos e institucionais da rede de proteção brasileira 

que reside a dificuldade em estabelecer critérios para uma prestação de contas e 

responsabilização do Bacen e também dos demais atores envolvidos. 

Para Salama136, a relação entre Bacen e bancos privados brasileiro envolve um forte 

componente “relacional”, no sentido de que as disputas entre regulador e regulados raramente 

chegam ao judiciário. A alta litigiosidade que se vê no Brasil em face dos bancos nada tem a 

ver com possíveis desavenças entre a autoridade financeira e os bancos. Isto se dá, na visão de 

Salama, porque os bancos têm incentivos para manter um bom relacionamento com a 

                                                           
136 Salama expôs tais ideias em participação na aula da disciplina “Direito Administrativo Global”, ministrada pela 

profa. Michelle Ratton, no Programa de Mestrado da Escola de Direito da FGV-SP. 
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autoridade, de modo a não sofrerem sanções no curso de fiscalizações, e esta teria interesse em 

uma composição informal com os regulados no intuito de evitar danos à sua reputação. 

O aspecto “relacional” levantado por Salama para descrever as relações entre Bacen e 

bancos privados também pode ser observado no caso das negociações envolvendo o Bacen, 

bancos privados e o FGC. Duran critica a “informalidade” da relação entre a instituição 

administradora do seguro de depósitos e a autoridade financeira, sob o argumento de que há um 

prejuízo à accountability social e política desta última (2012, p. 234). A autora, na linha do 

entendimento de Pinto (2011), entende que o “resgate” de instituições privadas pelo FGC 

também aumentaria o risco moral do sistema, uma vez que este não pode decretar medidas 

como a indisponibilidade de bens (Duran, 2012, p. 234)137.  

As ações ampliadas do FGC têm ganhado destaque ao ponto de já haver uma 

judicialização dos conflitos entre a referida associação e demais atores envolvidos direta ou 

indiretamente com a rede de proteção. Em um caso que surpreendeu principalmente os 

participantes do mercado, a justiça do trabalho suspendeu o repasse dos recursos do FGC a 

depositantes do Banco Rural e entendeu que tais fundos poderiam ser utilizados para a 

satisfação dos créditos trabalhistas da massa liquidanda do referido banco138. Em outras ações 

judiciais, o FGC tem sido questionado por supostas irregularidades na condução do RAET do 

banco Cruzeiro do Sul. Para Salama & Braga (2014), o reconhecimento da excelência do FGC 

por contrapartes exteriores seria um indicador de que a atuação ampliada do Fundo encontra 

respaldo entre especialistas no assunto, e externam preocupação quanto “às fraquezas do 

ambiente institucional brasileiro”, que podem vir a ser um obstáculo a um garantidor de 

depósitos com atuação ampliada. 

A atuação do FGC neste momento da evolução do sistema financeiro internacional, de 

fato, provoca reflexões sobre o futuro da “governança” da rede de proteção brasileira. A 

avaliação do Bacen sobre o FGC é positiva139, e as críticas têm sido no sentido de que a 

autoridade poderia estar se desincumbindo de funções que a ela lhe cabem, certamente por força 

de algum comando legal. No entanto, há alguns elementos da versão oficial do Bacen a indicar 

                                                           
137 Salama & Braga (2014) enxergam a governança do FGC como um arranjo sofisticado, dado o caráter privado 

de suas contribuições. 
138 Conforme matéria veiculada pelo site Consultor Jurídico, em 30 de setembro de 2013, intitulada “Suspenso 

repasse do FGC a correntistas do Banco Rural”. 
139 Conforme matéria veiculada pelo Valor Econômico, em 27 de setembro de 2013, intitulada “Para o BC, FGC 

tem ‘funcionado bem’”, o diretor de fiscalização do Bacen, Anthero Meirelles, assim se posicionou: “Acho que o 

FGC tem um papel muito importante como parte desse 'safety net' e tem governança, tem conselho de 

administração. [...] O que quero dizer é que esse regime de especial é complicado, que envolve interesses mais 

variados, controladores, credores. Mas acho que tem sido conduzido de forma bastante adequada”. 
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que, se as relações entre o Bacen e o FGC não estiverem no seu melhor arranjo, alguns aspectos 

positivos podem ser levados em consideração.  

Um deles diz respeito ao risco moral. Como se sabe, quem custeia o FGC são as próprias 

instituições participantes, por meio de contribuições compulsórias definidas pelo estatuto da 

associação. Qualquer tipo de operação com uma instituição financeira tendo o FGC como 

contraparte envolve necessariamente a deliberação de seus órgãos societários. Tendo uma 

governança com essas características, é possível relativizar o risco moral gerado pela sua 

atuação, conforme tem sido sugerido por críticos da atuação ampliada do FGC na rede de 

proteção brasileira (Duran, 2012; Pinto, 2011). Como o maior ativo de um banco é a 

“confiança”, e o abalo na confiança de uma instituição, por menor que seja, pode gerar corridas 

bancárias ou outras formas de risco sistêmico nos canais interbancários, parece razoável supor 

que o FGC possa, de fato, exercer algum tipo de disciplina perante as instituições financeiras. 

Certamente, um banqueiro mal intencionado pode se aproveitar desse arranjo privado para 

correr riscos acima do permitido ou cometer fraudes, na expectativa de que os recursos do fundo 

cubram os prejuízos. A decretação das medidas excepcionais, contudo, cabe ao Bacen, de tal 

modo que a autoridade não está impedida de aplicar as sanções previstas no regime de resolução 

bancária brasileiro, como a indisponibilidade dos bens dos controladores. 

No entanto, alguns elementos da versão apresentada pelo Bacen para justificar a atuação 

ampliada do FGC são, de fato, problemáticos sob o aspecto de sua accountability. Em seu artigo 

sobre a atuação “complementar” entre o Bacen e o FGC, o Procurador-Geral do Bacen, Isaac 

Ferreira, afirmou que o Bacen “não interfere de forma alguma nas condições negociais de 

assistência e suporte financeiro pelo FGC” (Ferreira, 2013). Essa afirmação tem que ser vista 

com reservas. Considerando o mandato legal do próprio Bacen, se este, de fato, não se imiscuir 

nas condições negociais das operações de assistência entre o FGC e os bancos privados, sua 

apreciação restringe-se a verificar se a operação societária não tem o condão de pôr em risco 

em risco a saúde financeira da instituição adquirente, os interesses dos depositantes (e 

consumidores em geral) e a estabilidade do sistema financeiro como um todo. Esse juízo é, por 

natureza, discricionário. No caso de operações sem muitas consequências sistêmicas, como as 

realizadas nos primeiros cinco anos após a crise, a decisão do Bacen tende a ser convalidada 

política e socialmente, pois não gera maiores repercussões. No entanto, permanece a dúvida 

sobre a separação exata entre condições negociais e os elementos a serem observados em função 

das regras prudenciais brasileiras e da necessidade de combater o risco sistêmico. 
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A questão é que as operações do FGC com bancos em estado de iliquidez ou insolvência 

com o FGC não são puramente privadas, afinal a operação precisa passar pelo crivo do Bacen. 

Mesmo a rolagem de dívidas das instituições, sem a ajuda do FGC, é monitorada de perto pelo 

Bacen através do monitoramento contínuo do mercado interbancário. Se verificado um padrão 

anormal de captação de recursos, o Bacen tem poderes para impor medidas de caráter 

preventivo. 

Parece mais razoável admitir que a atuação ampliada do FGC tem suas vantagens e 

desvantagens, e que a legitimidade desse novo arranjo será testada caso a caso. Por exemplo, 

além do RAET do Cruzeiro do Sul, outro caso de operação que contou com o suporte financeiro 

do FGC suscitou perplexidades. Trata-se da compra do Prosper pelo Cruzeiro do Sul, pouco 

antes de este ter o RAET decretado e quando já recebia injeções de liquidez do FGC. Passados 

poucos meses, ambos os bancos foram liquidados, o que levou alguns comentaristas a 

questionarem qual teria sido, de fato, a intenção do Bacen em permitir a operação societária 

entre os dois bancos. Nesse caso, o Bacen se valeu de uma justificativa inconsistente com o 

racional apresentado pelo seu próprio Procurador-Geral ao defender que a aquisição do Prosper 

pelo Cruzeiro do Sul foi um negócio “privado que, como tal, depende exclusivamente da livre 

vontade das partes para a sua realização”. O Bacen também argumentou que sua atuação 

restringe-se à fase posterior ao fechamento do negócio, em que a autoridade supostamente 

analisa “a sua aderência às normas que regem a matéria e, se for o caso, exped[e] a 

autorização devida. Se tais regras não forem observadas, cabe também ao Banco Central 

determinar o desfazimento do negócio”140.  

As motivações “implícitas” de determinadas ações do Bacen não são novidade no debate 

sobre seu controle democrático. As análises sobre a implementação dos Acordos de Basileia no 

Brasil usualmente mencionam o “efeito-saneamento” que as regras de adequação de capital 

provocaram sobre o sistema, levando à saída de vários competidores que tinham uma fraca base 

de capital. Enquanto que tais medidas podem ser legítimas se vistas pelo resultado, retorna-se 

à questão do quanto a legitimidade pelo desempenho é preferível à legitimidade pelo processo. 

O modo como essa tensão opera na prática parece reforçar o entendimento de que é preciso 

construir mecanismos robustos de prestação de contas e responsabilização, vez que as decisões 

relativas aos regimes de resolução e gerenciamento de crises em geral são tomadas de maneira 

                                                           
140 Conforme reportagem do Valor Econômico, de 14 de setembro de 2012, intitulada “Perdas do Prosper, que 

estavam na conta do Cruzeiro, serão separadas”. 
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extremamente rápidas e em situações onde a determinação da situação financeira das entidades 

envolvidas e do potencial risco sistêmico é complexa. 

Ressalte-se que, sob o ponto de vista da transparência, as operações com bancos 

públicos, seja por meio de participações societárias ou mediante empréstimos no mercado 

interbancário, podem ser ainda mais problemáticas que as do FGC, uma vez que envolvem 

custos fiscais difíceis de serem mensurados. 

Black (2008) sustenta que as críticas à legitimidade e accountability dos regimes 

policêntricos geralmente subestimam ou ignoram a dinâmica das decisões tomadas pelos 

próprios atores do regime e os efeitos que as pressões por maior accountability exercem nesses 

respectivos atores. Segundo Black (2008, p. 29): 

 

regulators can play a role in constructing their own legitimacy claims though, absent 

hegemony, these claims will not necessarily be accepted by all others. In responding 

to legitimacy claims of others, conforming to the demands of most or all legitimacy 

communities may work: the ‘win-win’ solution may be attainable. But the demands 

of legitimacy communities may well be directly opposed, so that to satisfy one will 

necessarily lead to dissatisfaction of the other. 

 

Ao se compreender as implicações das reivindicações de legitimidade e accountability 

sobre os atores de um regime policêntrico, como a autoridade Financeira, ou até o FGC, pode-

se ter um ganho analítico sobre as reações dos respectivos atores, como a busca pela “formação 

de consensos” do Bacen (Carvalho et al, 2011) e o interesse do FGC em manter canais de acesso 

privilegiados e não institucionalizados com a autoridade. O objetivo central da análise dessas 

relações de poder e comunicacionais, como bem adverte Black, deve ser o de desenvolver 

mecanismos de accountability mais robustos para os atores da rede de proteção. 

 

  

4.3.2. Governança global, autonomia e accountability do Bacen 
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 Uma segunda camada de complexidade à construção de mecanismos de prestação de 

contas e responsabilização do Banco Central diz respeito à sua accountability externa, isto é, 

os deveres de prestação de conta e a responsabilização que a autoridade financeira doméstica 

pode vir a sofrer perante órgãos da arquitetura internacional do sistema financeiro. Autores 

como Faria (2009) argumentam que, de maneira velada ou por meio de relações 

institucionalizadas, autoridades financeiras, especialmente de países emergentes e em 

desenvolvimento, são particularmente afetadas pelas constrições imposta por mercados globais 

altamente interligados, em que os participantes podem realocar seus portfolios com uma grande 

velocidade e mesmo realocar estruturas operacionais em busca de oportunidades de lucros e 

expansão dos negócios. Segundo Faria (1999): 

 

As mudanças radicais nas formas de atuação do sistema financeiro (...) é um dos 

fatores mais decisivos para o declínio das instituições, mecanismos e senso comum 

jurídicos do Estado-nação (...) e para a consolidação das estruturas e procedimentos 

jurídicos surgidos no âmbito de uma economia globalizada (das quais se destacam a 

legislação produzida pelos organismos multilaterais; o advento de padrões inéditos de 

contratualidade jurídica (...) e outras formas de soft law, em um cujo âmbito do 

processo de elaboração normativa se dão no plano das interdependências sociais e 

econômicas descentralizadas. 

 

Por essa visão, há um constrangimento à autonomia da autoridade financeira doméstica 

na condução de políticas macroeconômicas e mesmo microeconômicas setoriais, como as 

voltadas para o desenvolvimento dos sistemas financeiros domésticos, além da geração de 

conflitos entre ambas as espécies de políticas, tornando inócuas medidas adotadas no âmbito de 

cada uma delas. 

 O problema da accountability externa do Bacen (ou de outra estrutura burocrática 

doméstica) pode ser visto sob duas perspectivas: 1) o déficit democrático da regulação 

financeira internacional e 2) o ambiente institucional interno, especialmente o alcance da 

“compreensão” sobre a dimensão externa da accountability pelos órgãos políticos e pela 

sociedade e a institucionalização de mecanismos de apreciação internos (checks) sobre as regras 

produzidas em nível externo. 

Começando pela esfera global, dois aspectos relacionados à legitimidade e 

accountability da governança do sistema financeiro internacional se sobressaem. A submissão 

da regulação financeira internacional à chancela de órgãos políticos e a eficácia dessa regulação. 
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Quanto à natureza dos órgãos a que se atribui a função de regular, formular princípios 

ou recomendar melhores práticas regulatórias no âmbito da arquitetura financeira internacional, 

a questão é se eles devem ser predominantemente técnicos ou políticos, ou se, no caso de 

coexistência, os primeiros se submetem aos últimos. Embora o pêndulo tenha sido deslocado 

para o lado da “politização” da arquitetura financeira internacional, a sua governança continua 

sendo altamente moldada pela presença de grupos “subrepresentativos, sem legitimidade 

jurídica e não democráticos”, como Faria se refere ao G-20 (2009, p. 312).  

Permanecem, portanto, tensões entre visões que defendem a prevalência de um sistema 

único e homogêneo, para que seja alcançado o maior grau possível de coordenação e fixação 

de padrões comuns entre todos os países, e a que pode ser denominada como “visão 

subsidiária”, pela qual o processo de decision-making deve ser aproximado o tanto quanto 

possível dos cidadãos (TRUMAN, 2010, p. 18). Um e outro lado respaldam-se na recente crise 

financeira para sustentar seus argumentos, porém, naturalmente, divergem quanto à 

interpretação sobre a eficácia das medidas tomadas pelos órgãos que compõem o regime 

regulatório internacional do sistema financeiro e assim chegam a conclusões completamente 

distintas. Os mais favoráveis ao caráter “tecnocrático” da regulação financeira internacional 

normalmente enxergam a expansão da participação como um risco à qualidade do produto final 

e a uma das “melhores” características da governança global, a sua flexibilidade de coordenação 

frente a situações de crise. A esse respeito, Truman expõe uma visão cética: 

 

The governance challenges for official institutions increase the further removed the institutions 

themselves are from those affected by their decisions. The further removed the governing body is, 

the easier it is to think of that body as a disembodied “they.” Progressing from hamlets and 

communities to schools and towns, counties and states, and the nation state, the identification 

between the citizen and the perceived decision maker becomes more tenuous. Moving from 

governance of the nation state to governance at the subregional, the regional, and the global level, 

the connections are loosened further, I would posit, by the square of the distance from the individual. 

What stake does the average resident of Seoul perceive that he has in the success or failure of the 

Chiang Mai Initiative (CMI), the ADB, or the IMF? Any international consensus among national 

representatives is at best loosely shared further along the domestic political chain. A shared vision 

is difficult to articulate and achieve, except under special conditions such as a global crisis. National 

representatives have every incentive to pursue narrow, short-term national interests. With two 

possible exceptions, rarely does a finance minister emerge from an international meeting saying “we 

have acted in good faith in the interests of the world as a whole.” (2010, p. 7). 
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 Em relação à eficácia dos padrões internacionais, as visões críticas da harmonização dos 

regimes jurídicos enfatizam a falha regulatória da regulação financeira internacional. Romano 

(2012) argumenta que o regime regulatório internacional amplificou a severidade do alcance 

global da crise, especialmente o caráter pró-cíclico das regras de capital dos Acordos de 

Basileia. A autora defende uma “diversidade regulatória” como uma forma de (i) prover 

salvaguardas contra erros sistêmicos, (ii) possibilitar o experimentalismo entre diferentes países 

para permitir a identificação de melhores práticas e (iii) atender a particularidades locais de 

países emergentes e em desenvolvimento (Romano, 2012). 

Para outro cético da harmonização regulatória internacional, Dani Rodrik, o entusiasmo 

de alguns países emergentes pelas estruturas globais de regulação e fixação de standards como 

o melhor locus para o estabelecimento de regras de aprimoramento dos sistemas financeiros é 

um comportamento ingênuo e prematuro. A construção das “comunidades políticas 

transnacionais”, na visão de Rodrik, interessa a elites globais que extraem benefícios privados 

da construção de tais redes (2012, p. 231). Além disso, mesmo com os esforços para a 

harmonização regulatória, as demandas políticas internas continuam a exercer considerável 

influência sobre os rumos das políticas regulatórias do setor financeiro. Para Rodrik, “the real 

story of financial regulation is one of international discord rather than harmony” (2012, p. 

261). 

Seja pela falta de legitimidade política ou pela falta de legitimidade em razão da falha 

regulatória, as visões apresentadas são convergentes no sentido de que a governança global do 

sistema financeiro padece de um déficit democrático. Para conciliar a transferência de poderes 

de autoridades domésticas para órgãos internacionais de natureza tecnocrática com os 

requerimentos democráticos tradicionais, algumas visões buscam dar um novo sentido para a 

accountability no âmbito da governança global. Para Cohen & Sabel (2005, p. 779), a 

governança global constitui uma resposta a desafios novos, de natureza altamente técnica, para 

os quais a discussão pública normalmente não tem condições de propor soluções eficazes. 

Assim, a legitimidade e accountability na esfera global podem ser atingidas mediante processos 

deliberativos transnacionais que gerem justificativas tidas por plausíveis pela maioria. Assim, 

a produção normativa global alcança legitimidade quando seu racional é considerado crível e é 

aceito pelos destinatários das regras (Rodrik, 2012, p. 213). 
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 Passando-se ao ambiente institucional interno, é imperioso destacar que a 

“accountability externa” do Bacen ganhou novos contornos com a crise de 2008, quando não 

só o Brasil como outros países emergentes passaram a fazer parte de fóruns globais de fixação 

de standards, comprometendo-se a cumprir determinadas obrigações em função da nova 

condição de país-membro. 

Sabe-se que a condição de membro pode aliviar pressões domésticas com relação à 

adoção de padrões internacionais de regulação e supervisão, como alegações de perda de 

soberania e déficit democrático do padrão adotado, em virtude de este não ter sido construído 

a partir de processos deliberativos exigidos pelas normas administrativas internas. Kingsbury 

et al (2005) observam que, mesmo no caso de um país não ter condição de membro ou de a 

regra internacional ainda ser questionável quanto ao seu caráter democrático, por ter sido 

elaborada dentro de redes formadas essencialmente por tecnocratas, as normas administrativas 

domésticas podem contribuir para que a internalização do padrão internacional adquira maior 

legitimidade e atenda a cânones democráticos . 

 A experiência recente brasileira mostra o Banco Central tem adotado por vontade 

própria o procedimento de audiências públicas para normas que possam ter especial repercussão 

entre os agentes dos mercados financeiros, mas não é o simples fato de a regra conter standards 

internacionais que determina que ela será precedida de uma consulta pública (Nasser & 

Machado, 2012)141. Ressalte-se, novamente, que muitos dos standards internacionais não 

demandam a produção de uma regra, mas apenas mudanças nas práticas de supervisão. 

 As iniciativas voluntárias da autoridade financeira abrem espaços para a construção de 

diálogos institucionais entre o Bacen e a sociedade brasileira que podem servir para equilibrar 

as demandas internas com a pressão exercida pelos atores internacionais. Entender que o Bacen 

sempre deseja aderir a normas internacionais seria subestimar as dinâmicas internas e externas 

desse regime policêntrico. Entretanto, tal arranjo tem o condão de reforçar a posição 

predominante do Bacen na governança das crises bancárias no Brasil, uma vez que, em uma 

situação excepcional, além do recurso a argumentos como “essa era a melhor solução” 

(Carvalho, 2005), cada vez mais tem-se a probabilidade de que a justificativa para determinada 

                                                           
141 Apenas a título de ilustração, foram submetidas a processo de audiência pública desde a crise de 2007-2008 

normas relativas à remuneração dos executivos de instituições financeiras, a requerimentos de capital de “Basileia 

III”, à atualização do marco jurídico de resolução bancária e a normas para a divulgação de relatórios 

socioambientais e gerenciamento de riscos socioambientais pelas instituições financeiras. Em todos esses casos, 

havia a inspiração clara em regras internacionais, em menor grau no último exemplo. 
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decisão tomada em meio a crises venha amparada pelo “de acordo com as melhores práticas 

internacionais”. 

 

 

4.2.3. Transparência e estabilidade financeira 

  

 Uma questão crucial para a definição de instrumentos de accountability o Banco Central 

no gerenciamento de crises bancárias é: quão transparente devem ser as políticas do Bacen para 

a estabilidade financeira? Essa pergunta na verdade levanta duas questões. A primeira é: qual 

o grau de transparência que o Bacen deve ter com relação aos seus processos de supervisão 

contínua, em tempos de normalidade? E a segunda é: qual o momento, o formato e o conteúdo 

adequados da divulgação de informações sobre medidas relacionadas à assistência financeira 

emergencial, à aplicação dos regimes de resolução e ao gerenciamento de crises? 

Referindo-se à gestão da política monetária, Duran (2012, p. 23) observa que a 

transparência não constitui apenas um meio para se conferir previsibilidade aos agentes 

econômicos. Para a autora, transparência não é nem se resume a um mero mecanismo de 

alinhamento das expectativas futuras sobre o valor da moeda nem o fim em si da accountability 

do Banco Central com relação aos poderes Executivo e Legislativo. Em suas palavras: 

 

“A transparência, considerada como um dos pilares do modelo operacional da 

moderna política monetária [...] constitui-se como mecanismo de accountability do 

tipo social. Ainda que lhe faltem instrumentos de sanção institucionalizados (ao 

contrário de mecanismos de accountability política), sua flexibilidade jurídica 

transfere para o domínio social, político, profissional, moral e econômico a sanção 

correspondente para a instituição monetária, em caso de desvio de conduta” (Duran, 

2012, p. 23). 

 

 É interessante notar que, no campo da política monetária, a transparência é elemento 

fundamental da “boa governança” da gestão da moeda, de acordo com os cânones econômicos 

sobre a independência dos bancos centrais, algo que Duran contesta através da reformulação do 

seu significado propósito sociais. 
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 Ao se compreender os racionais econômico e político-jurídico da transparência no 

domínio da política monetária, torna-se irremediável proceder a uma tentativa de se fazer o 

mesmo com relação à fiscalização do sistema financeiro, o outro papel fundamental exercido 

pelo Banco Central. 

 A primeira observação que se pode fazer é que, ao contrário das minutas do Comitê da 

Política Monetária (COPOM), as deliberações e discussões realizadas pelo Comitê da 

Estabilidade Financeira (COMEF) não são tornadas públicas. Em 2013, o Bacen definiu que as 

reuniões do COMEF ocorrem trimestralmente, com a presença de diretores dos departamentos 

relevantes para a prevenção do risco sistêmico e garantia da estabilidade financeira. 

A questão da transparência nos processos de supervisão em “tempos normais” é mais 

bem estabelecida que a transparência em situações emergenciais. Para “cumprir” com aquele 

dever, o regulador pode dispor ao público as minutas de futuras regulamentações para que sejam 

enviados comentários (notice-and-comment), publicar informações sobre seus processos de 

supervisão, elaborar e publicar relatórios sobre a organização do sistema financeiro, indicadores 

de estabilidade e prestar informações sobre decisões excepcionais já tomadas. Todas essas 

práticas são observadas pelo Bacen. Hüpkes, Quintyn & Taylor (2006)142, autores que vêm 

explorando há algum tempo o tema da independência das autoridades de supervisão, listam os 

seguintes mecanismos de accountability143 das autoridades financeiras com relação à indústria 

regulada e à sociedade: 

 

Quadro 4 – Mecanismos de accountability do Bacen para as entidades sob supervisão e 

sociedade 

Tipo de público Mecanismos de accuntability 

Indústria sob 

supervisão 

- Consulta sobre novas regulamentações 

                                                           
142 Segundo os autores, “Transparency can be achieved through the publication of all regulations, supervisory 

practices, and important decisions; annual reporting requirements; and regular press conferences and 

information events”. 
143 Note-se que há uma diferença entre accountability e transparência, conforme definições apresentadas no item 

2.4. O Grupo de Trabalho sobre Transparência e Accountability do Bank of International Settlements – BIS definiu 

cada um deles da seguinte maneira: “Transparency refers to a process by which information about existing 

conditions, decisions and actions is made accessible, visible and understandable”; “Accountability refers to the 

need to justify and accept responsibility for decisions taken. Accountability imposes discipline on decision-makers, 

thereby helping to improve the quality of decisions taken. Transparency helps to promote accountability by 

obliging decision-makers to make their decisions and the reasoning behind them known” (BIS, 1998). 
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- Avaliação de impacto regulatório e análises de custo-benefício; 

- Informação sobre práticas regulatórias e de supervisão no website, relatórios 

anuais, conferências de imprensa e comunicados públicos. 

Consumidores 

bancários e 

sociedade em 

geral 

- Declaração de missão; 

- Informação sobre práticas regulatórias e de supervisão no website, relatórios 

anuais, conferências de imprensa e comunicados públicos; 

- Conscientização do consumidor; 

 - Ombudsman e mecanismos de reclamação e denúncias. 

 Fonte: Hüpkes et al, 2006. 

 

Quanto à transparência em situações de falência bancária ou crises do sistema, a 

justificativa mais comum para que as informações sobre a solvência de uma instituição 

financeira não sejam divulgadas antes do emprego de medidas preventivas ou da decretação de 

regimes de resolução é que a informação pode agravar ainda mais a situação da instituição 

financeira e mesmo gerar corridas bancárias. Assim, justifica-se a revelação apenas ex facto 

post dos critérios que levaram às intervenções e das evidências que concorreram para sua 

decretação. 

Uma maneira de se discutir a relevância da transparência na supervisão do sistema 

financeiro é averiguar qual sua eficácia para a manutenção da estabilidade financeira. Em uma 

análise sobre a transparência de bancos centrais e autoridades financeiras de 110 países entre 

2000 e 2011, Horvath & Vasko (2012) concluíram que, durante os tempos de normalidade, a 

transparência nas políticas de estabilidade financeira são benéficas, mas em tempos de “alto 

estresse financeiro” uma maior transparência tem efeitos adversos sobre o grau de estresse 

financeiro. Para medir o grau de transparência dos países com relação às políticas de 

estabilidade financeira, foram avaliados: a cobertura dos relatórios de estabilidade financeira e 

sua análise sobre o futuro, a disponibilização e indicadores de estabilidade financeira ao 

público, a disponibilidade de testes de estresse financeiro e a clareza sobre as responsabilidades 

do banco central com relação à estabilidade financeira e seus processos decisórios. Os autores 

também concluíram que quanto mais transparente for a gestão da política monetária, maior será 

a transparência sobre as políticas de estabilidade financeira (Horvath & Vasko, 2012, p. 22). 
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Independentemente dos estudos econômicos sobre os mecanismos de transparência 

necessários e sua relação com a estabilidade financeira, esse é um tópico que tem nítido caráter 

político e social, pois afeta o grau de legitimidade da autoridade financeira. 

Pode-se afirmar que a percepção geral que se tem do Banco Central quanto à sua atuação 

emergencial é que seu contato com os atores privados é cercado por mistérios e “ocultamento”, 

no termo usado por Carvalho (2005). O histórico da resolução de bancos e da administração de 

crises bancárias no Brasil é repleto de casos em que os motivos, as condições e os resultados 

das operações são opacos. O próprio Bacen admite que o custo final do PROER apenas poderá 

ser conhecido quando realizadas todas as garantias entregues. Contribui pra esse estado de 

incerteza quanto ao custo fiscal dos programas de saneamento questões que realmente não 

poderiam ser previstas, como a excepcional lentidão dos processos judiciais que discutem a 

legalidade e razoabilidade da decretação dos regimes especiais e condições econômico-

financeiras dos negócios. 

A combinação de uma justiça morosa com a caracterização midiática dos episódios de 

falências bancárias como “escândalos”, devido à íntima relação entre falências com má gestão 

e fraudes, cristaliza no imaginário popular e mesmo no debate acadêmico a imagem dos 

banqueiros como uma “casta” privilegiada, que assumem riscos às custas de depositantes sem 

serem punidos à altura, e de um Banco Central vacilante na fiscalização e inapto para lidar com 

situações de crise sistêmica. É fato que, com a crise de 2007-2008, essa percepção negativa foi 

bastante abrandada em razão do bom desempenho do sistema financeiro brasileiro aos choques 

gerados pelas economias avançadas, e o Banco Central passou a ser visto como um regulador 

rigoroso, mas ao mesmo tempo aderente aos padrões internacionais de regulação e supervisão 

bancária. 

Na administração de crises bancárias, a transparência (ou falta dela) é assunto 

particularmente sensível quando se está diante de uma crise sistêmica ou de um programa de 

ajuste e saneamento estrutural. Dos relatórios das duas CPIs que investigaram fatos 

determinados envolvendo o sistema financeiro nacional e dos estudos sobre o PROER e as 

operações realizadas com bancos durante a crise cambial de 1999, percebe-se que as principais 

demandas por informações diziam respeito a: i) critérios para a intervenção ou liquidação dos 

bancos problemáticos; ii) processos investigativos que levaram a autoridade a decretar os 

regimes especiais; iii) critérios para a inclusão de uma operação nos programas de ajuste e 

saneamento estruturais, como o PROER; iv) subsídios que levaram o Bacen a entender que o 



159 

 

sistema corria o risco de experimentar uma crise sistêmica; v) resultados dos procedimentos 

inquisitórios administrativos sobre a conduta de dirigentes de bancos que foram “resgatados”, 

porque em alguns casos não foram disponibilizados tempestivamente aos parlamentares; vi) os 

processos de análise de ativos e precificação para venda de bancos insolventes a competidores, 

principalmente no caso HSBC-Bamerindus; vii) os critérios de avaliação da qualidade das 

garantias ofertada em troca de provisão de liquidez; viii) a frequência e o conteúdo das 

conversas mantidas entre diretores do Bacen e de bancos privados; ix) os resultados financeiros 

consolidados dos programas de saneamento e reestruturação; e x) critérios para a escolha dos 

administradores dos regimes especiais. 

Conforme observam Marques (2005) e Maia (2006), diversas críticas tecidas no âmbito 

dos processos investigatórios e do debate público sobre as intervenções em bancos com 

problemas converteram-se em práticas mais aperfeiçoadas de supervisão, transparência e 

accountability do Banco Central, dentre as quais se destacam a divulgação do Relatório de 

Estabilidade Financeira, os manuais de práticas de supervisão e os processos de audiência 

pública. 

A questão da transparência da autoridade financeira não pode ser compreendida de 

maneira dissociada do debate sobre a transparência nos mercados financeiros como um todo. 

Qualquer relato sobre o surgimento e a evolução histórica dos bancos mostra que a atividade 

desses intermediários financeiros tem como uma de suas práticas mais arraigadas a discrição 

quanto aos recursos depositados pelos clientes, que inclusive têm a confidencialidade de suas 

informações protegida por lei144. 

A crise financeira global evidenciou os déficits de transparência da indústria financeira 

em várias dimensões, dentre os quais os mais notáveis diziam respeito à exposição a riscos por 

meio de entidades de propósitos específicos, que segundo as regras contábeis então vigentes 

poderiam ser mantidas fora do balanço (off balance sheet) (Kelly, 2010, p. 424).  

Nesse sentido, as reformas regulatórias têm buscado sanar algumas dessas lacunas, com 

a imposição de obrigações de divulgação de riscos e fatos relevantes nas transações realizadas 

entre bancos, seus clientes institucionais e consumidores em geral. Também veem-se reformas 

nos mercados de derivativos, nos padrões para a divulgação de balanços e no funcionamento e 

governança das agências de rating. 

                                                           
144 No Brasil, o sigilo bancário é disciplinado pela Lei Complementar N° 105/2005. 
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Ao induzir o próprio mercado financeiro a ser mais transparente, o Banco Central pode 

encontrar maior legitimidade no seu argumento de que a autoridade financeira não substitui os 

controles internos dos próprios bancos e as funções de controle desempenhadas por terceiros, 

como as auditorias independentes, os investidores institucionais e as agências de rating. 

Como em qualquer discussão sobre a accountability de burocracias nacionais, o 

contexto institucional importa. No Brasil, uma recente mudança legal-institucional poderá 

alterar os termos do debate no futuro. Trata-se do advento da Lei de Acesso à Transparência 

(Lei N° 12.257, de 18 de novembro de 2011), regulamentada pelo Decreto N° 7.724, de 16 de 

maio de 2002, que instituiu um novo marco para a transparência dos órgãos públicos no Brasil. 

O referido instrumento legal enuncia que um dos princípios pra a concretização do 

“direito fundamental à informação” é o tratamento da “publicidade como preceito geral e sigilo 

como exceção” (art. 3º, I).  Esse princípio pode ser entendido como um corolário do princípio 

geral da publicidade do art. 37, § 6° da Constituição Federal de 1988. 

Apesar de ter estabelecido a publicidade como regra, a Lei de Acesso prevê uma série 

de exceções à divulgação de informações, dentre as quais está a cláusula geral de que pode ser 

recusado o acesso a informações “cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 

do Estado” (art. 7°, § 1°). São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade e do 

Estado, dentre outras informações, aquelas que possam “oferecer elevado risco à estabilidade 

financeira, econômica ou monetária do País” (art. 23, IV). 

Apenas uma acomodação entre as demandas da sociedade e os interesses e deveres do 

Banco Central no longo prazo poderá dizer se a exceção da Lei de Acesso sobre o risco à 

estabilidade financeira tornará o órgão mais transparente ou aprofundará o caráter “místico” 

(Carvalho, 2005) da sua atuação na administração de crises no Brasil. Certamente, o Judiciário 

brasileiro irá desempenhar um papel importante na definição sobre o que pode ou não ser 

considerado informação legitimamente sigilosa no que diz respeito às medidas para a resolução 

de bancos e administração de crises bancárias, à medida em que os pedidos de acesso à 

informação começarem a sofrer uma maior judicialização. 
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4.3. Risco sistêmico, harmonização regulatória e a rede de proteção bancária no Brasil: 

um caso de convergência ou divergência? 

 

 Uma pergunta comum nos estudos sobre a relação entre a globalização financeira e a 

evolução dos sistemas financeiros domésticos diz respeito à convergência ou divergência entre 

a regulação e os aspectos constitutivos dos sistemas financeiros nacionais. Esse tipo de análise 

reveste-se de uma dificuldade primordial, que é a de determinar se as aproximações são 

causadas pelos processos de integração entre os mercados financeiros, por iniciativas de 

harmonização levadas a cabo por órgãos internacionais ou se acontecem independentemente 

desses dois processos, por razões peculiares e isoladas que fortuitamente levam a um resultado 

comum. Segundo Busch (2009), os estudos sobre a convergência regulatória normalmente 

carecem de elementos de análise comuns que possam auferir resultados empíricos concretos. 

Em suas palavras: 

 

Given the centrality of the debate about globalization and its consequences in recent 

years, many scholars have conducted empirical studies across a wide range of issues, 

but so far a homogeneous picture about the outcome has failed to emerge […] and as 

a consequence there is no “convergence in convergence studies”, neither concerning 

methodologies nor results (Busch, 2009, pp. 228-229). 

 

 O autor propõe então uma análise tridimensional baseada i) no conteúdo da regulação, 

ii) nos processos de interação política e iii) no desenvolvimento institucional (se houver) 

(Busch, 2009, p. 229). Com base em sua análise empírica sobre os arranjos da política 

regulatória bancária de quatro países – Estados Unidos, Suíça, Alemanha e Reino Unido – o 

autor conclui que: i) há considerável convergência no conteúdo da regulação; ii) quase não há 

convergência nos processos políticos, o que afasta a tese de perda de autonomia das autoridades 

domésticas para mercados internacionais; e iii) não há indicadores de convergência entre as 

componentes institucionais, indicando que os arranjos institucionais dos sistemas bancários 

domésticos são altamente resistentes a mudanças (path dependent) (Busch, 2009, pp. 22-241) 

 Sem desconsiderar a complexidade dos diferentes processos políticos, regulatórios e 

institucionais (Busch, 2009) que, em seu conjunto, concorrem para um maior ou menor nível 

de convergência de um regime jurídico doméstico à regulação estrangeira ou internacional, é 

possível analisar a evolução entre risco sistêmico global, harmonização regulatória e a rede de 
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proteção brasileira com base em três arranjos regulatórios e institucionais estilizados. Tais 

arranjos, ainda que inevitavelmente generalizantes, podem facilitar a visualização das 

diferentes etapas de construção da rede de proteção bancária brasileira tendo em vista 1) os 

fatores institucionais, estruturais e políticos internos, e 2) a interação entre instituições públicas 

e privadas domésticas e internacionais145. 

No primeiro arranjo, o regime jurídico de resolução bancária no Brasil e as ferramentas 

da rede de proteção bancária tiveram por finalidade precípua mitigar o risco sistêmico do 

funcionamento de bancos e instituições financeiras nacionais, que operavam apenas no próprio 

território brasileiro. Esse modelo, de acordo com as evidências lançadas pela reconstituição do 

marco legal e regulatório nacional de gerenciamento de crises, teria prevalecido desde a 

fundação do Sistema Financeiro Nacional até a segunda metade da década de 90, quando 

sobrevieram as crises do sudeste asiático (1997), da Rússia (1998) e a mudança do regime de 

câmbio fixo para o flutuante no Brasil (1999). A relação do Bacen com órgãos da arquitetura 

financeira internacional não eram inexistentes, mas cingiam-se essencialmente aos acordos 

realizados no âmbito de empréstimos do FMI e financiamentos do Banco Mundial. Dentre as 

condicionantes de tais acordos aplicáveis à política regulatória do setor financeiro havia 

algumas de caráter liberalizante, como a que inspirou, na década de 80, a abertura do setor 

bancário pela criação dos bancos múltiplos (Moura, 1998). 

Com a “desnacionalização” do sistema financeiro doméstico e a entrada do capital 

estrangeiro146, além de reorientações na política macroeconômica que liberalizaram os fluxos 

de capital estrangeiro no país, pode ser notada uma expansão do arranjo anterior, dando origem 

a um segundo, que precisou endereçar os choques externos ao sistema financeiro nacional, mas 

com repercussão local em razão da integração do sistema e do mercado doméstico aos 

internacionais. Ainda que as reformas que propiciaram a abertura do país às instituições 

financeiras estrangeiras e a liberalização da conta de capital tenham suas raízes e seus marcos 

normativos remontáveis a anos ou até a década anteriores147, os seus efeitos práticos sobre a 

estabilidade do sistema financeiro nacional apenas se manifestaram quando formada uma 

                                                           
145 Ressalte-se que os arranjos descritos a seguir não coincidem necessariamente com os marcos temporais dos 

momentos de crise. 
146 Sobre o ingresso de bancos estrangeiros no Brasil, a internacionalização dos bancos nacionais e os efeitos desse 

movimento bidirecional no sistema financeiro nacional, ver: Rocha (2001). Sobre a posição oficial do governo 

brasileiro para permitir a entrada de competidores estrangeiros no país, ver: Exposição de Motivos n° 311, do 

Ministério da Fazenda, de agosto de 1995.   
147 Sobre a liberalização da conta de capitais brasileira, ver: Franco & Pinho Neto (2003). Sobre a abertura 

financeira brasileira, ver: Biancarelli (2010). 
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conjuntura – negativa, diga-se de passagem – que testou os fundamentos da relação entre a 

regulação microeconômica do sistema financeiro e a política macroeconômica do governo no 

final da década, que foi a crise cambial de 1999. Nesse contexto, o Bacen incorporou ao 

arcabouço regulatório brasileiro muitas das regras prudenciais dos Acordos de Basileia e reviu 

seus processos de supervisão com base nos parâmetros estabelecidos pelo Comitê da Basileia. 

O terceiro arranjo regulatório da rede de proteção bancária brasileira estaria em pleno 

processo de gestação, tendo como marco principal a crise financeira global. Compreende os 

regimes especiais tradicionais da Lei N° 6.024/74 e o RAET, porém em processo de 

modificação e atualização para seu enquadramento à realidade das operações das instituições 

financeiras sistemicamente importantes globais (LCGFI). Nesta fase, as tentativas de reformas 

da rede de proteção bancária brasileira absorvem com bastante intensidade standards 

internacionais sobre regimes de resolução, supervisão financeira e esquemas de seguros de 

depósitos. O risco sistêmico global ganha um novo significado. Além do entendimento 

tradicional de que conglomerados globais posam riscos sobre sistemas financeiros que não o de 

origem, passa-se a combater os efeitos negativos e de contágio que um regime doméstico frágil 

pode causar sobre os mecanismos jurídicos e institucionais de resolução de crises administrados 

por autoridades de outras jurisdições. Com isso, realizam-se esforços sem precedentes de 

harmonização de práticas e regras domésticas por meio da promulgação de standards 

internacionais que estabelecem parâmetros mínimos para regimes nacionais, de modo a facilitar 

a resolução cross-border e assegurar a cooperação entre autoridades nacionais e entre estas e 

os órgãos internacionais. Nesta fase, vê-se uma dinâmica institucional bem mais robusta entre 

o Bacen e a arquitetura financeira internacional, que pode ser parcialmente creditada à ascensão 

do Brasil à condição de membro de seus principais órgãos. Notam-se, ainda, alguns 

experimentalismos por parte da autoridade financeira, como a instrumentalização do FGC na 

condução de processos de resolução de bancos pequenos e médios. 

Como se pode ver da reconstituição da atuação do Bacen nos três diferentes momentos 

de crise, a rede de proteção contra o risco sistêmico no Brasil começou a ser fortalecida ainda 

na década de 90, com a crise bancária que se instalou no país após o advento do Plano Real. Na 

esteira do grande programa de ajuste realizado pelo governo, o PROER, foi criado um seguro 

de depósitos com uma governança potencialmente mitigadora do risco moral e foram dados 

novos poderes para o Bacen agir preventivamente de modo a evitar a decretação de regimes 

especiais.  
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Quando o sistema financeiro brasileiro foi novamente “testado”, em 1999, a sua 

capacidade de absorver o choque causado pela reversão da política macroeconômica (de câmbio 

fixo para flutuante) foi mais alta do que se esperava. Mesmo assim, fontes de risco sistêmicos 

ainda persistiam, como a ausência de um sistema de liquidações e compensações que não 

impusesse o custo dos riscos assumidos pelas instituições financeiras sobre o Bacen. Com a 

criação do Sistema de Pagamentos Brasileiro, as posições dos devedores tornaram-se mais 

transparentes, e o sistema criou salvaguardas para evitar que a falta de pagamento de uma parte 

pudesse gerar desequilíbrios sobre todo o sistema. Assim, o Bacen finalmente pode exercer seu 

papel de prestamista de última instância (Moura, 2012).  

Todas essas reformas tornaram o sistema mais sólido e, em 2008, os impactos sofridos 

pelo sistema financeiro nacional concentraram-se sobre bancos de pequeno e médio porte, que 

enfrentaram dificuldades para manter suas fontes de funding em razão de seus modelos de 

negócios. A narrativa sobre as medidas tomadas pelo Banco Central para atenuar os impactos 

da crise global no Brasil põe em evidência, então, dois atores locais: o FGC e os bancos 

públicos. O primeiro é parte integrante da rede de proteção por excelência, enquanto que os 

últimos podem ser enquadrados no conceito de rede de segurança “não convencional”. 

Como a implantação doméstica dos princípios e recomendações internacionais para 

regimes de resolução ainda está em suas fases iniciais, o resultado final que se poderá obter, em 

termos de construção de redes de proteção domésticas e global mais robustas, nesta terceira 

fase, é incerto. Enquanto isso, persiste o desafio de cada Estado de ter sua própria rede de 

proteção doméstica, baseada nos arranjos jurídico-institucionais resultantes dos contextos 

locais e da confluência de padrões internacionais de regulação e supervisão. O papel do FGC e 

dos bancos públicos no enfrentamento à crise de 2007-2008 e nos episódios de falências de 

bancos de pequeno e médio porte no período posterior à crise suscita reflexões quanto ao futuro 

da rede de proteção sistêmica no Brasil, da mesma maneira que os esforços internacionais para 

a construção de regimes de resolução levantam algumas questões sobre as virtudes e limitações 

dos mecanismos de administração de crises bancárias no atual contexto de mercados altamente 

integrados, com conglomerados operando em escala global e sistemas financeiros em constante 

processo de evolução. 

A análise da realidade brasileira indica que os aspectos estruturais, normativos e 

institucionais peculiares ao sistema financeiro doméstico são tão ou mais relevantes na 

configuração do regime jurídico de resolução e da rede de proteção bancária quanto a 
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incorporação de padrões internacionais voltados para a harmonização entre sistemas jurídicos 

de diferentes países. 

Pelo exemplo da evolução da rede de proteção bancária brasileira, vê-se que a adoção 

de padrões internacionais de regulação e supervisão financeira é resultado da incidência de 

múltiplos vetores, longe de estarem orientados em um sentido unívoco. Dentre as motivações 

que estiveram por trás dos movimentos de convergência do arcabouço normativo  brasileiro ao 

de outros países, por meio de standards internacionais, pode-se mencionar: (i) o aprimoramento 

das práticas de supervisão e regulação; (ii) o uso dos padrões internacionais como “atalho” para 

o estabelecimento de novas bases regulatórias cuja imposição tende ao desgaste do capital 

político do Bacen ou do governo  (Prado & Sampaio, 2012); (iii) a instrumentalidade na 

consecução da política monetária; (iv) a criação de um “level playing field” aos competidores 

internacionais que operem no Brasil e o estabelecimento de um quadro regulatório equivalente 

para fins de aceitação das firmas brasileiras por parte de autoridades estrangeiras em seus 

respectivos mercados; (v) uma ferramenta de atração de capital estrangeiro, um imperativo das 

políticas de desenvolvimento mediante a captação de poupança externa, como é o caso do 

Brasil, dentre outras. 

Diante das mais diversas formas de coerção a que o próprio Bacen está sujeito por parte 

das instituições da arquitetura financeira internacional, de seus congêneres de outras jurisdições 

e das forças de mercado, vê-se que, no Brasil, adoção de standards muitas vezes é realizada 

mediante um ajuste do padrão à realidade local, uma variância. Essa flexibilização pode ser 

tanto para mais como para menos, muito embora o Bacen seja reconhecidamente um regulador 

de perfil “conservador” (Nasser & Machado, 2012). O caso clássico é o índice de Basileia, que 

representa o percentual de capital próprio que o banco deve separar em função dos ativos que 

possui no balanço ajustados ao risco. No Brasil, o Bacen optou por estabelecer o índice em 

11%, enquanto que o estabelecido pelo Comitê e adotado pela maior parte dos países avançados 

era de 8%. 

Eventualmente, a implementação ou não do standard pode esbarrar em considerações 

sobre sua aplicabilidade ao contexto doméstico, diante de aspectos estruturais e regulatórios do 

sistema financeiro do país. Em um de seus relatórios de progresso de reformas, o Bacen relatou 

ao FSB que não houve adaptação do regime de insolvência de G-SIFIs no Brasil pelo simples 

fato de que nenhuma delas está sediada no país (FSB, 2011c). Como a prestação de serviços 

privativos de instituições financeiras em território brasileiro depende de prévia constituição de 
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subsidiárias capitalizadas separadamente da matriz e sujeitas à mesma regulação aplicável às 

instituições brasileiras, o regulador entende que o risco sistêmico gerado por tais instituições já 

é mitigado por meio das ferramentas regulatórias e de supervisão existentes.  

Todavia, as filiais de bancos estrangeiros, especializadas em contratos de derivativos de 

câmbio, funcionaram como canais de transmissão da crise para o país (Fahri, 2010), de tal modo 

que num futuro próximo haverá cada vez mais razões para que o Bacen aprimore os 

instrumentos de mapeamento das interconexões e interdependências entre entidades de 

conglomerados globais que operam no Brasil, e vice-versa (Pinto, 2011). 

 

Tabela 2 – Participação dos conglomerados e das instituições independente do segmento 

bancário nos principais agregados contábeis (Dezembro/2012)

 

Fonte: Banco Central. Relatório de Estabilidade Financeira, Março/2013. 

 

Pode-se questionar, ainda, se a condição de membro implica uma maior aderência aos 

padrões fixados por algum órgão internacional e auxilia na convergência regulatória. Embora a 

entrada em um grupo sujeite um país a uma maior pressão dos pares, em razão da aceitação das 

condições prévias para o acesso, que certamente inclui o cumprimento dos compromissos 

acordados, ser membro de um órgão da arquitetura financeira internacional não 
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necessariamente implica em um maior grau de aderência148. Primeiro, porque, apesar do “pool 

de compliance” que acompanha as regras de soft law da regulação financeira internacional, em 

último caso os padrões são de adoção voluntária. Segundo, porque frequentemente são 

fabricados sob uma textura aberta que propicia uma adesão frouxa, não necessariamente 

convergente, embora haja casos de padrões bem específicos, como os acordos de Basileia. 

Terceiro, a determinação do grau de convergência regulatória e de práticas de supervisão é 

tarefa ainda tortuosa pelo estágio inicial do uso das novas ferramentas de monitoramento e por 

estes dependerem de submissão voluntária, como é o caso do FSAP149. 

A aderência aos padrões em virtude da associação teria de ser olhada em conjunto com 

os mecanismos de coerção à disposição do grupo para induzir o membro a adotar o 

comportamento desejado, além das formas de monitoramento da evolução do cumprimento dos 

compromissos. 

Conforme anotam Nasser & Machado (2012), a adoção de padrões internacionais não 

parece fugir ao contexto que vigora para as regras elaboradas puramente em face da realidade 

local. A princípio, qualquer movimento no sentido de uma maior transparência e accountability 

no processo normativo e na atividade fiscalizatória do Bacen pauta-se por demandas em prol 

de uma maior transparência, responsabilização e accountability na gestão pública. 

Os instrumentos soft de accountability social (Duran, 2012) que vêm sendo empregados 

pelo Bacen em seus processos de fabricação de normas e supervisão indicam que, na prática, o 

Bacen age no sentido de solucionar déficits de accountability de modo a legitimar soluções de 

administração de crises adotadas em zonas cinzentas da legalidade e da discricionariedade 

administrativa. O alinhamento às melhores práticas internacionais seria, então, uma 

intencionalidade visada, mas temperada por desafios e fatores eminentemente internos. 

 

 

  

                                                           
148 Machado (2009) nota que Brasil e Argentina, mesmo após terem se tornado membros, tiveram progressos 

consideravelmente distintos quanto às obrigações impostas pela Financial Action Task Force (FATF) da OCDE. 
149 Ressalvado o fato que os países-membros do FSB assumem o compromisso de serem avaliados pelo FSAP. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho explorou a evolução recente dos mecanismos jurídicos de gerenciamento 

de crises bancárias no Brasil – a rede de proteção – e a accountability do Banco Central por 

decisões tomadas no curso de três diferentes momentos de crise atravessados pelo sistema 

financeiro nacional: 1) a crise bancária que se seguiu à implementação do Plano Real, 2) a crise 

cambial de 1999 e 3) a crise de 2007-2008, que não afetou profundamente o sistema financeiro 

brasileiro, mas foi seguida por casos de falência de bancos pequenos e médios. 

O presente trabalho analisou a accountability do Bacen em suas dimensões doméstica e 

externa. Por accountabiliy externa entende-se a prestação de contas que o Bacen realiza a 

órgãos da arquitetura financeira internacional na implementação doméstica dos standards 

internacionais de regulação e supervisão, além das possíveis sanções associadas ao 

descumprimento de determinadas regras formais e informais. A obrigação de um órgão 

burocrático doméstico de prestar contas para instituições situadas em nível supranacional deriva 

essencialmente de sua condição de membro, podendo o ator doméstico sofrer sanções pelo não 

cumprimento das obrigações assumidas em razão da submissão voluntária às regras e condições 

para a entrada e permanência no grupo. 

Este estudo também trouxe uma descrição das principais iniciativas supranacionais 

destinadas a harmonizar os regimes domésticos de resolução de instituições financeiras. A 

convergência dos regimes de resolução tornou-se um item prioritário da agenda regulatória 

global devido às experiências negativas de falência de instituições financeiras sistemicamente 

importantes. A ausência de um marco internacional para coordenação e cooperação entre 

autoridades domésticas no gerenciamento de crises expôs várias jurisdições ao risco sistêmico 

da falência desordenada de instituições financeiras globais e sistemicamente relevantes. As 

diferenças entre os regimes nacionais de resolução fomentaram conflitos entre as diferentes 

partes envolvidas na resolução, com casos de tratamento favorável a credores locais em 

detrimento dos estrangeiros na distribuição das perdas e ressarcimento de depósitos. 

Com base no que foi exposto e analisado ao longo do trabalho, algumas conclusões são 

apresentadas. 

No que diz respeito à accountability doméstica do Banco Central, sabe-se que a 

autoridade financeira goza de um grau reconhecidamente elevado de legitimidade quando o 
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assunto é a supervisão do sistema financeiro nacional e a administração de crises bancárias. 

Essa posição relativamente confortável do Bacen na fiscalização e saneamento do sistema 

financeiro nacional contrasta, na visão de alguns, com uma menor credibilidade desfrutada pela 

autoridade financeira entre agentes econômicos, segmentos da sociedade e a classe política na 

condução da política monetária, calcada historicamente em taxas de juros elevadas. 

Apesar do seu “prestígio” na função de zelar pela solidez do sistema financeiro nacional, 

o Bacen promoveu, ao longo dos três momentos estudados, mudanças nos seus processos de 

supervisão que aprimoraram sua comunicação com o público em geral e impuseram maiores 

níveis de transparência aos próprios bancos regulados.  A experiência com a reestruturação do 

sistema financeiro Brasil vivida logo após a implantação do Real e com a crise cambial de 1999 

(e o episódio Marka/FonteCindam) possibilitaram a construção de uma rede de segurança 

anteriormente à crise de 2007-2008. A adoção de políticas macroeconômicas “originais” 

(cambial, fiscal, creditícia e monetária), somada a fatores estruturais que historicamente 

inibiram a tomada de riscos excessivos pelos bancos brasileiros e à rede de proteção constituída 

em momentos anteriores, atenuaram o choque da crise financeira global no sistema financeiro 

brasileiro. 

Por não ter experimentado uma crise bancária sistêmica e ter apresentado um grau 

razoável de resiliência aos choques externos, o sistema financeiro brasileiro não está 

experimentando uma transformação radical na arquitetura da supervisão bancária, a exemplo 

de países que sofreram mais profundamente com os efeitos da crise. A relativa estabilidade 

financeira vivida pelo país desde a crise global tem sido aproveitada pelo Bacen para a 

promoção de mudanças discretas na governança da rede de proteção brasileira. A autoridade 

financeira tem realizado verdadeiros experimentalismos na condução de processos de 

resolução. O mais relevante, e polêmico, deles é a atuação complementar entre a autoridade 

financeira e o FGC, que passou a ser mais ativo na prestação de suporte de liquidez a instituições 

financeiras privadas e passou a ser nomeado como administrador de regimes especiais. Com 

uma presença mais ativa do FGC, os atores do próprio mercado passam a exercer maiores 

funções de disciplina e combate ao risco moral. 

Um outro fenômeno observado foi uma utilização mais sistemática da “rede de 

segurança não convencional”, isto é, o aparato dos bancos públicos federais para a contenção 

de crises no sistema bancário. Enquanto que a provisão de liquidez no sistema por intermédio 

de bancos públicos aumenta a margem de manobra da autoridade financeira, o desenho de 
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mecanismos jurídicos de accountability deve prestar particular atenção à transparência e 

motivação dessas operações, mesmo que se reconheça que, nesse caso, os agentes que devem 

prestar contas vão além do Banco Central. 

Embora seja possível argumentar que o maior engajamento de atores privados e de 

instituições públicas não tradicionalmente incluídas na rede de proteção brasileira tenha 

acarretado uma certa descentralização e diversificação dos mecanismos de estabilização do 

sistema, as regras jurídicas que passaram a viger desde a crise de 2007-2008 expandiram ainda 

mais a margem de discricionariedade do Bacen na condução dos processos de resolução e na 

prestação de assistência financeira oficial. As modificações no regime jurídico das operações 

de redesconto no Brasil empreendidas pela Lei N° 11.882/2008 são um exemplo de ampliação 

da discricionariedade do Bacen, que passou a ter critérios mais flexíveis para a aceitação de 

garantias nas operações de redesconto. A mesma lei deixou evidente que o desenho institucional 

brasileiro privilegia mecanismos de prestação de contas e responsabilização ex post. 

No geral, o contexto institucional brasileiro e as demandas internas pelo 

aperfeiçoamento dos mecanismos de accountability do Bacen estão a uma distância da realidade 

vigente em países de economia avançada (ou mesmo de renda média, mas duramente atingidos 

pela crise). Enquanto que nos países mais afetados pela crise o banco central e as agências de 

supervisão financeira independentes têm se submetido a um maior escrutínio do parlamento, 

dos órgãos de controle do poder executivo, das instâncias governamentais hierarquicamente 

superiores e da sociedade em geral, no Brasil os questionamentos à autoridade do Banco Central 

em sua função de zelar pela estabilidade do sistema financeiro, apesar de existirem, são 

pontuais, não estão postos no seio de um arcabouço institucional bem definido e partem 

principalmente de atores diretamente afetados pelas medidas de supervisão e gerenciamento de 

crises adotadas pelo órgão, como os ex-controladores dos bancos. 

Em paralelo com as transformações graduais na governança da rede de proteção 

bancária brasileira e com o baixo interesse dos órgãos políticos e da sociedade em assuntos 

relacionados à estabilidade do sistema financeiro, o Bacen tem se submetido a níveis sem 

precedentes de demandas por accountability externa. Com a crise de 2007-2008, deu-se um 

novo ímpeto à agenda da harmonização regulatória. A governança global do sistema financeiro, 

apesar de continuar a ser um sistema baseado em instituições e normas do tipo soft law, passou 

a se relacionar com a governança doméstica do setor financeiro através de dinâmicas 

institucionais menos frouxas que aquelas vigentes na era pré-crise. As autoridades domésticas 



171 

 

passaram a se submeter a um maior nível de prestação de contas sobre a implementação interna 

dos standards internacionais, com instrumentos de coerção como a revisão por pares e a revisão 

temática. No caso do Brasil, a pressão por uma maior aderência aos standards internacionais 

está em larga medida ligada à ascensão do país à condição de membro dos órgãos relevantes da 

arquitetura do sistema financeiro internacional. 

O ponto central a respeito da convergência regulatória internacional é a questão da 

legitimidade e accountability da própria governança global do sistema financeiro. A crise de 

2007-2008 demonstrou inequivocamente que os padrões internacionais podem adquirir amplo 

consenso e aderência ainda que apresentem graves falhas técnicas e possam, ao invés de mitigar, 

contribuir para a formação e disseminação do risco sistêmico.  

A maior “politização” da regulação financeira internacional da era pós-crise é vista por 

alguns como uma maneira de sanar os déficits democráticos de uma governança global 

excessivamente confiante em órgãos tecnocráticos. Apesar disso, persistem dúvidas quanto à 

capacidade da arquitetura financeira internacional de lidar com as demandas que ela própria 

tem criado desde a crise de 2007-2008. Como se pode ver da tentativa de harmonização 

regulatória dos regimes de resolução domésticos, há uma tendência em tornar a regulação 

financeira internacional mais “rules-based”, mas persistem as dúvidas sobre a efetiva 

capacidade de monitoramento dos órgãos internacionais sobre as reformas regulatórias e 

práticas de supervisão domésticas. 

O déficit democrático da governança global impõe maiores desafios aos mecanismos de 

accountability domésticos. Nesse quesito, os “filtros” à entrada dos standards internacionais 

no ordenamento jurídico doméstico ainda são frágeis. Nos casos de regras com grande impacto, 

o Bacen usualmente lança um edital de audiência pública e colhe comentários das partes 

interessadas, em sua maioria participantes da própria indústria ou seus advogados, mas na área 

da supervisão as mudanças são efetivadas pela própria autoridade financeira, e dá-se 

conhecimento através de suas próprias ferramentas comunicacionais, como encontros com a 

indústria. No entanto, o mecanismo de consulta pública encontra limitações quanto à sua 

capacidade de “democratizar” a regulação do sistema financeiro, visto que a discussão do 

assunto está, na maior parte do tempo, confinada aos próprios participantes do mercado e seus 

respectivos prestadores de serviços, como escritórios de advocacia. Especificamente quanto à 

incorporação de standards, em raras ocasiões vê-se uma discussão aprofundada dos dirigentes 



172 

 

do Bacen com parlamentares sobre a conveniência de se promover uma determinada mudança 

regulatória com base em recomendações e diretrizes de órgãos internacionais. 

A baixa participação da sociedade e do legislativo nas discussões sobre a governança 

global e doméstica do sistema financeiro reforça a insularização da comunidade epistêmica de 

autoridades financeiras da qual o Bacen é parte e torna ainda mais difícil contrapor os 

argumentos “técnicos” usados para justificar medidas tomadas em circunstâncias excepcionais. 

Em geral, a supervisão bancária e a administração de crises apenas tornam-se assuntos de 

interesse público quando emergem “escândalos” de falências bancárias. Como o escrutínio das 

ações do Bacen é realizado apenas com a eclosão de episódios com repercussão midiática, há 

uma persistência do ciclo vicioso de acusações e construção de argumentos ex post que dificulta 

a definição de responsabilidades. 

A crise de 2007-2008 deixou bem evidente que as decisões de assistência financeira, 

especialmente aquelas tomadas em meio a uma crise sistêmica, dificilmente seguem cânones 

econômicos. Pelos efeitos distributivos que tais decisões podem ter, torna-se essencial a 

participação da sociedade e dos órgãos democráticos no desenho de políticas para a estabilidade 

do sistema financeiro brasileiro.  

O incremento da legitimidade democrática do Bacen na supervisão do sistema 

financeiro nacional pode ser obtido de diferentes maneiras, e cada uma delas apresenta 

vantagens e desvantagens. Por exemplo, o Legislativo poderia estabelecer regras mais claras e 

minuciosas para a provisão de liquidez pelo Banco Central. A vantagem dessa opção é que as 

hipóteses de ajuda oficial seriam mais previsíveis, tornando mais fácil averiguar ex post se a 

autoridade financeira se desviou dos parâmetros legais. As desvantagens, no entanto, podem 

ser maiores que os aspectos positivos. Como o custo social de uma falência bancária pode ser 

particularmente alto, há fortes razões para se permitir que os empréstimos de última instância 

possam ser realizados sob diferentes circunstâncias e mediante ampla discricionariedade na 

determinação das instituições elegíveis e respectivas garantias, com mecanismos ex post de 

accountability. 

Uma possível solução para a elevação dos padrões de accountability e legitimidade 

democrática do Bacen é a articulação da sociedade em redes destinadas a acompanhar mais de 

perto os desdobramentos da regulação financeira nacional e internacional. Fora dos círculos 

acadêmicos, ainda há poucos “think-tanks” no Brasil dedicados a estudar e monitorar a 

normatização e supervisão do sistema financeiro. A expansão dos observatórios e centros de 
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análise sobre as políticas regulatórias do setor financeiro podem contribuir para que a 

autoridade financeira paute sua atuação não apenas em vista de mecanismos legais de 

accountability, mas também em face de possíveis sanções reputacionais e informais. 

O interesse público no bom funcionamento dos bancos e demais instituições financeiras 

justifica e exige o envolvimento de um espectro mais amplo da sociedade civil na formulação 

de políticas públicas para a estabilidade do setor financeiro, e não apenas da autoridade 

financeira e dos atores tradicionais da rede de proteção. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I: ARCABOUÇO JURÍDICO DE ACCOUNTABILITY DO BACEN ENQUANTO 

AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DO SISTEMA FINANCEIRO FRENTE AO 

LEGISLATIVO E EXECUTIVO 

 

Mecanismo de 

accountability 
Poder Executivo Poder Legislativo 

Controle dos objetivos da 

supervisão do sistema 

financeiro 

A supervisão do SFN pelo Bacen não possui um objetivo pré-definido tal qual 

a gestão da política monetária, que tem com um dos seus pilares as “metas de 

inflação” (Decreto N° 3.088, de 21/06/1999). A Lei N° 4.595/64 diz que 

compete privativamente ao Bacen: “V - Realizar operações de redesconto e 

empréstimos a instituições financeiras bancárias e as referidas no Art. 4º, 

inciso XIV, letra " b ", e no § 4º do Art. 49 desta lei; IX - Exercer a 

fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas. A 

mesma lei diz que a política do CMN objetivará “VI - Zelar pela liquidez e 

solvência das instituições financeiras”.  

Nomeação e destituição do 

presidente e diretores do 

Bacen 

Presidente da República 

nomeia, após aprovação pelo 

Senado, diretores e presidente 

do Bacen (art. 84, XIV da 

CF/88); Dirigentes são 

demissíveis ad nutum (art. 5°, 

Lei 6.045/74); presidente do 

Bacen tem status de ministro de 

Estado, podendo ser exonerado 

pelo Presidente (art. 84, I da 

CF/88) 

Senado é responsável por aprovar a 

indicação pelo presidente da República de 

integrantes da diretoria do Bacen, por meio 

de voto secreto e após arguição pública 

(art. 52, III, da CF/88) 

Prestação de informações 

periódicas 

Não há previsão de 

encaminhamento de 

informações periódicas pelo 

Bacen a autoridades do 

Executivo no desempenho da 

função de supervisor do SFN 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

determina que, após noventa dias do 

encerramento de cada semestre, “o Banco 

Central do Brasil apresentará, em reunião 

conjunta das comissões temáticas 

pertinentes do Congresso Nacional, 

avaliação do cumprimento dos objetivos e 
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metas das políticas monetária, creditícia e 

cambial, evidenciando o impacto e o custo 

fiscal de suas operações e os resultados 

demonstrados nos balanços” (art. 9°, § 5°); 

LRF também dispõe que “o impacto e o 

custo fiscal das operações realizadas pelo 

Banco Central do Brasil serão 

demonstrados trimestralmente, nos termos 

em que dispuser a lei de diretrizes 

orçamentárias da União” (art. 7°, § 2°); a 

Lei N° 11.882/2008, que estabeleceu 

critérios e condições especiais de avaliação 

e aceitação de ativos pelo Bacen nas 

operações de redesconto, diz que o Bacen 

deve enviar ao Congresso Nacional, até o 

último dia do mês subsequente de cada 

trimestre, relatório das operações 

realizadas com base nesses poderes 

ampliados, “indicando, entre outras 

informações, o valor total trimestral e o 

acumulado no ano das operações de 

redesconto ou empréstimo realizadas, as 

condições financeiras médias aplicadas 

nessas operações, o valor total trimestral e 

acumulado anual de créditos adimplidos e 

inadimplidos, além de um demonstrativo 

do impacto dessas operações nos 

resultados daquele órgão” (art. 1°, § 6°). O 

Bacen também deve informar e debater 

valores agregados e taxa média praticada 

nessas operações de redesconto em reais 

na reunião temática do art. 5°, § 9° da LC 

101/2005 (art. 1°, § 7°). 

Controle ex ante de atos 

De um modo geral, o art. 9° da 

Lei N° 4.595/64 diz que 

“compete ao Banco Central da 

República do Brasil cumprir e 

fazer cumprir as disposições que 

lhe são atribuídas pela 

De acordo com o art. 22 da CF/88, 

compete privativamente à União legislar 

sobre ‘VI - sistema monetário e de 

medidas, títulos e garantias dos metais; VII 

- política de crédito, câmbio, seguros e 

transferência de valores”. Projeto de lei da 
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legislação em vigor e as normas 

expedidas pelo Conselho 

Monetário Nacional”. O “poder 

regulamentar” do Bacen 

consiste em editar as 

“resoluções CMN”, além de 

regulamentar tais normas por 

meio de circulares e outros atos  

União sobre os referidos temas deverá 

seguir o rito legislativo da CF/88, ocasião 

em que os parlamentares podem definir o 

conteúdo das normas que regem a 

atividade de supervisão do Bacen; cabe ao 

Congresso legislar sobre a criação e 

extinção de órgãos públicos (art. 88, 

CF/88), mas tais leis são de iniciativa 

privativa do Presidente (art. 61, § 1°, II, b) 

Controle ex post de atos 

O Bacen não está subordinado 

ao Ministério da Fazenda, pelo 

fato de o presidente da 

autoridade financeira ter status 

de Ministro de Estado. O 

controle hierárquico é exercido 

diretamente pelo Presidente da 

República, através da 

destituição do presidente do 

Bacen 

Nas operações financeiras ao amparo do 

PROER, o Bacen estava obrigado a 

informar, tempestivamente, à Comissão de 

Assuntos Econômicos do Senado Federal 

os motivos da inclusão de uma instituição 

no programa, valor da operação, dados 

comparativo entre encargos do PROER e 

de mercado e garantias aceitas e seu valor 

perante o empréstimo concedido (Lei N° 

9.447/97, art. 13); Congresso pode 

convocar ministros de Estado para 

prestarem pessoalmente informações sobre 

assuntos previamente determinados, sob 

pena de crime de responsabilidade pela 

ausência injustificada (art. 50, CF/88), 

inclusive por meio de comissões (art. 52 

da CF/88); compete privativamente ao 

Senado julgar ministros de Estado nos 

crimes de responsabilidade (art. 52 da 

CF/88); Poder Legislativo tem auxílio do 

Tribunal de Contas da União (TCU) para 

julgar contas dos administradores (art. 71 

da CF/88); o Congresso também pode 

instalar CPI para apurar fatos 

determinados (art. 58, § 3° da CF/88) 

Responsabilização de 

dirigentes do Bacen 

Dirigentes podem ser 

destituídos ad nutum pelo 

Presidente da República (art. 5°, 

Poder Legislativo não pode destituir 

dirigentes do Bacen; não há previsão legal 

clara de responsabilização do corpo 

funcional do Bacen; no âmbito de uma 

CPI, Congresso Nacional pode propor ao 
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Lei 6.045/74 e art. 84, I da 

CF/88) 

Ministério Público e ao próprio Bacen que 

abram processos administrativos e 

judiciais caso verificados desvios de 

conduta e indícios de práticas criminosas 

Fonte: Elaboração própria, a partir da legislação vigente e dos trabalhos de Duran (2012), Carvalho et al (2011), 

Carvalho (2005; 2012), Lahorgue Nunes (2000), Nunes (2005), Cruz Jr. & Matias-Pereira (2007) e Maia (2003). 
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ANEXO II: RESUMO DOS ATRIBUTOS-CHAVE DO FSB PARA REGIMES EFETIVOS 

DE RESOLUÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

N° Atributos-chave do FSB 

1 

Escopo 

Todas as instituições financeiras sistemicamente importantes devem ser incluídas nos 

regime de resolução, incluindo infraestruturas de mercado, naquilo que cabível. Todas 

as instituições financeiras sistemicamente importantes globais (G-SIFIs), de acordo 

com classificação do FSB, devem elaborar um plano de recuperação e resolução (RRP) 

e ser objeto de acordos de cooperação sobre instituições específicas. 

2 

Autoridade da resolução 

Autoridades devem ter mandato claro para resolução, principalmente em casos de 

múltiplas agências, com designação de uma para a liderança do processo, quando 

necessário.  

Poderes estatutários e mandato legal devem incluir busca da estabilidade financeira e 

proteção dos interesses de depositantes. Devem ter poderes para se engajar com 

contrapartes em outras países. 

Autoridades devem ser operacionalmente independentes, ter processos transparentes, 

governança sólida, recursos e se sujeitarem a mecanismos de accountability. 

Autoridade de resolução e seus funcionários devem ter proteção legal contra 

responsabilidade pelas decisões tomadas nos processos de resolução, se agindo de boa 

fé, e devem ter acesso às firmas para fins de planejamento e execução da resolução. 

3 

Poderes de resolução 

A resolução deve se iniciar quando a firma já não for mais viável ou quando tiver 

chances razoáveis de tornar-se insolvente. O regime deve ser instaurado o quanto antes 

para preservar os ativos da firma, e indicadores de não-viabilidade claros devem guiar 

as decisões de decretação da resolução. 

Autoridade de resolução deve ser revestida de diversos poderes, dentre os quais estão 

i) remover e substituir dirigentes; ii) nomear um administrador; iii) operar a firma, 
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podendo rescindir contratos, vender ou comprar ativos, fazer a exclusão de dívidas do 

balanço etc. 

Autoridade deve ter poderes para transferir ativos e passivos para uma terceira parte ou 

para uma instituição criada para tal fim, sem que para isso necessite do consenso dos 

credores ou constitua uma causa de rescisão contratual. 

Autoridade deve ter poderes para operar um banco-ponte. 

Autoridade deve ter poderes para realizar o “bail-in”, podendo retirar do balanço 

dívidas, converter em ações instrumentos de dívida não protegidas por seguros ou 

garantias. 

Autoridade deve ter poderes para decretar e operar a resolução de seguradoras. 

4 

Compensação, colateral e segregação dos ativos dos clientes 

O marco legal de liquidação de contratos e compensação de créditos deve ser claro e 

transparente e prever expressamente que a resolução não é fato que aciona direitos de 

vencimento antecipado do contrato se as obrigações substantivas permanecerem sendo 

adimplidas. 

5 

Salvaguardas 

A resolução deve respeitar a hierarquia entre credores de diferentes classes mas deve 

prever exceções ao princípio do tratamento igualitário entre credores da mesma classe 

por considerações sistêmicas. As perdas devem ser absorvidas primeiramente pelos 

acionistas, depois detentores de dívidas subordinadas e em seguida os credores com 

dívidas seniores. 

A autoridade de resolução deve ter poderes para agir rapidamente e com flexibilidade, 

sujeitando-se ao devido processo legal e aos remédios legais e constitucionais. 

Legislação que institui os regimes de resolução devem prever que ações judiciais 

apenas podem ser propostas após a resolução, para pedidos de perdas e danos. 

Legislação deve prever exceções à divulgação de informações pelas firmas sob 

resolução em situações que possam impedir a aplicação eficaz das medidas de 

resolução. 

6 

Recursos para as firmas em resolução 

Legislação deve prever o uso irrestrito de fundos públicos para a aquisição das firmas 

ou a criação de fundos de resgate especialmente destinados a tal fim. 
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Ressarcimento dos fundos dispendidos devem vir preferencialmente dos acionistas e 

credores não segurados ou do sistema financeiro. 

7 

Condições legais para a cooperação cross-border 

Legislação deve prover a autoridade financeira de mandato legal para a cooperação e 

troca de informações com autoridades estrangeiras. 

Leis nacionais não devem discriminar credores por sua nacionalidade. 

Leis nacionais devem proteger a confidencialidade das informações obtidas por uma 

autoridade em sua cooperação com contrapartes estrangeiras. 

8 

Grupos de Gestão de Crises (GGC) 

Autoridades do país de origem e de operação de instituições financeiras devem 

constituir GGCs para facilitar a condução de processos de resolução em múltiplas 

jurisdições. Os GGCs devem incluir bancos centrais, autoridades de supervisão e 

resolução, ministros das finanças e seguros de depósitos. 

9 

Acordos sobre instituições específicas 

Para todas as instituições financeiras com importância sistêmica global (G-SIFIs), 

acordos de cooperação específicos devem existir entre as autoridades do país de 

origem e aquelas onde a instituição mantém operações. 

A existência dos acordos deve ser tornada pública. 

10 

Avaliações de resolubilidade 

Autoridades devem empreender periodicamente, ao menos para G-SIFIs, avaliações de 

resolubilidade para averiguar a factibilidade das estratégias de resolução e sua 

credibilidade à luz dos impactos da falência da firma no sistema financeiro e na 

economia como um todo. 

11 

Planos de recuperação e resolução 

A legislação deve prever a existência de planos de recuperação e resolução, ao menos 

para as firmas com importância sistêmica domésticas. 

12 

Acesso e compartilhamento da informação 

Os países devem adotar medidas para que não haja impedimentos legais, regulatórios 

ou políticos contra a troca de informações entre as autoridades envolvidas nos 

processos de resolução. 
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Os países devem exigir que as firmas mantenham Sistemas de Gerenciamento da 

Informação (SGI) que tenham a capacidade de produzir informações em tempo hábil. 

A informação deve cobrir todo o grupo e as entidades isoladamente consideradas. 

 Fonte: FSB (2011a). Tradução livre nossa. 
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ANEXO III: RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DA BASILEIA PARA 

REGIMES DE RESOLUÇÃO CROSS-BORDER 

 

N° Recomendação do Comitê da Basileia 

1 

Mecanismos à disposição da autoridade financeiras devem ser aptos a minimizar 

impactos das crises ou das liquidações e promover a continuidade de “instituições 

financeiras sistemicamente importantes”. 

2 
Cada país deve estabelecer um arcabouço normativo e administrativo para a liquidação 

ordenada de grupos ou conglomerados financeiros. 

3 
Autoridades domésticas devem trabalhar pela convergência de mecanismos de resolução 

entre países. 

4 

Autoridades domésticas devem considerar o desenvolvimento de procedimentos para a 

facilitação de reconhecimentos mútuos de mecanismos de gerenciamento de crises e 

liquidação (extraterritorialidade e atitudes isoladas). 

5 

Órgãos de supervisão devem trabalhar em conjunto para, se necessário, baixar medidas 

regulatórias para reduzir a complexidade e interconexão entre estruturas e operações de 

um mesmo conglomerado. 

6 

Devem ser estabelecidos planos de contingência para a liquidação de instituições que 

operam cross-border, contendo (i) requerimentos mínimos para enfrentar desequilíbrios 

financeiros ou instabilidade financeira e (ii) previsão de cooperação entre autoridades. 

7 

Autoridades dos países onde operam instituições com presença em mais de uma 

jurisdição devem promover o compartilhamento de informações e a coordenação oficial 

com o objetivo de distribuição de responsabilidades pela regulação supervisão, provisão 

de liquidez, gerenciamento de crises e falências.  

8 

Os países devem promover o uso de técnicas de mitigação de risco que reduzam o risco 

sistêmico e busquem aperfeiçoar a resiliência de instituições e mercados financeiros 

críticos durante períodos de crise. 

9 

As autoridades domésticas devem dispor de poderes para determinar a suspensão da 

exigibilidade de obrigações de uma instituição sob regime especial e a transferência de 

seus ativos para outra instituição.  
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10 
Autoridades domésticas devem formular princípios e mecanismos claros para a cessação 

dos regimes de intervenção. 

 Fonte: Comitê da Basileia (2011a). Tradução livre nossa. 

 

  

 


