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RESUMO 

 

YOSHIKAWA, Caio Henrique. A história da governança corporativa das instituições 

financeiras no Brasil. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

A hipótese do presente trabalho é a de que o atual modelo jurídico da governança corporativa 

das instituições financeiras no Brasil, foi historicamente construído com base em quatro 

grandes momentos: (i) modernização do sistema financeiro nacional e do regime jurídico da 

insolvabilidade bancária; (ii) saneamento do sistema financeiro nacional, fortalecimento do 

Banco Central do Brasil e privatizações; (iii) internacionalização das instituições financeiras 

brasileiras e o impacto do direito estrangeiro; e (iv) resposta às evoluções tecnológicas e às 

demandas valorativas, ou expectativas sociais. Este trabalho visa demonstrar como este 

cainho histórico foi percorrido e, ao final, identificar a estrutura e as atuais práticas de 

governança corporativa de grandes bancos comerciais brasileiros. 

 

Palavras-chave: Direito comercial; direito societário; direito bancário; direito econômico; 

governança corporativa; bancos. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

YOSHIKAWA, Caio Henrique. A história da governança corporativa das instituições 

financeiras no Brasil. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The hypothesis of this work is that the current legal model of corporate governance of 

financial institutions in Brazil was historically built through four moments: (i) modernization 

of the Brazilian financial system and the legal regime of banking insolvency; (ii) “sanitation” 

of the Brazilian financial system, strenghtening of the Central Bank of Brazil and 

privatizations; (iii) internationalization of Brazilian financial institutions and the impact of 

foreign laws; and (iv) governance responses to technologic changes and social values, or 

expectations. This work aims to demonstrate how this path was followed and finally, to 

identify the current corporate governance structure and practices of big Brazilian comercial 

banks. 

 

Keywords: Commercial law; corporate law; banking law; financial regulation; economic 

law; corporate governance; banks. 
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1 Introdução 

 
 A hipótese do presente trabalho é a de que o atual modelo de governança corporativa 

das instituições financeiras no Brasil foi construído historicamente com base em quatro 

grandes momentos: (i) modernização do sistema financeiro nacional; (ii) saneamento do 

sistema e privatizações; (iii) internacionalização; e (iv) resposta às evoluções tecnológicas e 

às demandas valorativas. Estes momentos serão, de agora em diante, denominados 

“Momento I”, “Momento II”, “Momento III” e “Momento IV”, respectivamente. O modelo 

de governança corporativa das instituições financeiras no Brasil não se limita somente a 

componentes organizacionais internos, como estatutos, políticas e processos de tomada de 

decisão, mas também é composto por normas jurídicas, aqui denominadas “regulação da 

governança corporativa”. 

O Momento I consiste na formação do arcabouço jurídico do sistema financeiro 

brasileiro, motivado por um ímpeto de modernização das leis do sistema financeiro nacional, 

do mercado de capitais e das sociedades anônimas, com especial foco na Lei nº 4.595, de 31 

de dezembro de 1964, que criou o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central 

do Brasil (BCB), e na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, que consolidou as regras sobre 

instituições financeiras em crise, bem como responsabilidade dos administradores. Estas leis 

determinam a base da regulação da governança das instituições financeiras no Brasil, em 

especial os regimes de responsabilização dos administradores e a estrutura de fiscalização e 

regulação à qual as instituições financeiras estão submetidas. Este primeiro momento 

compreende as décadas de 1960 e 1970.  

O Momento II, também denominado “saneamento e privatização”, corresponde às 

décadas de 80 e 90. Ele é marcado pelo fortalecimento institucional do BCB como condutor 

efetivo da politica monetária e da supervisão bancária em um cenário de forte inflação, 

agravamento de problemas fiscais e crises econômico-financeiras dos bancos estaduais. O 

saneamento do sistema financeiro compreende as medidas tomadas por meio de leis e 

regulações do CMN e do BCB com vistas ao aperfeiçoamento da governança corporativa 

das instituições financeiras e ao aumento da rigidez da responsabilidade dos controladores e 

dos poderes do BCB para imposição de medidas de recomposição patrimonial, alienações 

de controle e reestruturações societárias. Destacam-se o Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de 
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fevereiro de 1987, que instituiu o Regime Especial de Administração Temporária (RAET) e 

a Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997.  

Após a estabilização inflacionária e a exposição da má-governança de diversas 

instituições financeiras, um conjunto de medidas de saneamento foram tomadas para livrar 

o Sistema Financeiro Nacional de instituições mal geridas e torná-lo mais concentrado em 

instituições mais hígidas. Os exemplos mais ilustrativos neste sentido são as políticas 

públicas consubstanciadas no Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento 

do Sistema Financeiro Nacional (PROER), Programa de Incentivo à Redução do Setor 

Público Estadual na Atividade Bancária (PROES) e do Programa de Fortalecimento das 

Instituições Financeiras Federais (PROEF). Neste segundo momento, o modelo brasileiro de 

governança corporativa de instituições financeiras sofreu modificações estruturais em 

decorrência das privatizações dos bancos estaduais, dada a sua relevância no setor.1 

O Momento III, também denominado “internacionalização”, compreende os anos 

1990 e o início dos anos 2000. Esta época é marcada pelo impacto de normas internacionais, 

como as decorrentes de relatórios emitidos pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basileia 

(BCBS, acrônimo em inglês de Basel Committee on Banking Supervision) e as de direito 

estrangeiro, na regulação da governança corporativa das instituições financeiras no Brasil. 

Este momento também é caracterizado por uma tentativa de recuperação do mercado de 

capitais brasileiro, com a criação do Novo Mercado (2001) e a promulgação da Lei nº 10.303, 

de 31 de outubro de 2001, que visou reformar a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

cujas normas de proteção aos acionistas minoritários haviam sido seriamente afetadas por 

mudanças feitas para viabilizar a maximização do prêmio de controle nas privatizações.2 

Dentre os diversos fatores ligados a este fenômeno, destacam-se: (i) a ocorrência de 

crises econômicas com impactos internacionais, como as crises mexicana (1994), asiática 

(1997), russa (1998), bolha da internet (2000), a moratória argentina (2001), e a crise 

                                                      
1 “Em 1988, os bancos estaduais e as caixas econômicas estaduais respondiam por 10% dos ativos e dos 
depósitos do sistema bancário, por 17% das operações de crédito e 6% do patrimônio líquido”.SALVIANO 
JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco Central do Brasil, 
2004. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. 
Acesso em: 4 jan. 2017, pp. 18-19. Em 1996, os ativos das instituições financeiras estaduais correspondiam a 
17% do sistema financeiro nacional, se levado em consideração seu valor contábil R$ 123 bilhões. Em 1996 
haviam 64 instituições financeiras estaduais. Ibid., p. 125. Atualmente há somente os bancos estaduais do Rio 
Grande do Sul, do Sergipe, do Espírito Santo, do Pará, de Brasília (distrital), e os bancos de desenvolvimento 
de Minas Gerais, do Espírito Santo. 
2 Destaca-se, neste caso, a Lei nº 9.457, de 5 de maio de 1997, que eliminou diversos direitos dos acionistas 
minoritários, inclusive a oferta pública de aquisição de controle acionário constante do artigo 254 da Lei nº 
6.404/1976. 
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financeira internacional (2008); (ii) a listagem de certificados de depósitos de valores 

mobiliários de instituições financeiras brasileiras na Bolsa de Valores de Nova York 

(NYSE), que as sujeita às normas da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Lei 

Sarbannes-Oxley (SOX) e (iii) a atuação transnacional de instituições financeiras brasileiras, 

que as sujeitam a obrigações internacionais de combate à lavagem de dinheiro e 

financiamento do terrorismo (como o USA PATRIOT ACT, de 2001) e de fornecimento de 

informações a autoridades fiscais estrangeiras (como o FATCA, de 2010). 

 O Momento IV, de resposta às demandas tecnológicas e de mudanças valorativas, 

compreende os anos 2000 e a década de 2010 até o ano de 2016. A regulação da governança 

corporativa das instituições financeiras volta-se então a responder a demandas tecnológicas, 

como incorporar regras de proteção de dados pessoais dos clientes em um cenário de cada 

vez maior dependência de sistemas eletrônicos, a fim de cumprir com regras da Lei 

Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001 (Lei do Sigilo Bancário) e da Lei nº 12.965, 

de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Soma-se a isso a incorporação à governança 

das instituições financeiras brasileiras, de busca por novas soluções adotadas por empresas 

de serviços financeiros que fazem utilização intensiva de tecnologia através de investimentos 

em incubadoras ou concursos para a absorção de novas ideias a serem integradas em seus 

processos e produtos. 

 Este momento é caracterizado ainda pela busca de atendimento a valores da 

sociedade que passaram a adquirir protagonismo no debate da governança corporativa tão 

ou mais relevante do que a simples maximização dos dividendos dos acionistas. Estes 

valores estão associados a normas mais específicas de proteção dos direitos humanos e do 

meio-ambiente, bem como prevenção a atos de corrupção. Políticas de gestão de risco 

socioambiental, departamentos de compliance e controles internos, deixaram de ser grandes 

temas de debates acadêmicos e passaram a ser exigências legais e regulatórias, impactando 

toda a estrutura de governança das instituições financeiras brasileiras. 

 

1.1 Metodologia 

 O presente trabalho não tem por objetivo estabelecer relações de causalidade, mas 

sim testar a hipótese dentro de uma construção histórica, em ordem cronológica, das 

reformas jurídicas em matéria de regulação da governança corporativa das instituições 
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financeiras no Brasil. Para tanto, a metodologia de pesquisa utilizada consiste em revisão de 

literatura, periódicos e materiais oficiais. 

Ressalta-se, contudo, que esta periodização dentro dos quatro momentos acima 

exposta é construída com base no momento de criação das normas que constituem a atual 

regulação da governança corporativa das instituições financeiras brasileiras. Isto não 

prejudica o fato de que, em momentos posteriores ao de sua criação, estas normas foram 

modificadas ou que tenha havido algum debate sobre elas.  

O presente trabalho conta com o ano de 1964 como seu marco temporal inicial. Este 

foi o ano de promulgação da Lei nº 4.595, que regula o Sistema Financeiro Nacional e cria 

o CMN e o BCB. A justificativa para a escolha deste ano é a de que não só o sistema de 

regulação e supervisão, como também a qualidade institucional do Banco Central e sua 

capacidade de fazer cumprir suas decisões (enforcement) impactam diretamente o modelo 

de governança corporativa adotado pelas instituições financeiras.3 

O conceito de instituições financeiras utilizado neste trabalho é o de Eduardo 

Salomão Neto, com base na interpretação do art. 17 da Lei nº 4.595/1964.4 Embora parte 

relevante das normas de regulação da governança corporativa, em especial as do CMN e do 

BCB sejam aplicáveis a diversas instituições, dentre elas, instituições financeiras e demais 

autorizadas a funcionar pelo BCB, o foco do presente trabalho reside nas instituições 

financeiras e, por um critério de relevância, nos bancos comerciais que também têm registro 

de companhia aberta. 

                                                      
3 Antes de 1964, os papeis de regulação do sistema financeiro brasileiro não eram muito claros e, a despeito de 
tentativas de criação de autoridades setoriais específicas para lidar com os problemas relativos ao crédito, como 
a Inspetoria-Geral dos Bancos em 1920 e da Superintendência da Moeda e do Crédito em 1945, na prática elas 
fracassaram devido ao poder econômico e político do Banco do Brasil, entidade detentora do monopólio da 
dívida pública, de emissões, do mercado de câmbio e da administração do tesouro nacional. Os monopólios do 
Banco do Brasil e sua proximidade com o poder político fizeram-no regulador de fato do sistema financeiro 
nacional.  Neste mesmo sentido, ainda alguns autores identificam que o Banco Central somente pôde assumir 
de modo mais efetivo sua posição de autoridade após a extinção da conta-movimento no ano de 1986. Cf. 
TAYLOR, Matthew. Institutional Development through Policy-Making: A Case Study of the Brazilian Central 
Bank. World Politics, [s.i], v. 61, n. 3, jun. 2009, p. 498. Disponível em: 
<http://scholar.harvard.edu/files/levitsky/files/taylor_banco_central_brasil_2009.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017 
Mais detalhes, no Capítulo 4, infra. 
4 “[...] deve-se interpretar o artigo 17 da Lei n° 4.595/64, que define as instituições financeiras em função de 
suas atividades privativas, como exigindo cumulativamente, (i) a captação de recursos de terceiros em nome 
próprio, (ii) seguida de repasse financeiro através de operação de mútuo, (iii) com o intuito de auferir 
lucro derivado da maior remuneração dos recursos repassados com relação à dos recursos coletados, (v) 
desde que a captação seguida de repasse se realize em caráter habitual”. (negrito no original). SALOMÃO 
NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 38. 
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Os bancos comerciais (ou carteiras comerciais de bancos múltiplos) aceitam 

depósitos e fornecem recursos para financiar o comércio, a indústria, as empresas 

prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. Portanto eles, não somente 

alcançam a maior parte da população, como são uma faceta mais visível e didática do 

conceito de instituição financeira como intermediação de depósitos e empréstimos, do que 

seriam outros tipos de instituição financeira, como sociedades de crédito, financiamento e 

investimento, sociedades de arrendamento mercantil, bancos de investimento ou bancos de 

desenvolvimento. 

 

1.2 Contribuição para a Literatura 

Espera-se que a presente monografia seja relevante para todos os que desejam 

compreender melhor, do ponto de vista histórico, como o Direito foi respondendo 

historicamente a determinadas pressões e moldando o exercício do poder no sistema 

financeiro brasileiro. 5 Esta compreensão é essencial para o desenvolvimento de 

interpretações mais sofisticadas da regulação da governança corporativa. Além disso, visa 

contribuir com a literatura jurídica ao não se limitar à exposição do conteúdo das normas, 

mas também observar a conjuntura na qual elas foram sendo construídas. 

 

1.3 Estrutura 

 Além da presente Introdução e da Conclusão, o trabalho está dividido em mais três 

partes. A primeira parte contém uma introdução teórica à governança corporativa das 

instituições financeiras. A segunda parte é composta por 6 capítulos, que tratam dos quatro 

principais momentos acima expostos. Em relação ao Momento I, o Capítulo 3 trata da 

modernização (e construção do atual) sistema financeiro brasileiro. No Momento II, o 

Capítulo 4 permitirá analisar a conjuntura do fortalecimento institucional do BCB e as crises 

dos bancos estaduais, e o Capítulo 5 descreverá como as políticas de saneamento do sistema 

financeiro para torna-lo mais hígido, bem como as privatizações impactaram a estrutura do 

                                                      
5 “Too often, the large firm’s ownership structure is analyzed as a purely business institution, as one arising 
solely from organizational imperatives, technical foundations and financial needs. The political and social 
predicates that make the large firm possible and that shape its form are not scrutinized as carefully, or at all, 
despite that variation in political and social conditions can deeply affect which firms, which ownership 
structures, and which corporate governance arrangements survive and prosper”. ROE, Mark. Political 
Determinants of Corporate Governance: Political Context, Corporate Impact. Nova York: Oxford 
University Press, 2011, p. v. 
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setor bancário brasileiro e, consequentemente, a regulação da governança corporativa. O 

Momento III será descrito no Capitulo 6, que, dentro de um contexto de internacionalização 

da atividade bancária, examinará o impacto das normas internacionais e do direito 

estrangeiro na regulação da governança corporativa das instituições financeiras brasileiras. 

O Momento IV será descrito no Capítulo 7, que tratará de como as instituições financeiras 

devem incorporar em sua governança as preocupações relativas às demandas tecnológicas e 

expectativas sociais. 

A terceira parte visa ilustrar o estágio atual da governança corporativa das 

instituições financeiras no Brasil, ao dissecar as estruturas de controle e administração e 

tratar brevemente das principais políticas de governança dos quatro maiores bancos 

comerciais do país (Bradesco, Banco do Brasil, Santander Brasil e Itaú Unibanco (Holding). 

A escolha destes bancos obedece a um critério de relevância com base nos dados de 

concentração de mercado do país.6 Por fim, segue a conclusão. 

 

  

                                                      
6 Conforme os dados mais recentes publicados pelo Banco Central, as maiores instituições financeiras por valor 
de ativos são, respectivamente: Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Bradesco e 
Santander Brasil, que representam 80% do valor dos ativos totais, 82% dos depósitos totais e 65% do 
patrimônio líquido dos bancos brasileiros, com a exclusão dos BNDES. Dados extraídos do Sistema IF Data, 
do Banco Central, data-base: setembro de 2016. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Dados Selecionados de 
Entidades Supervisionadas - IF.data. Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/informes/relatorios>. 
Acesso em: 1 jan. 2017. O cálculo inclui bancos comerciais, múltiplos, com ou sem carteira comercial e caixa 
econômica, exclui cooperativas centrais e cooperações de crédito, bancos de desenvolvimento, cooperativas de 
crédito singulares, crédito não bancário e crédito via Mercado de capitais. 
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PARTE I – UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA GOVERNANÇA 
CORPORATIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

2.  Governança corporativa nas Instituições Financeiras. 

2.1 As particularidades da governança corporativa bancária 

As instituições financeiras contam com problemas de governança corporativa 

similares às demais empresas, tais como conflitos de interesse entre acionistas e 

administradores, entre acionistas controladores e minoritários, e entre a própria empresa e 

os demais envolvidos ou afetados por sua atividade, como, trabalhadores, credores e a 

comunidade em que atua (stakeholders, ou “partes interessadas”).7 

No entanto, a confiança da poupança popular aos bancos e seu poder criador de 

moeda escritural não raro é uma questão de estabilidade social e, consequentemente, de 

política pública. É por isso que o conflito entre credores e bancos assume contornos mais 

determinantes em matéria de regulação. A própria atividade de intermediação financeira cria 

um fenômeno, a “transformação de liquidez” ou “de vencimento” (liquidity ou maturity 

transformation) por meio do qual ela transforma passivos líquidos (como depósitos à vista, 

isto é, que podem ser sacados a qualquer momento pelos depositantes) em ativos ilíquidos 

(créditos a prazo, que podem ser pagos em semanas, meses ou mesmo em anos). É por isso 

que o setor bancário é tão regulado.8 

Esta conclusão pode ser obtida por indução da própria regulação do sistema 

financeiro. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 reconhece a função pública do 

sistema financeiro ao prever em seu artigo 192 que: 

 

                                                      
7 No presente trabalho, será utilizado o termo em português “partes interessadas” em substituição ao termo em 
inglês “stakeholders”, muito comum na literatura de governança corporativa e utilizado para designar outras 
pessoas cujos interesses são diretamente afetados pelas atividades da empresa como credores, fornecedores, 
consumidores, trabalhadores, bem como a comunidade em que a empresa atua. 
8 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Corporate 
Governance and Financial Crisis: Key Findings and Main Messages. [s.l]: OCDE, 2009. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/43056196.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 
9. “Deregulation has been about changes in the rules of the game rather than the abandonment of rules 
altogether. No country has adopted a complete laissez-faire approach to their financial systems.” 
CIANCANELLI, Penny; REYES-GONZALEZ, Jose Antonio. Corporate Governance in Banking: A 
Conceptual Framework. SSRN Electronic Journal, [s.l.], jun. 2000. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.253714, p. 5. 
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“O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da 
coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as 
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que 
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas 
instituições que o integram.” 

 

A guisa de exemplo, a Resolução CMN nº 4.019, de 29 de setembro de 2011, prevê 

que o BCB poderá determinar a suspensão ou limitação da distribuição de resultados caso as 

instituições financeiras estejam sujeitas a determinadas situações que possam comprometer 

o regular funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, dentre elas, deficiência nos 

controles internos e “outras situações que, a critério do Banco Central do Brasil, possam 

acarretar riscos à solidez da instituição, ao regular funcionamento ou à estabilidade do 

SFN” (art. 2º, V, VIII, e art. 3º, VII). 

Após definir o objetivo primário da governança corporativa bancária como 

salvaguardar os interesses das partes interessadas9 em conformidade com o interesse público 

em bases sustentáveis, o relatório “Guidelines – Corporate governance principles for 

banks”10, emitido pelo BCBS em julho de 2015, determina que: “o interesse dos acionistas, 

nos casos de bancos de varejo, deve ser secundário ao interesse dos depositantes”. (itálico 

nosso; tradução livre).11 

Assim, a governança corporativa das instituições financeiras deve ser conduzida de 

modo a lidar de maneira mais atenta a um nível adicional de conflito de agência: o conflito 

entre os depositantes e os controladores/administradores. Este conflito decorre da própria 

estrutura patrimonial das instituições financeiras que, em virtude de sua atividade de 

intermediação, são entidades com alto grau de alavancagem.12 Esta estrutura financeira está 

por trás de todas as regras contidas na regulação financeira que disciplinam a tomada de 

risco.  

Klaus Hopt traça uma linha divisória entre o que ele denomina de “governança de 

capital” (equity governance) e “governança de dívida” (debt governance). A primeira é 

                                                      
9 Inclusive os acionistas. 
10 Em português: “Diretizes – Princípios de Governança Corporativa para bancos”. 
11 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Guidelines: Corporate governance principles for 
banks. Basileia: Bank For International Settlements, 2015. Disponível em: 
<http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 3. 
12 MACEY, Johnathan; O'HARA, Maureen. Bank Corporate Governance: A Proposal for the Post-Crisis 
World. FRBNY Economic Policy Review, Nova York, v. 22, n. 1, p.85-105, ago. 2016. Disponível em: 
<https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/2016/epr_2016_post-crisis-
world_macey.pdf?la=en>. Acesso em: 2 jan. 2017, p. 87. 
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conduzida pelos acionistas e está ligada ao direito societário, e a segunda, pelos depositantes 

e demais credores.13 

Os principais atores da governança corporativa nas instituições financeiras são os 

acionistas, administradores, as autoridades regulatórias e os depositantes. Os acionistas têm 

por objetivo a maximização do valor de suas ações e dos dividendos recebidos. Além disso, 

são mais propensos à tomada de risco quanto maior for a alavancagem do banco.  

A “alavancagem bancária” diz respeito à proporção de capital de terceiros em relação 

a capital próprio utilizada pelo banco para exercer suas atividades. Em um banco comercial 

de varejo, pode ser ilustrado como a proporção entre dinheiro depositado pelos correntistas 

ou poupadores e o capital investido por seus acionistas. A alavancagem tem o condão tanto 

de potencializar tanto lucros como perdas. 

Admati e Hellwig explicam de forma bastante didática o fenômeno da alavancagem 

com base no exemplo de uma mulher que compra uma casa própria no valor de 

US$ 300.000,00, sendo que deste valor, ela paga US$ 30.000,00 de entrada (o que 

corresponderia a capital próprio) e US$ 270.000,00 ela toma emprestado por meio de um 

financiamento habitacional (capital de terceiros). Neste exemplo, os juros serão excluídos, 

pois parte-se do pressuposto de que ela os está pagando com o dinheiro que era utilizado 

para pagar o aluguel. 

Caso o valor de mercado da casa suba em 5% após um ano, ou seja, para 

US$315.000,00, e ela decida vender a casa, conseguirá pagar o valor do financiamento de 

US$ 270.000,00 e ainda conseguir US$ 45.000,00, sendo que este valor é US$ 15.000,00 

superior à sua entrada de US$ 30.000,00. Ou seja, seu retorno sobre o capital investido terá 

sido de 50% com base em 5% de variação para cima do valor do bem. Se dentro deste mesmo 

período, o valor de mercado da casa diminuir 5%, ou seja, para US$ 285.000,00, ela 

conseguirá pagar o financiamento de US$ 270.000,00. No entanto, restará a ela apenas US$ 

15.000,00. Visto que a entrada paga foi de US$ 30.000,00, ela terá perdido 50% do seu 

capital investido com base em somente 5% da variação para baixo do valor do bem. 

Agora, considerando que o valor de mercado da casa diminuiu 15%, a mulher a 

venderá por US$ 255.000,00. Neste caso, esse valor é menor do que os US$ 270.000,00 que 

                                                      
13  HOPT, Klaus. Better Governance of Financial Institutions. ECGI Working Paper Series In Law, [s.l], v. 
0, n. 207, p.1-65, abr. 2013. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2212198>. 
Acesso em: 2 jan. 2017, p. 1. 
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ela deve ao seu financiador. Portanto, ela não somente terá perdido todo o seu capital como 

sua dívida do financiamento será superior ao próprio valor de mercado da casa financiada. 

Estes efeitos seriam reduzidos caso a alavancagem fosse menor, isto é, se a mulher 

utilizasse mais capital próprio para a compra de sua casa. Se, ao invés de US$ 30.000,00 de 

entrada, fossem pagos US$ 60.000,00 o valor de seu financiamento seria somente de 

US$ 240.000,00. Certamente os juros seriam menores neste caso, mas o valor adicional a ser 

dado de entrada sairia do pagamento destes juros reduzidos. Se o valor da casa subir 5% e 

ela for vendida por US$ 315.000,00, seu ganho seria de US$ 75.000,00, ou seja, 25% maior 

do que seu investimento inicial de US$ 60.000,00. Se o valor da casa é reduzido em 5% e 

ela é vendida por US$ 285.000,00, ela terá em mãos US$ 45.000,00 após pagar o 

financiamento de US$ 240.000,00. Neste caso, a perda seria somente de 25%.14 

Em resumo, ao mesmo tempo em que atividades com alto nível de alavancagem 

podem gerar lucros extraordinários em função de pequenas variações do valor de mercado 

de seus ativos, elas podem causar também enormes prejuízos. Em virtude da natureza de sua 

atividade, os bancos têm alto grau de alavancagem. Além disso, os riscos decorrentes de suas 

operações ativas (riscos de crédito) e dos títulos que detêm (riscos de mercado) podem 

resultar em uma oscilação significativa da precificação do componente ativo de seus 

balanços, potencializando suas perdas. Em relação à alavancagem, dados de 2015 mostram 

que para US$ 100 constantes do caixa dos bancos dos Estados Unidos, somente US$ 6 

ingressaram a título de contribuição de capital pelos acionistas.15 

Uma alavancagem tão elevada faz com que os administradores e controladores de 

instituições financeiras tomem mais risco em suas operações. Visto que a maior parte do 

capital em risco é de terceiros, como credores e depositantes, suas perdas não serão tão 

significativas. Em um cenário no qual os sócios contam com a limitação de responsabilidade, 

este incentivo é cada vez maior. Portanto, embora os ganhos sejam potencializados pela 

alavancagem, os maiores afetados serão os credores caso os riscos se materializem em 

situações de quebra. Soma-se a isso o fato de que a quebra de uma instituição financeira 

pode produzir resultados politicamente indesejáveis e sérias convulsões sociais. Não por 

outra razão, e, principalmente nos casos de instituições financeiras muito grandes, 

conhecidas como “Instituições Financeiras Sistemicamente Importantes” ou “SIFI”, existe 

                                                      
14 ADMATI, Adnat; HELLWIG, Martin. The Bankers’ New Clothes: What’s Wrong with Banking and What 
to Do about It. Princeton: Princeton University Press, 2013, pp. 18-23. 
15 ONARAN, Yalman. Bloomberg L.P. Capital Requirements: Limiting Bank Leverage. 2016. Disponível 
em: <https://www.bloomberg.com/quicktake/banks-leverage-capital-ratios>. Acesso em: 2 jan. 2017. 
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uma garantia “implícita” dos depósitos pelo governo, sendo as perdas socializadas entre os 

contribuintes.16 Foi isso o que aconteceu com o Citigroup no pós-crise.17 

Portanto, os credores são atores relevantes nas relações entre agente e principal no 

setor bancário. Independentemente de estes credores serem titulares de bonds emitidos pela 

instituição financeira, correntistas, poupadores, ou mesmo outras instituições financeiras no 

mercado de crédito interbancário, sua posição como provedores da maior parte dos fundos 

utilizados na atividade empresarial faz com que tenham interesse em uma boa governança 

das instituições financeiras e sejam atores tão relevantes quanto os acionistas. 

Os credores têm como maior interesse serem pagos de volta. Depositantes em contas-

correntes e contas-poupança são credores mais avessos ao risco. Estes investimentos são 

menos arriscados e, portanto, menos remunerados.18 No entanto, dada a aversão ao risco por 

parte destes depositantes, seu objetivo é “guardar” economias de uma forma segura para que 

possam usá-la no futuro, principalmente para o atendimento de necessidades básicas, tais 

como a compra de um imóvel, de um automóvel ou mesmo despesas médicas. Pequenos 

depositantes, empregados e outros credores são geralmente pouco qualificados para entender 

os riscos e as complexidades de uma atividade de instituição financeira.  

Por outro lado, grandes credores podem fazer uso da debt governance e negociar a 

obtenção de garantias reais ou fidejussórias, extensão de crédito às expensas de credores 

quirografários, ou mesmo se envolverem na administração e serem tratados pela lei como 

administradores de fato, deste modo sendo responsáveis por perdas. Não raro, as próprias 

instituições financeiras são estes grandes credores. A utilização de obrigações de fazer 

(covenants) financeiras, como limites de endividamento, submissão prévia de mudanças 

estatutárias e balanços patrimoniais aos bancos, bem como a responsabilização legal por 

financiamento a empreendimentos danosos são uma prova do poder dos grandes credores.19 

Caprio Jr. e Levine tratam de características dos bancos e seus efeitos na governança 

corporativa. A primeira é a opacidade dos bancos, resultante da complexidade de sua 

                                                      
16 SMITH, Penelope; TAN, Nicholas. Total loss-absorbing capacity. Bulletin Of The Federal Reserve Bank 
Of Australia, Sydney, p.59-66, dez. 2015. Disponível em: 
<https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2015/dec/pdf/bu-1215-7.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 59. 
17 REUTERS. Citigroup gets massive government bailout. 2008. Disponível em: 
<http://www.reuters.com/article/us-citigroup-idUSTRE4AJ45G20081125>. Acesso em: 2 jan. 2017. 
18 Arts. 11 e 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991. 
19 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade 
Anônima. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 80. 
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estrutura e de suas atividades, resultando em assimetria de informação.20 Esta assimetria é 

agravada também pela utilização intensiva de informação pelo mercado financeiro, que com 

o progresso da tecnologia, trabalha com arbitragens de preços entre os mais diversos 

produtos, tais como derivativos, mercadorias, ações, moedas diferentes, taxas de juros e 

créditos. O high frequency trading do qual os bancos são grandes participantes, permitem 

que estas transações sejam feitas em milissegundos.21 

A assimetria de informação faz com que seja: (i) mais difícil para credores e 

acionistas monitorarem administradores e prepararem contratos adequados de incentivo; (ii) 

mais fácil para administradores e grandes investidores (ou acionistas controladores) 

explorarem os benefícios privados do controle ao invés de maximizar valor; (iii) improvável 

que potenciais compradores externos com má informação possam fazer ofertas 

suficientemente efetivas nos casos de tomadas hostis de controle, que incentivem a melhora 

nas boas práticas de governança corporativa – esta hipótese mais frequente nos casos de 

bancos com capital pulverizado; e (iv) provável que um setor mais monopolístico resulte em 

padrões mais baixos de governança corporativa através de competição no mercado de 

produtos, se comparado a uma indústria com menor assimetria de informação.22  

A assimetria de informação é um dos fatores mais graves para os investidores de 

instituições financeiras, seja a título de capital, seja a título de dívida. A atividade financeira 

com o passar dos anos se tornou cada vez mais complexa, assim como a regulação e os 

modelos de riscos desenvolvidos pelas empresas. A ausência de conhecimento especializado 

é uma barreira significativa ao monitoramento efetivo das instituições financeiras. Em um 

país onde o analfabetismo funcional chega a quase 30%, esse problema se agrava ainda mais, 

especialmente em se tratando de depositantes.23 

O problema dos contratos de incentivo para os administradores ficou claro na crise 

financeira de 2008 e resultou em diversas recomendações para mudanças regulatórias que 

                                                      
20 CAPRIO JUNIOR, Gerard; LEVINE, Ross. Corporate Governance of Banks: Concepts and International 
Observations. [s.l]: World Bank, 2002, p. 2. 
21 KAY, John. Other People's Money: The Real Business of Finance. Nova York: Public Affairs, 2015, p. 2. 
22 CAPRIO JUNIOR, Gerard; LEVINE, Ross. Op. cit., pp. 4-8;14. 
23 O Instituto Paulo Montenegro, braço de ação social do IBOPE, estimou por graus o nível de analfabetismo 
no Brasil por meio de uma metodologia resultante no Índice Nacional de Analfabetismo Funcional (INAF). O 
estudo concluiu que o índice de analfabetismo funcional de pessoas com idade entre 15 e 64 anos é de 27%. 
INSTITUTO PAULO MONTENEGRO - AÇÃO EDUCATIVA. Indicador de Analfabetismo 
Funcional: Estudo especial sobre analfabetismo e mundo do trabalho. São Paulo: Instituto Paulo Montenegro, 
2016. Disponível em: <http://acaoeducativa.org.br/wp-
content/uploads/2016/09/INAFEstudosEspeciais_2016_Letramento_e_Mundo_do_Trabalho.pdf>. Acesso 
em: 5 jan. 2017, p. 7.  
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vinculassem a remuneração variável dos administradores ao desempenho de longo prazo da 

instituição financeira.24 A vinculação da remuneração das instituições financeiras ao volume 

de criação de operações de crédito nos Estados Unidos permitiu o crescimento desenfreado 

de operações de financiamento habitacional. Com o tempo, indivíduos cuja capacidade de 

crédito era altamente questionável, também conhecidos como tomadores subprime, 

passaram a ser contemplados por financiamentos. Os agentes originadores deste 

financiamento eram mais e mais remunerados por taxas, sendo que os bancos transferiam 

estes riscos (onerosamente) a outros bancos, que por sua vez, o faziam para o mercado de 

capitais por meio da criação de instrumentos financeiros altamente complexos, também 

conhecidos como CDOs (collateralized debt obligations), em geral classificados como 

sendo de baixo risco por agências de classificação de risco, tais como Moody’s, S&P e Fitch. 

Sabendo da baixa qualidade dos créditos, os bancos apostavam contra a sua solvência ao 

transferir os riscos para entidades que vendiam derivativos de crédito (credit default 

swaps).25 

O objetivo desta seção, contudo, não é descrever a crise financeira de 2008. O ponto 

é que a remuneração variável de curto prazo dos administradores das instituições financeiras 

com base nas taxas de originação destes empréstimos, vendas de credit default swaps, 

cessões de crédito e estruturação de operações com base nos créditos subprime foi muito 

lucrativa para os administradores até o cenário implodir com o aumento progressivo do 

inadimplemento dos financiamentos habitacionais nos Estados Unidos. Embora a origem da 

crise tenha sido local, seus impactos foram sentidos no mundo inteiro. E os lucros obtidos 

com base em um modelo remuneratório de má qualidade o foram às expensas dos 

investidores e dos próprios bancos, que tiveram de ser socorridos pelo Estado.  Não por outra 

razão, a estrutura de incentivos de comportamento dos administradores se tornou um grande 

tema em matéria de governança corporativa no pós-crise.26 

                                                      
24 SHEARMAN & STERLING LLP. The Re-Proposed Rule on Incentive-Based Compensation at 
Financial Institutions: Overview and Observations. [s.l]: Shearman & Sterling LLP, 2016. Disponível em: 
<http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2016/05/The-Re-Proposed-Rule-on-
Incentive-Based-Compensation-at-Financial-Institutions-Overview-and-Observations-CGE-050516.pdf>. 
Acesso em: 2 jan. 2017. 
25 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISSION - UNITED 
STATES OF AMERICA. The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of the National Commission 
on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States of America. Washington, D.C: Public 
Affairs Report, 2011. Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf>. 
Acesso em: 3 jan. 2017, pp. 8, 89 e ss.  
26 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Corporate 
Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages. [s.l]: OECD, 2009. Disponível em: 



 26

Segundo o estudo Bank Boards and Financial Crisis: a corporate governance study 

of 25 largest European banks27, realizado em 2009 pela consultoria Nestor Advisors Ltd., 

os problemas de governança no âmbito do conselho de administração ao longo da crise 

financeira de 2008 foram basicamente relacionados a assimetria (e fluxos) de informação 

sobre gestão de risco: (i) fracasso em detectar alavancagem excessiva; (ii) subestimação de 

riscos de liquidez; e (iii) foco na mensuração do risco ao invés da identificação do risco. Os 

conselheiros não executivos (non executive directors) se contentaram em seguir os 

executivos em focar quase que exclusivamente em capital regulatório do que em medidas 

mais óbvias, como a alavancagem.28 

Outro fator que afeta (ou prejudica) a governança das instituições financeiras 

apontados por Caprio Jr. e Levine, é própria regulação bancária, pois (i) a existência de 

garantidores de depósitos reduz os incentivos ao monitoramento por depositantes protegidos, 

e o desejo dos bancos de captar dinheiro de credores grandes e não garantidos, os quais 

teriam incentivos para monitorar, e aumenta o incentivo para que os bancos direcionem seus 

ativos para investimentos mais arriscados, (ii) restrições regulatórias criam concentração de 

propriedade, (iii) restrições regulatórias de entrada reduzem a concorrência e a probabilidade 

de tomadas hostis de controle (no caso de bancos com capital disperso), de modo que 

reduzem pressões de mercados para que os administradores maximizem lucros, e (iv) 

reguladores e supervisores bancários frequentemente têm seus próprios incentivos em 

influenciar administradores que não coincidem com maximização de lucros.29 

O último problema de governança corporativa apontado por Caprio Jr., e Levine é 

aquele relativo a bancos estatais. No Brasil esta é uma realidade, visto que alguns dos 

maiores bancos do país são estatais, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 

A garantia implícita dos credores prestada pelo Estado pode permitir que estes bancos 

captem recursos por um custo mais reduzido do que seus competidores privados. Além, é 

claro, de repasses oficiais financiados pelo erário ou por poupança forçada. Isso lhes dá uma 

vantagem competitiva muito grande sobre seus concorrentes privados, além de reduzir os 

incentivos para monitoramento por parte dos depositantes e dos cidadãos, seus 

                                                      
<http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/43056196.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2017, p. 
12. 
27 Em português: “Conselhos Bancários e Crise Financeira: estudo de governança corporative dos 35 maiores 
bancos europeus”. 
28 NESTOR ADVISORS LTD. Bank Boards and the Financial Crisis: A corporate governance study of 
the 25 largest European banks. Londres: Nestor Advisors Ltd, 2009, pp. 50, 51, 58. 
29 CAPRIO JUNIOR, Gerard; LEVINE, Ross. Corporate Governance of Banks: Concepts and International 
Observations. [s.l]: World Bank, 2002, pp. 15-19 
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“controladores finais”. A utilização dos bancos oficiais para objetivos de políticas públicas 

ao invés de maximizar valor para os acionistas, em especial no caso de sociedades de 

economia mista, é objeto de discussão na literatura especializada, mas não é um problema 

exclusivo das instituições financeiras.30 

Conflitos de agências em instituições financeiras públicas são ainda mais complexos 

do que em empresas comuns. O primeiro é o conflito entre os titulares da instituição 

financeira pública, que são os cidadãos, e os administradores da instituição financeira. Estes 

podem vir a se comportar de modo que maximize seus interesses pessoais, como por 

exemplo, promover uma política de condução de gastos potencialmente prejudicial à 

instituição no longo prazo para favorecer o agente político que os nomearam.  

Do outro lado do espectro, é possível também uma situação de conflito entre o 

administrador da instituição financeira pública e o agente político. Este é o segundo conflito 

de agência peculiar às instituições financeiras públicas. Eventualmente é possível que o 

administrador da instituição financeira atue de modo a maximizar seus retornos financeiros 

e, por conseguinte, a sua remuneração variável, em detrimento de uma política pública. Visto 

que os dirigentes de instituições financeiras públicas são nomeados pelo próprio Executivo 

e demissíveis ad nutum, esta hipótese somente estaria presente nos casos em que a assimetria 

de informação entre agente político e administrador seja bastante significativa. 

A promoção de uma melhor governança corporativa das instituições financeiras 

também decorre do fato de que o sistema financeiro é inteiramente baseado na confiança. 

Historicamente, objetos considerados valiosos eram utilizados para exercer as funções 

monetárias de reserva de valor, unidade de conta e meio de troca, ou pagamento. Com o 

tempo, estas funções foram sendo exercidas por diversos metais preciosos até a adoção em 

nível global do padrão-ouro.31.  

Em 1944, as potências mundiais se reuniram em Bretton Woods para definir qual 

seria a nova arquitetura do sistema financeiro internacional. Uma das propostas adotadas foi 

a adoção do padrão-dólar. O dólar, por sua vez, seria lastreado nas reservas de ouro dos 

Estados Unidos. No entanto, em 1971, sob o pretexto de evitar ataques especulativos contra 

o dólar, o então presidente Richard Nixon decidiu suspender temporariamente a 

                                                      
30 PARGENDLER, Mariana. State Ownership and Corporate Governance. Fordham Law Review, [s.l.], v. 
80, n. 6, p.2917-2973, maio 2012. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.185445, pp. 2935-2936. 
31 EICHENGREEN, Barry. Globalizing Capital: A History of the International Monetary System. 2. ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2008, pp. 7, 41. 
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conversibilidade do dólar em ouro. Esta suspensão temporária existe até hoje e basicamente 

a moeda norte-americana, lastro das demais, é valorizada com base na confiança de seu poder 

econômico.32 Neste sentido, temos o que hoje é denominada “moeda fiduciária”. Em outras 

palavras, todo o sistema monetário é baseado na confiança. 

O mesmo acontece com o sistema bancário. Os bancos criam moeda e as pessoas 

acreditam que o dinheiro depositado nos bancos poderá ser utilizado para seu pagamento, 

ainda que na prática este dinheiro esteja fisicamente na mão de outras pessoas que tomaram 

dinheiro emprestado do banco. Estas pessoas, por sua vez, podem depositar este mesmo 

valor nos demais bancos, que emprestarão este dinheiro a um terceiro e assim por diante. É 

por isso que a boa gestão do fluxo financeiro é essencial para as instituições financeiras. 

Descasamentos entre depósitos, pagamentos (de juros e principal) dos tomadores e 

concessão de crédito podem ser fatais. 

Uma crise de confiança na solvabilidade ou liquidez dos bancos pode fazer com que 

os depositantes corram até eles para sacar o dinheiro (a “corrida bancária” ou “corrida aos 

bancos”). A crise de confiança em um banco que se tornou insolvente pode fazer com que 

outros acreditem que os demais bancos também estejam em más condições financeiras, 

resultando em uma corrida àqueles bancos em tese saudáveis e, de modo a ocasionar uma 

crise de proporções sistêmicas. 

No caso brasileiro, não só existe uma participação muito grande de bancos estatais 

de varejo na economia, como muitos bancos privados fornecem crédito empresarial por meio 

de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).33 Neste 

caso, uma corrida bancária aos bancos privados não só teria o efeito de prejudicar o erário 

em decorrência de operações emergenciais de liquidez como também pela impossibilidade 

de os compromissos com o BNDES serem honrados. Ressalta-se que os recursos do BNDES 

são provenientes ou do Tesouro Nacional (Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, art.1º) 

ou de poupança forçada, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador (Lei nº 8.019, de 11 de 

abril de 1990, arts. 1º e 2). 

                                                      
32 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Office of the Historian. Department of State. Nixon and the End of 
the Bretton Woods System, 1971–1973. Disponível em: <https://history.state.gov/milestones/1969-
1976/nixon-shock>. Acesso em: 1 jan. 2017. 
33 MARQUES, Felipe. Banco privado retoma apetite por linhas do BNDES. Valor Econômico. São Paulo. 29 
maio 2014. Disponível em: <http://www.valor.com.br/financas/3566896/banco-privado-retoma-apetite-por-
linhas-do-bndes>. Acesso em: 3 jan. 2017. 



 

 
 

29

A despeito de a confiança ser uma percepção subjetiva, sua crise é um fato social e 

pode desencadear consequências bastante indesejáveis em matéria de sistema financeiro. A 

história relativamente recente de sequestro de poupanças no Brasil no período da 

hiperinflação, que dizimou as economias de uma multidão de famílias de classe média, não 

raro é campo fértil para boatos de que, em momentos de crise, o governo vai tomar 

novamente este tipo de decisão. Estes boatos podem também podem provocar corridas 

bancárias e seu maior ou menor impacto vai depender do esforço do governo em desmenti-

lo34. A conclusão inequívoca, no entanto, é a de que o sistema bancário é todo baseado na 

confiança e uma boa governança certamente contribui para fortalecer esta confiança e reduz 

a possibilidade de grandes rupturas. Não à toa as instituições financeiras investem tantos 

recursos para o fortalecimento de sua imagem 

Por fim, em um cenário ideal no qual as instituições financeiras somente auferem 

lucros decorrentes de sua atividade privativa, isto é, captar recursos junto ao público e 

emprestá-los, o risco de crédito talvez seja o mais relevante.35 No entanto, com a criação de 

bancos múltiplos, que integram cada vez mais as atividades de banco comercial com a de 

banco de investimentos, as denominadas “operações proprietárias” ou de “tesouraria” 

adquiriram cada vez mais importância na atividade bancária.36 Reforça-se aí a relevância 

cada vez maior de aquisição de títulos públicos pelos bancos, em especial após a criação das 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) em 1964, que passou a proteger estes 

títulos da inflação.37 

Também cabe notar que a evolução tecnológica fez com que os bancos passassem a 

estar cada vez mais dependentes de seus sistemas de informação para suportar os fluxos 

informacionais e financeiros resultantes de sua atividade. A integração de partes interessadas 

além dos acionistas e regras mais rígidas de responsabilidade ambiental (inclusive dos 

                                                      
34 Boatos assim são comuns na história recente do Brasil. À guisa de exemplo, cf. FERNANDES, Adriana; 
SOUZA, Nivaldo; PORTO, Gustavo. Governo nega boato sobre confisco da poupança O Estado de São 
Paulo. São Paulo, 13 fev. 2015. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-nega-
boato-sobre-confisco-da-poupanca,1634070>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
35 Ressalta-se que a concepção de atividade privativa e o papel dos bancos em basicamente financiar atividades 
produtivas e o consumo têm sido postos em questão em decorrência do papel cada vez mais destacado do 
mercado de crédito interbancário. KAY, John. Other People's Money: The Real Business of Finance. Nova 
York: Public Affairs, 2015, p. 193. 
36 PRATES, Daniela Magalhães. Bancos e ciclo de crédito: Da estabilização à crise financeira. In: 
MARCOLINO, Luiz Cláudio; CARNEIRO, Ricardo. Sistema Financeiro e Desenvolvimento no Brasil: do 
Plano Real à crise financeira. São Paulo: Atitude, 2010, p. 133. 
37 TAVARES, Martus A. R.; CARVALHEIRO, Nelson. O Setor Bancário Brasileiro: Alguns aspectos do 
crescimento e da concentração. São Paulo: FIPE-USP, 1985, p. 33. 
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financiadores)38 e trabalhista criou a necessidade de se ampliar o escopo das regras de 

governança corporativa aplicáveis aos bancos. Surgem aí os conceitos de riscos de credito, 

de mercado, operacional e socioambiental, que exigirão estruturas específicas dentro da 

governança corporativa dos bancos para sua devida gestão. 

 

2.2 Os grandes debates internacionais sobre governança corporativa nas instituições 

financeiras 

Em setembro de 1999, o BCBS emitiu o primeiro relatório especificamente voltado 

à governança corporativa bancária, denominado “Enhancing Corporate Governance for 

Banking Organizations”, daqui em diante denominado “Relatório de 1999”.39 Este relatório 

foi preparado logo após a publicação dos Princípios de Governança Corporativa da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em junho do 

mesmo ano. 40 

Visto que o BCBS atualmente é uma das principais fontes normativas em matéria de 

regulação financeira, cabe uma breve digressão a respeito de sua história. Em 1973, o regime 

monetário internacional arquitetado em Bretton Woods e baseado em taxas fixas de câmbio 

entrou em colapso.41 No ano seguinte, o banco alemão Bankhaus Herstatt perdeu teve sua 

licença para operar revogada pela autoridade supervisória da Alemanha Ocidental após ter 

sido descoberto que sua exposição à moeda estrangeira era o triplo de seu capital. Esta 

revogação resultou em sérios problemas financeiros, pois os bancos que tinham operações 

com o Bankhaus Herstatt sofreram várias perdas. Exposição ao risco cambial também 

provocou a quebra do Franklin National Bank of New York no mesmo ano.42 

                                                      
38 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 3º, IV, e art. 14, §1º (responsabilização do poluidor indireto). 
39 Em português: “Fortalecendo a Governança Corporativa para Instituições Bancárias”. BASEL 
COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Enhancing corporate governance for banking 
organisations. Basel: Bank For International Settlements, 1999. Disponível em: 
<https://www.bis.org/publ/bcbsc138.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017. 
40 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. OECD 
Principles of Corporate Governance. [s.l]: OCDE, 1999. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C/MIN(99)6&docLanguage=En>
. Acesso em: 5 jan. 2017. 
41 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Office of the Historian. Department of State. Nixon and the End of 
the Bretton Woods System, 1971–1973. Disponível em: <https://history.state.gov/milestones/1969-
1976/nixon-shock>. Acesso em: 1 jan. 2017. 
42 RAMAKRISHNA, Saloni. Enterprise Compliance Risk Management: An Essential Toolkit for Banks 
and Financial Services. Nova York: Wiley, 2015, p. 20. 
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No final de 1974, os presidentes de bancos centrais das 10 economias mais 

desenvolvidas do mundo à época (G10) estabeleceram o Comitê para Regulações Bancárias 

e Práticas de Supervisão, que depois foi renomado “Comitê de Supervisão Bancária da 

Basileia” (BCBS), que atuaria como um espaço para discussão de supervisão bancária entre 

os países membros. Pode-se dizer que a criação do BCBS representou o reconhecimento 

político de que não só a política monetária exigiria uma cooperação internacional, mas 

também a regulação bancária.43 

 A primeira reunião do BCBS foi realizada em fevereiro de 1975 e, desde então, a 

quantidade de jurisdições participantes tem aumentado. Com o tempo, o número de seus 

membros foi sendo expandido (em 2009 e 2014) até que hoje seus membros representam 28 

jurisdições, incluindo o Brasil.44 Embora as orientações do BCBS não tenham força 

normativa, elas indicam padrões regulatórios tidos não só como aceitáveis, como também 

ideais em nível internacional e, portanto, sua influência no direito dos países membros é 

extremamente significativa. 

Antes do Relatório de 1999, outros relatórios publicados pelo BCBS já enfatizavam 

a importância de uma boa governança corporativa. Eram relativos a risco de taxas de juros 

(1997)45, transparência (1998) 46 e gerenciamento de risco de crédito (Julho de 1999)47. O 

Relatório de 1999 foi pioneiro ao tratar da governança corporativa dos bancos como um 

problema específico. Sua estrutura tinha por objetivo estabelecer um padrão mínimo de boas 

práticas de governança corporativa, mesmo em face de diferenças regulatórias entre as 

diversas jurisdições.48 

                                                      
43 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. History of the Basel Committee. 2017. Disponível 
em: <http://www.bis.org/bcbs/history.htm>. Acesso em: 3 jan. 2017; SALAMA, Bruno Meyerhof. De Onde 
Viemos?: Inovação e Resposta Regulatória na Indústria Bancária no Pré-Crise. Revista Direito GV, São 
Paulo, v. 5, n. 2, jul./dez. 2009, p. 330. 
44 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. History of the Basel Committee. 2017. Disponível 
em: <http://www.bis.org/bcbs/history.htm>. Acesso em: 3 jan. 2017; 
45 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Principles for Management of Interest 
Risk. Basileia: Bank For International Settlements, 1997. Disponível em: 
<http://www.bis.org/publ/bcbs108.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017. 
46 Id., Enhancing Public Transparency. Basileia: Bank For International Settlements, 1998. Disponível em: 
<http://www.bis.org/publ/bcbs41.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017. 
47 Id., Best Practices for Credit Disclosure. Basileia: Bank For International Settlements, 1999. Disponível 
em: <http://www.bis.org/publ/bcbs53.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017. 
48 HOPT, Klaus. Better Governance of Financial Institutions. ECGI Working Paper Series In Law, [s.l], v. 
0, n. 207, p.1-65, abr. 2013. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2212198>. 
Acesso em: 2 jan. 2017, p. 5; BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Enhancing corporate 
governance for banking organisations. Basel: Bank For International Settlements, 1999. Disponível em: 
<https://www.bis.org/publ/bcbsc138.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 1. 
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Estas práticas foram divididas em 7 temas mais genéricos: (i) estabelecimento de 

objetivos estratégicos e um conjunto de valores corporativos que são difundidos através das 

organizações bancárias; (ii) estabelecimento e enforcement49 de linhas claras de 

responsabilidade e accountability50 através da organização; (iii) assegurar que os membros 

do conselho de administração sejam qualificados para suas posições, têm um claro 

entendimento de seu papel na governança corporativa e não estejam sujeitos a influência 

indevida da administração executiva e preocupações externas; (iv) assegurar que haja 

supervisão adequada pela alta administração; (v) efetivamente utilizar o trabalho conduzido 

pelos auditores internos e externos em reconhecimento da importante função de controle que 

eles exercem; (vi) assegurar que as abordagens de remuneração sejam consistentes com os 

valores éticos do banco, objetivos, estratégia e ambiente de controle; e (vii) conduzir a 

governança corporativa de maneira transparente.51 

O Relatório de 1999 também destacou o papel do ambiente institucional como 

favorecedor de uma governança corporativa sólida, bem como de seus atores principais: o 

governo, através de leis, reguladores do mercado de capitais e bolsas de valores, auditores e 

associações industriais.52 A última seção é dedicada ao papel das autoridades 

governamentais (supervisores), cabendo destaque ao último item do relatório, dentro de tal 

seção. Após tratar da “regulação da governança”, o Relatório sugere que uma governança 

corporativa sólida considera os interesses de todas as partes interessadas, inclusive os 

depositantes.53 

Uma nova versão deste relatório foi publicada em 2006, contendo 8 princípios de boa 

governança e 6 recomendações para supervisão bancária. O Relatório de 2006 enfatizou o 

papel do conselho de administração em seus 8 princípios, sendo que, dentre eles, 7 foram 

especificamente voltados para o conselho de administração (2 incluíam também a alta 

                                                      
49 O termo “enforcement” não tem um correspondente preciso em português. Sua ideia consiste na capacidade 
de se fazer cumprir determinada decisão ou regra. É por isso que o termo em inglês será utilizado neste trabalho. 
50 O termo “accountability” aqui será usado para expressar a ideia dec prestação de contas ou informações com 
determinada frequência dentro de uma hierarquia ou dentro de uma estrutura organizacional bem definida. É 
por falta de uma tradução literal precisa que o termo em inglês será utilizado neste trabalho. 
51 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Enhancing corporate governance for banking 
organisations. Basel: Bank For International Settlements, 1999. Disponível em: 
<https://www.bis.org/publ/bcbsc138.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, pp. 4-8. 
52 Ibid., p. 1. 
53 Ibid., p. 9 
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administração executiva, ou senior management, o equivalente à diretoria estatutária no 

direito brasileiro).54 

O Relatório de 2006 deu mais destaque e detalhamento às autoridades 

governamentais em seu papel de guiar os bancos a uma sólida governança corporativa e 

considerar a boa governança corporativa como elemento de proteção dos depositantes.55 

Governança de grupos empresariais no sistema financeiro, cooperação entre autoridades 

governamentais de diversas jurisdições, reuniões com responsáveis por auditoria externa e 

interna, gerenciamento de risco, detalhamento de requisitos solicitados pelo supervisor para 

ocupação de cargos de administração em instituições financeiras foram algumas das 

inovações trazidas pelo Relatório de 2006.56 

Após a crise financeira mundial, um novo Relatório foi preparado pelo BCBS em 

outubro de 2010, o “Principles for Enhancing Corporate Governance”. Diferentemente do 

Relatório de 2006, o Relatório de 2010 contém 14 princípios ao invés de 8, sendo 4 deles 

para o conselho de administração, 1 para a alta administração executiva, 4 para 

gerenciamento de riscos e controles internos, 2 relativos a remuneração, 2 para estrutura dos 

bancos e 1 para divulgação e transparência. Há também 5 princípios para os supervisores.57 

Hopt ainda menciona três relatórios importantes: o relatório de 2009 da OCDE sobre 

governança corporativa e a crise financeira, o Walker Review para governança corporativa 

dos bancos do Reino Unido, de 2009, e o Green Paper sobre governança corporativa em 

instituições financeiras e políticas de remuneração, da Comissão Europeia, de junho de 

2010.58 Em especial após a crise financeira pulularam os relatórios, manuais de boas práticas 

e diretrizes de governança corporativa de instituições financeiras. No entanto, visto que o 

BCBS é o fórum de regulação e supervisão bancária mais importante em nível internacional, 

do qual o Brasil é parte, o foco da análise serão seus relatórios. 59 

                                                      
54 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Enhancing corporate governance for banking 
organizations. Basileia: Bank For International Settlements, 2006. Disponível em: 
<http://www.bis.org/publ/bcbs122.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017. 
55 Ibid., p. 4 
56 Ibid., p. 20. 
57 Id., Principles for Enhancing Corporate Governance. Basileia: Bank For International Settlements, 2010. 
Disponível em: <http://www.bis.org/publ/bcbs176.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017. 
58 HOPT, Klaus. Better Governance of Financial Institutions. ECGI Working Paper Series In Law, [s.i], v. 
0, n. 207, p.1-65, abr. 2013. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2212198>. 
Acesso em: 2 jan. 2017, pp. 6-7. 
59 BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Basel Committee membership. 2016. Disponível em: 
<http://www.bis.org/bcbs/about.htm>. Acesso em: 5 jan. 2017; Id., About the Basel Committee. 2016. 
Disponível em: <http://www.bis.org/bcbs/about.htm>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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Em julho de 2015, o BCBS emitiu um novo Relatório, denominado: “Gudelines – 

Corporate Governance Principles for Banks”. O Relatório de 2015 é estruturado em 13 

Princípios: (i) responsabilidades do conselho de administração; (ii) qualificação e 

composição do conselho de administração; (iii) estrutura e práticas do conselho de 

administração; (iv) alta administração executiva; (v) governança de estruturas de grupos; 

(vi) função de gerenciamento de risco; (vii) identificação, monitoramento e controle de risco; 

(viii) comunicação de risco; (ix) compliance; (x) auditoria interna; (xi) remuneração; (xii) 

divulgação de informações e transparência; e (xiii) o papel dos supervisores.60 

O Relatório de 2015 é notoriamente mais estruturado e detalhado do que os anteriores 

em se tratando de gerenciamento de riscos. Por exemplo, o Glossário define três conceitos 

importantes. O primeiro é “apetite de risco”, que significa o nível agregado e tipos de risco 

que um banco está disposto a assumir, sob decisão prévia e dentro de sua capacidade, a fim 

de alcançar seus objetivos estratégicos e o cumprir o plano de negócios.61 

O segundo é o “arcabouço do apetite de risco” (“RAF” – risk apettite framework), 

que significa uma abordagem ampla, que inclui políticas, processos, controles e sistemas, 

através dos quais o apetite de risco é estabelecido, comunicado e monitorado. Ele inclui uma 

declaração de apetite de riscos, limites de riscos e um resumo dos papeis e responsabilidades 

daqueles que supervisionam a implementação e o monitoramento do RAF. O RAF deve 

considerar os riscos substanciais ao banco, bem como à sua reputação em face de detentores 

de apólices, depositantes, investidores e clientes. Deve se alinhar à estratégia do banco.62 A 

análise de risco deve ser mais importante ainda em se tratando de novos clientes, novos 

produtos financeiros, os pressupostos dos mecanismos internos de controles de riscos63 e 

                                                      
60 Em português: “Diretrizes – Princípios de Governança Corporativa para Bancos”. BASEL COMMITTEE 
ON BANKING SUPERVISION. Guidelines: Corporate governance principles for banks. Basileia: Bank For 
International Settlements, 2015. Disponível em: <http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf>. Acesso em: 3 jan. 
2017. 
61 Ibid., p. 1. 
62 Ibid., pp.1-2. 
63 Ibid., p. 27. Na crise financeira de 2008, os controles de riscos se baseavam em um pressuposto errado, ou 
pelo menos aplicado de forma errada: a diversificação do risco tenderia a minimizá-lo. basicamente quanto 
mais hipotecas diferentes, ainda que subprime, lastreasse o mesmo derivative, menor a possibilidade de este 
derivativo sofrer perdas financeiras ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FINANCIAL CRISIS INQUIRY 
COMMISSION - UNITED STATES OF AMERICA. The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of 
the National Commission on the causes of the Financial and Economic Crisis in the United States of America. 
Washington, D.C: Public Affairs Report, 2011. Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-
FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017, p. 128. 
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aquisição de novos negócios (cujos riscos podem passar incólumes em eventual auditoria 

para aquisição).64 

O terceiro conceito é “declaração de apetite de risco” (“RAS” – risk apetite 

statement) que significa a articulação escrita em nível de agregação total das atividades da 

instituição e tipos de riscos que um banco aceitará ou evitará, a fim de alcançar seus objetivos 

comerciais. Em suma, é a formalização da política de riscos da instituição financeira. Ela 

inclui medidas quantitativas expressas relativas a lucros, capitais, medidas de riscos, liquidez 

e outras medidas relevantes, conforme apropriado. Ela deve também incluir declarações 

qualitativas para endereçar riscos de reputação e conduta, bem como lavagem de dinheiro e 

práticas antiéticas.65 

Os conceitos de apetite de risco, RAF e RAS permeiam praticamente todo o Relatório 

de 2015. Outra inovação é a estruturação do gerenciamento dos riscos em três frentes de 

defesa66: a primeira consiste nas próprias unidades de negócios. Os originadores das 

operações devem avaliar os riscos de cada operação e comunica-los às áreas de 

gerenciamento de riscos, com informações claras, completas, precisas e tempestivas. A 

segunda frente de defesa consiste na área de gerenciamento de risco, que deve se reportar a 

um Diretor de Risco (CRO – Chief Risk Officer), cuja independência e cargo na alta 

administração devem ser assegurados. A terceira é a auditoria interna, que deve aferir se os 

processos e controles são compatíveis com a política de gerenciamento de risco aprovada 

pelo conselho de administração. A auditoria interna é responsável perante o comitê de 

auditoria, que por sua vez, deve ser composto por membros independentes do conselho de 

administração.67 

A independência de conselheiros de administração sempre foi objeto de discussões 

em matéria de governança corporativa. No entanto, no setor bancário, muitas vezes em 

virtude da complexidade dos produtos e do próprio funcionamento da instituição financeira, 

a discussão tende a privilegiar conselheiros de administração experientes em detrimento dos 

                                                      
64 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Guidelines: Corporate governance principles for 
banks. Basileia: Bank For International Settlements, 2015. Disponível em: 
<http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017, p. 32. 
65 Ibid., pp.1-2. 
66 Ibid., p. 5. 
67 Ibid., p. 11. 
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independentes. Neste sentido. estudo realizado em 2010 por Hau e Thun correlacionou 

perdas e falta de experiência de conselheiros de administração de bancos 68 

A qualificação, ou experiência, dos conselheiros é enfatizada no Relatório de 2015. 

“Experiência” aqui compreende áreas variadas tais como mercado de capitais, análise 

financeira, problemas de estabilidade financeira, relatórios financeiros, tecnologia de 

informação, planejamento estratégico, gerenciamento de risco, remuneração, regulação, 

governança corporativa e habilidades gerenciais. Por outro lado, há também regras sobre 

situações de potencial ou efetivo conflito de interesses, mas ao se referir a influências de 

ouras pessoas, cargos presentes ou passados, ou relações pessoais, profissionais ou de outra 

natureza econômica, com outros membros do conselho ou da administração executiva, o 

Relatório trata do conceito subjetivo de influência “indevida”.69 

A governança corporativa das instituições financeiras pode ser controlada por 

agentes externos. Dentre eles, destacam-se o próprio mercado e os denominados 

“gatekeepers”. Para a adoção de melhores práticas de governança corporativa, o mercado 

poderia atuar em três frentes: concorrência no mercado de controle societário, produtos 

(empresas melhor administradas consequentemente são mais eficientes e oferecem melhores 

produtos, logo, a concorrência pode permitir um nivelamento por cima das práticas de 

governança corporativa) e mercado de trabalho relativo a administradores (melhores 

administradores poderiam ser contratados e os piores, demitidos). 

Uma das principais forças de mercados apontadas para a melhora da governança 

corporativa é o mercado de controle societário. Este mercado é mais factível nos poucos 

países (ainda que economicamente hegemônicos) em que a propriedade acionária de 

instituições financeiras é pulverizada. Neste sentido, um investidor ou grupo de investidores 

pode conseguir tomar o controle ao adquirir uma porcentagem muito reduzida das ações. 

Caso o administrador seja ineficiente, poderá ser demitido. A constante ameaça de uma 

tomada hostil de controle pode ser um incentivo para que o administrador, seja ele 

                                                      
68 HAU, Harald; THUM, Marcel. Subprime crisis and board (in-) competence: private versus public banks in 
Germany. Economic Policy, [s.l.], v. 24, n. 60, p.701-752, out. 2009. Oxford University Press (OUP). 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0327.2009.00232.x. 
69 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Guidelines: Corporate governance principles for 
banks. Basileia: Bank For International Settlements, 2015. Disponível em: 
<http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017, p. 13. 
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conselheiro de administração, seja diretor, possa adotar práticas de governança corporativa 

mais eficientes.70 

Mark Roe, no entanto, afirma que instituições financeiras sistemicamente relevantes 

têm uma poison pill implícita e que seu tamanho gera degradação em suas práticas de 

governança corporativa.71 “Poison pills” (ou “pílulas de veneno”) são disposições 

estatutárias que visam impedir a tomada hostil de controle por forçar o potencial adquirente 

do controle a fazer uma oferta por todas as demais ações de emissão da companhia, 

comumente em um valor por ação muito superior ao seu valor patrimonial ou de mercado. 

Estas disposições inviabilizam a tomada de controle ao fazer com que esta seja 

extremamente custosa. No Brasil, onde a propriedade é concentrada, a utilização de poison 

pills pode ser utilizada como uma forma de o controlador “pulverizar” as ações e ainda assim 

manter o controle da companhia, ainda que detentor de uma participação ínfima.  

Instituições financeiras que crescem demais e se tornam sistemicamente importantes, 

ou seja, são muito grandes para quebrar, recebem financiamento a baixo custo. Aqueles que 

depositam ou emprestam para tais empresas sabem que seu risco de crédito é mais baixo e, 

portanto, cobram menos juros para fazê-lo, pois, em momentos de crise econômico-

financeira, serão pagos pelo Estado. Este incentivo pode inibir reorganizações societárias 

que poderiam reduzi-la para um tamanho em que fosse mais eficiente caso a garantia 

implícita do governo (bail out) não existisse. Pode-se dizer então que tal captação seria 

subsidiada.  Além disso, caso uma empresa desejasse se livrar de alguma linha de negócios 

que não se encaixa em seus objetivos estratégicos, ou que não é tão lucrativa, poderia perder 

seu status de sistemicamente importante e a captação barata daí decorrente.72 

Roe cita outro exemplo interessante: empresas geralmente deixam de investir em 

divisões e subsidiárias que não se ajustam bem à orientação geral dos negócios da empresa. 

Os administradores destas divisões “órfãs” podem comprá-las. No entanto, dois problemas 

são apontados: a obtenção de empréstimos por estes administradores para tal compra é mais 

cara do que por instituições financeiras sistematicamente relevantes. E, ainda que os lucros 

                                                      
70 HOPT, Klaus. Better Governance of Financial Institutions. ECGI Working Paper Series In Law, [s.i], v. 
0, n. 207, p.1-65, abr. 2013. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2212198>. 
Acesso em: 2 jan. 2017, p. 9 
71 ROE, Mark J. Structural Corporate Degradation Due to Too-Big-To-Fail Finance. University Of 
Pennsylvania Law Review, [s.l.], v. 162, n. 6, set. 2014. Disponível em: 
<http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9445&context=penn_law_review>. Acesso 
em: 3 jan. 2017, p. 1421. 
72 Ibid., p. 1429. 
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aumentem após a aquisição da divisão, seus custos de financiamento podem ser 

consideravelmente mais elevados do que quando a empresa pertencia a um conglomerado 

sistematicamente relevante, pois perderá acesso à captação “subsidiada”. Este é mais um 

caso em que o tamanho da instituição pode inibir transferências eficientes de controle.73 

No mercado de produtos, o fenômeno das Fintechs, que são novas empresas de 

serviços financeiros com estrutura compacta e utilização intensiva de recursos tecnológicos, 

tem sido cada vez mais destacado por visar uma parcela maior de mercado de instituições 

financeiras. Elas têm oferecido taxas de anuidade, tarifas ou mesmo taxas de juros mais 

baixas, ainda que por vezes muitas delas atuem somente como correspondentes de 

instituições financeiras por não poderem exercer atividade privativa de instituição 

financeira.74 As Fintechs também fazem uso da tecnologia para oferecer um atendimento 

personalizado e mais eficiente aos consumidores. Considerando que o setor bancário é um 

dos líderes de reclamações de consumidores, esta concorrência pode ser uma ferramenta para 

promover práticas mais eficientes de governança corporativa em termos de compliance de 

direito do consumidor.75 

A concorrência no mercado de trabalho de administradores de instituições financeiras 

também é uma poderosa ferramenta de melhoria da governança corporativa. Ressalta-se, no 

entanto, que em países em desenvolvimento, que contam com limitações financeiras ou de 

pessoas qualificadas, ou nos quais o mercado financeiro é altamente concentrado, a 

contratação de administradores com elevada capacidade técnica e uma boa rede de 

relacionamentos, tanto dentre o mercado, quando com os reguladores, pode ser mais 

dificultosa do que em países desenvolvidos. 

Por fim, ressalta-se o papel dos gatekeepers para uma boa governança corporativa. 

Aqui se define gatekeepers como prestadores de serviços externos com a capacidade de 

                                                      
73 ROE, Mark J. Structural Corporate Degradation Due to Too-Big-To-Fail Finance. University Of 
Pennsylvania Law Review, [s.l.], v. 162, n. 6, set. 2014. Disponível em: 
<http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9445&context=penn_law_review>. Acesso 
em: 3 jan. 2017, pp. 1430-1431. 
74 DESIDÉRIO, Mariana. Conheça as fintechs, as startups que desafiam os bancos. Exame. São Paulo, 12 ago. 
2016. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/pme/conheca-as-fintechs-as-startups-que-desafiam-os-
bancos/>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
75 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 100 Maiores Litigantes. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 
2011. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-
judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 15. Os bancos correspondem a 
55% dos litigantes em polo passivo de processos no Judiciário brasileiro. Dada a relevância dos bancos em 
matérias de conflito de consumo, o BCB criou uma página na internet contendo um ranking de reclamações. 
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Ranking de Instituições por Índice de Reclamações. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/ranking/index.asp>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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monitorar as práticas, controles e serviços das instituições financeiras. Podem-se listar como 

exemplos de gatekeepers, auditores independentes, consultores, advogados e agências de 

classificação de riscos. Contudo, problemas com a prestação de serviços por gatekeepers 

ficaram muito evidentes à luz das últimas crises de governança corporativa. Os escândalos 

com auditores independentes nos casos Enron e WorldCom, bem como agências de 

classificação de risco na crise de 2008 trouxeram à tona os problemas em relação à forma de 

remuneração destes prestadores e seu impacto em situações de conflitos de interesses.76 

Algumas medidas de reforma da governança corporativa foram discutidas ao longo 

do período posterior à crise de 2008. Por exemplo, no direito societário foi dada uma ênfase 

maior à governança voltada para um aspecto maior de partes interessadas na atividade da 

empresa, e não somente aos acionistas. Esta orientação ficou muito clara no Relatório de 

2015 emitido pelo Comitê da Basileia, que, como visto, expressamente afirmou que os 

interesses dos acionistas devem ser secundários em face dos interesses dos depositantes.77 

Algumas das sugestões dadas para a modificação do direito societário aplicado aos 

bancos foram: a aplicação do regime de codeterminação para os bancos78 que envolva a 

representação dos empregados nos conselhos de administração, por se acreditar que o 

interesse dos empregados na sobrevivência de longo prazo da empresa e manutenção dos 

emprego pode servir como uma espécie de controle de riscos. No entanto, não há 

comprovação empírica da veracidade deste argumento. Outra sugestão é a nomeação de 

representantes do garantidor de depósitos ou da autoridade supervisora. Para este caso, 

existem dois problemas: o representante do garantidor de depósitos pode muitas vezes 

representar o seu interesse como credor em detrimento dos demais, em especial quando o 

garantidor de depósitos atua como provedor de liquidez ou se sub-roga nos depósitos 

                                                      
76 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISSION - UNITED 
STATES OF AMERICA. The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of the National Commission 
on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States of America. Washington, D.C: Public 
Affairs Report, 2011. Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf>. 
Acesso em: 3 jan. 2017, p. 150. 
77 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Guidelines: Corporate governance principles for 
banks. Basileia: Bank For International Settlements, 2015. Disponível em: 
<http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017, p. 3. 
78 Aqui o termo utilizado em português é “codeterminação”, ao invés do mais comum, “cogestão”. O Conselho 
de Supervisão (Aufsichstrat) das sociedades por ações alemãs no qual os empregados possuem representação 
paritária, não é um órgão de gestão. 
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protegidos. Além disso, a nomeação de um conselheiro de administração por parte do 

supervisor pode sujeitar o banco a indevida interferência política.79 

Outra sugestão de reforma do direito societário é denominada “constituency clause”. 

Esta consiste em uma obrigação imposta aos administradores para agirem no interesse dos 

credores, inclusive os depositantes. A principal crítica é a de que, na prática, esta cláusula 

seria esvaziada pela de discrição empresarial (business judgment rule). Para evitar tal 

esvaziamento, os deveres fiduciários (como o dever de lealdade e de diligência) também 

seriam exigíveis pelos credores. Em resultado, os administradores poderiam ser diretamente 

responsabilizados perante os credores, inclusive os garantidores de depósitos.80  

No entanto, conforme Hopt afirma, há pouca esperança de que um regime de 

responsabilidade direta dos administradores seja adotado por ser considerado muito 

radical.81 No Brasil, porém, a responsabilidade dos administradores de instituições 

financeiras não é só pessoal como também solidária pelas obrigações assumidas pela 

respectiva instituição durante sua gestão no caso de decretação de regimes especiais (art. 40, 

da Lei no 6.024/1976). Na mesma linha das recomendações acima, foram também sugeridas 

a adoção da transformação dos bancos em “partnerships”, que tornariam os sócios e 

administradores diretamente responsabilizáveis e algo como “responsabilidade por fato do 

produto” para produtos financeiros arriscados.82 

Por último, Hopt trata de capital híbrido, que seria adotado em uma política de divida 

subordinada obrigatória e conversível em capital nos casos de insolvabilidade ou crise 

econômico financeira da instituição.83 Esta medida está sendo adotada por meio de 

instrumentos híbridos de capital e dívida denominados “CoCos”, ou “instrumentos 

contingentes conversíveis de capital”. Seu funcionamento é simples: em principio são títulos 

de dívida. No entanto, quando o capital regulatório, ou patrimônio de referência, do banco 

cai abaixo de certo nível, o CoCo se transforma em ações ordinárias ou simplesmente é 

eliminado do passivo.84 Esta transformação é denominada “mecanismo de absorção de 

                                                      
79 HOPT, Klaus. Better Governance of Financial Institutions. ECGI Working Paper Series In Law, [s.i], v. 
0, n. 207, p.1-65, abr. 2013. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2212198>. 
Acesso em: 2 jan. 2017, pp. 20-21. 
80 Ibid., p. 22 
81 Ibid., p. 23 
82 Ibid., p. 23. 
83 Ibid., p. 23. 
84 “Capital regulatório” não se confunde com “capital social”. O capital regulatório consiste em uma métrica 
de recursos aptos a suportarem uma crise de liquidez ou solvabilidade das instituições financeiras em casos de 
crise econômico-financeira. A mensuração do capital regulatório é dada pelos Acordos da Basileia e as normas 



 

 
 

41

perda”. Para fins de capital regulatório nos termos de Basileia III, os CoCos podem ser 

classificados como Capital Adicional Nível I ou Nível II, de acordo com os níveis de capital 

que desencadearão os mecanismos de absorção de perda.85 

Além, destas considerações, outras discussões em matéria de governança corporativa 

também fazem parte do debate internacional sobre bancos. Por exemplo, a exigência de uma 

administração dividida em dois órgãos: conselho de administração, com função supervisória, 

e diretoria com função executiva. Outra foi a ênfase dada em políticas de governança 

corporativa de conglomerados financeiros. O crescimento e a internacionalização das 

finanças têm feito com que os bancos passem a se tornar cada vez maiores e, dentro de 

estruturas societárias tão complexas, a adoção de boas práticas de governança corporativa e 

o gerenciamento da política de apetite de riscos devem ser, na máxima extensão possível, 

comunicadas e implementadas em nível de grupo (e não de instituição financeira individual). 

Cabe ressaltar também a existência de instituições financeiras em conglomerados industriais, 

ainda que os serviços financeiros não sejam a atividade econômica principal desempenhada 

por estes conglomerados. Neste caso, determinadas políticas de má governança bancária 

podem rapidamente se expandir para empresas integrantes do mesmo conglomerado que 

desenvolvem outras atividades.86 

Em matéria de transparência, conceitos tais como “conheça sua estrutura”, e “entenda 

sua estrutura”, podem permitir que a estrutura das instituições financeiras possa se tornar 

menos opaca e, se possível, menos complexa. Estruturas mais transparentes podem facilitar, 

tanto o monitoramento pelo mercado, como pelos demais envolvidos.87 É claro que a 

opacidade das instituições financeiras pode ser agravada por normas jurídicas de sigilo 

bancário. Contudo, ressalta-se ser importante a divulgação das políticas de risco e de 

governança corporativa das instituições financeiras. Esta orientação está contida no 

                                                      
regulatórias de cada país que adotou este acordo. No Brasil, a Resolução CMN nº 3.444, de 28 de fevereiro de 
2007, introduziu o conceito de “Patrimônio de Referência”, como capital regulatório. 
85 ADJIEV, Stefan; KARTASHEVA, Anastasia; BOGDANOVA, Bilyana. CoCos: a primer. BIS Quarterly 
Review, Basileia, v. 0, n. 0, p.43-56, set. 2013. Disponível em: 
<http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1309f.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017, p. 46. 
86 HOPT, Klaus. Better Governance of Financial Institutions. ECGI Working Paper Series In Law, [s.i], v. 
0, n. 207, p.1-65, abr. 2013. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2212198>. 
Acesso em: 2 jan. 2017, pp. 23-24. 
87 Ibid., p. 25. 



 42

Parágrafo 153, do Principio 13 (Divulgação e Transparência) do Relatório de 2015 do 

BCBS.88 

A crise financeira de 2008 criou um campo muito propício para o debate e correção 

de muitas práticas de governança corporativa adotadas pelas instituições financeiras, ainda 

mais porque esta crise nasceu no sistema financeiro. É um cenário bastante similar ao do 

início dos anos 1990, quando a governança corporativa passou a ser um tema que adquiriu 

vulto nas mesas dos empresários, dos burocratas e na academia após uma sucessão de 

escândalos financeiros, como bem ilustra o pioneiro Relatório Cadbury.89 As crises são 

ótimas oportunidades para o direito se reinventar e com o sistema jurídico voltado à 

governança não foi diferente. Embora eventuais interesses possam frear reformas mais 

radicais, fato é que a elevação da importância de determinados temas resultou em 

modificação da regulação e das políticas de gestão de riscos e de remuneração de 

administradores.90 Arcabouços normativos inadequados funcionam bem até pararem de 

funcionar. Determinadas práticas, ainda que erradas, muitas vezes só podem ser modificadas 

quando há condições políticas, econômicas ou de opinião para isso. Aquele velho e batido 

clichê motivacional sobre transformar crise em oportunidade pode ser bastante aplicável ao 

desenvolvimento da governança corporativa e de sua regulação. 

 

2.3. O papel da regulação bancária. 

A regulação financeira é elemento essencial para a governança corporativa das 

instituições financeiras. Como já visto no item acima, cabe às autoridades supervisórias do 

sistema financeiro o estabelecimento de um arcabouço normativo, fiscalizatório e 

sancionatório adequado para assegurar uma boa governança. Com o tempo, a governança 

corporativa, que parecia algo estranho ou até oposto ao Estado passou a se integrar à 

                                                      
88 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Guidelines: Corporate governance principles for 
banks. Basileia: Bank For International Settlements, 2015. Disponível em: 
<http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017, p. 36. 
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90 Resolução CMN nº 3.921, de 25 de novembro de 2010. 
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regulação e, no caso das instituições financeiras, o papel dos supervisores passou a ser cada 

vez mais destacado.91 

Em matéria de restrições regulatórias de entrada, cabe ressaltar que o processo de 

constituição de instituições financeiras no Brasil, ou mesmo de filiais de bancos estrangeiros 

exige a aprovação prévia do BCB em dois momentos: constituição, isto é, a criação da pessoa 

jurídica, e funcionamento, correspondente ao início das operações. Além disso, existe um 

processo administrativo prévio por meio do qual o BCB autoriza ou não a ocupação de 

cargos estatutários em instituições financeiras.92 

Outro elemento interessante que permite ao supervisor uma forte discrição em 

relação à governança corporativa é a boa técnica bancária, que será analisada mais adiante.93 

A Resolução CMN no. 1.559, de 22 de setembro de 1988, item IX, previu determinadas 

práticas vedadas às instituições financeiras que podem ser classificadas como lesão à boa 

técnica bancária: a) realizar operações que não atendam aos princípios de seletividade, 

garantia, liquidez e diversificação de riscos; b) renovar empréstimos com a incorporação de 

juros e encargos de transação anterior, ressalvados os casos de composição de créditos de 

difícil ou duvidosa liquidação; c) admitir saques além dos limites em contas de empréstimos 

ou a descoberto em contas de depósitos; d) realizar operações com clientes que possuam 

restrições cadastrais ou sem ficha cadastral atualizada; e) realizar operações com clientes 

emitentes de cheques sem a necessária provisão de fundos; e f) conceder crédito ou 

adiantamento sem a constituição de um título de crédito adequado, representativo da dívida. 

A desatenção a tal norma pode permitir que o administrador da instituição financeira 

responda até mesmo criminalmente, com base no crime de gestão temerária de instituição 

financeira.94 

Outras barreiras à entrada são: necessidade de cumprimento de requisitos prudenciais 

mínimos, tais como os previstos nos Acordos de Basileia e já incorporados à regulação 

bancária brasileira, capital inicial mínimo e necessidade de autorização presidencial para a 

constituição de subsidiária de banco estrangeiro, alienação de controle ou aumento de 

                                                      
91 Sobre a ideologia anti-estatal da governança corporativa, cf. PARGENDLER, Mariana. The Corporate 
Governance Obsession. Journal of Corporation Law, vol. 42, n. 2, 2016, p. 108 
92 Ambos atualmente disciplinados pela Resolução CMN nº 4.122, de 2 de agosto de 2012. 
93 Ver Capítulo 5 infra. 
94 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 635-636. 
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participação societária em instituição financeira brasileira por pessoa ou entidade não 

residente.95 

Em matéria de risco, a regulação financeira estabelece regras que disciplinam a 

tomada de risco, tais como: limites operacionais96, limites de alavancagem (divisão de 

capital em níveis), 97 uniformização da mensuração de riscos em suas diversas facetas e a 

obrigatoriedade de uma estrutura de governança para lidar especificamente com estes riscos 

(operacional, de mercado, de crédito e sócio ambiental)98, e vinculação da parcela variável 

da remuneração dos administradores das instituições financeiras ao desempenho de longo 

prazo da entidade, o que inclui também seu pagamento de modo diferido no tempo.99  

Além da proteção dos depositantes, existe a preocupação de que problemas em uma 

instituição financeira em particular possam contaminar as demais, seja em virtude de crise 

de confiabilidade que leva a corrida aos bancos, ou a problemas de captação (no mercado de 

capitais interno ou externo, ou mesmo no mercado interbancário), seja devido à elevada 

interdependência de liquidez entre as instituições financeiras – também via mercado 

interbancário, este cada vez mais internacionalizado (risco sistêmico).  

No que se refere ao primeiro caso, a regulação dos garantidores de depósito construiu 

determinados mecanismos ao longo do tempo voltados a reduzir os problemas de 

monitoramento insuficiente e tomada excessiva de riscos. Duas delas são: a limitação da 

cobertura dos depósitos, com vistas a proteger efetivamente os pequenos depositantes e, de 

maneira parcial, médios e grandes depositantes, e a outra, o próprio financiamento privado 

ou misto dos garantidores de depósitos.100 

O direito brasileiro também prevê hipóteses nas quais a administração e o controle 

da instituição financeira podem ser tirados de seus atuais detentores e transferidos para 

pessoas nomeadas pelo BCB. São os regimes de intervenção administrativa e de 

administração especial temporária, também conhecido como RAET. A diferença básica 

                                                      
95 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias nº 52, Parágrafo único. 
96 Resolução CMN nº 3.380, de 29 de junho de 2010. 
97 Resolução do CMN nº 2.099, de 26 de agosto de 1994; e Resolução CMN nº 3.444, de 28 de fevereiro de 
2007. 
98 Resolução CMN nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007 (risco operacional); Resolução CMN nº 3.464, de 26 
de junho de 2007 (risco de mercado); Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999 (risco de crédito); 
e Resolução CMN nº 4.327, de 25 de abril de 2014 (risco socioambiental). 
99 Resolução CMN nº 3.921, de 25 de novembro de 2010. 
100 BRAGA, Vicente Piccoli Medeiros. Arbitragem Regulatória X One Size Fits All: A discricionariedade 
na regulação bancária internacional entre Cíla e Caríbdis. 2014. 1 v. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Escola de Direito de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2014, p. 122. 
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entre os dois é que, enquanto no primeiro, as obrigações da instituição ficam suspensas, no 

segundo, elas continuam sendo cumpridas. Suas hipóteses de decretação estão relacionadas 

à crise financeira da instituição ou a indícios de gestão fraudulenta.101 

No Brasil, em virtude de uma conjuntura histórica que será desenvolvida ao longo 

do presente trabalho, cabe destacar também que o regime de responsabilidade (civil, 

administrativa e penal) de controladores e administradores de instituições financeiras é muito 

mais rígido do que o das demais sociedades, contemplando até mesmo hipóteses de 

solidariedade e indisponibilidade de bens. A rigidez é tamanha, que se pode afirmar com 

bastante segurança que não há responsabilidade limitada para controladores de instituições 

financeiras no Brasil, ainda que estas sejam formalmente constituídas como sociedades 

anônimas ou limitadas.102 

O objetivo desta seção foi expor uma visão geral sobre como a regulação financeira 

dá às autoridades os instrumentos jurídicos para lidar com os conflitos de agência e organizar 

a governança corporativa de modo que atenda aos interesses dos depositantes, do público 

em geral e da própria higidez da instituição financeira.  Os próximos capítulos tratarão da 

história do que podemos denominar como sistema brasileiro de governança corporativa dos 

bancos. Nele serão detalhados o contexto político e econômico no qual o arcabouço jurídico 

da governança corporativa dos bancos no Brasil foi sendo construído e chegou ao seu estágio 

atual. 

 

  

                                                      
101 Ver Capítulo 5 infra.  
102 Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, arts. 2º, 15, 39 e 40; Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, 
art. 15, e Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997, art. 2º. 
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PARTE II - A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA REGULAÇÃO DA 
GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL 

 

3. Momento I: Construção e Modernização 

 
O ano de 1964 é o marco inicial da pesquisa histórica que deu origem ao presente 

trabalho. Sua importância reside no fato de que neste ano foi promulgada a lei que até hoje 

estabelece o arcabouço jurídico global da governança do Sistema Financeiro Nacional. 

Ainda que, no contexto dos intensos debates ideológicos na Assembleia Constituinte de 

1988, o constituinte tenha previsto originalmente com um grau razoável de detalhamento 

qual seria a arquitetura desejável para o sistema financeiro, bem como a necessidade de o 

Congresso Nacional promulgar lei complementar que pudesse disciplinar o sistema 

financeiro, fato é que a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, ainda é a principal lei que 

rege o sistema financeiro nacional.103 

A Lei nº 4.595/1964 também é conhecida como a “Lei de Reforma Bancária”. O 

objetivo desta lei era modernizar o sistema financeiro nacional. Ao contrário do que se pode 

parecer em um primeiro momento, a Lei de Reforma Bancária não foi produto da mudança 

de governo decorrente do aconteceimentos de 31 de março. Embora outros anteprojetos já 

visassem a reforma do sistema bancário nacional pelo menos desde 1947, a Lei nº 

4.595/1964 tem origem em um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional em 1963 

pelo presidente João Goulart (Projeto nº 15, de 1963).104 

A reforma bancária já havia sido contemplada também no Plano Trienal (1963-1965), 

estudo preparado por Celso Furtado para servir como plano de governo de João Goulart, de 

1962. Conforme Paul Singer, a inflação entre 1956 e 1958 estava um pouco acima dos 20% 

ao ano, sendo que nos dois anos seguintes, estava a 30% por ano e, em 1961, a 33,66%. Em 

1962 a inflação era de 55%, em 1963, era de 62,44% e, em 1964, ano da deposição de João 

Goulart pelos militares, era de 69,26%.105 A elevada inflação foi um dos fatores de 

enfraquecimento do governo de João Goulart e o Plano Trienal foi concebido 

                                                      
103 Cf. artigo 192, da Constituição Federal de 1988 (redação original). 
104 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Mensagem nº 52-63 do Senhor Presidente da 
República. Diário do Congresso Nacional. Brasília, p. 1259-1260. 6 abr. 1963. 
105 SINGER, Paul. O Processo Econômico. In: REIS, Daniel Aarão. Modernização, Ditadura e 
Democracia: 1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. pp. 184-185. (História do Brasil Nação: 1808-2010). 
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primordialmente para combatê-la, haja vista sua presença já desde o governo de Juscelino 

Kubitschek.106 

O Plano Trienal expressamente rezava que, no que respeitava aos bancos privados, 

as normas que os regiam eram compostas por “textos legais esparsos, adotados em épocas 

diversas, que acusam deficiências e lacunas sérias”. Fazia-se referência ao fato de que as 

normas estava, obsoletas, pois os bancos comerciais eram regidos por legislação da década 

de 1920 e as sociedades de financiamento e investimento praticamente não contavam com 

regulação. O Plano Trienal enfatizava que tais sociedades deveriam ser reguladas de modo 

adequado, haja vista seu crescimento no Brasil, para evitar “anomalias e distorções que 

infelizmente se registram na história financeira recente de diversos países”.107 Um dos 

principais fatores de crescimento destas sociedades denominadas “financeiras” é que elas 

permitiam contornar as limitações da lei da usura pela emissão de letras de câmbio.108 

A Mensagem 52, de 1963, anexa ao Projeto de Lei nº 15/1963, afirma que a reforma 

bancária (inclusive uma das reformas de base do Governo João Goulart) visava “dotar o país 

dos instrumentos imprescindíveis à efetiva execução das políticas monetária, creditícia e 

cambial”, pois “a ausência de instrumentos hábeis para a adequada formulação e execução 

destas políticas vem dificultando o pleno exercício das funções de Poder Público na 

orientação do processo de desenvolvimento”.109  

Antes da Lei nº 4.595/1964, o Sistema Financeiro Nacional já havia sido objeto de 

regulamentação no mesmo ano pela Lei nº 4.380, de 21 de agosto, que instituiu o sistema 

financeiro da habitação e criou o BNH, Banco Nacional da Habitação. Esta lei teve por 

objetivo aquecer o mercado de construção civil no Brasil e incentivar a construção de 

habitações populares e o financiamento da aquisição da casa própria (art. 1o).  

Um dos maiores objetivos do Projeto de Lei que veio a se tornar a Lei nº 4.595/1964 

era aperfeiçoar a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) a fim de que ela 

pudesse efetivamente exercer as funções de Banco Central. Ao longo do processo legislativo, 

optou-se por renomear a SUMOC como “Banco Central da República do Brasil”, 

                                                      
106 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social 
1963-1965. Brasília: Presidência da República, 1962, p. 7. 
107 Ibid., p. 191. 
108 TAVARES, Martus A. R.; CARVALHEIRO, Nelson. O Setor Bancário Brasileiro: Alguns aspectos do 
crescimento e da concentração. São Paulo: FIPE-USP, 1985, p. 30. 
109 BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Mensagem nº 52-63 do Senhor Presidente da 
República. Diário do Congresso Nacional. Brasília6 abr. 1963, p. 1259. 
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posteriormente, “Banco Central do Brasil”, e o Conselho da SUMOC, com funções 

normativas, como “Conselho Monetário Nacional”. No entanto, em virtude de sua dimensão 

econômica, política e de determinadas atividades em relação as quais tinha o monopólio, até 

então o Banco do Brasil atuava como o regulador de fato do sistema financeiro e condutor 

da política monetária.110  

O Momento I foi marcado também por esforços legislativos de modernização do 

mercado de capitais e reformas de governança corporativa nas sociedades em geral. Por 

exemplo, um dos objetivos de política pública do Programa de Ação Governamental, do 

governo Castelo Branco (PAEG), era modernizar o mercado de capitais no Brasil, visando 

o “controle democrático das empresas”.111 Para tanto, a estrutura empresarial no Brasil e 

seus modelos de governança deveriam sofrer alterações, em especial a mudança de 

mentalidade de empresas familiares e seus controladores, a fim de que pudessem conviver 

com acionistas minoritários.112 

Neste período, destacam-se a Lei nº 4.595, de 1965, a Lei nº 4.728, de 14 de julho de 

1965. Esta veio a modernizar o arcabouço jurídico do mercado de capitais no Brasil, criando 

a figura das sociedades corretoras sujeitas à supervisão do BCB, sendo que o modelo anterior 

era baseado em um sistema de distribuição com corretores cuja autorização para operar era 

dada em caráter hereditário.113. O Decreto-Lei nº 157, de 10 de fevereiro de 1967 que passou 

a dar incentivos fiscais para fundos de investimento em ações, a Lei nº 6.385, de 7 de 

                                                      
110 TAYLOR, Matthew. Institutional Development through Policy-Making: A Case Study of the Brazilian 
Central Bank. World Politics, [s.i], v. 61, n. 3, p.487-515, jun. 2009. Disponível em: 
<http://scholar.harvard.edu/files/levitsky/files/taylor_banco_central_brasil_2009.pdf>. Acesso em: 1 jan. 
2017, p. 496. 
111 BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ECONÔMICA. Programa de Ação 
Econômica do Governo 1964-1966. Brasília: Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, 1965, 
p. 84, apud TRUBEK, David; VIEIRA, Jorge Hilário Gouvêa; SÁ, Paulo Fernandes de. Direito, Planejamento 
e Desenvolvimento do Mercado de Capitais Brasileiro: 1965-1970. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 134. 
112 Historicamente, a estrutura de propriedade das empresas brasileiras é baseada no controle concentrado em 
grandes famílias e no Estado. As empresas de controle familiar eram dirigidas de modo que outras 
considerações, alheias à maximização do lucro, orientava a sua governança corporativa. A nomeação de 
membros da família e apadrinhados para cargo de direção destas empresas, muitas vezes era um entrave para 
uma gestão verdadeiramente profissional. Segundo Trubek, Sá e Vieira, o administrador era recolhido com 
base no status familiar, e não em seus méritos individuais. O passado feudal do Brasil e sua “transição 
incompleta” para uma economia capitalista moderna afetava a governança corporativa das empresas privadas 
brasileiras, pois os controladores estavam mais preocupados com o status e as vantagens que a empresa poderia 
proporcionar a si e à sua família, do que com a produtividade e a lucratividade, incluindo-se aí o 
desenvolvimento de novas técnicas ou mesmo a competitividade no mercado. Cf. TRUBEK, David; VIEIRA, 
Jorge Hilário Gouvêa; SÁ, Paulo Fernandes de. Direito, Planejamento e Desenvolvimento do Mercado de 
Capitais Brasileiro: 1965-1970. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 126. 
113 POSER, Norman S. Securities Regulation in Developing Countries: The Brazilian Experience. Virginia 
Law Review, [s.l.], v. 52, n. 7, nov. 1966. JSTOR. http://dx.doi.org/10.2307/1071450, p. 1289. 
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dezembro de 1976, que modernizou a disciplina do mercado de capitais e criou a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), transferindo do BCB a ela a função supervisora do mercado 

de capitais, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a Lei das Sociedades por Ações. 

As Leis nº 4.728/1965, 6.385/1976 e 6.404/1976 estão vigentes até hoje, apesar de terem 

sofrido modificações ao longo dos anos e, no caso da Lei nº 4.728/1965, diversas disposições 

terem sido revogadas pela Lei nº 6.385/1976. 

Contudo, para o Momento I será dada ênfase especial à Lei nº 4.595/1964, a lei do 

Sistema Financeiro Nacional e principal lei aplicável às atividades das instituições 

financeiras no país, e à Lei nº 6.024/1974, que veio consolidar diversas disposições esparsas 

sobre liquidação extrajudicial e intervenção administrativa de instituições financeiras, e que 

tratou de responsabilidade dos administradores nos casos de decretação destes regimes 

especiais de crise econômico-financeira. Em primeiro lugar, contudo, será a seguir 

contextualizada a criação do BCB, principal elemento da governança do Sistema Financeiro 

Nacional. Ao longo deste trabalho, ficará claro como o exercício do poder normativo pelo 

BCB e pelo CMN ao longo do tempo impacta diretamente o governo das empresas, 

estabelecendo normas de conduta, sanções, impondo estruturas e criando incentivos. 

 

3.1 A governança do Sistema Financeiro Nacional: a criação do Banco Central do 

Brasil e do Conselho Monetário Nacional.  

O primeiro Banco do Brasil foi fundado em 1808 por D. João VI, logo após a chegada 

da família real ao Rio de Janeiro, com base no Alvará de 12 de outubro de 1808. Seu capital 

foi subscrito e integralizado por comerciantes do Rio de Janeiro e recebeu determinados 

privilégios tais como: exclusividade de emissão de notas bancárias que constituiriam o meio 

circulante do país, a isenção de quaisquer tributos e alguns monopólios de comercialização, 

como, por exemplo, de diamantes e do pau-brasil, além, é claro, de ser banqueiro do governo. 

Em virtude disso, sua administração era conduzida por nomeados pelo rei.114 O Banco do 

Brasil iniciou suas atividades em 1809, mas fechou em 1829. A primeira “corrida aos 

bancos” no Brasil se deu quando surgiram rumores da volta de D. João VI a Portugal após a 

criação de uma carteira do banco em Minas Gerais para a compra de ouro e prata através de 

                                                      
114 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos Oficiais no Brasil: Origem e Aspectos de seu Desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livros_bancos_oficiais.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017, 
p. 13. 
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papeis impressos sem garantia. Quando os detentores de títulos do governo “correram aos 

bancos” para converter suas notas, depararam-se com a cavalaria real. Relata-se que todo o 

lastro metálico depositado pelo banco havia sido levado de volta por D. João VI quando do 

seu regresso a Portugal. 115 

Em 1833 foi criado o segundo Banco do Brasil, mas não conseguiu obter o capital 

necessário para exercer suas atividades, dado o “trauma” decorrente das fraudes no primeiro 

banco.116 Em 1851 foi criado o terceiro Banco do Brasil, por Irineu Evangelista de Souza, o 

Barão de Mauá e em, 1853 foi criado o quarto Banco do Brasil em resultado da fusão do 

Banco do Brasil de Mauá com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, cujo presidente seria 

nomeado pelo Imperador dentre os acionistas com mais de cinquenta ações.117  

Em 1905, após diversos problemas financeiros e reorganizações societárias, inicia-

se a história moderna do Banco do Brasil que existe até hoje. Desta vez, o Banco passou a 

controle direto da União, que adquiriu cerca de um terço de suas ações, o que a tornou a 

maior acionista individual do banco, embora só viesse a ter a maioria do capital social em 

1923. O Presidente da República teria o direito de nomear o presidente do Banco do Brasil 

e um de seus quatro diretores.118  

O Banco do Brasil foi utilizado pelo governo para regular o câmbio por meio de sua 

exclusividade de negociação de moeda estrangeira em nome do Tesouro Nacional.119 Além 

de ser o banqueiro do Tesouro Nacional, o que permitia que o Banco do Brasil dispusesse 

de uma quantidade bastante elevada de numerário a custo relativamente baixo de modo a 

possibilitar a realização de suas operações ativas, o Banco do Brasil também fazia política 

monetária por meio de suas carteiras: a Carteira de Redesconto (CARED), fundada em 1921, 

extinta em 1923 e reaberta em 1930, e a câmara de compensação de cheques, por meio das 

quais atuava como banco dos bancos, emprestando a outras instituições financeiras, 120 a 

Carteira de Comércio Exterior (CACEX), criada em 1953 pela Lei nº 2.145, de 29 de 

setembro de 1953, que tinha poderes de emissão de licenças de exportação e importação, 

bem como competências fiscalizatórias de comércio exterior, e a Caixa de Mobilização 

                                                      
115 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 28. 
116 Ibid., p. 31. 
117 Ibid., p. 35. 
118 Ibid., p. 46. 
119 Ibid., p. 47. 
120 Ibid., p. 49, COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos Oficiais no Brasil: Origem e Aspectos de seu 
Desenvolvimento. Brasília: Banco Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livros_bancos_oficiais.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017, 
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Bancária (CAMOB), criada em 1932 para armazenar depósitos compulsórios e socorrer 

bancos em crise de liquidez. A política monetária também era conduzida pela Caixa de 

Amortização, do Ministério da Fazenda, que tinha a função de administrar a dívida pública. 

121  

Com a finalidade de supervisionar o sistema financeiro, foi criada a Inspetoria Geral 

de Bancos (IGB) por meio do Decreto nº 14.728, de 16 de março de 1921, com base no art. 

5º do Decreto nº 4.182, de 20 de novembro de 1920. A IGB atuaria como entidade 

fiscalizadora dos bancos e das casas bancárias para o fim de prevenir e coibir o jogo sobre o 

câmbio, assegurando apenas as operações legítimas. O Decreto de criação da IGB previu 

procedimentos para a concessão de autorização de funcionamento dos bancos, agências de 

bancos, casas bancárias e companhias que exercessem as atividades listadas no art. 3º do 

referido Decreto, consideradas como atividades de banco. A diferença entre “banco” e “casa 

bancária” era somente o capital utilizado (art. 4º, Decreto nº 4.182/1920). 

Com o tempo, a IGB foi extinta e o Banco do Brasil passou a acumular competências 

de fiscalização do câmbio e fiscalização bancaria por meio da Fiscalização Bancária do 

Banco do Brasil S.A., conforme o Decreto-Lei nº 7.797, de 30 de junho de 1945. Esta 

entidade foi extinta pela Lei nº 4.595/1964, assim como a Caixa de Amortização, a CARED 

e a CAMOB, cujos bens, direitos, obrigações, poderes e atribuições foram transferidos ao 

Banco Central outrora criado (arts. 56 e 57, parágrafo único). 

Com base nos acordos de Bretton Woods e na sugestão de Octávio Gouvêa de 

Bulhões122, foi criada em 1945 a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), por 

meio do Decreto-Lei nº 7.293, de 2 de fevereiro de 1945. A SUMOC foi concebida como 

alternativa à criação imediata de um banco central, ideia que encontrava forte resistência por 

parte do Banco do Brasil, instituição politicamente forte que via dificuldade na 

implementação de um órgão que poderia lhe tirar várias das benesses decorrentes de seus 

                                                      
121 COSTA NETO, Yttrio Corrêa da. Bancos Oficiais no Brasil: Origem e Aspectos de seu Desenvolvimento. 
Brasília: Banco Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livros_bancos_oficiais.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017, 
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BANCO CENTRAL DO BRASIL. Caixa de Amortização. Disponível em: 
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122 Id., História da SUMOC. Disponível em: 
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privilégios em matéria de política monetária.123 Importante ressaltar que o Decreto-Lei nº 

7.293/1945 já previa o caráter temporário da SUMOC e a criação posterior de um banco 

central em seu artigo 1º. 

A SUMOC tinha, dentre outras, função fiscalizatória e de orientação da política 

cambial, recebimento exclusivo de depósitos de bancos, e de fixação de taxas de juros e 

empréstimos a bancos. No entanto, sua atuação estava sujeita a uma instância superior, o 

Conselho da SUMOC, presidido pelo Ministro da Fazenda e composto pelo Presidente do 

Banco do Brasil, Diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, Diretor da CARED, 

Diretor da CAMOB e o próprio Diretor Executivo da SUMOC. Vê-se aí claramente uma 

prevalência dos representantes do Banco do Brasil no Conselho da SUMOC. O Conselho da 

SUMOC também autorizava a Caixa de Amortização a emitir moeda, a pedido da 

CARED.124  

Conforme Taylor, a SUMOC era um “tigre sem dentes”. Embora tivesse 

responsabilidade formal pela política monetária do Brasil, estava sujeita a uma grande 

pressão politica. Soma-se a isso o fato de que, além de politicamente mais frágil do que o 

Banco do Brasil, não dispunha dos instrumentos necessários para mantê-lo sob controle, e 

contribuíam para isto as diversas carteiras mantidas pelo Banco do Brasil que lhe davam o 

poder de fato sobre a política monetária. Os bancos privados também se opunham à 

SUMOC, pois temiam o estabelecimento de instrumentos tais como requerimentos de 

reservas, que poderiam provocar dois problemas: a excessiva intervenção estatal no setor; e 

o uso de tais reservas para cobrir déficits governamentais.125 

A existência de um Banco Central independente e cujas atribuições não conflitassem 

com atividade comercial, como o Banco do Brasil já era objeto de discussão no Brasil. No 

Plano Trienal se contemplou a criação de um conselho ao qual caberia a política monetária 

e bancária, e um banco central, que executaria tais políticas. Neste sentido, foram propostas 

três alternativas: (i) expansão da SUMOC para completar-lhe a estrutura e as funções 

                                                      
123 TAYLOR, Matthew. Institutional Development through Policy-Making: A Case Study of the Brazilian 
Central Bank. World Politics, [s.i], v. 61, n. 3, p.487-515, jun. 2009. Disponível em: 
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instituídas em 1945, com o objetivo expresso de preparar a criação do Banco Central; (ii) a 

transferência de todas as funções de banco central ao Banco do Brasil, continuando a 

desempenhar, concomitantemente, funções de banco comercial, rural e industrial; e (iii) a 

alternativa anterior, mas com eliminação de todas as funções do Banco do Brasil 

incompatíveis com a de banco central. Das três sugestões apresentadas, o Plano sugeriu a 

adoção apenas ou da primeira ou da terceira, pois a segunda hipertrofiaria ainda mais as 

funções de Banco Central com repercussões seguramente negativas.126 

O Projeto de Lei nº 15/1963 visava fortalecer a SUMOC e lhe dar efetivo poder de 

Banco Central. Neste sentido, a Mensagem nº 52/1963 enviada pelo Presidente da República 

ao Congresso Nacional afirmava que dois eram os objetivos principais da lei. O primeiro era 

o estabelecimento de uma administração monetária federal eficiente e flexível, capaz de 

formular e executar uma política monetária e creditícia de controle quantitativo global e de 

caráter seletivo, em moldes nacionais, para combater a inflação sem comprometer o 

desenvolvimento econômico. O segundo objetivo, e o mais importante para os fins deste 

trabalho, era o de promover modificações necessárias no regime jurídico das instituições 

financeiras privadas, para que sua atuação contribuisse para a utilização mais eficiente dos 

recursos financeiros nacionais, promovesse distribuição mais equitativa desses recursos e 

facilitasse o desenvolvimento harmônico das diversas regiões do país.127 

Para tanto, conforme o Presidente da República à época, o Projeto se assentou nas 

seguintes premissas: (i) utilização plena dos recursos humanos e materiais com os quais a 

Administração Federal já dispunha; (ii) separação clara e definida dos níveis normativo 

(entre o Conselho da SUMOC) e executivo (SUMOC), visto que na legislação em vigor à 

época, a menção vaga a “orientação”, que caberia a uma ou a outra, conforme o caso, e não 

delimitava muito bem os espaços de atuação das respectivas instituições, sendo a hierarquia 

o único critério diferenciador; (iii) unificação da ação executiva de controle monetário em 

uma só unidade, de personalidade jurídica própria, evitando-se a fragmentação da autoridade 

monetária em vários órgãos distintos, como era o caso; (iv) separação clara e definida das 

funções públicas de banco central daquelas que dizem respeito à atuação direta do governo 

no setor de credito das operações ativas e passivas com o público; e (v) preservação e 
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1963-1965. Brasília: Presidência da República, 1962, p. 193. 
127 Id., Mensagem nº 52-63 do Senhor Presidente da República. Diário do Congresso Nacional. Brasília6 abr. 
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ampliação da posição do Banco do Brasil de grande banco oficial e instrumento oficial de 

atuação direta do governo no setor de crédito bancário.128 

Ao longo do processo legislativo, a SUMOC se transformou em “Banco Central da 

República do Brasil”, e o Conselho da SUMOC, em “Conselho Monetário Nacional”. A 

tramitação do Projeto de Lei nº 15/1963, como se sabe, se deu em um momento conturbado 

da história do Brasil. Em 31 de março de 1964 iniciou-se o processo que levou à deposição 

de João Goulart da Presidência do Brasil em 1º de abril pelos militares, instituindo um regime 

que duraria até 1985. Assumiram o poder também Roberto Campos, como Ministro do 

Planejamento e Octavio Campos de Bulhões, como Ministro da Fazenda, ambos conhecidos 

por suas posições ortodoxas.129 Em agosto de 1964, já foi alterada a Lei nº 4.131, de 3 de 

setembro de 1962, que tratava do ingresso de capitais estrangeiros no país, eliminando 

restrições a remessas de lucros (em especial a revogação dos artigos 31, 32 e 33). Em 

novembro de 1964, foi lançado o PAEG, que buscava estabilizar a economia por meio, entre 

outras coisas, de redução do déficit público, aumento da arrecadação e uma política bancária 

destinada a fortalecer o sistema creditício, ajustando-o às necessidades de combate à inflação 

e estímulo ao desenvolvimento, o que poderia significar também contração do crédito.130 

A Lei nº 4.595/1964 foi finalmente promulgada no último dia de 1964. Foram criados 

o Banco Central do Brasil (BCB) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) (art. 1º). Ao 

CMN cabia traçar as diretrizes da política monetária, cambial e creditícia a serem observadas 

pelo BCB (art. 3º, VII). Do ponto de vista institucional, o CMN é um conselho deliberativo. 

Inicialmente era composto pelo Ministro da Fazenda, que era o Presidente, o Presidente do 

Banco do Brasil, o Presidente do BNDES, e mais seis membros nomeados pelo Presidente 

da República após aprovação do Senado Federal, escolhidos entre brasileiros de ilibada 

reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros com mandato de 6 anos, 

podendo ser reconduzidos (art. 6º). Em 1967, a Lei nº 5.362, de 30 de novembro, alterou esta 

composição, aumentando o número dos indicados de 6 para 7 e, da mesma forma, seu 

mandato. A autonomia do CMN era assegurada institucionalmente pelo fato de que, embora 

três de seus membros fossem demissíveis ad nutum, os demais 6, ou posteriormente, 7, 

tinham mandato fixo. A composição do Banco Central variou conforme a conjuntura política 
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GOVERNO (PAEG). Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Disponível 
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governo-paeg>. Acesso em: 3 jan. 2017  



 

 
 

55

dentro do próprio regime militar e da Nova República131. Era possível também a participação 

dos Ministros da Indústria e do Comércio e para Assuntos de Planejamento e Economia, que 

poderiam também substituir o Ministro da Fazenda. 132 

A Lei nº 4.595/1964 instituiu também comissões consultivas a funcionarem junto ao 

CMN (art. 7º). Embora seus pareceres não fossem vinculativos, havia a obrigatoriedade de 

serem ouvidas caso as deliberações a serem tomadas fossem afetas à sua área de 

especialidade. As comissões consultivas eram as seguintes: bancária, mercado de capitais, 

crédito rural e crédito industrial. Estas contavam com representantes dos respectivos setores, 

representantes das carteiras respectivas no Banco do Brasil (com exceção da comissão de 

mercado de capitais) e de órgãos do governo. 

Atualmente, o CMN é composto por somente três integrantes: o Ministro da Fazenda, 

que é seu Presidente, o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Presidente do 

BCB. Esta composição foi determinada pela Medida Provisória nº 542, de 30 de junho de 

1994, que dispôs sobre o Plano Real e que, após sucessivas edições, se tornou a Medida 

Provisória nº 1.027, de 20 de junho de 1995, convertida na Lei nº 9.069, de 29 de junho de 

1995. Esta mudança composição não foi isenta de tensões.  

Em 1995, o Partido dos Trabalhadores ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade 

com Medida Cautelar nº 1.315 para impugnar a Medida Provisória 542, afirmando que a 

mudança da composição do CMN não poderia ser objeto de Medida Provisória. Em Medida 

Cautelar, o STF decidiu que a relevância jurídica da matéria não teria a intensidade 

necessária para a concessão da medida cautelar; embora o CMN integrasse o sistema 

financeiro, não seria indiscutível a regulação de sua composição por lei complementar, e, se 

o Congresso respaldou esta alteração por meio da conversão da Medida Provisória em Lei, 

a eliminação de cargos a serem ocupados por membros da sociedade civil não é contrária ao 

interesse público. A decisão definitiva foi tomada pelo STF 9 anos depois: extinção do 

projeto por perda superveniente do objeto em virtude da Emenda Constitucional nº 

40/2003.133 

                                                      
131 Para uma discussão detalhada, cf. FRANCO, Gustavo. O Banco Central desfigurado: anatomia do 
desastre, 1964-1993. Disponível em: <http://www.gustavofranco.com.br/uploads/files/Capítulo 6 - BCB o 
amadurecimento.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017, pp. 39-47. 
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Partido dos Trabalhadores. Relator: Ministro Ilmar Galvão. Brasília, 10 de agosto de 1995. Diário da Justiça. 
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Foi criada no âmbito do Plano Real junto ao CMN a Comissão Técnica da Moeda e 

do Crédito (COMOC), e as comissões consultivas passaram a ser a seguintes: de Normas e 

Organização do Sistema Financeiro; de Mercado de Valores Mobiliários e Futuros; de 

Crédito Rural; de Crédito Industria; de Crédito Habitacional, e para Saneamento e 

Infraestrutura Urbana; de Endividamento Público e de Política Monetária e Cambial. Com 

exceção da COMOC, a oitiva das demais comissões passou a ser facultativa, conforme o 

Regimento Interno do CMN, aprovado pelo Decreto nº 1.307, de 9 de novembro de 1994. 

A Lei nº 4.595/1964 enumerou uma série de competências para o CMN. No entanto, 

visto o trabalho tratar da história da governança corporativa e de sua regulação, cabe aqui 

tratar das que são diretamente pertinentes ao objeto desta pesquisa. A importância desta 

explicação reside no fato de que as Resoluções do CMN são importante fonte normativa de 

regulação da governança corporativa no Brasil, como se verá ao longo da dissertação. A 

criação do CMN como órgão normativo de cúpula do sistema financeiro nacional foi um 

evento extremamente relevante na construção do sistema brasileiro de governança 

corporativa das instituições financeiras. 

Ao CMN foram atribuídas pelo art. 4º da Lei nº 4.595/1964 as competências de 

regular as principais atividades das instituições financeiras. Dentre elas: (i) disciplinar o 

crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, 

inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições 

financeiras; (ii) limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e 

qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, 

inclusive os prestados pelo BCB, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se 

destinem a promover, principalmente, investimentos em atividades agrícolas; (iii) estatuir 

normas para as operações das instituições financeiras públicas, para preservar sua solidez e 

adequar seu funcionamento aos objetivos da lei; (iv) Determinar a percentagem máxima dos 

recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de 

empresas; e (v) regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições, as operações de 

redesconto e de empréstimo, efetuadas com quaisquer instituições financeiras públicas e 

privadas de natureza bancária. 
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Do ponto de vista organizacional, o art. 4º prevê que CMN seria competente para: (i) 

regular a constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras, bem como 

a aplicação das penalidades previstas; (ii) delimitar, com periodicidade não inferior a dois 

anos, o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, 

bem como a localização de suas sedes e agências ou filiais; (iii) estipular índices e outras 

condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e outras relações patrimoniais a serem 

observadas pelas instituições financeiras; (iv) expedir normas gerais de contabilidade e 

estatística a serem observadas pelas instituições financeiras; e (v) aplicar aos bancos 

estrangeiros que funcionem no País as mesmas vedações ou restrições equivalentes, que 

vigorem nas praças de suas matrizes, em relação a bancos brasileiros ali instalados ou que 

nelas desejem se estabelecer. Além disso o CMN passou a ter poder para determinar que o 

BCB recuse autorização para o funcionamento de novas instituições financeiras, em função 

de conveniências de ordem geral. 

O art. 4º também prevê que o CMN exerceria funções normativas significativas no 

mercado de câmbio, que estaria sujeito a seu poder normativo e supervisão do BCB. Por 

exemplo, caberia ao CMN: (i) fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive 

quanto a compra e venda de ouro e quaisquer operações em Direitos Especiais de Saque, um 

ativo de reserva internacional emitido pelo Fundo Monetário Internacional, e em moeda 

estrangeira; e (ii) baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, 

fixando limites, taxas, prazos e outras condições. 

Já o BCB, em termos institucionais, não nasceu tão forte e independente a despeito 

das aspirações teóricas e legais. No dizer de Taylor, poderia ser comparado a um “tigre de 

papel”, dada a fraqueza política à época de sua criação. A autonomia dos diretores da 

instituição era facilmente enfraquecida, embora os diretores tivessem mandato. Em disputas 

políticas, o BCB era facilmente vencido pelo Banco do Brasil, Tesouro Nacional ou mesmo 

pelo CMN.134 Os déficits governamentais eram tão elevados, que o controle monetário era 

enfraquecido. O seu fortalecimento institucional só se deu na década de 80, conforme será 

analisado com mais detalhes no próximo Capítulo. 
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A governança do BCB era estruturada em torno de uma diretoria composta por 4 

membros escolhidos pelo CMN, um dos quais era o presidente (art. 14, da Lei nº 

4.595/1964). Este número aumentou para 5, conforme a Lei nº 5.362/1967 e foi sendo 

modificado com o passar dos anos até chegar ao atual número de 9, conforme o Decreto 

nº 91.961, de 19 de novembro de 1985, emitido com base no art. 81, incisos III e V, da 

Constituição Federal promulgada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969, que deram ao 

Presidente da República o poder de expedir decretos e regulamentos para execução da lei e 

de dispor sobre estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da Administração 

Federal.  

Atualmente as diretorias do BCB são as seguintes: Diretoria de Administração 

(DIRAD), Diretoria de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos (DIREX), 

Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural 

(DIORF), Diretoria de Política Econômica (DIPEC), Diretoria de Política Monetária 

(DIPOM), Diretoria de Regulação (DINOR) e Diretoria de Relacionamento Institucional e 

Cidadania (DIREC). Funciona também, junto ao BCB, uma Procuradoria Federal 

Especializada, com a finalidade de representar a instituição e emitir pareceres jurídicos.135 

A principal competência normativa em matéria de governança corporativa do BCB 

fixada pela Lei nº 4.595/1964 é a de cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela 

legislação em vigor e as normas expedidas pelo CMN, conforme o art. 9º de referida Lei. É 

interessante que esta competência dá ao BCB poder normativo, ainda que inferior ao CMN. 

A regulação da governança corporativa das instituições financeiras no Brasil foi sendo 

construída por vezes com base nas Circulares e nas Cartas-Circulares do BCB, em adição às 

Resoluções do CMN.  

Salama afirma que, nos anos 90, referida regulação adquiriu ainda maior vulto ao 

passo que a mudança paradigma da intervenção do Estado na economia também resultou em 

uma mudança ideológica de poder normativo: passando da mera regulamentação, ou normas 

que detalhariam leis, para a de regulação, na qual passou a ser aceita a possibilidade de 

inovação na ordem jurídica por estas normas. Esta tônica seria mais intensa em matéria 

financeira, cabendo à doutrina estabelecer critérios para interpretação de tais normas.136  
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Além deste poder normativo, são relevantes para o presente trabalho as seguintes 

competências fiscalizatórias, previstas no art. 10: (i) exercer o controle do crédito sob todas 

as suas formas; (ii) exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades 

previstas; e (iii) exercer permanente vigilância nos mercados financeiros e de capitais sobre 

empresas que, direta ou indiretamente, interfiram nesses mercados e em relação às 

modalidades ou processos operacionais que utilizem, sendo possível que o BCB examine os 

livros e documentos das pessoas naturais ou jurídicas que detenham o controle acionário de 

instituição financeira. 

Do ponto de vista organizacional, o art. 10 da Lei nº 4.595/1964 deu poderes ao BCB 

para  autorizar as instituições financeiras a: (i) funcionar no Brasil; instalar ou transferir suas 

sedes, ou dependências, inclusive no exterior; (ii) ser transformadas, fundidas, incorporadas 

ou encampadas; (iii) praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos 

da dívida pública federal, estadual ou municipal, ações, debêntures, letras hipotecárias e 

outros títulos de crédito ou mobiliários; (iv) ter prorrogados os prazos concedidos para 

funcionamento; (v) alterar seus estatutos; e (vi) alienar ou, por qualquer outra forma, 

transferir o seu controle acionário. Esta última hipótese foi incluída pelo Decreto-Lei nº 

2.321/1987, em um contexto de saneamento e privatização de instituições financeiras, em 

especial as estaduais (art. 16).  

O BCB também tem o poder-dever de estabelecer condições para a posse e para o 

exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, assim 

como para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, 

segundo normas que forem expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. (art. 10, XI, Lei 

nº  4.595/1964). A Lei nº 4.594/1964 também previu que as instituições financeiras 

estrangeiras só poderiam funcionar no Brasil se autorizadas pelo Poder Executivo, mediante 

decreto (art. 10, §2º).  

Uma das maiores inovações trazidas pela Lei nº 4.595/1964, contudo é o conceito de 

“instituição financeira”. A definição do regime jurídico em virtude de uma descrição 

genérica e abstrata tem sido mais eficaz em se adaptar a eventuais transformações da vida 

comercial do que uma enumeração de determinados atos. O direito privado brasileiro só 

adotou esta orientação em 2002, quando da promulgação do Código Civil e a definição 
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jurídica do empresário em função da atividade exercida. No entanto, já em 1964 a lei 

delimitou o conceito de “atividade privativa”, ainda que de forma problemática, mas 

suficientemente ampla para permitir uma regulação e supervisão adequadas e abrangentes 

do sistema financeiro brasileiro. 

 

3.2 A definição de “atividade privativa de instituições financeiras”. 

O Código Comercial de 1850 definia o conceito de “banqueiros”. No art. 119 previa-

se que banqueiros eram os comerciantes que tinham profissão atual de seu comércio as 

operações chamadas de Banco. Segundo Eduardo Salomão Neto, apesar da manifesta 

circularidade do dispositivo, ele teve a virtude de indicar que a qualificação de empresário 

financeiro exigiria a habitualidade, e não a eventualidade de operações típicas do ramo. Em 

outras palavras, a caracterização do banqueiro exigia a reiteração de atos, ou seja, o exercício 

da atividade 137 

Em 1860, foi promulgada a Lei nº 1.083, de 22 de agosto, regulamentada pelo 

Decreto nº 2.711, de 19 de dezembro do mesmo ano. Este decreto previu que bancos seriam 

companhias sem firma social, e administrada por mandatários que tivessem por objeto o 

comércio, por conta própria ou de terceiros, de ouro ou prata em moeda ou em barras, de 

títulos da dívida pública nacional ou estrangeira, de ações de empresa de qualquer natureza, 

de efeitos de comércio (títulos de crédito) e outros valores negociáveis ou transmissíveis por 

via de endosso, ou por simples tradição. Somava-se a este rol a realização de empréstimos 

de qualquer espécie ou natureza, operações de câmbio, depósitos de valores de qualquer 

natureza, abertura de contas correntes e, em geral, quaisquer operações chamadas de banco, 

ou que tendessem ao desenvolvimento do crédito público. 

Na mesma linha, o Decreto nº 14.728/1921, que regulava a atuação da IGB, definiu 

o que seria banco para fins regulatórios e de competência da própria IGB. Banco era a pessoa 

natural ou jurídica que, com capital superior a 500;000$ (quinhentos contos de reis) 

realizasse o comércio, por conta própria ou de outrem: de ouro ou prata em moeda, em pó 

ou em barra; de títulos de empresas de qualquer natureza; de efeitos de comércio (títulos de 

crédito); e de outros valores negociáveis ou por endosso ou por simples tradição. Outras 

atividades incluíam empréstimos de qualquer espécie, operações de câmbio, depósitos de 
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valores de qualquer natureza, abertura de contas correntes, descontos e redescontos e 

quaisquer operações bancárias atinentes ao movimento de crédito, seja qual fosse sua 

natureza ou forma por que se realizasse. Caso o capital fosse inferior a 500;000$, a entidade 

ou pessoa seria denominada “casa bancária”. É claro que em um setor tão dinâmico como o 

bancário, esta enumeração de atividades datada de 1860 e praticamente repetida em 1920, 

tenderia a ficar rapidamente obsoleta. 

A Lei nº 4.595/1964 conceitua instituições financeiras em seu artigo 17 como: “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.”  O 

parágrafo único também equipara a instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam 

qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual. 

Conforme Eduardo Salomão Neto, a atual definição de instituição financeira é 

desmesuradamente ampla e sua interpretação literal pode ensejar a subsunção de diversas 

atividades ao texto da norma. Afinal, poucas empresas não contemplam em suas atividades 

a coleta, intermediação ou aplicação de recursos próprios ou de terceiros. Por exemplo, as 

tesourarias de muitas empresas aplicam seus recursos em investimentos, tais como títulos do 

governo ou depósitos bancários remunerados. Esta atividade acessória pode, nos termos 

estritos do artigo 17, configurar atividade privativa de instituições financeiras.138. Salomão 

Neto também, ao tratar do conceito de “coleta” de recursos, expõe como exemplo uma 

administradora de imóveis que cobra o alugueis dos locatários e repassa aos proprietários. 

Além disso, sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários também 

exercem atividades por meio das quais aplicam os recursos de seus clientes no mercado 

financeiro e de capitais.139 

Além disso não foi objetivo do dispositivo considerar que a maioria, senão todas as 

empresas brasileiras, praticavam irregularmente atividade de instituição financeira. O 

verdadeiro objetivo visado pela lei é o de salvaguardar a confiabilidade e higidez das 

verdadeiras instituições financeiras, encarregadas de captar recursos junto ao público sob a 

forma de depósitos ou investimentos de natureza diversa e repassá-lo através de empréstimo 

ou financiamento aos setores produtivos da sociedade. 140 

                                                      
138 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 16-17. 
139 Ibid., p. 17. 
140 Ibid., p. 18. 
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Salomão Neto propõe a interpretação do art. 17 da Lei nº 4.595/1964 com base em 

quatro elementos: (i) a captação de recursos de terceiros em nome próprio; (ii) seguida de 

repasse financeiro através de operação de mútuo; (iii) com o intuito de auferir lucro derivado 

da maior remuneração dos recursos repassados em relação à dos recursos coletados; e (iv) 

desde que a captação seguida de repasse se realize em caráter habitual.141 

O autor chega pondera serem três as possibilidades a serem aventadas por meio de 

interpretação teleológica para o artigo 17 como sendo os objetivos da lei, para depois 

descartar as primeiras e adotar a terceira: repressão à usura, proteção à economia popular e 

servir como instrumento de política econômica. Em relação à primeira, normas específicas 

já tratam da questão. Ao passo que a usura contempla somente a cobrança de uma taxa 

excessiva de juros, sua repressão só seria atingida por parte do artigo 17, isto é, à “aplicação”. 

Em relação à poupança popular, outras leis também se ocuparam de protegê-la, como as leis 

que regem o mercado de capitais: Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965 e a Lei nº 6.385, de 

7 de dezembro de 1976. Seria, então um instrumento de política econômica porque as 

atividades de intermediação de captação seguida de repasse teriam por finalidade multiplicar 

o meio circulante, o que tanto poderia estimular o crédito, como contribuir para a inflação.142 

Esta interpretação é bastante compatível com os objetivos políticos expressos na tramitação 

do Projeto de Lei 15/1963 no Congresso Nacional, e nos planos econômicos à época, tanto 

o Plano Trienal quanto o PAEG.143  

Segundo Bruno Salama e Viviane Muller Prado, a lei se ocupou de criar um regime 

inspirado na Glass-Steagal Act, de 1933, lei norte-americana que dividiu as atividades dos 

bancos entre bancos de investimentos e bancos comerciais. Os bancos comerciais tomariam 

depósitos dos públicos e os emprestariam, enquanto os bancos de investimento se 

encarregariam das atividades de subscrição e distribuições de ações eventualmente em 

operações de crédito a longo prazo. A ideia seria a restrição do escopo das atividades dos 

bancos que recebessem depósitos do público para diminuir sua exposição a riscos e, assim, 

prevenir as corridas aos bancos.144 No mesmo sentido, Yazbek afirma que se buscou criar 

um sistema de financial broadening, havendo-se procurar um regime de especialização em 

                                                      
141 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 29. 
142 Ibid., pp.20,21. 
143 Ibid., p. 29. 
144 SALAMA, Bruno Meyerhof; PRADO, Viviane Muller. Operações de Crédito dentro de Grupos Financeiros: 
Governança Corporativa como Complemento à Regulação Bancária. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos 
Gomes de; ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Grupos de Sociedades: Organização e Exercício 
da Empresa. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: 
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que “cada tipo de intermediário se encarregaria do atendimento a necessidades específicas 

de onde nasceram novas categorias de intermediários, com a consequente distribuição de 

funções”.145  

Reforça esta ideia a permissão mais ampla de participação no capital social de outras 

empresas por bancos de investimentos, ao contrário dos bancos comerciais. Estes 

dependeriam de autorização do CMN (art. 30 da Lei nº 4.595/1964). A autorização para a 

criação de bancos múltiplos, com carteira comercial e de investimento, só foi possível após 

o advento da Resolução CMN nº 1.524, de 21 de setembro de 1988. 

Embora Salomão Neto corretamente afirma que, a despeito de o intuito da definição 

de atividade privativa de instituição financeira não ser exclusivamente o de repressão da 

usura, fato é que representa uma linha divisória entre o que poderia se referir como “usura 

ilegal” e “usura ilegal”, ou tecnicamente, a cobrança de elevadas taxas de juros reprimida 

pelo Decreto nº 22.626, de 17 de abril de 1933, e a que seria permitida nos termos da 

regulação do CMN com base no art. 4º, inciso IX, da Lei nº 4.595/1964.146  

A preocupação com a usura e agiotagem sempre foi uma constante na vida econômica 

do Brasil. Não por outra razão em 1933, o governo expediu o Decreto nº 22.626, mais 

conhecido como “Lei da Usura”. Na redação original, o artigo 1º previa ser vedado, e 

punível, nos termos da lei, a estipulação em quaisquer contratos de taxas de juros superiores 

ao dobro da taxa legal, havendo limites percentuais expressos para contratos garantidos por 

hipotecas, urbanas e rurais, penhores agrícolas e financiamento ao agronegócio. Estes limites 

específicos foram revogados em 1938, pelo Decreto-Lei nº 182, de 5 de janeiro. Além disso, 

o artigo 4º vedava o anatocismo, isto é, a cobrança de juros sobre juros, salvo a acumulação 

de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. O Decreto nº 

22.626/1933 também tipificou o crime de usura em seu art. 13 como toda a simulação ou 

prática tendente a ocultar a verdadeira taxa do juro ou a fraudar os dispositivos da lei, para 

o fim de sujeitar o devedor a maiores prestações ou encargos, além dos estabelecidos no 

respectivo título ou instrumento. 

Com o tempo, uma das principais ferramentas para o fornecimento de capital de giro 

passou a ser as letras de câmbio. O mecanismo era simples: a empresa tomadora emitia a 

letra de câmbio com um determinado valor, correspondente ao que comprometeria pagar. 

                                                      
145 YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008, 
p.267. 
146 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 19-20. 
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Uma instituição financeira aceitava a letra e a vendia ao público com deságio. Este 

mecanismo permitia que a emitente da letra de câmbio, isto é, a tomadora, pudesse pagar um 

valor real de juros superior a 12% ao ano. Da mesma maneira, a compra com deságio da 

letra também permitia que a instituição financeira e o comprador final também obtivessem 

retornos superiores a este percentual.147 No final dos anos 50 e início dos anos 60, as 

sociedades de financiamento e investimento tiveram um grande crescimento por se 

especializarem neste tipo de financiamento (de curto prazo). Ele permitia que antes da Lei 

nº 4.595/1964, fossem contornadas as proibições à limitação da taxa de juros estabelecidas 

pela Lei da Usura. 148 

A preocupação com a prática da usura com o tempo fez com que fosse tipificado o 

crime de exercício irregular de atividade privativa de instituição financeira pela Lei nº 7.492, 

de 16 de junho de 1988, e motivou o constituinte originário de 1988 a fixar um teto para as 

taxas de juros reais de 12% no artigo 192, §3º. Como será analisado mais detalhadamente 

no Capítulo 5 a frente, um ato normativo do Presidente da República aprovou parecer do 

Consultor Geral da República (Parecer SR-70), segundo o qual este parágrafo 3º não seria 

autoaplicável. Para impugnar este ato normativo foi movida a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). O STF, na linha do 

parecer impugnado, decidiu em 7 de março de 1991 que o conceito de “juros reais” do §3º 

não estava definido e, portanto, não poderia ser mensurado. Deste modo, era necessário que 

uma lei complementar o definisse, conforme o caput do artigo 192.149 Esta lei complementar 

até hoje não foi aprovada e a Emenda Constitucional nº 40, de 19 de maio de 2003, revogou 

o parágrafo 3º do artigo 192.  

A Lei nº 4.595/64, ao modernizar o sistema financeiro brasileiro, excluiu as 

instituições financeiras, lá definidas, do Decreto nº 22.626/33 por dar ao CMN poder para 

fixar o teto das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras (art. 4º, inciso IX). A 

Resolução CMN nº 1.064, de 5 de dezembro de 1985, tornou livremente pactuáveis as taxas 

de juros praticadas pelos bancos comerciais, de investimento e desenvolvimento. Para os 

empréstimos praticados por aqueles que não são instituições financeiras, a Lei nº 10.406, de 

                                                      
147 TRUBEK, David; VIEIRA, Jorge Hilário Gouvêa; SÁ, Paulo Fernandes de. Direito, Planejamento e 
Desenvolvimento do Mercado de Capitais Brasileiro: 1965-1970. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 118. 
148 SAES, Flávio Azevedo Marques de. A moeda, o crédito e o financiamento da produção. Estudos 
Avançados, [s.l.], v. 15, n. 41, p.77-90, abr. 2001. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0103-
40142001000100008, p. 86. 
149 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4. Requerente: Partido 
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10 de janeiro de 2002 (Código Civil) reforçou a regra da Lei da Usura ao limitar as taxas de 

juros ao dobro das devidas ao Tesouro Nacional (artigos 406 e 591). O entendimento 

prevalecente, conforme o Enunciado 20, da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal, é o de que as taxas de juros são limitadas a 12% ao ano.150  

O grande mérito da definição de atividade privativa de instituição financeira pela Lei 

nº 4.595/1964, foi dotar o CMN de uma ampla discricionariedade normativa e o BCB de um 

amplo espaço de regulação, supervisão, fiscalização e competências sancionatórias para 

exercer controle sobre atividades que interferissem na poupança popular e afetassem a 

distribuição da moeda e do crédito. Combinada a lei com a limitação da usura baseada no 

Decreto nº 22.626/1933, limitou-se e muito a existência de estruturas alternativas de 

financiamento que fugissem à vigilância do BCB. Exemplos de estruturas alternativas ao 

crédito bancário são aquelas operadas pelas entidades parabancárias, ou shadow banking, 

como o peer-to-peer lending (aplicativos ou empresas que ligam pessoas que querem 

emprestar a pessoas que precisam de dinheiro), factoring (empresas que adquirem duplicatas 

ou títulos de crédito com deságio para cobrança), ou mesmo o mercado de cessão de créditos 

para fundos de investimento em direitos creditórios cujos juros sejam superiores à lei da 

usura. 

 

3.3 As normas de governança na Lei nº 4.595/1964  

A Lei nº 4.595/1964 contém normas do que podemos classificar como “regulação da 

governança”. Na seção anterior, foram detalhadas competências normativas do CMN e do 

BCB em matéria de regulação da governança das instituições financeiras. Além de tais 

normas, a lei também contempla outras de aplicabilidade direta às instituições financeiras, 

sejam elas públicas ou privadas. 

Para as instituições financeiras privadas, o artigo 25 da Lei nº 4.595/1964 prevê que 

elas deverão ser constituídas sob a forma de sociedades anônimas, com exceção das 

                                                      
150 “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, 
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com o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a doze por cento ao ano.” 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Enunciados Aprovados - I Jornada de Direito Civil. Disponível 
em: <http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciados/IJornada.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017, p.4. 
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cooperativas de crédito. A lei originalmente previa que a totalidade de seu capital deveria 

ser representado por ações nominativas. A Lei nº 5.710, de 7 de outubro de 1971, modificou 

o artigo para incluir a redação “com direito a voto”. No entanto, a previsão sobre ações 

nominativas perdeu o sentido após a promulgação da Lei nº 8.021, de 12 de abril de 1990, 

que eliminou do direito brasileiro as ações ao portador. Portanto, todas as ações emitidas por 

sociedades por ações necessariamente são nominativas. 

O mesmo artigo prevê, em seu parágrafo primeiro, o limite de emissão 50% 

(cinquenta por cento) de ações preferenciais sem direito à voto em seu parágrafo primeiro. 

É curioso que este parágrafo foi acrescentado em 1971, quando ainda estava em vigor o 

Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940. O artigo 9º deste decreto previa o limite 

de metade do capital social da companhia para a emissão de ações sem direito a voto. Ou 

seja, existia uma compatibilidade entre lei bancária e lei societária. Este limite da lei 

societária veio a ser alterado quando da promulgação da Lei nº 6.404/1976, pois foi ampliado 

para dois terços (2/3). Neste caso, o limite para emissão de ações sem direito a voto pela lei 

bancária ficou mais rígido do que o da lei societária. Foi também vedada a conversão de 

ações preferenciais em outro tipo de ações com direito a voto (art. 25, §2º, II). 

A Lei também prevê que o capital inicial das instituições financeiras publicas e 

privadas será sempre realizado em moeda corrente, sendo que na subscrição do capital inicial 

e na de seus aumentos em moeda corrente será exigida no ato a integralização de, no mínimo, 

50% do capital subscrito, sendo o remanescente em moeda corrente integralizado dentro de 

um ano (artigos 26 e 27). Aumentos de capital não realizados em moeda corrente poderão 

decorrer da incorporação de reservas e de reavaliação de parcela dos bens do ativo 

imobilizado, representado por imóveis de uso e instalações. 

Embora estes dispositivos limitem a possibilidade de instituições financeiras 

sofrerem reorganizações societárias, a grande preocupação aventada neste artigo é com a 

liquidez dos ativos das instituições financeiras, necessária para que elas possam honrar suas 

obrigações e responder a eventuais crises. É a mesma lógica do artigo 35, II, e do art. 36, da 

Lei nº  4.595/1964. O primeiro veda às instituições financeiras adquirir bens imóveis não 

destinados ao próprio uso, salvo os recebidos em liquidação de empréstimos de difícil ou 

duvidosa solução, caso em que deverão vendê-los dentro do prazo de um ano, a contar do 

recebimento, prorrogável até duas vezes, a critério do BCB. O segundo proíbe as instituições 

financeiras de manter aplicações em imóveis de uso que, somadas ao seu ativo em 

instalações, excedam o valor de seu capital realizado e reservas livres 
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O art. 30 prevê que instituições financeiras de direito privado, exceto as de 

investimento, só poderão participar de capital de quaisquer sociedades com prévia 

autorização do BCB, solicitada justificadamente e concedida expressamente, salvo os casos 

de garantia de subscrição, nas condições estabelecidas pelo CMN. Além da preocupação 

com o desvirtuamento do papel das instituições financeiras em fornecer empréstimos pelo 

legislador, novamente existe uma limitação à imobilização e, consequente prejuízo à 

liquidez, dos ativos das instituições financeiras. A lei prevê também a obrigatoriedade de as 

instituições financeiras levantarem balanços gerais em base semestral, em 30 de junho e 31 

de dezembro de cada ano (art. 31).  

É prevista também a ingerência direta do BCB na composição dos cargos integrantes 

da estrutura de governança corporativa das instituições financeiras. Neste sentido, para a 

aprovação de administradores, ela prevê dois procedimentos distintos: um para instituições 

financeiras públicas; e outro para as privadas. No caso das instituições financeiras públicas, 

estas deverão comunicar ao BCB a nomeação ou eleição de diretores e membros de órgãos 

consultivos, fiscais e semelhantes, dentro de 15 dias a contar da data da ocorrência (art. 32). 

Para instituições financeiras privadas, deve-se comunicar os atos relativos à eleição de 

diretores e membros de órgãos consultivos, fiscais e semelhantes no prazo de 15 dias de sua 

ocorrência, estando a eleição e posse sujeitas à aprovação ou recusa do BCB no prazo de 60 

dias (art. 33). Caso decorrido o prazo sem manifestação do BCB, entender-se-á não ter 

havido recusa à posse. (art. 33, §3º). 

Um dos principais problemas em matéria de governança corporativa é a possibilidade 

de os recursos, ou o fluxo de caixa da instituição financeira, ser desviado pelos controladores 

mediante transações por partes relacionadas, ou o tunneling. É por isso que, em muitos casos, 

as normas de direito societário preveem uma regulação bastante estrita, que pode 

compreender a vedação de participação do controlador ou do administrador na aprovação de 

operações nas quais haja conflito de interesses ou a possibilidade de anulação de tais decisões 

caso não as transações não sejam feitas em condições de mercado.  

No caso das instituições financeiras, a lei foi mais além e vedou às instituições 

financeiras conceder empréstimos ou adiantamentos a: (i) seus diretores e membros dos 

conselhos consultivos ou administrativos, fiscais e semelhantes, bem como aos seus 

respectivos cônjuges; (ii) aos parentes, até o 2º grau, das pessoas listadas no item (i) acima; 

(iii) às pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10%, salvo 

autorização específica do BCB, no caso de operações lastreadas por efeitos comerciais 
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(títulos de créditos) resultantes de transações de compra e venda ou penhor de mercadorias, 

em limites fixados pelo CMN, em caráter geral; (iv) às pessoas jurídicas de cujo capital 

participem, com mais de 10%; e (v) às pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais 

de 10% quaisquer dos diretores ou administradores da própria instituição financeira, bem 

como seus cônjuges e respectivos parentes, até o 2º grau (art. 34). A primeira hipótese passou 

a ser punível como crime nos termos da Lei. Ainda estão em vigor as vedações 

administrativas, sendo que o tipo penal foi revogado pela Lei dos Crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional, a Lei nº 7.492/1986, que ampliou as hipóteses de vedação penal aos 

empréstimos a partes relacionadas, como se verá mais adiante. 

Curiosamente, o parágrafo 2º do art. 34 exclui as instituições financeiras públicas da 

vedação de empréstimo às pessoas jurídicas de cujo capital participem, com mais de 10%. 

Se por um lado esta vedação faz sentido em virtude da própria razão de ser das instituições 

financeiras públicas, na qualidade de banqueiras dos governos que as controlam, por outro, 

esta permissão legal causou muitos problemas aos bancos estaduais, em especial na década 

de 1980, quando a instabilidade econômica para a qual estes problemas concorreram se 

tornou tão grave que motivou um programa de intervenções, saneamento e privatizações de 

bancos estaduais.151 

O conflito de interesses decorrente da relação de mútuo entre a instituição financeira 

concedente e a parte relacionada detentora do controle poderá causar degradação às boas 

práticas de governança corporativa. A possibilidade de concessão de taxas mais favoráveis 

de juros a partes relacionadas pode resultar em um subsídio cruzado por parte de outros 

tomadores (que eventualmente pagarão mais juros para compensar o prejuízo com 

empréstimos) ou desvio do dinheiro dos depositantes (e da instituição financeira). Preocupa-

se aí a lei com a proteção da poupança popular, com a própria higidez da instituição 

financeira e do sistema financeiro como um todo. Neste sentido, segundo Salama e Prado, 

três pontos correspondem às finalidades deste tipo de vedação: proteção da solidez do 

sistema financeiro; proteção da poupança popular – a relação entre o depositante e o 

banqueiro é de confiança, pois a propriedade da coisa fungível, isto é, do dinheiro 

depositado, é transferida ao banco; e evitar distorção no mercado de crédito, já que o dinheiro 
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emprestado à parte relacionada poderia ter sido emprestado a outra pessoa que 

eventualmente poderia pagar mais juros (ou simplesmente pagar de volta).152 

Para Salama e Prado, no entanto, a vedação a empréstimos entre partes relacionadas 

se tornou anacrônica e traz uma desvantagem competitiva para bancos brasileiros 

controlados por residentes no Brasil.153 Embora haja regras bastante estritas em relação a 

empréstimos entre partes relacionadas, ao mesmo tempo, existe uma regra que permite aos 

bancos realizarem operações de créditos com suas matrizes estrangeiras. Ela consta da 

Resolução CMN nº 3.443, de 30 de novembro de 2007 permitiu que bancos brasileiros 

apliquem sua disponibilidade em moeda estrangeira em títulos emitidos ou de 

responsabilidade de instituição financeira estrangeira (art. 1º, III). Evidentemente bancos 

brasileiros controlados por estrangeiros poderiam também fazê-lo. Esta regra foi mantida na 

Resolução CMN nº 4.033, de 30 de novembro de 2011, que revogou a Resolução CMN nº 

3.443/2007. 

Para tanto, Salama e Prado propõem a adoção de três regras de governança 

corporativa que, combinadas com a regulação financeira, poderiam superar os 

inconvenientes de se proibir empréstimos entre partes relacionadas por instituições 

financeiras (em especial aquelas integrantes de conglomerados econômicos) e, ao mesmo 

tempo, de se liberá-los totalmente. A primeira delas é a divulgação obrigatória das transações 

com partes relacionadas e de suas condições, tanto ao mercado como aos reguladores. Ela 

seria útil porque desincentivaria a prática de operações abusivas e seria um instrumento 

valioso de fiscalização para a entidade supervisora e ao mercado, fazendo transparecer a 

saúde da instituição e os riscos aos quais estaria sujeita de forma desnecessária. A 

combinação da disciplina de mercado com a do BCB poderia ser somada a outras normas 

restritivas de condições do negócio e valores. No entanto, como os autores corretamente 

pontuam, a criatividade na estruturação de produtos financeiros pode permitir aos atores 

contornar as proibições de divulgação.154  

A segunda regra seria a submissão da operação a uma instância decisória neutra. Esta 

instância em princípio seria a assembleia geral ou o conselho de administração. No entanto, 
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esta neutralidade seria somente parcial, ainda mais em realidade de controle acionário 

concentrado. A saída seria então submeter a deliberação a conselheiros independentes ou 

acionistas não integrantes do bloco de controle. No caso dos últimos, existem custos para 

fazer com que eles entendam a operação e as condições de mercado. Salama e Prado 

propõem, portanto, a aprovação da entidade supervisória, ou seja, do BCB, para a realização 

de tais operações.155  

A terceira proposta seria a utilização de instrumentos já existentes na lei societária 

brasileira, tais como possibilidade de anulação de transações entre partes relacionadas que 

configurem conflito de interesse, regras de abuso do poder de controle ou mesmo permitam 

a responsabilização do administrador por quebra do dever de lealdade, combinadas com o 

poder fiscalizatório e sancionatório do BCB, para evitar transações entre partes relacionadas 

por instituições financeiras que sejam prejudiciais à instituição e a seus depositantes.156 

Logo após a Lei nº 4.595/1964, o sistema financeiro brasileiro foi mudando de face. 

Agora em virtude de uma autoridade supervisória e normativa mais fortalecida, as 

instituições financeiras precisariam se adaptar à nova realidade imposta pela legislação 

bancária. Nota-se, nos anos que se seguiram à promulgação da Lei, uma onda de fusões e 

aquisições, criando uma maior concentração bancária no país, tendência que já existia desde 

o pós-segunda guerra mundial, como se verá a seguir. 

 

3.4 A concentração no mercado bancário  

A política de fusões e aquisições no setor no regime militar foi reforçada por 

instrumentos jurídicos. O primeiro deles a ser destacado no presente trabalho, é o Decreto-

Lei nº 1.303, de 31 de dezembro de 1973. O artigo 2º do referido Decreto permitia aos 

adquirentes do controle acionário de instituições financeiras a dedução do imposto sobre o 

lucro, como prejuízo, da diferença a maior entre o valor de aquisição das ações e o valor da 

parte do patrimônio líquido da instituição correspondente a estas ações. No ano seguinte, o 

governo editou o Decreto-Lei nº 1.342, de 28 de agosto. Ele alterou o artigo 12 da Lei nº 

5.143, de 20 de outubro de 1966, que regulava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 
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A receita líquida do IOF era destinada a uma conta denominada “reservas monetárias”, cujos 

recursos seriam aplicados pelo BCB quando fosse necessária sua intervenção nos mercados 

de câmbio e de títulos, bem como assistência a instituições financeiras, bem como a outros 

fins. Este Decreto permitiu o uso destes recursos no saneamento de ativos e passivos de 

instituições financeiras, bem como no pagamento total ou parcial do passivo destas 

instituições em caso de decretação de intervenção ou liquidação extrajudicial em 

contrapartida ao recebimento de créditos, direitos e ações. 

Neste contexto de concentração bancária, de 1944 a 1964, a quantidade de bancos 

passou de 663 para 328, sendo que ao mesmo tempo, o número de agências se multiplicou 

de 1.796 para 6.389.157 Em 1967, dois bancos estaduais de Minas Gerais se uniram: o Banco 

Hipotecário e Agrícola e o Banco Mineiro da Produção, que se tornaram o Banco do Estado 

de Minas Gerais (BEMGE). No mesmo ano, o Banco Agrícola Mercantil, ou Agrimer, um 

dos maiores do Brasil, se uniu com o Banco Moreira Salles. O Moreira Salles então adotou 

o nome de União dos Bancos Brasileiros, inspirado no Union des Banques Suisses (UBS), 

nascendo com 333 agências e se tornando a maior rede privada do pais, tendo mais de um 

milhão de correntistas.158 Em 1970, o UBB adquiriu o Banco Predial do Rio de Janeiro e, 

em 1975, as empresas financeiras do grupo Moreira Salles (no total de quinze) passaram a 

ser chamadas Unibanco. Em 1976 foram lançadas as bases para a governança corporativa do 

grupo Unibanco.159  

Entre 1965 e 1973, o Bradesco, sob a liderança de Amador Aguiar, adquiriu quinze 

empresas e, entre 1967 e 1978, seu número de agências subiu de 326 para 1000. Em termos 

de governança corporativa, desde 1962 o Bradesco contava com um grupo de inteligência 

que contava com pessoas que haviam sido escolhidas por Amador Aguiar com suas 

sucessoras na presidência. Este grupo buscava tirar lições dos perfis dos bancos recém-

incorporados. O Bradesco também foi o primeiro banco brasileiro a incorporar o computador 

na rotina diária.160 A cultura de governança corporativa do Bradesco difundida por seu 

fundador, conforme Lázaro Brandão, sucessor de Amador Aguiar, era a “predisposição para 

o trabalho, aproveitar toda a oportunidade de incorporação ou ampliação da rede, e cuidar 
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bem da parte e apoio e da automação, bem como rapidez decisória e vislumbre de áreas 

possivelmente lucrativas.161  

O Itaú também cresceu nesta época. Em 1961, o Banco Federal de Crédito, que havia 

sido fundado por Alfredo Egydio de Souza Aranha, somente tinha agências em São Paulo. 

Sua primeira agência foi aberta em 1962, no Rio de Janeiro. Em 1964, o banco se uniu ao 

Banco Itaú, pertencente a um grupo de Minas Gerais. À época, era apenas o 32o maior banco 

do país por depósitos a vista. Esta união deu origem ao Banco Federal Itaú S.A., com capital 

social de US$ 4,2 milhões e cuja governança estava a cargo de Jorge Dias de Oliva 

(presidente, e oriundo do Banco Itaú), Eudoro Vilela (diretor presidente) e Olavo Setúbal 

(diretor geral).162  

Em termos de governança corporativa, Olavo Setúbal promoveu uma verdadeira 

revolução administrativa. As operações do banco passaram a ser regidas por um sistema de 

normas denominadas: “Circulares”. Anteriormente, o banco era, nas palavras do próprio 

Olavo Setúbal, carente de seleção de pessoal, controles, inspetorias e normas e altamente 

dependente da memória dos funcionários. A preocupação do banqueiro era basicamente o 

despacho de borderôs de duplicatas a serem descontadas; a hierarquia era fluida, as decisões 

levavam muito tempo e exigiam muitas autorizações; a maioria dos gerentes não tinha o 

curso primário. As circulares foram a forma encontrada por Olavo Setúbal para reorganizar 

administrativamente o banco, o que incluía todos os processos administrativos, operacionais 

e de concessão de crédito. A normatização (ou formalização da prática bancária) no Banco 

Federal de Crédito evidentemente encontrou resistência por parte dos gerentes, que temiam 

as novas exigências de escolaridade (ginasial completo) e a delimitação clara de 

hierarquia.163  

Em 1966, o Banco Federal Itaú se uniu com o Banco Sul Americano do Brasil e 

passou a se chamar Banco Federal Itaú Sul-Americano. Em termos de governança 

corporativa, esta foi uma grande aquisição para o banco. Este banco havia sofrido enormes 

perdas em decorrência de uma operação fraudulenta conduzida por um diretor no Paraná.164 

Segundo Fernando Nogueira da Costa, o Banco Sul Americano tinha os principais diretores 

e acionistas ligados à Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Um de seus fundadores era 
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presidente do Banco do Brasil desde 1964, Luiz de Moraes Barros. Cabe ressaltar que, à 

época, o Banco do Brasil ainda era uma instituição politicamente muito forte. Luiz de 

Moraes Barros deixou o Banco do Brasil e passou ao recém-criado banco como presidente 

executivo.165  

No ano de 1969, o Federal Itaú adquiriu o Banco da América, fundado por Herbert 

Levy em 1944. Este banco era o banco paulista com a maior quantidade de agências urbanas, 

clientela de elite e agências em bairros de classe média e classe média alta. O Federal Itaú 

Sul Americano se tornou então o Banco Itaú América, o sétimo maior banco do país. Entre 

1970 e 1974, o Itaú incorporou o Banco Aliança, o Banco Português do Brasil e o Banco 

União Comercial, quando adotou definitivamente o nome de Itaú S.A.166 Fernando Nogueira 

da Costa informa que, quando se tornou o segundo maior banco privado do Brasil, a árvore 

genealógica do Itaú continha trinta bancos, incluindo-se o fato de que muitos bancos que 

participaram de sua composição eram resultado de outras reorganizações societárias.167 Na 

mesma época, consolidou-se a conglomeração do grupo, que contava com o Banco Itaú 

América (banco comercial), Banco Itaú de Investimentos, uma financeira, distribuidora, 

corretora e um Fundo 157. Havia liderança nos mercados de crédito, financiamento e 

investimento com a Itaúcred e corretagem de valores mobiliários com a Itaúcor (corretagem 

de valores mobiliários e câmbio).168  

Assim como as demais empresas, os bancos brasileiros eram caracterizados pela sua 

definição muito clara do acionista controlador, cujo conceito foi trazido nesta época, pela 

Lei nº 6.404/1976. Além dos evidentes exemplos dos bancos estatais, como o Banco do 

Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e os bancos estaduais, pode-se 

citar também, o Itaú, controlado pelas famílias Setúbal e Villela, o Unibanco, pela família 

Moreira Salles (que se uniu ao Itaú em 2008), o Banco Real, por Aloysio de Faria (adquirido 

em 2007 pelo Santander), o Bradesco, com Amador Aguiar (até sua morte, em 1991), e o 

Banco de Crédito Nacional com Pedro Conde (adquirido em 1997 pelo Bradesco).  

Visto que os bancos brasileiros conservavam as características de seus principais 

executivos, que também eram seus controladores, afastar o controlador do Banco poderia 

comprometer toda a estrutura ou cultura organizacional que marcaria as gestões. É por isso 
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que a política de concentração bancária teve de ser feita de modo bem cuidadoso. Como 

visto acima, o Bradesco tinha um grupo de inteligência para fazer com que suas aquisições 

pudessem funcionar. Outro exemplo interessante neste sentido foi o caso da união entre Itaú 

e Banco Federal de Crédito, na qual foi concebida uma estrutura jurídica que permitia a 

Olavo Setúbal exercer o controle efetivo dos negócios, ao exercer o cargo de diretor-geral, 

criado por seu advogado, José Carlos Moraes, enquanto o principal executivo do Banco 

Federal de Crédito, Jorge Oliva, foi nomeado presidente.169 

No dizer, de Yazbek, o modelo econômico vislumbrado por Campos e Bulhões, 

principais arquitetos econômicos do governo Castelo Branco à época da promulgação da Lei 

nº 4.595/1964, contemplava o “financial deepening”, ou seja, um aprofundamento referente 

ao aumento no número dos ativos financeiros, o que incluía empréstimos, relações de crédito 

ou participação por meio de instrumentos financeiros, entre outros, proporcionalmente às 

atividades econômicas globais.170 A criação de um mercado financeiro bem estruturado e 

objeto de uma supervisão adequada, algo que ainda não existia no Brasil, era central para o 

contexto de modernização da economia brasileira.  

O bom desempenho econômico do país era essencial para amortecer as tensões 

decorrentes do autoritarismo político do governo. Neste sentido, a censura prévia da 

imprensa cumpria este papel por impedir a divulgação de intervenções secretas pelo BCB 

em instituições financeiras com balanços fraudados, que quase sempre culminava em 

transferências de controles para outros grupos financeiros, algo relativamente comum em 

instituições financeiras, em especial, as de médio ou mesmo grande porte.171 Este foi também 

um elemento que contribuiu para a concentração bancária à época. 

Em 1974, no entanto, foi posto em xeque o Sistema Financeiro Nacional estruturado 

pela Lei nº 4.595/1964. A quebra do Banco Halles em abril de 1974 foi o início de um ciclo 

de crises financeiras que causariam grandes mudanças no Direito bancário brasileiro. Após 

a disseminação de boatos sobre a precariedade das contas, o BCB decretou uma fiscalização 

mais intensa e declarou uma intervenção aberta nas cinco empresas do grupo. Os 

investidores do Halles, atraídos pelas promessas de altos rendimentos, fizeram filas 

quilométricas diante de suas agências. Finalmente, o governo resolveu o problema 
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transferindo o banco para o Banco do Estado da Guanabara (BEG).172 Dentro deste cenário, 

em março do mesmo ano, havia sido promulgada a Lei nº 6.204, que passou a consolidar as 

normas relativas à intervenção administrativa e liquidação extrajudicial das instituições 

financeiras, e a regular a responsabilidade especial dos administradores.  

 

3.5 O regime jurídico da insolvabilidade bancária: A Lei nº 6.024/74. 

Pouco mais de dois anos antes da promulgação das Leis de Sociedades por Ações e 

de Mercado de Capitais foi promulgada a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974. Ela visou 

consolidar uma quantidade significativa de leis antigas e esparsas que tratavam de 

intervenção administrativa e liquidação extrajudicial nos casos de insolvabilidade de bancos.  

Em agosto do mesmo ano, foi editado o Decreto-Lei nº 1.342, que permitia o uso de recursos 

da reserva monetária para cobrir o passivo de instituições sob os regimes de liquidação ou 

intervenção. Nos casos de instituições não abrangidas por estes regimes, estes recursos 

poderiam ser utilizados para recomposição patrimonial. As medidas de saneamento entre 

abril de 1974 e junho de 1977 abrangeram 150 instituições e totalizaram aproximadamente 

R$ 7,4 bilhões.173  

A justificativa para tratar dos regimes especiais de intervenção administrativa e 

liquidação extrajudicial em um trabalho de governança corporativa é a de que as normas 

relativas à insolvabilidade bancária também são pertinentes à denominada “regulação da 

governança”. É em virtude destas normas que a administração e a condução dos negócios de 

uma instituição financeira podem ser radicalmente alteradas. Adicionalmente, ressalta-se 

que são estas mesmas normas que disciplinam a não limitação de responsabilidade de 

administradores e controladores no sistema financeiro brasileiro. 

A Lei nº 6.024/1974 está em vigor até hoje e, juntamente com o Decreto-Lei 

nº 2.321/1987 (que disciplina o RAET), a Lei nº 9.447/1997 (que estende aos controladores 

das instituições financeiras a responsabilidade ilimitada) e a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro 

de 2005 (lei de falências e recuperação judicial) fornece o arcabouço jurídico que regula a 

governança de instituições financeiras em situação de insolvabilidade. Em virtude do caráter 

                                                      
172 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 240. 
173 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar as relações do Banco Central do Brasil com o Sistema Financeiro Privado. Brasília, 
2002. Relator Deputado Alberto Goldman. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-
legislatura/cpiproer/relatoriofinal.html>. Acesso em: 4 jan. 2017, cap. 1, p. 2. 



 76

cronológico histórico do presente trabalho, esta seção se ocupará de tratar somente da Lei 

nº 6.024/1974. 

A utilização de legislação especial para os casos de crise econômico-financeira e 

insolvabilidade bancária está presente no Brasil desde o século XIX. Por exemplo, o Decreto 

nº 3.308, de 17 de setembro de 1864, previa que falências de empresas bancárias que 

ocorressem durante o período de moratória instituído por referido decreto seriam objeto de 

regulação específica. O Decreto nº 3.308/1864 foi editado para lidar com uma situação 

bastante específica: a quebra de uma casa bancária muito grande do Rio de Janeiro, do 

banqueiro Antônio José Alves Souto.174 Esta regulação passou a constar do Decreto nº 3.309, 

de 20 de setembro de 1864. Em 1908, foi eliminada a distinção entre falências de instituições 

bancárias e não bancárias por meio do Decreto 2.024, de 17 de dezembro.175  

O artigo 5º do Decreto nº 19.479, de 12 de dezembro de 1930 instituiu o regime de 

liquidação extrajudicial de empresas bancárias, regida pela legislação da falência, porém 

conduzida fora de juízo. Este Decreto foi regulamentado pelo Decreto nº 19.634, de 19 de 

janeiro de 1931. Neste procedimento especial, um liquidatário eleito pela maioria dos 

credores passaria a conduzir o processo sob supervisão de um delegado nomeado pelo 

governo. A liquidação extrajudicial foi revigorada pelo Decreto-Lei nº 9.228 de 3 de maio 

de 1946, após breve revogação pelo Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945. A 

intervenção governamental na governança das instituições financeiras, por sua vez, foi 

instituída pelo Decreto-Lei nº 6.419, de 13 de abril de 1944.  

Nos termos do art. 50 da Lei nº 6.024/1974, a intervenção determina a suspensão, e, 

a liquidação extrajudicial, a perda do mandato respectivamente, dos administradores e 

membros do Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos criados pelo estatuto, competindo, 

exclusivamente, ao interventor e ao liquidante a convocação da assembleia geral nos casos 

em que julgarem conveniente. 

A decretação de intervenção e liquidação de instituições financeiras pode ser 

estendida a pessoas jurídicas que forem devedoras da sociedade sob intervenção ou 

submetida liquidação extrajudicial, ou quando seus sócios ou acionistas participarem do 
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Encontro de Juristas Bancários de Expressão Oficial Portuguesa, [s.i], p.44-69, 2000. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/8encjur/06 - francisco josé de siqueira.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, p. 
49. 
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capital desta com importância superior a 10% (dez por cento) ou sejam cônjuges, ou parentes 

até o segundo grau, consanguíneos ou afins, de seus diretores ou membros dos conselhos, 

consultivo, administrativo, fiscal ou semelhantes, sendo tais circunstâncias denominadas 

pela Lei como “vínculo de interesse” (art. 51). 

A intervenção consiste no afastamento dos administradores, membros do conselho e 

órgãos estatutários, e delegação de funções administrativas da instituição financeira sob este 

regime a um interventor com plenos poderes de gestão, nomeado pelo BCB, e perante ele 

responsável. Nos casos de disposição ou oneração do patrimônio da instituição, demissão ou 

admissão de pessoal, será necessária autorização prévia e expressa do BCB. (art. 5º)  

A intervenção tem o condão de suspender a exigibilidade de obrigações vencidas e a 

fluência do prazo das obrigações vincendas que tiverem sido contraídas anteriormente. Além 

disso, passam a ser inexigíveis os depósitos já existentes à data de sua decretação (art. 6º). 

O encerramento da intervenção se dá caso os interessados tomarem a si o prosseguimento 

das atividades econômicas da empresa, desde que apresentem garantias que sejam 

consideradas satisfatórias pelo BCB. Outras hipóteses são a normalização da situação da 

entidade, ou decretação de liquidação extrajudicial ou falência. (art. 7º). 

O interventor da instituição financeira deve receber informações dos anteriores 

administradores da entidade, tais como dados dos administradores e membros do conselho 

fiscal em exercício nos últimos 12 meses anteriores à decretação da intervenção, procurações 

outorgadas, imóveis, móveis que não estejam no estabelecimento, bem como participações 

de administradores ou de membros do conselho fiscal em outras sociedades (art. 10). 

Dentro de 60 dias após sua posse, o interventor deverá apresentar um relatório ao 

Banco do Brasil que conterá o exame da escrituração, aplicação dos fundos e 

disponibilidades, bem como situação econômico-financeira da instituição. Para fins de 

responsabilidade dos administradores, quaisquer atos e omissões que tenham causado danos 

serão também apontados neste relatório. Por fim, o interventor recomendará providências 

convenientes à instituição. (art. 11) Com base neste relatório e nas recomendações do 

interventor, o BCB terá discricionariedade para manter ou encerrar a intervenção, decretar 

liquidação extrajudicial ou autorizar o interventor a requerer a falência da entidade. Esta 

última hipótese se dá ou nos casos de insuficiência do ativo para satisfazer a metade dos 

créditos quirografários ou quando a complexidade dos negócios ou gravidade dos fatos 

aconselharem a medida. (art. 12). 
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A liquidação extrajudicial, por sua vez, é um procedimento assemelhado ao da 

falência, que compreende fases de verificação de créditos, lista de credores, habilitação de 

créditos, quadro-geral de credores e eventuais impugnações. No entanto, sua condução é 

feita pelo BCB, que nomeará um liquidante com amplos poderes de administração. É 

interessante ressaltar que a lei confere poderes judiciais ao BCB, que tem o poder-dever de 

julgar recursos contra atos do liquidante (arts. 13 e 30). 

Um dos problemas da Lei nº 6.024/1974 é o tipo de incentivo trazido pelo sistema de 

correção dos passivos. Logo que promulgada, a Lei previa a suspensão das obrigações da 

empresa sob liquidação extrajudicial e a não fluência de juros contra a massa. O Decreto-

Lei nº 1.477, de 26 de agosto de 1976 passou a prever que a correção monetária incidia sobre 

os créditos detidos pelo BCB e pelo Banco Nacional da Habitação (BNH), após escândalos 

de instituições financeiras que dependiam de repasses do BNH.176 Só em 1985 foi prevista a 

correção monetária sobre o todo o passivo pelo Decreto-Lei nº 2.278, de 17 de novembro. 

Atualmente, o passivo é corrigido pela TR (Taxa Referencial), nos termos da Lei nº 8.177, 

de 1º de março de 1991 (art. 9º) combinada com a Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993.177 A 

TR é uma remuneração básica de juros, bem inferior às taxas de mercado.  

Por outro lado, o ativo é remunerado com base em juros de mercado, considerando-

se que o liquidante aplica o valor da massa em investimentos conservadores, tais como 

certificados de deposito bancário ou fundos de renda fixa. Neste caso, o antigo controlador 

é incentivado a postergar o processo de liquidação extrajudicial ou de falência por meio de 

diversas ações judiciais.178 Ou seja, quanto mais o processo durar, maior a probabilidade de 

o controlador enriquecer, ao passo que o Estado arca com os custos judiciais, administrativos 

e sociais de um processo delongado, e os credores sofrem um prejuízo significativo.  

                                                      
176 COELHO, João Ricardo. Os institutos da intervenção e da liquidação extrajudicial de instituições 
financeiras: a atuação do Banco Central e as "quebras" ocorridas entre 1974 e 1984. Revista de Ciência 
Política, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, p. 62-118, mar. 2016. ISSN 0034-8023. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rcp/article/view/60243/58555>. Acesso em: 04 Jan. 2017, p. 109 
177 A TR é calculada atualmente com base em uma remuneração média dos certificados e recibos de depósito 
bancário (CDB/RDB) emitidos a taxas de mercado pré-fixadas com prazo de 30 a 35 dias conforme 
amostragem das 20 maiores instituições financeiras do País, assim consideradas em função do volume de 
captação efetuado por meio de certificados e recibos de depósito bancário (CDB/RDB), com prazo de 30 a 35 
dias corridos, inclusive, e remunerados a taxas prefixadas, entre bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos 
de investimento e caixas econômicas. Com base na fórmula de cálculo prevista na Resolução CMN nº 3.354, 
de 31 de março de 2006, conforme alterada, extrai-se aí a denominada Taxa Básica Financeira (TBF). À TBF, 
por sua vez, aplica-se um redutor “R”, calculado com base na referida Resolução. O resultado corresponde à 
TR. 
178 Ibid., p. 109. 
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Conforme dados do BCB, atualmente há 8 bancos múltiplos, 2 bancos de 

investimentos e 1 sociedade de crédito, financiamento e investimento sob regimes especiais, 

além de outras entidades sujeitas a tais regimes.179 

 

3.6 A responsabilidade dos administradores de instituições financeiras. 

Um dos elementos mais importantes da regulação da governança corporativa é 

justamente a responsabilização dos administradores. O poder dissuasório da sanção estatal 

pode ser um mecanismo de incentivos comportamentais ou mesmo estruturais em matéria 

de controle e administração das empresas. A Lei nº 6.024/1974 previu a responsabilidade 

dos administradores das instituições financeiras em dois artigos, o 39 e o 40. 

Antes de passarmos à análise destes artigos, é importante destacar que a Lei 

nº 6.024/1974 prevê a indisponibilidade dos bens de administradores sujeitos à intervenção 

e à liquidação extrajudicial. Os bens indisponíveis não poderão ser alienados ou onerados 

até a apuração e liquidação final da responsabilidade dos administradores (art. 36). É claro 

que a inventividade humana criou diversos mecanismos de blindagem patrimonial para 

limitar o alcance desta responsabilidade, ainda que o artigo 36, §2º, “b”, da Lei preveja que 

tal indisponibilidade poderá atingir os bens de pessoas que, nos últimos doze meses, os 

tenham a qualquer título, adquirido de administradores da instituição, gerentes, membros de 

conselho fiscal ou pessoas que concorreram para a decretação do regime especial, desde que 

haja seguros elementos de convicção de que se trata de simulação com o fim de evitar os 

efeitos da Lei. 

No entanto, não é objeto do presente trabalho a análise dos mecanismos de proteção 

de patrimônio de administradores de instituições financeiras, ou demais pessoas 

eventualmente sujeitas à indisponibilidade. A existência de uma norma de direito positivo 

que limita a alienação ou oneração direta ou indireta, por mais que seja limitada por estas 

estratégias, cria um custo para que elas sejam adotadas, que seria inexistente na ausência de 

uma regra desta natureza. O estudo aqui empreendido será limitado, portanto, ao direito 

positivo. 

                                                      
179 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Empresas sob regime especial - Mapa geral por tipo/nome de 
empresa. Disponível em: <http://www4.bcb.gov.br/Lid/Liquidacao/patual/relacao.asp?idpai=REGESP>. 
Acesso em: 5 jan. 2017. 
 



 80

O art. 39 prevê que os administradores e membros do conselho fiscal responderão, a 

qualquer tempo, salvo prescrição extintiva, pelos atos praticados ou omissões incorridas. O 

artigo 40, por sua vez, prevê responsabilidade solidária dos administradores de instituições 

financeiras pelas obrigações assumidas por elas durante a gestão de tais administradores, até 

que se cumpram. A solidariedade, conforme o parágrafo único do referido artigo, se 

circunscreve ao montante dos prejuízos causados. 

As diferenças entre ambos os artigos são claras. O artigo 39 diz respeito à 

responsabilidade por atos e omissões incorridas pelo administrador, ao passo que o 40 trata 

de obrigações contraídas pela instituição financeira durante a gestão do administrador, 

independentemente de sua participação. Os membros do Conselho Fiscal estão sujeitos à 

regra do artigo 39, mas não do 40. Tal exclusão é justificada, pois sua função dentro da 

governança da instituição financeira é a de fiscalização da administração, não tendo 

ingerência alguma em relação ao tipo de contrato ou aos valores das obrigações assumidas 

pela instituição, diferentemente do conselho de administração ou dos diretores. 

A grande discussão se dá no entanto se tais artigos exigem a comprovação de culpa 

ou dolo ou tratam de responsabilidade objetiva. Ela se justifica pelo vai-e-vem da disciplina 

ao longo dos anos. Antes da Lei nº 6.024/1974, a Lei nº 1.808/1953 previa que os diretores 

e gerentes que procedessem com culpa ou dolo responderiam solidariamente pelas 

obrigações dos bancos e casas bancárias durante sua gestão e até que elas se cumprissem (art 

2º). A Lei nº 4.595/1964 trocou a expressão “bancos e casas bancárias” por “instituições 

financeiras” e eliminou da Lei nº 1.808/1953 a expressão “que procedessem com culpa ou 

dolo” (art. 42). Surgiu aí uma discussão sobre se a responsabilidade fixada seria objetiva ou 

se estar-se-ía somente perante um caso de culpa presumida, cabendo ao administrador o ônus 

da prova de que não agiu com culpa ou dolo.  

Em 1966, foi editado o Decreto-Lei nº 48, de 18 de novembro, que tratava da 

liquidação e intervenção em instituições financeiras, mas de maneira bastante superficial. 

No entanto, este Decreto-Lei previa a responsabilidade dos administradores pelos atos e 

omissões em que tivessem incorrido, o que evidentemente seria uma hipótese de 

responsabilidade em base subjetiva (art. 1º, §1º).  

O Decreto-Lei nº 48/1966 foi finalmente revogado pela Lei nº 6.024/1974, que 

repartiu a responsabilidade dos administradores ao longo dos artigos 39 e 40, como já visto, 

com um dos artigos fazendo referência a atos e omissões em que tiverem incorrido (art. 39) 

e outro não. Segundo Franco e Rosman, embora a Lei nº 6.024/1974 não fizesse menção 
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expressa à responsabilidade objetiva, o BCB e as Comissões de Inquérito entenderam como 

se fosse este o caso. O procedimento consistia basicamente na identificação das operações 

ativas da instituição que deram o prejuízo que a conduzira à insolvabilidade, a divisão da 

gestão do banco em períodos conforme a composição de grupos de administradores, e 

atribuição de responsabilidade aos respectivos grupos, sem individualização das condutas.180 

A doutrina também é bastante dividida sobre qual seria a modalidade de 

responsabilidade preconizada pelo artigo 40 da Lei nº 6.024/1976. Para Verçosa, não há 

dúvidas de que a responsabilidade é objetiva. Caso contrário, não haveria sentido em se 

imputar uma responsabilidade solidária aos administradores, que permitisse ao credor cobrar 

de um alguns ou de todos os administradores a dívida inteira, cabendo o direito de regresso 

contra os que não haviam sido cobrados.181 Eduardo Salomão Neto, na mesma linha, afirma 

que a responsabilidade é objetiva, pois a solidariedade entre administradores que, 

frequentemente têm competências diferentes, é evidência de que o legislador não tinha a 

intenção de que concorresse qualquer condição subjetiva do agente para ser 

responsabilizado, como culpa ou dolo.182 Francisco José de Siqueira defende a 

responsabilização objetiva em virtude da eliminação dos resquícios de responsabilização 

subjetiva constantes da lei anterior à Lei nº 6.024/1974.183 

Verçosa e Salomão Neto divergem, porém em relação a quais seriam os legitimados 

para ação nos termos do artigo 39 e do 40. Segundo Eduardo Salomão Neto, a ação do artigo 

39 pode ser movida por qualquer prejudicado, ao passo que a do 40 seria de incumbência 

exclusiva do Ministério Público, com base no inquérito de apuração de responsabilidade 

conduzido pelo BCB, ou, caso o Ministério Público esteja inerte, poderia ser movida por 

qualquer credor interessado como substituto processual da instituição sob regime especial. 

O resultado da ação de responsabilidade, neste caso, deve ser entregue ao interventor, 

liquidante ou conselho diretor (no caso do RAET) para integrar a massa ou patrimônio da 

                                                      
180 FRANCO, Gustavo; ROSMAN, Luiz Alberto. A Responsabilidade Ilimitada em Instituições Financeiras 
no Brasil: Antecedentes, Experiência e Considerações. In: BOLLE, Monica Baumgarten de; CARNEIRO, 
Dionísio Dias. A Reforma do Sistema Financeiro Americano: Nova Arquitetura Internacional e o Contexto 
Regulatório Brasileiro. São Paulo: Ltc, 2010. p. 1-10. Disponível em: <http://www.economia.puc-
rio.br/gfranco/Regfin_G.Franco&Rosman_cap7.pdf >. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 2. 
181 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Responsabilidade Civil Especial: Nas instituições financeiras e 
nos consórcios em liquidação extrajudicial (um estudo "de iure constituto" e de "lege ferenda"). São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993, p. 68. 
182 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 723. 
183 SIQUEIRA, Francisco José de. Instituições Financeiras: Regimes Especiais no Direito Brasileiro. 8º 
Encontro de Juristas Bancários de Expressão Oficial Portuguesa, [s.i], p.44-69, 2000. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/8encjur/06 - francisco josé de siqueira.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, p. 
54. 
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instituição financeira sob regime especial.184 Verçosa, porém, entende que o caso do artigo 

39 também poderia ser o caso de substituição processual.185 

Outros autores, tais como Bulhões Pedreira, entendem que não se trata de 

responsabilidade objetiva. Visto que a responsabilidade civil objetiva é medida de caráter 

excepcional no ordenamento jurídico, sua previsão deveria ser expressa. No caso do artigo 

40 não há referência a responsabilidade civil objetiva, ou tampouco a exclusão de culpa ou 

dolo de forma expressa. Neste caso, a culpa dos administradores seria presumida, ou seja, 

caberia a eles provarem que não agiram com dolo ou culpa.186 

No Judiciário, a jurisprudência do STJ foi consolidando este entendimento, mas não 

de forma totalmente pacífica. Por exemplo, acórdão do Recurso Especial nº 730.617-SP, 4a 

Turma, relatado pelo Ministro Honildo Castro (Desembargador convocado do TJ-AP), caso 

em que o Tribunal consolidou este entendimento, se baseou nos precedentes recentes da 3a 

Turma. O grande argumento defendido pelo Tribunal é que a redação constante do parágrafo 

único do artigo 40 da Lei determina que a responsabilização estará limitada ao montante dos 

prejuízos causados. A existência de prejuízos causados pelo administrador seria então a 

razão pela qual haveria culpa e dolo, e, portanto, a responsabilização subjetiva. Contudo, 

destacam-se dois votos vencidos que defenderam a responsabilização em bases objetivas 

com base no artigo 40, o do Min. Luis Felipe Salomão, baseado em precedentes antigos do 

STJ e na doutrina do professor Verçosa, e o do Ministro Aldir Passarinho Júnior. Cabe 

ressaltar que o acórdão veio a reformar o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

                                                      
184 Op. cit., pp. 724-725.  
185 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Responsabilidade Civil Especial: Nas instituições financeiras e 
nos consórcios em liquidação extrajudicial (um estudo "de iure constituto" e de "lege ferenda"). São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993, p. 90. Projeto do Banco Central para reforma da Lei nº 6.404 defendia uma 
diferenciação entre regimes de responsabilidade de administradores controladores e administradores 
empregados. No caso dos primeiros, seria objetiva, no caso dos segundos, subjetiva. A justificativa para a 
responsabilidade objetiva e ilimitada seria: “Os autores do projeto do Bacen justificam a adoção da 
responsabilidade objetiva, argumentando que ‘não se trata de puni-los, mas de estabelecer o correspectivo ao 
quase privilégio que o Estado lhes outorga quando lhes permite administrar tão largas parcelas da poupança 
popular. A escassez desta e o conseqüente dever de fazê-la convergir sem desperdícios, para os programas de 
desenvolvimento econômico do País, geram a convicção de que se toma indispensável traçar para aqueles 
administradores regime mais severo de responsabilidade.’” COELHO, João Ricardo. Os institutos da 
intervenção e da liquidação extrajudicial de instituições financeiras: a atuação do Banco Central e as "quebras" 
ocorridas entre 1974 e 1984. Revista de Ciência Política, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, p. 62-118, mar. 2016. 
ISSN 0034-8023. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rcp/article/view/60243/58555>. Acesso em: 04 Jan. 2017, p. 98. 
186 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Op. cit., p. 54. 
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São Paulo, que decidiu em favor da responsabilidade objetiva, prova de que a questão ainda 

não está bem definida no Judiciário brasileiro.187 

O Código Civil, em seu artigo 927, prevê como regra a responsabilidade civil 

subjetiva. Excepcionam-se os casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Em 

outras palavras, de acordo com o ordenamento jurídico corrente, não será sempre necessária 

uma disposição expressa que preveja que a responsabilidade será subjetiva. A depender da 

natureza da atividade, caberá ao julgador determinar se a responsabilidade é ou não 

subjetiva, já que o risco para os direitos de outrem é inerente a qualquer atividade 

empresarial.  

Cabe, portanto, à doutrina estabelecer parâmetros para que referida regra seja 

aplicável de modo razoável pelos julgadores, evitando distorções e arbitrariedades que 

possam ter efeitos ou criar incentivos perversos. Uma norma geral mal aplicada pode 

evidentemente criar empecilho ao desenvolvimento de atividades econômicas socialmente 

desejáveis, e justamente é essa a ideia por trás dos argumentos em favor da aplicação da 

teoria da responsabilidade subjetiva ao artigo 40 da Lei nº 6.024/1974. 

Em matéria de responsabilidade de administradores de instituições financeiras, 

defende-se no presente trabalho que esta é objetiva nos termos do artigo 40 da Lei nº 

6.024/1974. A existência de prejuízos não necessariamente depende de culpa ou dolo. Os 

riscos comerciais implicam naturalmente a possibilidade de a instituição financeira apurar 

lucros ou prejuízos. A limitação da responsabilidade dos administradores aos prejuízos 

causados prevista no parágrafo único do artigo 40 indica nada mais do que o óbvio: que não 

há sentido em atingir o patrimônio dos administradores quando o prejuízo é inferior às 

obrigações assumidas pela instituição financeira. A apuração de prejuízo não 

necessariamente implica culpa ou dolo do administrador.  A simples possibilidade de 

corridas bancárias decorrentes de boatos espalhados, ou uma crise de liquidez no mercado 

interbancário depois de uma grave crise financeira, ou quebra de outro banco, podem causar 

prejuízos à instituição financeira. Prejuízos estes que não necessariamente contaram com a 

                                                      
187  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 730617. Antônio Augusto de Almeida Leite e 
outros. Relator: Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ-AP). Brasília, 
DF, 28 de junho de 2011. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 6 set. 2011. 
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participação dos administradores. Ainda assim, a sua responsabilidade está circunscrita ao 

montante correspondente a eles, mas não deixa de existir. 

O argumento aduzido pelos doutrinadores acima, de que a solidariedade imposta pela 

lei aos administradores deixaria de fazer sentido em um regime de responsabilidade objetiva, 

pois eles podem ser chamados a pagar a dívida inteira, ainda que não tenham relação direta, 

seja diária ou estatuária com a área que deu causa aos prejuízos, é bastante substancial. No 

entanto, somam-se a eles outros argumentos de natureza sistemática. Embora seja 

problemático em termos de redação jurídica o fato de o dispositivo não conter a redação 

“independentemente de culpa ou dolo”, a menção à necessidade de “culpa ou dolo” constava 

da Lei nº 1.808/1953 e foi eliminada nas alterações legislativas posteriores.  

O Decreto-Lei nº 2.321/1987, que instituiu o RAET prevê uma hipótese de 

responsabilização muito similar à do artigo 40 em seu artigo 15, contemplando, porém, a 

possibilidade de responsabilização solidária dos administradores independentemente de dolo 

ou culpa. A diferença mais substancial entre o RAET e o regime de intervenção 

administrativa pelo Banco Central é a de que, no RAET, as obrigações não são suspensas, 

ao contrário do que ocorre na intervenção. Em outras palavras, a instituição continua 

operando. É descabida a existência de dois regimes de responsabilidades distintos de acordo 

com o regime especial decretado, ainda mais uma regra de responsabilidade mais branda 

para um regime especial mais gravoso. A interpretação do artigo 40 exige, portanto, uma 

coerência em termos de sistema jurídico, que com o artigo 927 do Código Civil, não exige 

mais menção expressa a “responsabilidade objetiva” ou “culpa ou dolo”.  

A análise histórica da evolução da regra de responsabilidade dos administradores, a 

necessidade de coerência com outras normas que tratam de regimes especiais e a importância 

do sistema financeiro e todas as fortes externalidades a ele inerentes, constituem balizas 

bastante razoáveis para a utilização do artigo 927 do Código Civil como base para interpretar 

a responsabilidade do administrador de instituição financeira como objetiva nos termos da 

Lei nº 6.024/1974. Caso contrário, não haveria o porquê de se colocar os bens de todos os 

administradores em indisponibilidade, nos termos do artigo 36, como medida assecuratória.  

Por fim, ressalta-se que a responsabilidade ilimitada dos administradores de 

instituições financeiras combinada com as regras de indisponibilidade exige a decretação de 

intervenção administrativa, regime de administração especial temporária, liquidação 

extrajudicial ou falência. Ausentes estas hipóteses, a responsabilidade do administrador está 

sujeita às normas gerais da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações). Além disso, 
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a responsabilidade tal qual disciplinada pela Lei nº 6.024/1974 não se aplica às instituições 

financeiras públicas federais, nem às cooperativas de crédito. 
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4. Momento II: Saneamento e Privatização. A crise dos bancos 

estaduais, a lei dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e o 

fortalecimento institucional do Banco Central. 

 

O Momento II compreende os anos 80 e 90, e suas inovações mais substanciais em 

termos de regulação da governança corporativa das instituições financeiras no Brasil dizem 

respeito à resposta à conjuntura de crise econômica e suas facetas: hiperinflação e crise 

fiscal. Neste capítulo, serão analisados os problemas com os bancos estaduais, o advento da 

Lei nº  7.492, de 14 de junho de 1986, a Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional, que criou tipos penais relacionados a aspectos de governança de instituições 

financeiras, o Decreto-Lei nº 2.321/1987, que criou o RAET e, neste caso, eliminou a 

responsabilidade ilimitada do controlador, e as medidas de fortalecimento institucional do 

BCB, que o consolidaram como verdadeiro condutor da politica monetária e supervisor da 

atividade bancária no país.  

Os anos 80 foram de grande importância para a regulação da governança corporativa 

das instituições financeiras no Brasil. O retorno da hiperinflação e os desajustes nas contas 

públicas no período posterior ao milagre econômico promoveram a necessidade de ajustes 

fiscais significativos no início dos anos 1990.188 Eles também marcaram o início dos 

problemas com os bancos estaduais. Estes, como atores relevantes no sistema bancário 

brasileiro, não raramente surgiram como encampações pelos governos estaduais, de bancos 

privados malsucedidos. O Banco do Estado de São Paulo (BANESPA), um dos maiores 

bancos do pais foi um exemplo bastante contundente neste sentido.189 

A crise fiscal, somada à necessidade de saneamento dos bancos estaduais que, por 

vezes, agravavam o problema inflacionário mediante a emissão de moeda ao emprestar 

dinheiro aos Estados controladores, exigiu medidas duras do Governo Federal e do BCB, 

que lhes permitiu tomar as rédeas da politica monetária. Esta conjuntura histórica teve 

                                                      
188 GIAMBIAGI, Fabio; BARBOSA, Fabio. O ajuste fiscal de 1990-93: uma análise retrospectiva.Revista 
Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 49, n. 3, p. 521-544, jul. 1995. ISSN 0034-7140. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/652>. Acesso em: 08 Jan. 2017. 
189 Segundo Fernando Nogueira da Costa, o BANESPA foi o segundo maior captador depósitos até 1974, 
terceiro até 1980, quarto, posteriormente, até a intervenção federal em 1994. Possuía 13 milhões depositantes. 
Em 1988, possuía 15 agências e 2 escritórios de representação no exterior, constituindo a segunda maior rede 
entre os bancos brasileiros. COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 
168. 
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grandes desdobramentos em matéria da regulação do poder de controle nos bancos, 

conforme se verá no presente capítulo. 

 

4.1  A crise dos bancos estaduais: causas e consequências. 

Após o milagre econômico dos anos 70, o Brasil sofreu grandes problemas de 

natureza macroeconômica. O modelo de crescimento estava baseado no financiamento por 

dívida externa, que permitiu aos tomadores brasileiros, tanto o Estado, como as empresas 

privadas, a obtenção de empréstimos internacionais a juros consideravelmente menores do 

que os praticados no mercado doméstico. Contudo, com os dois choques do petróleo e a 

desvinculação do dólar ao padrão-ouro pelo Governo Nixon após frequentes ataques 

especulativos, houve uma considerável desvalorização cambial da moeda brasileira em 

relação ao dólar. 190 

Esta desvalorização cambial gerou ônus significativos ao Estado e às empresas 

nacionais cujas receitas eram expressas em moedas brasileiras, mas cujas dívidas eram 

dolarizadas. O resultado mais significativo foi a hiperinflação e a crise fiscal do Estado 

Brasileiro, que expôs diversos problemas de gestão pública do Brasil. Constatou-se que a 

falta de um poder efetivo do BCB em matéria de política monetária inibia a resolução dos 

problemas econômicos do país.191 Em matéria de sistema bancário, dois elementos podem 

ser apontados como os principais: a criação de numerário pelos bancos estaduais192, 

comumente utilizados para financiar déficits de seus acionistas controladores; e a 

permanência do poder de fato do Banco do Brasil como autoridade monetária, decorrente da 

manutenção da conta-movimento.193 

O caso dos bancos estaduais é bastante interessante. Inicialmente, eles foram criados 

para suprir a necessidade de crédito de longo prazo para a economia brasileira. Como já 

analisado acima, os bancos privados nacionais não costumavam conceder créditos a prazos 

                                                      
190 PEDRAS, Guilherme Binato Vilella. História da Dívida Pública no Brasil: de 1964 até os dias atuais. In: 
SILVA, Anderson Caputo; CARVALHO, Lena Oliveira de; MEDEIROS, Otavio Ladeira de (Org.). Dívida 
Pública: A experiência brasileira. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, 2009. p. 57-80. Disponível em: 
<http://www3.tesouro.gov.br/divida_publica/downloads/livro/livro_eletronico_completo.pdf>. Acesso em: 5 
jan. 2017, pp. 70-71. 
191 Ibid., p. 62 
192 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 55. 
193 PEDRAS, Guilherme Binato Vilella, Op cit., p. 62 
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mais longos.194 Soma-se a isso a escassez de recursos líquidos no pós-II Guerra Mundial e a 

limitação legal à cobrança de juros trazida pela Lei da Usura, de 1933.195 Um argumento 

utilizado para a criação dos bancos estaduais é o de que seriam mais eficientes na 

administração dos recursos fiscais e a gerência de caixa do tesouro estadual do que a rede 

privada. Além disso, era utilizado pelos Estados para apropriação do imposto 

inflacionário.196 

Os bancos estaduais são acometidos do mesmo dilema das demais empresas estatais, 

sobretudo as sociedades de economia mista. A contradição entre o atingimento de objetivos 

políticos e a maximização de resultados econômicos pode criar um incentivo substancial às 

ineficiências administrativas.197 Em relação aos bancos, a gravidade desta contradição é 

maior ainda. Mesmo que um banco estadual tenha seu capital totalmente detido pelo ente 

público, a sua higidez e sobrevivência depende da percepção do público em relação a ele, 

sejam os depositantes, os bancos, ou mesmo os tomadores de empréstimo. Em trabalho 

específico sobre o tema, Cleofas Saviano Júnior afirma que o dilema dos bancos estaduais 

“torna difícil a definição de prioridades e de políticas internas e distorce desde a política de 

contratação de pessoal até a fixação do número e localização de agências, a concessão de 

empréstimos e etc.”198 Além disso, a nomeação e demissão de dirigentes ad nutum pelos 

                                                      
194 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 17. 
195 “Em 1933, todavia, a limitação aos juros e ao anatocismo eram assuntos pertinentes à agricultura, que foram 
sendo absorvidos pelo Reajustamento Econômico, o programa oficial que reestruturava as dívidas de 
agricultores atingidos pela Depressão. Com o tempo, e em razão da aceleração da inflação, a Lei da Usura foi 
se tornando um entrave cada vez mais relevante para outras atividades, mas, curiosamente, um entrave 
funcional, pois as únicas instituições capazes de conceder crédito a juros reais negativos eram as que tinham 
funding sem remuneração ou custo de oportunidade, vale dizer, os bancos públicos com recursos 
governamentais derivados de emissão de moeda. A limitação aos juros, dessa maneira, ia congregando o desejo 
de elevar o grau de intervenção estatal e a seletividade no crédito, e, por outro lado, via seu escopo ampliado 
de forma a incidir também e genericamente sobre preços, lucros e contratos qualificados como “abusivos”. 
Nesse formato ampliado, a usura emerge como apenas um de muitos “crimes contra a economia popular” 
concebidos durante o Estado Novo e mantidos nos anos que se seguiram, como parte do legado da Era Vargas.” 
FRANCO, Gustavo. O Banco Central desfigurado: anatomia do desastre, 1964-1993. Disponível em: 
<http://www.gustavofranco.com.br/uploads/files/Capítulo 6 - BCB o amadurecimento.pdf>. Acesso em: 3 jan. 
2017, pp. 4-5. 
196 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Op. cit., p.  17. 
197 “Uma consequência importante dessa dualidade dos bancos estaduais é que ela torna extremamente difícil 
responsabilizar os dirigentes por equívocos que tenham cometido e corrigir políticas danosas; se abrem e 
mantêm agências deficitárias, se pagam salários mais altos que o restante do mercado, se investem em empresas 
que vêm a falir, como podem os órgãos de fisclalização determinar se se trata de fato de equívocos humanos, 
de perdas que fazem parte do risco dos negócio, ou de corrupção, ou desídia, ou ainda se são apenas as formas 
que a instituição encontrou para attender às políticas públicas determinadas pelos legítimos detentores do poder 
politico?” Ibid., p. 25 
198 Ibid., p. 25. 
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governos estaduais criava uma situação bastante desconfortável em termos de 

descontinuidade administrativa. Por exemplo, entre janeiro de 1994 e dezembro de 1998, o 

Banco do Estado de Santa Catarina teve doze diretorias distintas.199 Fernando Nogueira da 

Costa, porém, afirma que os problemas de gestão dos bancos estaduais, apontados como 

inerentes à crise de suas funções, bem como a falta de independência deles em relação ao 

Executivo não era um problema exclusivo dos bancos estaduais, sendo inerentes também às 

empresas federais e ao próprio BCB.200 

É claro que estes problemas são inerentes a todas as empresas estatais e podem 

contribuir para a deterioração da governança corporativa, em especial quando estas empresas 

operam com elevado percentual de recursos de terceiros, tais como depositantes (no caso de 

instituições financeiras) ou acionistas (no caso de sociedades de economia mista). Contudo, 

a ingerência dos governos estaduais nas instituições financeiras sob seu controle, combinada 

com os problemas no final dos anos 70 e ao longo da década de 80, as indicações políticas, 

a criação de agências economicamente inviáveis, os problemas de pessoal e a má gestão das 

finanças públicas via bancos estaduais, são fatores intimamente relacionados com a uma 

piora substancial da governança corporativa dos bancos estaduais e da situação 

macroeconômica do país. 

As ineficiências administrativas dos bancos estaduais abrangiam: (i) exigência de 

contratação de fornecedores por meio de licitações, o que tornava muito menos dinâmico o 

processo de fornecimento de materiais e suprimentos; (ii) recrutamento massificado de 

pessoal por meio de concurso público, o que impedia ou dificultava a contratação de pessoal 

com habilidade específica; (iii) a dificuldade politica em se demitir empregados por justa 

causa ou de oferecer remuneração adequada de posições de ponta,; e (iv) custos decorrentes 

da sujeição às fiscalizações oriundas de múltiplos órgãos do Estado, tais como o Ministério 

Público, o BCB e os Tribunais de Contas. Estas ineficiências colocavam os bancos estaduais 

em desvantagem comercial em relação a seus concorrentes privados.201 Outros problemas 

apontados são a proliferação de agências em locais de pouca ou nenhuma atividade 

econômica, gestão precária de tesouraria e de caixa, entre outros.202 

                                                      
199 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 27. 
200 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 171. 
201 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Op. cit., p. 28. 
202 Ibid., pp. 170, 171. 
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É de se notar também os perversos incentivos decorrentes do fato de os bancos 

estaduais sempre contarem com a garantia implícita dos recursos estatais. Embora os bancos 

estaduais estivessem sujeitos à Lei nº 6.024/1974, os governos estaduais, isto é, seus 

acionistas controladores, utilizavam seu poder político a fim de evitar que o banco falisse ou 

fosse liquidado extrajudicialmente pelo BCB. Isto ocorria por meio de empréstimos dos 

bancos federais aos bancos estaduais, pelo acesso ao redesconto do BCB ou mesmo por 

negociações políticas para evitar a decretação de regimes especiais.203  

Fernando Nogueira da Costa divide as dificuldades indicadas pelos dirigentes dos 

bancos estaduais em 4 grupos: (i) problemas institucionais – ausência de conglomeração 

financeira e de redes de agência em nível nacional, falha de capitalização por parte dos 

governos, ingerência política, carência de administração aprimorada e pessoal qualificado, e 

inexistência de integração administrativa e financeira das instituições financeiras estaduais; 

(ii) problemas financeiros – causados pelo centralismo tributário e o endividamento para a 

execução das obras públicas, resultando em comprometimento de liquidez, rentabilidade e 

processo de descapitalização; (iii) problemas de captação: redes de agências regionais 

dificultavam a captação de recursos de grandes clientes, carência na área de informática e de 

automatização dos serviços, foco das agências em arrecadação e pagamento do 

funcionalismo, e não na prestação de atendimento pessoal para sua clientela preferencial, 

aumento das taxas de juros para compensar riscos decorrentes da imagem negativa, sujeição 

às oscilações das finanças públicas, e a baixa rentabilidade prejudicava os aumentos de 

capital em ofertas públicas de ações; e (iv) problemas de aplicação: concentração de 

empréstimos ao governo, vulnerabilidade diante das pressões políticas em favor de 

operações de difícil recuperação, necessidade de suprir o governo de recursos para cumprir 

com sua função social de financiador de obras prioritárias, reduzido spread nas operações 

de repasses e baixo nível de recursos próprios e recursos livres.204  

                                                      
203 A dificuldade de controle do Banco Central sobre os bancos estaduais, além do seu evidente elemento 
politico, encontrou também outro entrave jurídico: 23 dos 25 estados que tinham instituições financeiras 
estaduais mencionaram-nas em suas constituições estaduais, sendo que, dentre elas, diversas previram que as 
respectivas instituições financeiras só poderiam ser extintas ou transformadas por ato de um dos poderes 
daquela unidade da federação. O objetivo era claro: colocá-las fora do alcance do Banco Central. SALVIANO 
JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco Central do Brasil, 
2004. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. 
Acesso em: 4 jan. 2017, pp. 29, 31. 
204 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012, pp. 172, 173. “Recursos 
livres” são recursos a serem emprestados pelas instituições financeiras para qualquer finalidade. Eles são assim 
definidos em contraposição aos “recursos direcionados”, que são parcelas das operações ativas das instituições 
financeiras que devem ser direcionadas para atividades de interesse da politica pública, como credito agrícola 
e habitacional. 
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Com o passar dos anos, os problemas dos bancos estaduais se tornaram evidentes. 

Uma de suas características mais marcantes era a má governança corporativa. Eles contavam 

com uma fonte bastante barata de recursos, consistente nas receitas de arrecadação dos 

governos estaduais neles depositadas e a manutenção de contas correntes dos funcionários 

públicos estaduais. Estas fontes baratas de recursos inibiam a utilização de formas mais 

eficientes de gestão para maximizar lucros ou disputar parcelas de mercado. Por exemplo, 

os recursos públicos constituíam 48% dos passivos dos bancos estaduais ao longo do período 

compreendido entre 1988 e 1990. No mesmo período, a proporção de recursos públicos em 

relação ao total depositado nos bancos privados era de somente 5%.205 Soma-se aos seus 

baixos custos de captação decorrente dos privilégios o fato de que, em um cenário de 

inflação, também poderiam obter altas receitas com o floating. A indicação política para os 

cargos de administração e a falta proposital de controles internos adequados fizeram com 

que os bancos estaduais se tornassem um terreno bastante propício para a corrupção.206 

Os bancos estaduais não raramente eram utilizados para o financiamento dos déficits 

orçamentários dos seus acionistas controladores, conforme já observado. Na prática, era uma 

solução bem mais conveniente do ponto de vista político do que outras alternativas de 

financiamento público tais como a arrecadação (indesejável do ponto de vista político e 

sempre submetida a controle do Judiciário, dos eleitores ou do legislativo), ou a emissão de 

dívida no mercado de capitais (que está sujeita à disciplina do mercado).207  

Em 1975, a Resolução CMN nº 346, de 13 de novembro, passou a exigir autorização 

do BCB para a realização de operações de crédito de instituições financeiras estaduais para 

com os Estados controladores. No entanto, foram utilizados vários mecanismos para burlar 

tal regra, como o uso de operações triangulares com interpostas agências offshore, concessão 

de avais para o Estado tomar dívida no exterior ou a denominada “troca de chumbo”, em que 

Estados trocavam empréstimos por meio de seus bancos estaduais.208  

A rolagem de dividas dos governos estaduais agravou o problema do multiplicador 

monetário, o que inevitavelmente resultou no aumento da inflação. Uma hipótese é de que a 

natureza deste problema não residia exclusivamente em problemas de governança 

                                                      
205 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 19. 
206 Ibid., p. 17, 140. 
207 Ibid., p. 31 
208 Ibid., p 32 
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corporativa e corrupção das instituições financeiras publicas estaduais, mas sim em uma 

reação dos governos estaduais à excessiva centralização tributária do governo militar.209 

Uma das formas de os recursos voltarem ao poder dos Estados seria justamente o 

comprometimento da capacidade financeira dos bancos estaduais e a realização de operações 

de socorro pelo governo federal. Estas operações de socorro tiveram um papel fundamental 

na construção institucional do BCB como autoridade supervisória dos bancos e exigiram das 

instituições financeiras ajustes significativos em matéria de governança corporativa, em 

especial dos bancos estaduais. É por isso que elas serão analisadas mais a frente. Antes disso, 

porém, será analisada uma lei penal com impacto direto na governança corporativa das 

instituições financeiras 

 

4.2 – A Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. 

Cabe, neste capítulo, fazer referência à Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional (Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986), que criou tipos penais diretamente 

relacionados a problemas de governança das instituições financeiras. Esta Lei permite que 

os administradores e os controladores dos bancos possam ser punidos com penas privativas 

de liberdade em decorrência de gestão temerária ou de gestão fraudulenta. 

A abrangência do conceito de “instituição financeira” na lei penal é mais amplo do 

que o da Lei nº 4.595/1964. Considera-se instituição financeira para os fins da Lei nº 

7.492/1986, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade 

principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de 

recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, 

distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários (art. 1º). 

Esta redação permitiu a abrangência de entidades integrantes do sistema de distribuição de 

valores mobiliários reguladas pela Lei nº 6.385/1976 e pela Lei nº 4.728/1965. 

Além disso, a lei traz um rol de equiparados à instituição financeira, tais como a 

pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou 

qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros e a pessoa natural que exerça quaisquer 

das atividades referidas neste artigo, ainda que de forma eventual (art. 1º, Parágrafo único). 

                                                      
209 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 22. 
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O segundo caso visa primordialmente a responsabilização de pessoas físicas que exercem as 

atividades reguladas sem autorização, cujo exemplo clássico são os agiotas. 

Para os fins da presente dissertação, foram selecionados determinados tipos penais 

constantes da Lei nº 7.492/1986 que sofrem impactos diretos das práticas de governança 

corporativa das instituições financeiras. Os mais relevantes são os constantes do artigo 4º, 

de gestão fraudulenta e gestão temerária. O primeiro é cominado com pena de reclusão de 3 

a 12 anos e multa, enquanto o segundo, de 2 a 8 anos e multa. Embora ambos os tipos sejam 

de redação consideravelmente ampla, o tipo de gestão temerária de instituição financeira é o 

mais complexo. Ele não exige a configuração de fraude; basta que o administrador atue de 

modo imprudente. Os critérios para aplicação de referido dispositivo residem no conceito de 

“boa técnica bancária”, como o conjunto de práticas consagradas pelo tempo como de boa 

gestão de instituição financeira.210 

A boa técnica bancária é elemento essencial de uma boa governança corporativa das 

instituições financeiras. Este conceito basicamente exige que as pessoas a quem foi confiada 

a importante (e frequentemente bem remunerada) missão de administrar a poupança popular 

e prever crédito para a economia real tenham a capacidade de cumprir sua função de modo 

hábil (e o façam), de modo a que a atividade bancária não venha a causar efeitos deletérios 

na economia ou na sociedade. Segundo Bruno Salama e Viviane Müller Prado, o crédito 

concedido com base na boa prática bancária (ou boa técnica), leva em conta o risco de crédito 

do devedor (medido por seu patrimônio e histórico de crédito), qualidade e quantidade das 

garantias, bem como conveniência da moeda utilizada pelo banco, com a finalidade de evitar 

exposição excessiva ao risco cambial, e conveniência da taxa de juros utilizadas para a 

lucratividade da operação.211  

Para Eduardo Salomão Neto, as seguintes operações têm sido consideradas pelo BCB 

como desprovidas de boa técnica bancária: (i) manutenção de clientes sem cadastro, com 

cadastro desatualizado ou incompleto, impossibilitando sua perfeita identificação, sem 

dados recentes sobre atividade, patrimônio, rendimentos, e outros dados úteis; (ii) concessão 

de crédito com o objetivo de “rolar dívida”; (iii) concessão de crédito a empresas incapazes 

                                                      
210 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 635. 
211 SALAMA, Bruno Meyerhof; PRADO, Viviane Muller. Operações de Crédito dentro de Grupos Financeiros: 
Governança Corporativa como Complemento à Regulação Bancária. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos 
Gomes de; WARDE JUNIOR, Walfrido Jorge Warde. Grupos de Sociedades: Organização e Exercício da 
Empresa. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: 
<https://works.bepress.com/bruno_meyerhof_salama/56/>. Acesso em: 3 jan. 2017, p. 9. 
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de honrá-lo; (iv) concessão de crédito a cliente, grupos empresariais ou avalistas com 

restrição cadastral; (v) concessão de crédito sem propostas de crédito; (vi) formalização de 

operação de crédito sem efetiva autorização; (vii) garantias insuficientes ou inadequadas, ou 

ausência de garantias reais; (viii) inexistência de análise econômico-financeira quando 

necessária em virtude do valor da operação, ou quando necessária a verificação da 

capacidade de pagamento do devedor; e (ix) inexistência de parecer técnico conclusivo pela 

área de crédito quanto à viabilidade da operação.212  

Os critérios construídos que foram sendo construídos pela doutrina como “boa 

técnica” ou “boa prática bancária”, estão presentes na própria regulação financeira. Em 

alguns casos, esta definição está expressa, em outras não. Por exemplo, a Resolução CMN 

nº 1.690, de 18 de março de 1990, prevê em seu artigo 2º, §3º, que constitui boa técnica 

bancária o adequado gerenciamento do risco decorrente da concentração da posição de 

câmbio em moedas de difícil arbitragem ou sujeitas a flutuações acentuadas, bem como da 

manutenção de posições futuras de compra e venda dissociadas quanto à época de 

liquidação. 

O item IX da Resolução CMN nº 1.559, de 22 de dezembro de 1988, originalmente 

previa diversas hipóteses de vedações a determinadas práticas de instituições financeiras, 

algumas delas muito similares às listadas por Eduardo Salomão Neto, conforme já visto. 

Contudo, a Resolução CMN nº 3.258, de 28 de janeiro de 2005 simplificou e tornou mais 

genérico o dispositivo. A vedação basicamente ficou restrita à realização de operações que 

não apesentam os princípios da seletividade, garantia, liquidez e diversificação de riscos e a 

concessão de crédito e adiantamento sem a constituição de um título adequado, 

representativo da dívida. Evidentemente, esta redação dá maior abertura à interpretação no 

caso concreto pela autoridade supervisora, no âmbito administrativo (BCB e Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional) e pelo Judiciário. 

Dois tipos penais são diretamente relacionados com a contabilidade das instituições 

financeiras. O do artigo 10 da Lei nº 7.492/86 prevê ser crime fazer inserir elemento falso 

ou omitir elemento exigido pela legislação, em demonstrativos contábeis. O artigo 11, por 

sua vez, prevê o crime de contabilidade paralela. Em ambos os casos, a pena cominada é a 

reclusão de 1 a 5 anos e multa.  

                                                      
212 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 635-636. 
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Para empresas sob regimes especiais (intervenção e liquidação extrajudicial) ou 

falência, caso o ex-administrador da instituição financeira não apresente as informações, 

declarações ou documentos de sua responsabilidade ao interventor, liquidante ou síndico, 

nos prazos e condições estabelecidas em lei, estará sujeito a reclusão de 1 a 4 anos e multa 

(art. 12). Se o ex-administrador desvia bem alcançado pela indisponibilidade legal resultante 

de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira, a pena é de 

reclusão de 2 a 6 anos e multa, pena esta que também será aplicável a interventor, liquidante 

ou síndico que se apropriar de bem indisponível ou que desvia tal bem em proveito próprio 

ou alheio (art. 13).  

O artigo 15 também estabelece responsabilidade criminal do interventor, liquidante 

ou administrador judicial a respeito de assunto relativo à intervenção, liquidação 

extrajudicial ou falência de instituição financeira, caso em que a pena será de reclusão de 2 

a 8 anos e multa.  

O artigo 17 trata de um dos grandes problemas que levaram diversas instituições 

financeiras à decretação dos regimes especiais, que é o empréstimo entre partes relacionadas, 

especialmente os bancos estaduais.213 A possibilidade de empresas integrantes do mesmo 

grupo econômico, ou o acionista controlador, poderem obter empréstimos a taxas de juros 

mais favoráveis às de mercado compromete ainda mais a poupança popular confiada ao 

banco, além de ser prejudicial à sua higidez em favorecimento de determinadas pessoas. 

Evidentemente, a referido dispositivo exige uma interpretação sistemática e teleológica, pois 

em sua literalidade, o dispositivo impede os controladores e gerentes de tomarem 

empréstimos de qualquer instituição financeira.214 

Neste sentido, o objetivo da lei é prever que empréstimos ou adiantamentos tomados 

por controladores, diretores e gerentes de instituições financeiras pelas mesmas instituições 

financeiras em relação às quais tais pessoas exercem referidas funções, é crime punível com 

reclusão de 2 a 6 anos, e multa (art. 17). O mesmo artigo comina tal pena a controladores, 

administradores ou gerentes de instituições financeiras que ajam para a concessão de 

empréstimos a controlador, administrador, membro de conselho estatutário da instituição 

                                                      
213 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 33. 
214 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 640. 
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financeira em questão, bem como aos respectivos cônjuges, ascendentes ou descendentes, a 

parentes na linha reta colateral até o segundo grau, consanguíneos ou afins. 

Este dispositivo derrogou a antiga norma penal sobre o tema, constante do artigo 34, 

§1º, da Lei nº 4.595/1964, ampliando as hipóteses do conceito de “parte relacionada”, antes 

limitadas somente a diretores, membros do conselho consultivo, fiscal, administrativo ou 

semelhantes e aos cônjuges destes. Contudo, as disposições de caráter administrativo deste 

artigo permanecem em vigor. 

Em decorrência da má-técnica de redação do texto legal, a menção a sociedade “cujo 

controle por ela seja exercido” no artigo 17 gera dúvidas, pois não há menção a instituição 

financeira. Eduardo Salomão Neto aponta que o único substantivo no feminino e singular 

em tal dispositivo é “qualquer das pessoas mencionadas no artigo 25 desta lei”, ou seja, 

controladores, diretores e gerentes das instituições financeiras. Portanto, sociedades 

controladas pelas pessoas aí referidas não poderão receber empréstimo ou adiantamento de 

instituição financeira na qual tais pessoas exercem as funções que lhes deem ingerência na 

concessão de empréstimos.215  

Em termos da regulação da governança de grupos financeiros, cabe se indagar se a 

mesma vedação se aplicaria a sociedades controladas pela instituição financeira. Salomão 

Neto entende que o conceito de controle aí deve ser aquele do artigo 116 da Lei nº 

6.404/1976, o controle direto. Neste caso, embora a sociedade controlada por instituição 

financeira fosse indiretamente controlada pelo mesmo controlador da instituição financeira, 

a norma penal não seria aplicável, a não ser que a sociedade controlada tomadora do 

empréstimo ou do adiantamento não fosse operacional, sendo utilizada somente como 

subterfúgio para a tomada de empréstimo pelo controlador. 

Esta mesma pena aplica-se a controlador ou administrador de sociedade que, em 

nome próprio, concede ou recebe adiantamento de honorários, remuneração, salário ou 

qualquer outro pagamento nas condições referidas no artigo 17 da Lei nº 7.492/1986, ou, de 

forma disfarçada, promove a distribuição ou recebe lucros de instituição financeira. A Lei 

prevê no artigo 25, que são penalmente responsáveis, o controlador e os administradores de 

instituição financeira, sendo equiparados ao administrador, o interventor, liquidante ou 

administrador judicial (síndico, na terminologia da antiga legislação falimentar) nos casos 

de decretação de regimes especiais ou falência. 

                                                      
215 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 641. 
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4.3 O Decreto-lei do RAET e a responsabilidade pessoal dos controladores. 

O Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de janeiro de 1987 criou um novo regime especial 

denominado “Regime de Administração Especial Temporária (RAET). Este Decreto 

basicamente permitiu ao BCB intervir na administração de uma instituição financeira sem a 

necessidade de suspender as operações. O RAET é, portanto, um regime mais brando do que 

a intervenção administrativa. No dia seguinte à edição do Decreto-Lei nº 2.321/1987, o 

RAET foi decretado em 27 instituições financeiras estaduais e, em 18 de março do mesmo 

ano, em mais 5. Ao longo do ano de 1987, o RAET foi decretado em mais 8 instituições, 

sendo que o número de instituições submetidas ao regime foi aumentando com o passar dos 

anos.216 

As hipóteses para a decretação do RAET, além das aptas à decretação de intervenção 

administrativa ou liquidação extrajudicial, também contemplam a prática reiterada de 

operações contrárias às diretrizes de política econômica ou financeira traçadas em lei federal, 

a existência de passivo a descoberto, descumprimento de normas referentes à conta de 

Reservas Bancárias mantida no BCB, e a gestão temerária ou fraudulenta de seus 

administradores (art. 1º). Neste caso, cabe discricionariamente ao BCB decidir qual 

alternativa é mais eficaz (ou politicamente viável) em termos de decretação de regimes 

especiais. 

A administração especial temporária, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 

nº 2.321/87, será executada por um conselho diretor nomeado pelo BCB, com plenos poderes 

de gestão. Na prática, os conselhos diretores dos bancos estaduais submetidos ao RAET 

foram nomeados, em parte pelo BCB e, em parte, pelo Estado controlador.217 O Decreto-Lei 

permite ao BCB nomear pessoas jurídicas com especialização na área como administradores 

especiais temporários. 

O número de membros do conselho diretor será adequado à condução dos negócios 

sociais, a critério do BCB, que poderá destituí-los a qualquer tempo. Atos que impliquem 

                                                      
216 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
217 Ibid., p. 58. 
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disposição ou oneração do patrimônio social e não caracterizados como de gestão ordinária 

dependerão da autorização prévia e expressa do BCB (art. 3º). 

O conselho diretor tem competência exclusiva para a convocação da assembleia 

geral. Além disso, deve eleger seu presidente, dentre os seus membros, bem como 

estabelecer atribuições e poderes de cada um dos seus membros, bem como matérias objeto 

de deliberação colegiada. Das decisões do conselho diretor, cabe recurso, sem efeito 

suspensivo, dentro de 10 dias da respectiva ciência para o BCB (art. 3º e 6º)  

O conselho diretor deve prestar contas ao BCB, independentemente de qualquer 

exigência, a qualquer tempo, quando solicitado, ou no momento em que cessar o regime 

especial (art. 7º). À vista do relatório ou de proposta do conselho diretor, o BCB pode 

autorizar a transformação, incorporação, fusão, cisão ou transferência do controle acionário 

da instituição, em face de condições de garantia apresentadas pelos interessados, propor a 

desapropriação das ações do capital social da instituição por necessidade ou utilidade 

pública, ou interesse social, ou a decretação da liquidação extrajudicial da instituição (art. 

11). 

Em termos de governança corporativa, o RAET permitiu diversos ajustes. Por 

exemplo, fechamento de agências deficitárias, profissionalização da administração, 

demissões, vendas de ativos e melhorias dos resultados contábeis das instituições financeiras 

estaduais.218 Contudo, o RAET também criou seus problemas. Cleofas Salviano Júnior 

explica que os administradores especiais temporários não têm incentivos e nem mandato 

para assumir riscos, gerar resultados, muitas vezes veem-se em querelas com o corpo 

funcional da instituição, e seu horizonte de decisão é bastante limitado. No caso dos bancos 

estaduais, o custo da assistência financeira do BCB com os recursos da reserva monetária, 

muito embora fosse subsidiado, era elevado para instituições cujos ativos eram dotados de 

baixa rentabilidade, se é que o eram, pois havia elevada inadimplência. Visto que o modelo 

de governança era temporário, as decisões mais drásticas requeriam na prática anuência do 

poder político e eram precedidas de consultas aos governos. Em resultado, por vezes a 

suspensão do RAET representava a volta ao status quo ante da governança da instituição.219 

                                                      
218 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 59. 
219 Ibid., p. 60. 
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Uma das novidades trazidas pelo Decreto-Lei nº 2.321/1987 foi a responsabilidade 

solidária e expressamente objetiva, pois permitiu que ex-administradores da instituição e 

pessoas naturais ou jurídicas que com ela mantinham “vínculo de controle”, fossem 

responsáveis por obrigações por ela assumidas, independentemente da apuração de dolo ou 

culpa. A redação do RAET, como já visto no capítulo anterior, é uma das evidências de que 

o sistema de responsabilidade dos administradores e controladores de instituições financeiras 

no Brasil foi historicamente construído em bases objetivas (art. 15). 

O conceito de “vínculo de controle” permitiu que mais pessoas além dos 

administradores da instituição financeira sob RAET, também pudessem ser 

responsabilizadas. Ele é mais amplo do que o de “acionista controlador” da Lei nº 

6.404/1976. O §1º do artigo 15 prevê que há vinculo de controle quando, alternativa ou 

cumulativamente, a instituição e as pessoas jurídicas mencionadas neste artigo estão sob 

controle comum; quando são, entre si, controladoras ou controladas, ou quando qualquer 

delas, diretamente ou através de sociedades por ela controladas, é titular de direitos de sócio 

que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder 

de eleger a maioria dos administradores da instituição. Isto permite basicamente a 

responsabilização de sociedades que estão em nível inferior ou lateral no organograma 

societário. A indisponibilidade de bens dos administradores e normas para apuração de 

responsabilidade se sujeitam ao disposto na Lei nº 6.024/1976, em virtude de sua regência 

supletiva ao Decreto-Lei do RAET, nos termos do art. 14, §2º. 

 

4.4 O fortalecimento institucional do BCB 

Roberto Campos escreveu a respeito do BCB, em relação aos seus primeiros anos de 

autoridade monetária: “No Brasil, há leis que ‘pegam’ e as ‘que não pegam’. A que criou o 

Banco Central não pegou. É que o Banco Central, criado independente, tornou-se depois 

subserviente. De austero xerife passou a devasso emissor”.220  

Ao longo do regime militar, a arquitetura institucional do BCB e do CMN passou por 

diversas transformações que não são passíveis de serem analisadas exclusivamente com base 

na leitura da Lei nº 4.595/1964. Embora a Lei tivesse sido concebida para a criação de 

                                                      
220 FRANCO, Gustavo. O Banco Central desfigurado: anatomia do desastre, 1964-1993. Disponível em: 
<http://www.gustavofranco.com.br/uploads/files/Capítulo 6 - BCB o amadurecimento.pdf>. Acesso em: 3 jan. 
2017, p. 1. 



 100

instituições que funcionariam de modo independente em um regime democrático, a pressão 

de interesses organizados, em especial do Banco do Brasil, e a centralização administrativa, 

subverteram toda a lógica inicial das instituições.221 

Visto que no caso da governança corporativa das instituições financeiras, a regulação 

assume um papel extremamente relevante, como já visto, é essencial analisarmos do ponto 

de vista histórico o fortalecimento do BCB como autoridade monetária e supervisora. Em 

um cenário de hiperinflação agravado por diversos fatores, um dos problemas era justamente 

de governança corporativa. Os bancos estaduais, como visto acima, eram de grande 

relevância na economia brasileira e seu papel na multiplicação de dinheiro dava origem a 

diversas consequências de natureza fiscal e inflacionária.222 A regulação da governança 

corporativa e a capacidade de o BCB fazer cumprir suas decisões (enforcement) passam a 

ser elementos-chave para a solução de crise política, controle da dívida pública e da inflação. 

As discussões, à época, careciam do próprio termo “governança corporativa”, que 

surgiu no idioma inglês na década de 70.223 A boa governança dos bancos até então estava 

associada mais ao conceito de “boa técnica bancária”, termo que foi incorporado pela 

regulação. Governança corporativa e regulação financeira historicamente surgiram como 

antônimos; mas o papel do regulador e supervisor foi sendo visto cada vez mais como 

essencial para uma boa governança corporativa das instituições financeiras.224 

                                                      
221 “A captura das instituições de 1964 foi sempre o maior temor de Bulhões e de Gudin, dentre outros 
entusiastas da organização de um banco central no Brasil.” FRANCO, Gustavo. O Banco Central 
desfigurado: anatomia do desastre, 1964-1993. Disponível em: 
<http://www.gustavofranco.com.br/uploads/files/Capítulo 6 - BCB o amadurecimento.pdf>. Acesso em: 3 jan. 
2017, p. 25. 
222 “As emissões do Tesouro podiam estar rigidamente limitadas, mas essas restrições não afetavam a criação 
de meios de pagamento pela via bancária e creditícia, ou a colocação de dívida pública que o BCB podia passar 
adiante para bancos públicos e posteriormente monetizar sem muita transparência. Não por outra razão havia 
tanta ansiedade com a criação de novos bancos públicos, e tanta criatividade no relacionamento entre esses 
bancos, aí incluído o Banco do Brasil, com o novo BCB, e tão pouco interesse em desobstruir as emissões de 
papel moeda. Como o processo de criação de moeda se tornava mais complexo e opaco, pois sempre teria que 
ver com relações contábeis difíceis de destrinchar entre os bancos públicos o BCB, e a disciplina monetária, a 
missão primária deste, tornava-se muito mais difícil do que no passado. E mais ainda quando a correção 
monetária ampliou as possibilidades de venda de títulos públicos que eram substitutos perfeitos, ou até 
melhores, que a moeda para uma ampla gama de utilizações no interior do sistema financeiro. O indicador mais 
comum para esta transformação, muito característica desta época, é a proporção dos haveres monetários sobre 
o total de haveres financeiros (monetários e não monetários) que se reduz de 92% em 1964 para 43% em 1973.” 
Ibid., p. 25. 
223 PARGENDLER, Mariana. The Corporate Governance Obsession. Journal of Corporation Law, vol. 42, 
n. 2, 2016, pp. 111. 
224 Os relatórios sobre governança corporativa do Comitê de Supervisão Bancária da Basileia foram 
progressivamente dando mais destaque ao papel do Estado (ou do direito formal) na governança das instituições 
financeiras. Para mais informações, cf. Capítulo 2, supra. 
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O BCB teve um papel muito importante, do ponto de vista histórico, em desenvolver 

normas que possibilitassem a supervisão das instituições financeiras e os ajustes de 

governança, muitas vezes caracterizada por informalidades, fraudes ou má técnica bancária. 

Contudo, tanto o BCB como o CMN ao longo de sua história estiveram muito suscetíveis a 

influências externas. Cabe ressaltar que a lei nº 4.595/1964 foi promulgada durante o regime 

militar. O BCB e o CMN evidentemente foram impactados pelo caráter centralizador das 

decisões governamentais progressivamente construído durante o regime militar, tanto do 

ponto de vista institucional quando do político. Soma-se a isso a poderosa influência politica 

do Banco do Brasil, como já visto, e da classe ruralista.225 

Gustavo Franco aponta determinadas configurações institucionais que 

enfraqueceram o BCB ao longo da ditadura militar: (i) a utilização do CMN como 

instrumento de imposições de decisões do Poder Executivo e, subsequentemente, o inchaço 

de sua composição, que impedia a tomada de decisões adequadas em termos de política 

econômica; (ii) o orçamento monetário; (iii) o uso do BCB como banco de fomento de 

atividades agrícolas; e a (iv) conta-movimento.226 Estas fraquezas foram identificadas pela 

própria instituição em um documento formal, o Voto BCB 283/1984, que elencou medidas 

necessárias para eliminá-las.227  

O primeiro elemento foi a pouco estável composição do CMN. A partir de 1967 o 

CMN foi caracterizado pela preponderância do ministro Delfim Netto como seu grande 

maestro. A adoção do orçamento monetário, uma conta segregada das demais contas da 

União, permitiu que o CMN liderasse a política econômica do governo. Em seguida, o 

governo Geisel centraliza os poderes e esvazia o CMN. Na administração do Presidente 

Figueiredo, em direção à abertura democrática, o CMN tenta se reconfigurar nos termos da 

                                                      
225 TAYLOR, Matthew. Institutional Development through Policy-Making: A Case Study of the Brazilian 
Central Bank. World Politics, [s.i], v. 61, n. 3, jun. 2009, p. 498. Disponível em: 
<http://scholar.harvard.edu/files/levitsky/files/taylor_banco_central_brasil_2009.pdf>. Acesso em: 1 jan. 
2017. “O problema com a agricultura, ou mais precisamente com os ruralistas, se apresenta de forma dramática 
logo antes da aprovação da Lei 4.595/64. Na verdade, uma vez aprovada a lei, fixava-se o prazo de 90 dias 
para a sua entrada em vigor, e consequentemente, para a conversão da SUMOC no Banco Central da República 
do Brasil, e também ficava estabelecido o mesmo prazo, conforme o Artigo 54, para que o Executivo, com 
base em proposta do CMN, apresentasse ao Legislativo “projeto de lei que institucionalize o crédito rural, 
regule seu campo específico e caracterize as modalidades de aplicação, indicando as respectivas fontes de 
recursos”. Esta determinação refletia um acordo crucial para a aprovação do projeto, conforme o relato de 
Dênio Nogueira (grifos meus) sobre os últimos momentos da reforma bancária no Congresso”. FRANCO, 
Gustavo. O Banco Central desfigurado: anatomia do desastre, 1964-1993. Disponível em: 
<http://www.gustavofranco.com.br/uploads/files/Capítulo 6 - BCB o amadurecimento.pdf>. Acesso em: 3 jan. 
2017, p. 26. 
226 Ibid., p. 26. 
227 Ibid., p. 50. 
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Lei de 1964. Nos governos Figueiredo e Sarney, o CMN tem sua composição alterada 

novamente, com aumento do número de membros e inclusão de representantes dos 

trabalhadores. No dizer de Gustavo Franco, o CMN passa a se aproximar de um paradigma 

corporativista de câmara setorial da moeda e do crédito. No governo Sarney, chegou a ter 27 

membros.228. O governo Collor reduziu este número para 16, o governo Itamar elevou-o 

novamente para 21, e, atualmente, o CMN tem somente 3 membros, fruto da configuração 

minimalista dada pelo Plano Real.229 Visto ser o CMN o órgão de cúpula da política 

monetária e creditícia brasileira, a sua indefinição funcional combinada com momentos de 

clara centralização de poder certamente prejudicou a atuação efetiva do BCB. 

O orçamento monetário foi um método estatístico criado no âmbito da SUMOC para 

apuração da base monetária do país, que visava fazer uma análise quantitativa direta das 

causas de expansão e contração dos meios de pagamento. Conforme relato de Casimiro 

Ribeiro, que participou da criação do BCB e de sua primeira diretoria, o orçamento 

monetário era obtido por meio de técnicas de consolidação das contas dos bancos comerciais 

e da autoridade monetária, e posterior organização de contas que ressaltavam a base 

monetária e a capacidade de criação de moeda pelos bancos.230 

Com o tempo, o orçamento passou a ser usado como meio para centralizar todos os 

recursos de crédito dos bancos públicos, bem como os de origem privada decorrentes de 

depósitos compulsórios e redirecionamento. Do ponto de vista jurídico, este mecanismo foi 

formalizado pelo Decreto nº 62.796, de 30 de maio de 1986, que obrigou os estabelecimentos 

oficiais de crédito a submeter a aprovação do CMN, até 30 de novembro de cada ano, os 

seus programas de recursos e aplicações para o exercício seguinte, abrangendo, inclusive, os 

fundos de que eventualmente sejam gestores ou administradores (art. 1º). O orçamento 

                                                      
228 FRANCO, Gustavo. O Banco Central desfigurado: anatomia do desastre, 1964-1993. Disponível em: 
<http://www.gustavofranco.com.br/uploads/files/Capítulo 6 - BCB o amadurecimento.pdf>. Acesso em: 3 jan. 
2017, pp. 6-7. 
229 Por estranho que pareça, o CMN assim minimalista era o que mais o aproximava de um modelo de conselho 
de administração do BCB e o que mais o afastava do paradigma de “câmara setorial da moeda” que vicejou da 
presidência Figueiredo em diante, com a breve interrupção durante o governo Collor. Ibid., p. 46. 

230 Ibid., p. 34. Em entrevista à Fundação Getúlio Vargas, Casimiro Ribeiro relata que: “A técnica do orçamento 
monetário serve para duas coisas: a primeira e mais importante é para programar uma expansão, contração ou 
estabilidade; enfim, programar um comportamento quantitativo para os meios de pagamentos em um período 
dado, geralmente um ano, com distribuição mensal, semestral, trimestral. Em segundo lugar, para impor uma 
disciplina nas operações das instituições oficiais que lidam com grandes recursos, principalmente para o Banco 
do Brasil. Então, o orçamento monetário teve duas finalidades: primeiro, ser o instrumento de programação 
quantificada da política monetária e, evidentemente, depois um instrumento para a verificação, a conferência, 
o controle da execução”. ( que alguns chamavam de camisa de força), para o Banco do Brasil e outras 
instituições que lidam com grandes recursos.” RIBEIRO, Casimiro Antônio. Casimiro Ribeiro I 
(depoimento, 1975/1979). Rio de Janeiro, CPDOC, 1981. 121 p. dat. 
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monetário passou então a ser usado como critério de avaliação destes programas nos termos 

do art. 2º do referido Decreto. Segundo Gustavo Franco, aí: “As turbinas da moeda e do 

crédito pareciam reconfiguradas para uma expansão sob controle político centralizado e 

planificado no CMN, sob os auspícios de uma ditadura.”231 O orçamento monetário foi 

extinto em 1988.232 

A crise de identidade do BCB se agravou com a atribuição a si de fornecedor de 

crédito agrícola para os bancos. A ideia de se criar um sistema financeiro da agricultura 

decorreu da negociação parlamentar com a bancada ruralista para a criação do próprio 

BCB.233 Após a promulgação da Lei nº 4.595/1964, foi promulgada também a Lei nº 4.829, 

de 5 de novembro de 1965. Ela criou um “sistema nacional do crédito rural”, paralelo ao 

sistema financeiro nacional, composto pelo BCB, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, 

Banco do Nordeste e o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, este último extinto pelo pela 

Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, resultante de Medida Provisória editada pelo governo 

Collor. O Decreto-Lei nº 94.444, de 12 de junho de 1987, transferiu o papel de fomento 

agrícola do BCB para o Ministério da Fazenda e, em 1989, o Banco Central extinguiu a 

diretoria responsável (DICRI).234  

Outro elemento que comprometia a atuação do BCB como efetiva autoridade 

monetária é a conta-movimento. Bruno Salama explica que a conta de movimento era uma 

conta corrente criada em 1965 e mantida pelo BCB no Banco do Brasil, em decorrência de 

uma necessidade emergencial para que o BCB  entrasse em funcionamento dentro dos 90 

dias determinados para sua criação.235 Tal mecanismo permitia ao Banco do Brasil emprestar 

                                                      
231 FRANCO, Gustavo. O Banco Central desfigurado: anatomia do desastre, 1964-1993. Disponível em: 
<http://www.gustavofranco.com.br/uploads/files/Capítulo 6 - BCB o amadurecimento.pdf>. Acesso em: 3 jan. 
2017, p. 38. 
232 NÓBREGA, Mailson da. O Poder do Ministro da Fazenda. Folha de São Paulo. São Paulo, 11 jun. 1999. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi11069906.htm>. Acesso em: 4 jan. 2017.  
233 FRANCO, Gustavo. Op. cit., pp. 27-28. 
234 “A fim de atender às determinações dessa lei, o BCB, em sua primeira estrutura administrativa, se organizou 
em gerências, uma das quais a Gerência de Coordenação de Crédito Rural e Industrial (GECRI). De acordo 
com a pesquisa de José Marcos Novelli, “as funções de fomento se concentravam na GECRI por meio de 
provisão de recursos para o financiamento às atividades agropecuárias e industriais, assim como para a sua 
distribuição, controle e coordenação de sua aplicação”. Em 1969 a GECRI foi agregada à área administrativa 
e aos serviços de meio circulante, um curioso agrupamento, talvez indicativo do desconforto com a presença 
dessa atividade no banco central, mas em 1974, criou-se uma Diretoria de Crédito Rural e Industrial (DICRI), 
debaixo da qual a antiga GECRI se desdobrou em uma Gerência de Crédito Rural (GERUR) e uma Gerência 
de Crédito Industrial e Programas Especiais (GEPSE). A DICRI seria extinta apenas em 1989, quando o Banco 
Central ficou livre de ações de fomento, conforme veremos adiante.” Ibid., pp. 27-30. 
235 SALAMA, Bruno Meyerhof. Regulação Cambial entre a Ilegalidade e a Arbitrariedade: O Caso da 
Compensação Privada de Créditos Internacionais. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais, [s.l], n. 50, dez. 2010, p. 166. “Como não tinha havido tempo hábil para que a SUMOC se organizasse 
como um banco, para onde migrariam os depósitos de outros bancos, inclusive os do próprio Banco do Brasil, 
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recursos sem a necessidade captar depósitos, apenas debitando a conta movimento do BCB. 

O BCB deveria então emitir dinheiro para honrar o empréstimo do Banco do Brasil. Em 

consequência disso, o Banco do Brasil era autoridade monetária de fato, pois tinha controle 

da expansão da base monetária por meio da expansão de seus empréstimos.236 A conta-

movimento foi extinta em 1986, com a criação da Secretaria do Tesouro Nacional por meio 

do Decreto nº 92.452, de 10 de março, e o BCB assumiu de vez a condição de autoridade 

monetária.237 

 

4.4.1 – Operações de socorro e imposição regulatória de reformas de governança 

corporativa. 

Uma das características mais marcantes em matéria da governança corporativa das 

instituições financeiras no Brasil ao longo dos anos 80 foi justamente a crise dos bancos 

estaduais. É por isso que este capítulo deu tanta ênfase a este tipo de instituição financeira. 

Ainda que os bancos privados tivessem seus problemas de governança, a lucratividade 

decorrente do floating inflacionário permitiu que estes problemas só fossem expostos com a 

estabilização econômica do Plano Real.238 Nos anos 80, porém, a crise da dívida pública não 

só federal como sobretudo estadual, fez com que os problemas dos bancos estaduais ficassem 

em evidência. A necessidade de recursos e o papel significativo do BCB em provê-los 

acabou trazendo a necessidade de reformas da governança destas instituições. 

Segundo Cleofas Salviano Júnior, predominavam uma série de soluções de 

compromisso entre o BCB e os governadores dos Estados. A estrutura ideal em termos de 

governança concebida pelo BCB para os bancos estaduais superarem seus problemas 

                                                      
este permanecia recebendo todos esses depósitos, inclusive os seus próprios, que eram fungíveis no seu caixa, 
e assim continuava a se confundir com a autoridade monetária. Nos primeiros tempos, parecia natural que o 
arranjo prosseguisse, ao menos temporariamente, pois o novo BCB estava em construção, não possuía seu 
próprio quadro de pessoal e estruturas administrativas adequadas, e tudo se regularizaria adiante. Entretanto, a 
inércia, a má vontade e os hábitos, ou vícios, desenvolvidos durante a longa convivência entre a SUMOC e o 
Banco do Brasil foram tais que a “fase de transição ... se tornou permanente” FRANCO, Gustavo. O Banco 
Central desfigurado: anatomia do desastre, 1964-1993. Disponível em: 
<http://www.gustavofranco.com.br/uploads/files/Capítulo 6 - BCB o amadurecimento.pdf>. Acesso em: 3 jan. 
2017, p. 31 
236 SALAMA, Bruno Meyerhof. Regulação Cambial entre a Ilegalidade e a Arbitrariedade: O Caso da 
Compensação Privada de Créditos Internacionais. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais, [s.l], n. 50, dez. 2010, p. 167. 
237 FRANCO, Gustavo. Op. cit., p. 50. 
238 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 69. 
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consistia na adoção de uma estrutura enxuta, vocação definida, administração profissional, 

concessão de crédito conforme procedimentos adequados e preestabelecidos e, sobretudo, a 

não concessão de crédito ao controlador.239 

Em meados de 1983, foi lançado o Programa de Apoio Creditício (PAC) que 

consolidava as dívidas dos bancos junto ao BCB e ao Banco do Brasil com prazo de quatro 

anos e dois de carência, sendo devidas taxas de juros de 3% ao ano mais uma taxa 70% da 

correção monetária. Soma-se a isso a possibilidade de bancos privados utilizarem até 5% 

dos depósitos sujeitos ao recolhimento compulsório para financiarem os bancos estaduais 

nos termos da Resolução CMN nº 797, de 11 de janeiro de 1983. Os problemas, no entanto 

se mantiveram, tais como desequilíbrios entre taxas ativas e passivas do conjunto do sistema, 

agravados pela desvalorização da moeda, continuidade de financiamento dos bancos 

estaduais para financiamento dos governos estaduais e a crise econômica.240 

Em dezembro de 1983, foi lançado o Programa de Recuperação Econômico-

Financeira (PROREF) pelo Voto CMN nº 446, que previa uma linha de crédito para nova 

consolidação dos débitos dos bancos estaduais junto ao BCB, com prazo de 4 anos e 1 de 

carência, incidindo correção monetária plena e juros de 6% ao ano. Multas e penalidades por 

parcela também seriam objeto de refinanciamento, podendo ser perdoadas, caso os objetivos 

do programa fossem alcançados em 4 anos. Para tanto, era necessária a assinatura de uma 

carta-compromisso.241  

Além destas medidas, destacam-se também o Voto CMN nº 348, de 16 de outubro 

de 1984 (perdão de encargos financeiros de empréstimos de liquidez concedidos pelo BCB), 

Voto CMN nº 154, de 3 de abril de 1985 (empréstimos-ponte corrigidos pela variação do 

overnight mais uma taxa de juros crescente no tempo, concedidos até que os Estados 

pudessem pagar) e o Voto nº 232, de 8 de agosto de 1986 (reduz as penalidades para o não 

cumprimento do compromisso de ajustamento, estabelece gradação das penalidades e 

uniformiza contratos celebrados sob o PAC e o PROREF).242 

                                                      
239 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 55. 
240 Ibid., p. 56. 
241 Ibid., p. 56 
242 Ibid., p. 57. 
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Em 1984, a Resolução CMN nº 905, de 5 de abril, passa a limitar o saldo de 

empréstimo de cada banco estadual a seus respectivos controladores e as demais entidades 

da administração direta dos respectivos estados à média do saldo de depósitos junto ao banco 

nos seis meses anteriores. O descumprimento passa a ser enquadrado coimo falta grave.243 

Em 1987, o Voto CMN nº 340/97 cria uma linha de crédito operada pelo Banco do Brasil 

com recursos adiantados pelo BCB e risco do Tesouro Nacional para assumir e refinanciar 

dívidas externas do Estados e suas entidades. O Voto CMN nº 548/1987 permite 

refinanciamento dos bancos estaduais com recursos do BCB e do orçamento federal para 

1988.244 

Em 1990, a Resolução CMN nº 1.735, de 31 de junho de 1990, prevê empréstimos 

às instituições financeiras atingidas pelas restrições à liquidez promovidas pelo governo 

Collor. Para tanto, as instituições financeiras deveriam promover mudanças em sua 

governança corporativa. Por exemplo, programa de desmobilização de ativos, utilização dos 

produtos das vendas dos bens alienados sob este programa para amortizar os empréstimos, 

reorganização administrativa mediante racionalização da estrutura da instituição, com metas 

e cronograma de implementação, inclusive referente a despesas com pessoal. Segundo 

estimativas do próprio BCB, o custo dessas operações entre 1983 e 1991 poderia ter chegado 

até US$ 1,9 bilhões, sem refinanciamentos, penas ou encargos. O custo efetivo dos 

programas até 2001 era de R$ 61,5 bilhões.245 

Embora estas operações de socorro tivessem sua importância em termos de reforma 

da governança corporativa das instituições financeiras, elas representam sobretudo a 

proeminência cada vez maior do BCB e sua capacidade de ser um regulador e supervisor 

efetivo da governança corporativa dos bancos.  

  

                                                      
243 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 57. 
244 Ibid., p. 60. 
245 Ibid., p. 61. 
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5. Momento II: Saneamento e Privatização. Anos 90: reforma do 

sistema bancário brasileiro e o fim da responsabilidade limitada do 

controlador. 

 
O início dos anos 90 representou a continuidade dos anos 80, tendo a grande ruptura 

chegado somente em 1994, com o Plano Real e os planos de reorganização do sistema 

financeiro. Os sucessivos planos econômicos heterodoxos de estabilização econômica não 

foram bem-sucedidos; só contribuíram para agravar a instabilidade politica que resultou na 

deposição do primeiro presidente do Brasil eleito por meio de eleições diretas após o fim do 

regime militar. As operações de socorro conjugadas com medidas de ajuste patrimonial e de 

governança corporativa preconizadas pelo BCB não foram suficientes para permitir que os 

bancos estaduais pudessem se recuperar dos problemas decorrentes de sua frágil governança 

corporativa.246  

Soma-se a todo este cenário uma elevada insegurança jurídica em relação ao papel 

do CMN e do BCB após o advento da Constituição de 1988. Após intensos debates na 

Assembleia Constituinte, foi aprovado o artigo 192 da Constituição Federal, cuja redação 

original previa que o Sistema Financeiro Nacional seria regulado em lei complementar.247 O 

momento de ruptura institucional permite interpretar que o constituinte tinha por objetivo a 

promulgação de uma de reforma global consistente em uma única lei, que viesse a substituir 

a Lei nº 4.595/64, haja vista o momento de ruptura institucional. Evidentemente, com o 

passar do tempo, o termo “lei complementar” foi objeto de diversas disputas sobre se faria 

referência a uma só lei, ou o termo permitiria a promulgação de várias leis.248  

                                                      
246 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 81. 
247 Art. 192, caput, CF. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, 
inclusive, sobre [...] (redação original). 
248 Por exemplo, a Circular BACEN nº 1.365, de 6 de outubro de 1988, ao fazer referência ao Parecer SR-70, 
que tratou da autoaplicabilidade do artigo 192, §3º, da Constituição Federal (limite de 12% ao ano para juros); 
“ IX - Que Excelentíssimo Senhor Presidente da República, na forma da lei, aprovou o Parecer nº SR/70, do 
Consultor Geral da República, o qual conclui que a eficácia dos preceitos contidos na Constituição, em seu 
artigo 192, está condicionada à edição de Lei Complementar e que, enquanto não promulgada esta, 
permanece em vigor o sistema de leis e regulamentos, em especial os decorrentes da Lei nº 4.595, de 31.12.64, 
aplicável ao Sistema Financeiro Nacional [...] decidiu esclarecer que: Enquanto não for editada a Lei 
Complementar reguladora do Sistema Financeiro Nacional, prevista no artigo 192 da Constituição da 
República Federativa do Brasil, as operações ativas, passivas e acessórias das instituições financeiras e demais 
entidades sujeitas à autorização de funcionamento e fiscalização por parte do Banco Central do Brasil 
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Com o tempo, a Emenda Constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003 fez com que 

tais discussões perdessem o objeto ao mudar a redação do caput do artigo 192, de “lei 

complementar” para “leis complementares”. Curiosamente, diversas normas que, na prática, 

regularam o Sistema Financeiro Nacional, eram oriundas de Medidas Provisórias e 

regulações do CMN e do BCB.249 Uma das incertezas jurídicas trazidas pela Constituição 

Federal em matéria de regulação do Sistema Financeiro Nacional foi justamente a limitação 

da taxa de juros a 12% ao ano, constante do anterior o parágrafo 3º do artigo 192 da 

Constituição Federal, incluído por emenda do deputado constituinte Fernando Gasparian.250 

Neste Momento II, a governança corporativa das instituições financeiras foi objeto 

de novas medidas regulatórias que visaram reestruturar todo o sistema financeiro nacional 

dentro de um amplo pacote de estabilização econômica em meados dos anos 90, o Plano 

Real. Embora positiva do ponto de vista macroeconômico, a redução dos índices de inflação 

                                                      
permanecerão sujeitas ao regime das Leis nºs 4.595, de 31.12.64, 4.728, de 14.07.65, 6.385, de 07.12.76 e 
demais disposições legais e regulamentares vigentes aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional. (negrito 
nosso). Em sentido contrário, SILVA, Virgílio Afonso da; ROCHA, Jean-Paul Cabral Veiga da. A 
regulamentação do sistema financeiro nacional: o art. 192 e o mito da lei complementar única. Revista de 
Direito Mercantil, [s.l], v. 127, p.79-92, 2002, argumentando que o uso de “lei complementar” no singular 
significa que a Constituição previu basicamente o quórum de aprovação da lei, e não uma lei única.  
249 SILVA, Virgílio Afonso da; ROCHA, Jean-Paul Cabral Veiga da. A regulamentação do sistema financeiro 
nacional: o art. 192 e o mito da lei complementar única. Revista de Direito Mercantil, [s.l], v. 127, 2002, p. 
9. 
250 Temeroso dos efeitos decorrentes de tal dispositivo em uma economia já desestabilizada, o Presidente da 
República José Sarney encomendou um parecer a Saulo Ramos, à época, Consultor-Geral da República, que 
veio a se tornar o Parecer SR-70, de 6 de outubro de 1988, que concluiu ser o inteiro artigo 192, inclusive seus 
parágrafos, norma de eficácia limitada e condicionada, portanto, dependente de legislação infraconstitucional. 
Além disso, sequer havia, na Constituição Federal, a conceituação de “juros reais.. Com base no Decreto nº 
92.889, de 7 de julho de 1986, que vincula as entidades da Administração Pública aos pareceres do Consultor-
Geral da República aprovados pelo Presidente da República, o BCB emitiu a Circular nº 1.365, de 6 de outubro 
de 1988, que previu que enquanto não editada a Lei Complementar prevista no artigo 192, as operações ativas, 
passivas e acessórias das instituições financeiras e demais entidades sujeitas à autorização de funcionamento e 
fiscalização por parte do Banco Central permaneceriam sujeitas às Leis nºs 4.595/1964, 4.728/1965 e 
6.385/1976, bem como demais disposições legais e regulamentares vigentes aplicáveis ao Sistema Financeiro 
Nacional. O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 4, julgada em 7 de março 
de 1991, Rel. Min. Sydney Sanches, entendeu ser necessária lei complementar nos termos do artigo 192 da 
Constituição Federal, para limitar a taxa de juros reais de 12% ao ano prevista no parágrafo 3º da Constituição 
Federal, desde que conceitue o que vem a ser taxas de juros reais. É evidente que a ação rápida do Executivo 
e a decisão do Supremo Tribunal Federal protegeram o sistema financeiro brasileiro de um colapso, decorrente 
da inclusão de uma norma que sequer deveria constar de um texto constitucional. Esta discussão também 
perdeu o objeto com a Emenda Constitucional nº 40/2003, que eliminou os parágrafos do artigo 192, inclusive 
o terceiro. Cf. BRASIL. ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Parecer CGR SR-70. Brasília: AGU, 1988. 
Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/7916>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 241; 
FRANCO, Gustavo. O Banco Central desfigurado: anatomia do desastre, 1964-1993. Disponível em: 
<http://www.gustavofranco.com.br/uploads/files/Capítulo 6 - BCB o amadurecimento.pdf>. Acesso em: 3 jan. 
2017, p. 58. 
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não foi boa notícia para o sistema financeiro, visto que o floating inflacionário representava 

cerca de 1/3 das receitas totais do setor.251  

O floating inflacionário consistia basicamente na aplicação dos recursos captados 

pelos bancos junto ao público por meio de contas-correntes (depósitos a vista), depósitos a 

prazo e poupança, em títulos públicos de curtíssimo prazo, corrigidos pela inflação. 

Enquanto a maior parte da população via se deteriorar sua condição financeira em 

decorrência da perda de valor da moeda, o sistema financeiro conseguia auferir lucros fáceis 

com esta conjuntura. Ela era também bastante conveniente para o setor público. O floating 

inflacionário era utilizado para o financiamento dos déficits de União, Estados e Municípios, 

emissores dos títulos de dívida pública adquiridos pelos bancos.252 

A conjuntura de hiperinflação nas décadas de 80, até metade dos anos 90, forjou todo 

um modelo de governança das instituições financeiras. O floating inflacionário propiciou a 

multiplicação das agências bancárias para expandir sua capacidade de captação, a 

modernização do parque de informática, que se tornou um dos mais modernos do mundo, e 

a formação de equipes especializadas para atuar no mercado de títulos públicos (mercado 

aberto) e na especulação financeira, relegando a um segundo plano a análise da 

documentação, garantias e todos os procedimentos que deveriam ser aplicados na concessão 

de operações de crédito. As receitas inflacionárias eram tão altas que muitos bancos até 

mesmo dispensavam a cobrança de tarifas bancárias.253 

A despeito desta perda de receita, a quantidade de depósitos bancários se elevou em 

decorrência da estabilização econômica. Assim, para compensar os prejuízos decorrentes da 

perda dos lucros fáceis do floating inflacionário, os bancos adotaram várias medidas. Uma 

delas foi a cobrança de tarifas de serviços. Outra medida foi o crescimento da alavancagem, 

a fim de possibilitar o aumento de volume de recursos emprestados. Neste último caso, o 

crescimento desenfreado das operações ativas somado ao despreparo dos bancos em matéria 

                                                      
251 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar as relações do Banco Central do Brasil com o Sistema Financeiro Privado. Brasília, 
2002. Relator Deputado Alberto Goldman. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-
legislatura/cpiproer/relatoriofinal.html>. Acesso em: 4 jan. 2017, p. 4. 
252 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar as relações do Banco Central do Brasil com o Sistema Financeiro Privado. Brasília, 
2002. Relator Deputado Alberto Goldman. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-
legislatura/cpiproer/relatoriofinal.html>. Acesso em: 4 jan. 2017, p. 3. 
253 Ibid., p. 3. 
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de avaliação de risco de crédito, acabou resultando em uma nova crise, pois os bancos 

deveriam então constituir provisões elevadas para devedores duvidosos em seus balanços.254  

Para agravar a situação, os mercados internacionais ficaram cada vez mais reticentes 

de fornecer recursos para países emergentes após a crise mexicana de 1994 (Efeito Tequila), 

o que elevou os índices de inadimplência das empresas dos respectivos países.255 Além disso, 

ao buscar atingir a inflação, o Plano Real viabilizou uma política de elevação de alíquotas 

dos depósitos compulsórios pelo BCB e a elevação das taxas de juros para a redução do 

dinheiro em circulação. Outro fator apontado pelo ex-diretor de fiscalização do BCB, Luiz 

Carlos Alvarez, foi a abertura comercial, pois ela implicou a deterioração da capacidade de 

crédito de tomadores nacionais que se beneficiavam de um mercado com barreiras à 

entrada.256 Conforme o Relatório da CPI do PROER, A inadimplência do comércio e 

indústria era de cerca de 6% e 11%, em julho/94, respectivamente. Esses percentuais, em 

uma curva ascendente, saltaram para 14% e 17% em julho/95; 20% e 24%, em janeiro/96; e 

23% e 25%, em julho/96.257  

Outro fator apontado é a adoção do I Acordo da Basileia, que representou uma 

mudança de paradigma em termos de governança bancária. A situação econômico-financeira 

das instituições financeiras não é mais somente comprometida pelos passivos, mas 

principalmente pela má qualidade dos ativos. Por isso, foram estabelecidos limites mínimos 

de capitalização. Em resultado do primeiro Acordo da Basileia, incorporado ao direito 

brasileiro mediante a Resolução CMN nº 2.099, de 26 de agosto de 1994, os bancos tiveram 

de aumentar sua base de capital. O prazo concedido para os bancos no Brasil foi de 8 meses, 

enquanto nos Estados Unidos foi de 5 anos. O advento da Resolução nº 2.099/1994 também 

provocou redução no volume de crédito disponível e na lucratividade das instituições 

financeiras.258 

                                                      
254 Ibid., p.7 
255 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
p. 69. 
256 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar as relações do Banco Central do Brasil com o Sistema Financeiro Privado. Brasília, 
2002. Relator Deputado Alberto Goldman. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-
legislatura/cpiproer/relatoriofinal.html>. Acesso em: 4 jan. 2017, p. 11. 
257 Ibid., p. 7. 
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A deterioração patrimonial das instituições financeiras privadas abalou o elemento 

essencial de funcionamento do sistema financeiro: a confiança. A capacidade de captação de 

recursos dos bancos comerciais privados no mercado interbancário ficou comprometida com 

a quebra de confiança decorrente de tais problemas financeiros. Surgiu aí o fenômeno 

denominado “empoçamento de liquidez”, no qual grandes depositantes passaram a 

direcionar seus recursos para instituições financeiras públicas e estrangeiras. Em relação às 

instituições financeiras estrangeiras, muitas de suas matrizes passaram a limitar sua captação 

de depósitos em decorrência da impossibilidade de aplicação de tais recursos no longo prazo. 

O mercado de crédito interbancário passou assim a ser mantido por empréstimos das 

instituições financeiras públicas federais, nomeadamente Caixa Econômica Federal e Banco 

do Brasil.259  

Toda essa conjuntura escancarou diversos problemas de governança corporativa nas 

instituições financeiras do Brasil, tanto públicas como privadas, o que levou à decretação de 

regimes especiais e diversas instituições financeiras, reorganizações societárias, alienações 

de controle e privatizações. Além de defasagem tecnológica, promíscuas relações com o 

poder público e financiamento de empresas do mesmo conglomerado econômico, 

determinadas práticas de má governança corporativa foram características das instituições 

financeiras que desapareceram nos anos 90.260 

Tais práticas têm como ponto inicial a prefixação dos dividendos a serem 

distribuídos, em primeiro lugar com base na manipulação de lucros não distribuídos. 

Basicamente, ao invés de se reinvestir o lucro na atividade, ele é distribuído aos acionistas. 

O objetivo aí é transparecer ao mercado a imagem de um banco lucrativo. Quando esse tipo 

de ação não é mais possível, aí criam-se as artimanhas contábeis. A primeira é a redução da 

conta de provisões para devedores duvidosos por meio de rolagem indefinita de créditos, 

superposição de garantias de má qualidade e contabilização de juros devidos e não pagos 

como receita. O segundo é a reavaliação de ativos para atribuição de valor contábil superior 

ao de mercado. Assim, permite-se a criação de receitas ou reservas artificiais. Uma das 

                                                      
259 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar as relações do Banco Central do Brasil com o Sistema Financeiro Privado. Brasília, 
2002. Relator Deputado Alberto Goldman. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
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260  NASSIF, Luis. Manual de Maquilagem Bancária. Folha de São Paulo. São Paulo, 21 ago. 1996. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/8/21/dinheiro/6.html>. Acesso em: 5 jan. 2017, apud 
COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 279. 
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formas de contabilização neste sentido se dá por meio de venda de ativos a preços inflados 

para sociedades coligadas com preço superior não só ao valor contábil, mas também ao real, 

sendo que a diferença passa a ser contabilizada como receita. Outro tipo de reavaliação 

utilizado é a contabilização da garantia retomada do devedor como correspondente ao total 

do débito. O terceiro é antecipar a contabilização das receitas para o início da operação 

(quando deveria ser no fim) e postergar a despesa para o fim.261  

Por fim os banqueiros passam a se envolver em negócios de alto risco, o que Luis 

Nassif denomina de “gestão desesperada”. Para tentar compensar a deterioração patrimonial, 

os administradores e controladores da instituição financeira passam a se empenhar em 

negócios especulativos, concessão concentrada de crédito em clientes problemáticos, e 

pagamentos de taxas de captação elevadas. Por fim, sendo iminente a quebra do banco, 

chega-se ao ponto de autoconcessão de crédito. O banqueiro basicamente passa a conceder 

crédito a si mesmo, desviando os recursos do banco em benefício próprio.262 

Como reação aos problemas econômicos e às crises financeiras que afetaram diversos 

bancos privados e públicos estaduais, o Governo Federal criou diversos programas. São eles: 

o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 

Nacional (PROER), Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na 

Atividade Bancária (PROES) e do Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras 

Federais (PROEF), que compreendiam os principais setores financeiros do país: público 

estadual, público federal e o privado. 

 

5.1 As reformas do sistema bancário: PROES, PROEF e PROER. 

Em 11 de agosto de 1995, foi decretada a intervenção extrajudicial pelo BCB no 

Banco Econômico, controlado por Angelo Calmon de Sá, figura política importante da 

Bahia, ex-presidente do Banco do Brasil entre 1974 e 1977, e ex-Ministro da Indústria e 

Comércio. Segundo o Relatório da CPI do PROER, este foi o primeiro caso de um grande 

banco a ter reconhecida sua insolvência.263 Em 1979, o Banco Econômico chegou a ser o 
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10º maior banco comercial do país, tinha o 6º maior volume de operações de crédito, 3º 

maior índice de rentabilidade patrimonial, era o 7º maior banco comercial nacional privado 

em número de depósitos à vista, bem como 10º lugar em termos de patrimônio líquido.264 

Tais números eram bastante relevantes em um setor bem menos concentrado do que hoje. 

Os problemas entre Banco Econômico e BCB, no entanto, já existiam muito antes, 

conforme relata Fernando Nogueira da Costa, que aduz que, entre os grandes bancos, era o 

que dava mais trabalho à diretoria de fiscalização.265 Lucros fictícios, empréstimos 

concedidos por motivações políticas, ou destinados a amigos e parentes do controlador, bem 

como contabilização na carteira de empréstimos de difícil liquidação e o constante rolamento 

destes créditos, bem como elevado índice de imobilização de seu patrimônio líquido foram 

apontados como principais causas da crise financeira do banco. O rombo detectado à época 

da intervenção era de R$ 3,5 bilhões.266  

A crise financeira do Banco Econômico agravou uma crise de confiança no Sistema 

Financeiro Nacional, que já estava visível com a estabilização e resultou, como visto, em 

uma maior redução de liquidez no mercado financeiro. Neste sentido, o governo preparou o 

PROER como um conjunto de medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. 

Para tanto, foram utilizados diversos instrumentos jurídicos-societários e linhas de 

assistência financeira. O programa visava uma reforma na governança do sistema financeiro 

nacional. Conforme o Relatório da CPI do PROER, seu objetivo declarado era justamente 

viabilizar uma retirada organizada de controladores incapacitados e improbos em matéria de 

gestão de instituições financeiras, responsabilizando-os pelos possíveis prejuízos 

provocados. Isto visava salvaguardar depositantes, credores, funcionários e a toda atividade 

bancária em funcionamento no país, evitando risco sistêmico e transferindo as operações 

para bancos com melhor situação patrimonial e melhor governança corporativa.267 

Do ponto de vista jurídico, o PROER foi formalizado pela Medida Provisória nº 

1.179, de 3 de novembro de 1995 e suas várias reedições, e regulamentado pela Resolução 
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264 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 283. 
265 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 283. 
266 Ibid., p. 285-287. 
267 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar as relações do Banco Central do Brasil com o Sistema Financeiro Privado. Brasília, 
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CMN nº 2.208, de 3 de novembro de 1995. A Resolução CMN nº 2.210, de 16 de novembro 

de 1995, e as Circulares BACEN nº 2.633, também de 16 de novembro de 1995, e 2.636, de 

17 de novembro de 1995, definiram, respectivamente o conceito de créditos de difícil de 

liquidação, as condições de acesso ao PROER, e regulamentaram a linha especial de 

assistência financeira, com base em títulos públicos.268  

As medidas do PROER, em suma, compreendiam reorganização administrativa, 

operacional e societária. O Banco Nacional foi o primeiro agraciado com o Programa já em 

18 de novembro de 1995 em conjunto com a decretação do RAET pelo BCB. As autorizações 

para acesso ao programa foram concedidas caso a caso e as medidas para saneamento 

compreenderam: criação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que garantia depósitos de 

até R$ 20 mil reais por depositante, a cessão de créditos habitacionais para a Caixa 

Econômica Federal, utilização de títulos emitidos pelo governo federal como garantias da 

assistência financeira, bem como venda de ágio ou fundo de comercio (goodwill) do banco 

insolvente.269 

Uma medida interessante para a reorganização societária foi justamente a realização 

de estudos e avaliações que permitissem a estrutura de segregação entre componentes da 

contabilidade que fossem normais e regulares (good bank) e anormais, cuja avaliação de 

qualidade seria muito custosa para o mercado (bad bank). O good bank seria segregado e 

alienado a outra instituição, enquanto o bad bank seria liquidado. Segundo o Relatório da 

CPI do PROER, este sistema permitiu que os negócios bancários dos clientes e demais 

parceiros no sistema financeiro tivessem continuidade e evitou traumas que poderiam 

provocar situações de pânico dos depositantes e investidores, gerando crise de grandes 

proporções e contaminando outros bancos saudáveis.270 

As assistências financeiras no âmbito do PROER, à época, totalizaram cerca R$ 31 

milhões, levadas em consideração as quantias desembolsadas mediante as linhas de 

assistência financeira do PROER e das contas de reservas bancárias (depósitos mantidos 

pelas instituições financeiras junto ao BCB). As instituições financeiras participantes do 

PROER foram os bancos Nacional, Econômico, Bamerindus, Crefisul, Banorte, Mercantil e 
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269 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
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Pontual. As dívidas das instituições financeiras para com as linhas de assistência financeira 

eram garantidas por títulos públicos, ao passo que que os saldos devedores dessas 

instituições na conta de reservas bancárias quando da decretação do regime especial não 

possuíam qualquer garantia.271  

Não houve consenso em relação à aceitação do PROER. Além de uma grande 

quantidade de recursos públicos concedidos diretamente para o saneamento do Sistema 

Financeiro Nacional, a base monetária se expandiu em decorrência de emissões necessárias 

para financiar o programa. Isto, por sua vez, gerou pressões inflacionárias, que eram 

combatidas com mais emissão de títulos de dívida do governo e elevação da taxa de juros. 

Neste sentido, foram abertas duas Comissões Parlamentares de Inquérito para a investigação 

do Programa, uma no Senado em 1996 e outra na Câmara dos Deputados. Em março de 

1996, a do Senado foi arquivada por falta de fato determinado.272 A da Câmara dos 

Deputados foi instalada em 2001 e se encerrou em abril de 2002, cujo relatório final, do 

Deputado Alberto Goldman (PSDB-SP) foi aprovado, concluindo em favor do PROER, 

como medida necessária para evitar um “mal maior”.273 

O PROES foi criado a rigor pela Resolução CMN nº 2.365, de 28 de fevereiro de 

1997 como um conjunto de linhas especiais de assistência financeira e de reorganização de 

ativos e passivos das instituições financeiras. Com o tempo, ele se ampliou e se tornou um 

programa de reorganização do setor estadual na atividade bancária como um todo. Foi 

regulado pela Medida Provisória nº 1.514, de 7 de agosto de 1996, reeditada 70 vezes até a 

Medida-Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001.274 Este programa fez parte do 

conjunto de medidas do Governo Federal para que o país pudesse alcançar estabilidade 

macroeconômica. A redução do setor público estadual no sistema bancário visava atingir em 

especial dois problemas. O primeiro era um problema fiscal, pois os bancos estaduais 

contribuíam de maneira significativa para a deterioração das contas públicas por meio de sua 

função de “caixa” dos respectivos governos controladores. O segundo era a expansão 
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exacerbada de dinheiro por meio destas operações de crédito, que tornavam mais dificultoso 

o combate à inflação.275 

Os bancos estaduais, contudo, eram um elemento importante do poder político dos 

governadores. Por isso, era necessária uma conjuntura favorável para que o Governo Federal 

pudesse fomentar sua liquidação, privatização ou transformação em agências de fomento (o 

que reduziria significativamente seu escopo e tamanho). Para que o Governo Federal, ou o 

BCB, pudesse ter maior ingerência na governança das instituições financeiras estaduais, 

Cleofas Salviano Júnior aponta quatro fatores principais: (i) a dificuldade cada vez maior 

dos bancos estaduais em captar recursos, cada vez mais oriundos de operações de liquidez 

pelo Governo Federal (inclusive mediante troca de títulos de dívida estaduais por federais) 

ou no mercado interbancário – em geral também do Governo Federal via Banco do Brasil; 

(ii) transformação dos bancos estaduais de agentes de fomento a fonte de problemas 

financeiros e políticos; (iii) o Plano Real inviabilizou um mecanismo de ajuste fiscal da alta 

inflação, que permitia às receitas dos governos estaduais serem indexadas mais precisamente 

do que suas despesas – a deterioração consequente das finanças estaduais reduziu o poder 

de barganha dos governos em face do Governo Federal; e (iv) a transformação da 

estabilidade econômica em um bem público, o que levou o Ministro da Fazenda do Governo 

Itamar Franco e responsável pela implementação do Plano Real, Fernando Henrique 

Cardoso, a se eleger Presidente da República no primeiro turno das eleições de 1994.276 

Em 30 de dezembro de 1994, o BCB decretou o RAET nos dois maiores bancos 

estaduais, BANESPA e BANERJ. A ideia era impedir que o custo político destas medidas 

não fosse transferido aos novos governadores eleitos dos Estados de São Paulo e do Rio de 

Janeiro, Mario Covas e Marcelo Alencar.277 Após idas e vindas de negociação sobre 

federalização, privatização e assunção de dívidas, chegou-se a um planejamento mais global 

em matéria de bancos estaduais, consubstanciado no PROES.278 
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A principal ferramenta do PROES era a concessão de linhas de financiamento pelo 

governo federal para que os Estados pudessem tomar as seguintes medidas em relação às 

suas instituições financeiras: extinção; privatização; transformação em instituição não 

financeira (agência de fomento); alienação de controle para o governo federal que, por sua 

vez, conduziria a privatização ou extinção; e saneamento.  

No primeiro caso, os recursos seriam utilizados para pagar os credores das 

instituições sob liquidação extrajudicial. A instituição financeira seria então extinta por meio 

de liquidação ordinária, sob o controle do governo estadual. No segundo, privatização, as 

receitas seriam utilizadas para amortização de dívidas para com o Governo Federal.279 A 

federalização das instituições financeiras, por sua vez, transferiu ao Governo Federal todo o 

custo político de executar as medidas prévias às privatizações, como demissões, desgastantes 

negociações com sindicatos, ações judiciais, e o custo das próprias privatizações. A 

transformação das instituições financeiras em agências de fomento permitiria que os 

governos estaduais ainda pudessem utilizar a expertise do banco em ações de 

desenvolvimento estadual. Contudo, seria inviável a captação de recursos de terceiros para 

as atividades de fomento via recebimento de depósitos. Por fim, o saneamento exigia que o 

Estado controlador aportasse pelo menos 50% do montante necessário para o soerguimento 

da empresa. Soma-se a isso a necessidade de o governador do Estado e os diretores do banco 

                                                      
Contudo, as instituições financeiras contavam com recursos líquidos para suas atividades de empréstimo e 
financiamento, bem como honrar os seus depósitos. Por isso, o Banco Central comprou tais títulos de longo 
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negociação em bolsas de futuros; e de companhias abertas das quais estivessem em circulação no mercado 
menos da metade do total das ações por ela emitidas, entendendo-se por ações em circulação no mercado todas 
as ações da companhia menos as de propriedade do acionista controlador. (art. 137, II, da Lei nº 6.404/1976). 
Para mais detalhes sobre a motivação política e os problemas daí resultantes, cf. GORGA, Érica. Direito 
Societário Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 27; PARGENDLER, Mariana. Evolução do Direito 
Societário: Lições do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 202, 208; e NENOVA, Tatiana. Control Values 
and Changes in Corporate Law in Brazil. Latin American Business Review, [s.l.], v. 6, n. 3, p.1-37, 7 mar. 
2006. Informa UK Limited. http://dx.doi.org/10.1300/j140v06n03_01. 
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assinarem um termo de compromisso de gestão com adoção de medidas para a solidez da 

instituição no longo prazo.280 

Do ponto de vista de governança corporativa, os principais ajustes a serem feitos no 

âmbito do PROES pelas instituições financeiras beneficiárias consistiam em criar provisões 

no balanço patrimonial para perdas com operações de crédito, alienação de crédito de difícil 

recebimento ao próprio Estado controlador ou outras instituições financeiras, despesas 

administrativas e aquelas resultantes de redução de pessoal.281 

No âmbito do PROES, destacam-se os dois bancos estaduais mais importantes do 

país, o BANESPA e o BANERJ. O BANERJ foi objeto de reorganização societária no 

modelo bad bank, good bank. Após duas tentativas fracassadas, o good bank, denominado 

Banco Banerj S.A., foi alienado ao Itaú em 16 de junho de 1997 pelo valor de R$ 311 

milhões, com um ágio de 0,3% sobre o preço mínimo, enquanto o bad bank, Banco do Estado 

do Rio de Janeiro, foi liquidado extrajudicialmente.282  

O BANESPA, por sua vez, foi federalizado em dezembro de 1997, três anos após a 

decretação do RAET, com base na transferência de 51% do capital votante do Estado para a 

União, após longas renegociações de dívidas, no valor de R$ 343 milhões283. Em janeiro de 

1998, o BANESPA foi incluído no Plano Nacional de Desestatização e, em 20 de novembro 

de 2000, foi leiloado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. À época, era o quarto maior 

banco do país. Foi arrematado pelo banco espanhol Santander por R$ 7,05 bilhões, 281% a 

mais do que o preço mínimo.284 A aquisição do BANESPA e, em 2008, do Banco Real, 

fizeram com que o Santander se tornasse um dos maiores bancos do país.285  

O PROEF foi formalizado juridicamente pela Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 

de agosto de 2001, com foco no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Banco da 

                                                      
280 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
pp. 84-86. 
281 SALVIANO JÚNIOR, Cleofas. Bancos Estaduais: dos problemas crônicos ao PROES. Brasília: Banco 
Central do Brasil, 2004. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/htms/public/BancosEstaduais/livro_bancos_estaduais.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017, 
pp. 84-86. 
282 Ibid., pp. 92-94. 
283 Ibid., pp. 92-94. Formalizado pelo Contrato de Promessa de Venda e Compra de Ações do Capital Social 
do Banco do Estado de São Paulo S.A., entre o Estado de São Paulo e a União, aprovado pela Resolução do 
Senado Federal nº 118, de 21 de novembro de 1997. 
284 Ibid., p. 13. 
285 Em setembro de 2016, era o 6º maior do país em valor de ativos totais. BANCO CENTRAL DO 
BRASIL. Dados Selecionados de Entidades Supervisionadas - IF.data. Disponível em: 
<https://www3.bcb.gov.br/informes/relatorios>. Acesso em: 1 jan. 2017. 
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Amazônia, e no Banco do Nordeste. O PROEF contou com diversas medidas específicas de 

saneamento patrimonial destas instituições, como desonerações de riscos, assunções de 

dívidas pela União, trocas de ativos ilíquidos destas instituições por títulos do Tesouro 

Nacional, aquisição de ativos ilíquidos destas instituições (em especial contratos de 

financiamento habitacional) por uma empresa denominada estatal denominada “EMGEA” 

(Empresa Gestora de Ativos) (art. 7º). 

Em matéria de governança corporativa, cabe citar o Banco do Brasil como exemplo 

de reformas indiretamente oriundas do PROEF. A transformação mais substancial se deu em 

função da reforma de seu Estatuto Social e de sua intenção em aderir ao Novo Mercado, 

segmento especial de listagem da BM&FBovespa. Em relação às reformas estatutárias, 

foram criados 7 novos cargos de vice-presidentes e 16 cargos de diretores para o Conselho 

Diretor do Banco, responsável por funções diretivas na condução dos negócios e operações 

do banco. O Conselho de Administração passou a ser composto por 3 membros 

independentes e 4 indicados pelo Tesouro Nacional. A Comissão Superior de Auditoria, 

integrada ao Conselho de Administração, supervisiona a auditoria interna, informando aos 

conselheiros os procedimentos adequados.286 

 

5.2  A Lei nº 9.447/97: a ampliação dos poderes do Banco Central e o fim da 

responsabilidade limitada do controlador. 

A Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997, é resultante da conversão da Medida 

Provisória nº 1.470-16 de 1997. Esta lei, adotada no contexto do Plano Real, visou dar 

maiores poderes para o BCB promover o saneamento do Sistema Financeiro Nacional por 

meio de reorganização societária e de governança de instituições financeiras. Suas maiores 

contribuições foram: (i) a extensão da responsabilidade solidária dos controladores relativa 

às obrigações das instituições financeiras para os casos de liquidação extrajudicial e 

intervenção administrativa; (ii) responsabilização e indisponibilidade de bens de auditores 

independentes; e (iii) a delegação de poderes significativos ao BCB em termos de 

reorganização societária e de governança.  

                                                      
286 SILVA, Fabiana Lima. As mudanças no padrão de gestão do Banco do Brasil: Uma análise crítica dos 
fundamentos. Planejamento e Políticas Públicas, [s.l], v. 34, p.35-66, 2010. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/167/180>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 50. 
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Em relação à primeira contribuição, a hipótese de responsabilidade solidária de 

pessoas que mantinham vínculo de controle estava limitada somente à decretação do RAET, 

nos termos do Decreto-Lei nº 2.321/1987. O mesmo se deu em relação à indisponibilidade 

de bens. Com a Lei nº 9.447/1997, ela passou a ser aplicável a pessoas físicas e jurídicas que 

detivessem o controle, direto ou indireto, de instituições sob qualquer dos regimes especiais 

(art. 2º). Assim, todas as entidades e pessoas na cadeia de controle podem ter seus bens 

alcançados pela indisponibilidade de bens decretada pelo BCB. Esta medida, contudo, 

poderá ser excepcionada pela diretoria do BCB no caso de pessoas jurídicas controladoras, 

para assegurar a normalidade da atividade econômica e os interesses dos credores (art. 2º, 

§1º). Criou-se aí uma forma de responsabilidade ilimitada nas instituições financeiras, ainda 

que constituídas societariamente sob a forma de sociedades anônimas. Contudo, a 

responsabilidade ilimitada neste caso, não funciona como uma garantia fidejussória; ela 

depende da decretação de algum dos regimes especiais. 

A decretação de indisponibilidade de bens não impede a realização de operações de 

alienação de controle fusão, cisão e incorporação (art. 2, §3º). Este dispositivo passou a ser 

essencial para dar ao BCB a possibilidade de promover o saneamento do Sistema Financeiro 

Nacional mediante operações de reorganização societária. Mesmo antes da decretação dos 

regimes especiais, a Lei permitiu ao BCB determinar medidas tais como: (i) capitalização 

da instituição com montante necessário ao soerguimento por ele fixado; (ii) transferência do 

controle acionário; e (iii) reorganização societária, inclusive mediante incorporação, fusão 

ou cisão (art. 5º). Após a decretação de um dos regimes especiais, o interventor, liquidante 

ou conselho diretor poderá pedir autorização prévia do BCB para: (i) transferir para outras 

sociedades, isoladamente ou em conjunto, bens, direitos e obrigações da empresa e de seus 

estabelecimentos; (ii) alienar ou ceder bens e direitos a terceiros e acordar a assunção de 

obrigações por outra sociedade; e (iii) proceder à constituição ou reorganização de sociedade 

ou sociedades para as quais sejam transferidos, no todo ou em parte, bens, direitos e 

obrigações da instituição sob intervenção, liquidação extrajudicial ou administração especial 

temporária, objetivando a continuação geral ou parcial de seu negócio ou atividade (art. 6º). 

Estas ferramentas jurídicas foram essenciais para a estruturação de operações de cisão de 

bad bank/good bank. 

Como já analisado acima, manobras contábeis permitiram que bancos tecnicamente 

insolventes continuassem operando, o que causou prejuízos significativos aos correntistas, 

ao sistema financeiro como um todo e ao contribuinte, dados os vultuosos recursos públicos 
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utilizados em operações de saneamento, incluindo o PROER. Neste sentido, o inquérito para 

apuração de responsabilidade de administradores de instituições financeiras passou também 

a ser utilizado para a responsabilização de auditores independentes que prestaram serviços 

para instituições sobre as quais foram decretados regimes especiais, aplicando-se a eles 

também a regra da indisponibilidade de bens nos casos de culpa ou dolo (art. 3º). A regulação 

da governança corporativa, neste caso, criou mais um elemento repressivo para a adoção de 

práticas adequadas de auditoria de independente. 

Por fim, a Lei nº 9.447/1997 prevê que, caso instaurado processo administrativo 

contra a instituição financeira, seus administradores, membros de conselhos, a empresa de 

auditoria contábil ou o auditor contábil independente, o BCB, por decisão da diretoria poderá 

adotar as seguintes medidas cautelares, cuja gravidade dependerá da gradação da falta: (i) 

afastamento dos indiciados da administração, enquanto perdurar a apuração de suas 

responsabilidades; (ii) impedir que os indiciados assumam quaisquer cargos de direção, ou 

administração de instituição financeira, ou atuem como mandatários ou prepostos de seus 

administradores ou diretores; (iii) impor restrições às atividades da instituição financeira; e 

(iv) determinar à instituição financeira a substituição de auditoria contábil ou de auditor 

independente (art. 9º).  

Ainda que se questione a extensão dos poderes do BCB, fato é que a Lei nº 

9.447/1997 representou um salto bastante significativo em termos da capacidade de fazer 

cumprir suas decisões, em especial no que se refere à influência ou ingerência na governança 

das próprias instituições financeiras.  
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6.  Momento III: Internacionalização. Anos 1990-2000: O impacto da 

regulação transnacional na governança corporativa dos bancos 

brasileiros. 

 

O Momento III aqui descrito compreende os anos 1990, em especial o final da 

década, e os anos 2000. O fator mais marcante deste momento é a internacionalização do 

direito aplicável às instituições financeiras em matéria de governança corporativa, com 

destaque à criação de normas e padrões internacionais, difusão de códigos de melhores 

práticas de governança corporativa, bem como à influência cada vez maior do direito 

estrangeiro em decorrência da própria atuação internacional das instituições financeiras 

brasileiras.  

No Brasil, cabe ressaltar também neste período a criação dos segmentos especiais de 

listagem na BM&FBovespa, cujos requisitos de admissão envolvem a adoção de práticas 

mais elevadas de governança corporativa. Esta também foi uma consequência da 

internacionalização da governança corporativa, visto que, à época, muitas empresas optavam 

por listar seus valores mobiliários na Bolsa de Nova York.287 Em 2000, a BOVESPA criou 

o Novo Mercado, cujos requisitos para listagem eram muito superiores ao estabelecido em 

lei e visava sinalizar ao mercado, ou mais precisamente aos minoritários, de que teriam maior 

acesso a melhor informação, e suas possibilidades de expropriação pelo acionista 

controlador seriam reduzidas. Para a empresa emissora, a maior atratividade aos novos 

investidores significaria menor custo de captação de recursos e maior liquidez de ações.288 

                                                      
287 “The expectation of minority expropriation depressed share prices, which in turn deterred further offerings. 
Brazilian companies that still sought equity investments at reasonable valuations did so by circumventing local 
markets and listing almost exclusively on the New York Stock Exchange (NYSE), thereby piggybacking on 
more protective NYSE listing requirements and on the application to foreign issuers of elements of U.S. 
securities laws that accompanied NYSE listing.” GILSON, Ronald J.; HANSMANN, Henry; PARGENDLER, 
Mariana. Regulatory Dualism as a Development Strategy: Corporate Reform in Brazil, the U.S., and the 
EU. SSRN Electronic Journal, [s.l.], p.1-54, mar. 2010. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1541226, 
p. 12. 
288 Para que a empresa possa ser admitida à listagem no Novo Mercado, conforme o regulamento atualmente 
em vigor, deve preencher os seguintes requisitos, dentre outros: (i) o capital social da companhia somente pode 
ser representado por ações ordinárias, isto é, todos os acionistas têm direito a voto, (ii) a OPA de alienação de 
controle é de 100% do preço pago pelas ações integrantes do bloco de controle, (iii) exige-se um número 
mínimo de 5 conselheiros de administração, dos quais pelo menos 20% devem ser conselheiros de 
administração independentes, (iv) o mandato dos conselheiros de administração deve ser unificado de 2 anos 
(o objetivo neste caso é proibir situações de contorno da regra do voto múltiplo), (v) demonstrações financeiras 
traduzidas para o inglês, (vi) percentual mínimo de 25% de ações em circulação no mercado, (vii) cláusula de 
arbitragem e (viii) realização de oferta pública de aquisição de ações caso a empresa saia do Novo Mercado. 
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A opção de se criar segmentos de listagem cuja adesão não era obrigatória, permitiu que 

surgisse o que Gilson, Hasmann e Pargendler denominaram de “dualismo regulatório”, 

permitindo que empresas já estabelecidas continuassem a adotar suas práticas de governança 

costumeiras e de acordo com os (baixos) padrões da legislação.289 

Existem também outros segmentos de listagem diferenciados na B&MF Bovespa. O 

Nível 1 foi preparado para as empresas já estabelecidas no mercado, como as blue chips, 

enquanto o Nível 2 visa empresas que desejam introduzir alterações estruturais mais 

profundas, mas não ao mesmo nível do Novo Mercado. Nestes dois níveis são exigidos 

percentual mínimo de 25% de ações em circulação no mercado, e permitida a existência de 

ações preferenciais sem direito a voto. No Nível 2, é obrigatório adesão à Câmara de 

Arbitragem do Novo Mercado, OPA de alienação de controle de 100% para ações com e 

sem direito a voto, bem como tradução das demonstrações financeiras para o inglês. No 

Nível 1, a mesma obrigatoriedade em relação a estas matérias não existe, sendo exigidos os 

requisitos previstos em lei. O conselho de administração no Nível 1 deve ser composto, no 

mínimo, por 3 membros sem requisito de independência, diferentemente do que ocorre no 

Nível 2 e no Novo Mercado, e ter mandato unificado de até 2 anos. Nos três segmentos, 

contudo, veda-se a acumulação dos cargos de diretor presidente e presidente do conselho de 

administração.290  

Existem, atualmente 32 bancos ou holdings bancárias com valores mobiliários 

listados na BM&F Bovespa, compreendendo também Brazilian Depositary Receipts. Dentre 

eles, o único listado no Novo Mercado, é o Banco do Brasil. 3 bancos são listados no Nível 

                                                      
BM&F BOVESPA. Novo Mercado: Regulamento de Listagem, Regulamento de Aplicação de Sanções 
Pecuniárias, Cláusulas Mínimas Estatutárias. São Paulo: BM&FBovespa, 2011, pp. 2-20. 

289 PARGENDLER, Mariana. Evolução do Direito Societário: Lições do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
215. “This is not to say that old firms were indifferent to these developments. On the contrary, they showed a 
keen interest in seeing the Novo Mercado initiatives fail. In classic Olson fashion, most of the opposition came 
from large and well-established Brazilian corporations that, having a strong presence in Brazil’s capital markets 
and access to international financing sources, saw little to gain from this new project. The Brazilian Association 
of Public Companies argued that the adoption of alien corporate governance standards unsuited to local 
conditions could harm the performance of Brazilian corporations. Yet this reaction from old firms was 
significantly milder than their successful efforts to block or dilute previous legislative proposals.” GILSON, 
Ronald J.; HANSMANN, Henry; PARGENDLER, Mariana. Regulatory Dualism as a Development Strategy: 
Corporate Reform in Brazil, the U.S., and the EU. SSRN Electronic Journal, [s.l.], p.1-54, mar. 2010. Elsevier 
BV. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1541226, p. 14. O texto trata das reformas do Novo Mercado como 
respostas ao “Problema Olson”, que é a resistência da elite política e econômica já estabelecida em aceitar 
reformas que promovam o crescimento econômico. Este problema é assim denominado por ter sido enunciado 
pelo economista Mancur Olson, em 1982. 
290 BM&FBOVESPA. Segmentos de Listagem. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-
listagem/>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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2: ABC Brasil, Indusval e Pine. Banco Pan, Banrisul, Bradesco, Itausa, Itaú Unibanco 

Holding, e Paraná (6) estão listados no Nível 1. Os demais, inclusive o Santander, estão 

listados no segmento tradicional de listagem.291 Contudo, ressalta-se que, embora alguns 

destes bancos como o Bradesco, Itau Unibanco e Santander Brasil, não pertençam ao Novo 

Mercado ou ao Nível 2, cujos requisitos de governança corporativa em relação aos acionistas 

são mais elevados, eles têm certificados de depósitos de ações negociados na Bolsa de 

Valores de Nova Iorque (NYSE), o que lhes exigem o cumprimento de regras de governança 

constantes da lei, regulação e autorregulação norte-americana. 

Em matéria de internacionalização, as diretrizes do BCBS sobre governança 

corporativa, já tratadas no Capítulo 2 do presente trabalho, foram pela primeira vez emitidas 

em 1999. Revisões posteriores em 2006, 2010 e 2015 refletiram o aumento da complexidade 

da governança corporativa das instituições financeiras e visaram dar respostas a problemas 

conjunturais que ainda não haviam sido dados pelos relatórios anteriores, com destaque 

crescente para o papel das autoridades governamentais. Visto que estes relatórios já foram 

objeto de análise, não o serão no presente capítulo. No entanto, eles são uma evidência 

bastante contundente de que o surgimento da busca por padrões internacionais de 

governança corporativa bancária foi marcante no Momento III, conforme a periodização 

aqui proposta.  

A globalização dos mercados financeiros e a possibilidade de crises sistêmicas no 

setor bancário tomarem proporções globais, motivou, nas últimas décadas do século XX, e 

na primeira década do século XXI, a proliferação de esforços transnacionais entre 

reguladores, supervisores e representantes das indústrias financeiras para o desenvolvimento 

de padrões regulatórios internacionais e evitar a denominada “arbitragem regulatória” por 

parte de jurisdições que relaxam seus requisitos regulatórios para atrair mais empresas. 

Crises com efeitos globais, tais como a Crise Tequila em 1994, no México, a Crise 

da Tailândia em 1997, a Crise da Rússia em 1998 e a moratória Argentina em 2001 

prejudicaram significativamente os mercados emergentes tais como o Brasil, em especial no 

que se refere a acesso a crédito. Nos anos 2000, outras crises econômicas como a Bolha da 

Internet, também denominada: “crise pontocom” (2000), as crises contábeis como Enron 

(2001) e Parmalat (2003), e a crise financeira mundial de 2008, ou “crise do subprime”, 

                                                      
291 BM&FBOVESPA;. Empresas Listadas por Setor de Atuação. Disponível em: 
<http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?segmento=Bancos&idioma=pt-br>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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também marcaram o período em análise, e criaram condições para a emergência de novas 

práticas de governança corporativa, o endurecimento de regras. 

Neste contexto, a difusão de boas práticas de governança corporativa e a criação de 

segmentos especiais de listagem marcam o Momento III, aqui objeto de análise. Em 1995, 

foi criado o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que lançou seu Código de 

Melhores Práticas no ano de 1999 (Código do IBGC). Em 2015, foi lançada a 5a edição do 

Código, atualmente em vigor. Um aspecto interessante deste Código é a instalação de 

conselhos de família para manter assuntos familiares separados de assuntos da 

organização.292 Este último ponto é especialmente relevante se considerarmos que um 

grande banco privado brasileiro, Itaú Unibanco, cujo controle é compartilhado por três 

famílias: Setúbal, Moreira Salles e Villela, conta com um conselho familiar previsto no 

Acordo de Acionistas da holding controladora do grupo, Itaúsa, de 1º de setembro de 

2015.293 

Neste capítulo, serão analisados determinados aspectos em matéria de governança 

corporativa das instituições financeiras no Brasil que caracterizaram o Momento III, 

                                                      
292 “São as competências do conselho de família: (i) a definição dos limites entre interesses familiares e 

empresariais; (ii) a preservação dos valores familiares (ex.: história, cultura e visão compartilhada) e  o 

tratamento da organização como fator de união e continuidade da família;  (iii) a definição de critérios para 

proteção patrimonial, crescimento, diversificação e administração de bens da família;  (iv) a criação de 
mecanismos (ex.: fundo de participação) para a aquisição de participação de sócios que desejem se retirar da 

sociedade;  (v) o planejamento da sucessão, da transmissão de bens e herança; (vi) o acompanhamento da 
preparação dos membros da família para a sucessão na organização, considerando os aspectos vocacionais, o 

futuro profissional e a educação continuada; e (vii) a definição de critérios para a indicação, se for o caso, de 
membros da família para atuarem como colaboradores ou administradores.” INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. 5. ed. São 
Paulo: Ibgc, 2015. Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/CMPGPT.pdf>. Acesso em: 2 

jan. 2017, pp. 36-37.  

293 “CONSELHO FAMILIAR. Os ACIONISTAS manterão Conselho Familiar com o objetivo de servir como 
fórum de discussão dos seus interesses familiares comuns. 5.1.Compete ao Conselho Familiar, entre outras 
funções que atendam ao seu objetivo: 5.1.1. definir e acompanhar atividades de formação, tais como palestras 
sobre as empresas do grupo, o mercado de ações, responsabilidade social das empresas; 5.1.2. definir e 
acompanhar atividades de integração familiar, inclusive o Encontro Familiar, cuja agenda também lhe compete 
definir; 5.1.3.servir de ligação entre a família e os negócios, podendo, para esse efeito, organizar palestras com 
executivos das empresas e implementar instrumentos de comunicação de deliberações tomadas pela Reunião 
de Acionistas e outros colegiados das empresas e de outros assuntos de interesse; 5.1.4. definir pauta de 
discussões, inclusive para definição de políticas de prestação de serviços e utilização de ativos da família e 
diretrizes para projetos sociais das empresas e da família. 5.1.5. promover os valores arrolados no terceiro 
Considerando deste Acordo” ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. Acordo de Acionistas da Itaúsa - 
Investimentos Itaú S.A., de 01/09/2015. 2015. Disponível em: 
<http://static.itausa.mediagroup.com.br/Imagens/acordo_acionistas_01092015.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, 
fls. 6. 
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concentrados em dois grandes elementos: (i) internacionalização das finanças e da regulação 

bancária; e (ii) impacto do direito estrangeiro. Uma das consequências do primeiro elemento 

é a difusão de manuais de boas práticas, inspirados pelo pioneirismo do Relatório Cadbury.  

Para tanto, dentro da análise do elemento (i), será destinada uma seção para descrever 

os Acordos de Basileia, do BCBS e as medidas pós-crise de 2008, e outra para dois 

documentos brasileiros importantes que se situam no contexto internacional de difusão de 

boas práticas de governança corporativa, e visaram estabelecer regras específicas para a 

governança de instituições financeiras: a “Cartilha de Governança Corporativa – 

Fortalecendo a Política de Governança nas Instituições Financeiras de Pequeno e Médio 

Porte”, da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), e a Cartilha de “Função de 

Compliance”, preparada pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e Associação 

Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI). 

Em relação ao impacto do direito estrangeiro, elemento (ii) acima, o foco será dado 

na influência de três leis norte-americanas na prática bancária internacional: o FCPA, de 

1977, o USA Patriot Act, de 2001, e o FATCA, de 2010. 

 

6.1  Internacionalização da Regulação Bancária 

6.1.1 Os Acordos da Basileia, a Crise de 2008 e a Governança Corporativa das 

Instituições Financeiras 

 
Os requisitos de capital social inicial para as instituições financeiras passaram 

progressivamente a ser visto como insuficientes para assegurar a higidez e a solvabilidade 

das instituições financeiras. Conforme Eduardo Salomão Neto, esta medida não leva em 

conta outros elementos patrimoniais relativos ao investimento dos sócios, como lucros 

retidos. Soma-se a isso o fato de que a necessidade de capital é proporcional ao risco do 

negócio, e não absoluta. Quanto maior o volume de negócio das instituições financeiras, 

maior também a necessidade de capital de terceiros e de manutenção patrimonial.294 Neste 

sentido, surgiram os Acordos da Basileia, consistentes em orientações regulatórias emitidas 

pelo BCBS e que impactaram fortemente o desenho da governança corporativa das 

instituições financeiras em nível global, como se verá a seguir. 

                                                      
294 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 127. 
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Em 1988, o BCBS emitiu o documento “Internacional Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards”295, também conhecido como Basileia I. Basileia I 

recomendou às instituições financeiras a adoção de limites de capital relacionados com os 

ativos da instituição que, por sua vez, seriam ponderados pelo risco. O conceito de capital 

em Basileia I foi construído para as instituições financeiras gerenciarem sua estrutura 

patrimonial em face do risco de crédito (ou risco de contraparte).296 O capital então foi 

dividido em capital principal (capital social e lucros retidos) e capital suplementar (outros 

tipos de reservas e provisões, instrumentos híbridos de capital e dívida, etc.). O quociente 

entre o capital regulatório de Basileia I e os ativos ponderados pelo risco deveria ser, no 

mínimo, de 8%.297 Este percentual passou a ser nomeado: “Índice de Basileia”. Em 1996, o 

acordo de capital de Basileia I foi alterado para incluir os riscos de mercado (risco de 

variações em taxas de juros, posições acionárias, câmbio, commodities e opções).298 

O acordo da Basileia foi revisto em 2004, de modo que um novo relatório foi 

preparado, o Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards: a Revised Framework.299 Basileia II já era consideravelmente mais complexo do 

que o seu antecessor, Basileia I de 1988, conforme alterado em 2006. Sua estruturação se 

baseia em 3 pilares: fortalecimento da estrutura de capital e gestão de riscos (de crédito, 

operacional e de mercado), fortalecimento da supervisão e disciplina de mercado. 

O primeiro pilar trata do fortalecimento de estrutura de capital e do gerenciamento 

de riscos de crédito, mercado (ações, câmbio, commodities e taxas de juros) e operacional. 

A relevância do primeiro pilar para as discussões de governança corporativa reside no fato 

de que os bancos devem criar estruturas de governança para assegurar a avaliação dos riscos 

                                                      
295 Em português: “Convergência Internacional de Medidas e Padrões de Capitais”. (trad. livre). 
296 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. Basileia: Bank For International Settlements, 1998. Disponível em: 
<http://www.bis.org/publ/bcbsc111.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 2. 
297 Ibid., p. 14. “At end-of 1992 the transitional period ends. The minimum standard will then be 8%, of which 
core capital (tier 1, equity and reserves) will be at least 4%, supplementary elements no more than core capital 
and term subordinated debt within supplementary elements no more than 50% of tier 1. In addition, general 
loan-loss reserves or general provisions (having the characteristics described in paragraph 49) will be limited 
at end-1992 to 1.25 percentage points, or exceptionally and temporarily up to 2.0 percentage points, within 
supplementary elements.” Ibid., p. 15. 

298 Id., Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks. Basileia: Bank For International 
Settlements, 1996. Disponível em: <http://www.bis.org/publ/bcbs24.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
299 Em português: “Basileia II: Convergência Internacional de Mensuração e Padrões de Capital: Um 
Arcabouço Revisado” (trad. livre). Id., International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version. Basileia: Bank For International Settlements, 
2004. Disponível em: <http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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de crédito que servirão como base para adequação de seu capital regulatório aos limites 

previstos em Basileia II, em especial nos casos em que for adotada a abordagem interna de 

avaliação de riscos (IRB), um modelo desenvolvido internamente por cada instituição 

financeira. Para a adoção da abordagem interna, dentre os 12  requisitos mínimos foi 

elencada a necessidade de uma governança corporativa e supervisão adequadas, nos termos 

do Relatório.300 

Sob o título “Corporate governance and oversight” (governança corporativa e 

supervisão), o Relatório prevê que todos os aspectos substanciais dos processos de 

classificação de risco e avaliação devem ser aprovados pelo conselho de administração do 

banco, ou por um comitê designado pelo conselho de administração, e pela alta 

administração executiva (diretoria estatutária). Requer-se um entendimento geral, por parte 

das pessoas que compõem os referidos órgãos, do sistema de classificação de risco dos 

bancos e compreensão detalhada dos respectivos relatórios da administração. O órgão 

executivo mais elevado, no caso brasileiro, a diretoria estatutária, deve notificar o conselho 

de administração ou o comitê por ele designado sobre mudanças substanciais ou exceções 

nas políticas estabelecidas, que terão um impacto substancial nas operações do sistema de 

classificação de crédito do banco.301  

A diretoria também deve ter um bom entendimento do desenho e da operação do 

sistema de classificação de riscos. Divergências que porventura surjam entre os 

procedimentos estabelecidos e a prática devem passar pelo crivo da diretoria. Além disso, 

os executivos devem assegurar de maneira contínua que o sistema de classificação de riscos 

esteja operando de maneira adequada. Os executivos e o pessoal da função de controle de 

crédito devem se reunir regularmente para discutir o desempenho do processo de 

classificação de risco, áreas que precisam de melhoria e o status dos esforços necessários 

para melhorar as deficiências que tiverem sido detectadas.302 

Em termos de prestação de contas e divisão de responsabilidade entre os órgãos da 

administração da instituição financeira, o Relatório de Basileia II prevê a necessidade de se 

                                                      
300 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version. Basileia: Bank For 
International Settlements, 2004. Disponível em: <http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>. Acesso em: 5 jan. 
2017. 
p. 93. 
301 Id., International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework 
- Comprehensive Version. Basileia: Bank For International Settlements, 2004. Disponível em: 
<http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 102. 
302 Ibid. p. 102. 
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incluir os sistemas internos de classificação de risco. Os relatórios devem contemplar os 

perfis de risco por notas, os eventos de migração de uma nota para outra, estimativa de 

parâmetros relevantes por notas e comparação de inadimplementos já detectados e que não 

se encaixavam nas expectativas da instituição. As unidades de gestão de risco devem estar 

segregadas das unidades comerciais responsáveis pela criação das exposições. Esta medida 

tem o objetivo evidente de coibir uma situação de conflito de interesses dentro das diversas 

áreas do banco.303  

Basileia II determina que os bancos estabeleçam mecanismos adequados de controle 

e monitoramento de risco de crédito, incluindo o de recebíveis adquiridos pelo banco. Estes 

mecanismos envolvem monitoramento da qualidade dos recebíveis que adquirir, da condição 

financeira do cedente destes recebíveis ao banco, bem como do agente de cobrança. Isto 

inclui a adoção de políticas para escolha de cedentes e agentes de cobrança, bem como 

monitoramento de concentração de risco em devedores. Outros controles dizem respeito a 

monitoramento de situação patrimonial do devedor dos recebíveis e mecanismos de detecção 

em um estágio que permita à instituição financeira tomar medidas rápidas, adequadas para a 

redução do risco, bem como políticas claras e efetivas para controle de disponibilidades, 

recebíveis, garantia e crédito.304 O item 498 do Relatório de Basileia II trata de estruturas de 

compliance, inclusive a segregação entre áreas de avaliação do cedente/agente de cobrança 

do recebíveis, e do devedor do recebível.305 

O segundo grupo de risco objeto de tratamento por Basileia II é o risco operacional. 

O Relatório define o risco operacional como risco de perda resultante de processos internos 

inadequados ou falhos, pessoal, sistemas ou eventos internos. Esta definição inclui o risco 

legal, mas exclui risco reputacional e estratégico.306 As abordagens para controle deste risco 

são divididas em padronizada e avançada. Em ambas, destaca-se o papel ativo do conselho 

de administração e da diretoria em relação à estrutura do gerenciamento do risco operacional 

(itens 660 e 666). 307 

O terceiro grupo são os riscos de carteira de trading, o que inclui os riscos de 

                                                      
303 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version. Basileia: Bank For 
International Settlements, 2004. Disponível em: <http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>. Acesso em: 5 jan. 
2017, p. 102. 
304 Ibid., pp. 112, 113. 
305 Ibid., p. 109. 
306 Ibid., p. 149. 
307 Ibid., pp. 153, 155. 
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mercado. Conforme o item 662 do Relatório, os bancos devem estabelecer e manter sistemas 

adequados e controles para dar confiança aos administradores e supervisores de que suas 

estimativas de precificação (valuation) são prudentes e confiáveis. Tais sistemas devem estar 

integrados com outros sistemas de gerenciamento de risco dentro da organização.308 (p. 162). 

O segundo pilar de Basileia II dá ênfase ao papel dos supervisores, ou seja, das 

autoridades governamentais responsáveis pelo cumprimento da regulação financeira e 

manutenção dos índices patrimoniais e dos sistemas de governança. O item 721 prevê que o 

processo de revisão supervisória reconhece a responsabilidade dos executivos do banco em 

desenvolver um processo interno de avaliação de capital e o estabelecimento de alvos de 

capital que sejam compatíveis com o perfil de risco e ambiente de controle.309  

Os supervisores devem estar atentos ao papel da diretoria executiva e do conselho de 

administração. Cabe à alta administração executiva a compreensão da natureza e do nível de 

risco sendo tomado pelo banco, e como o risco está relacionado aos níveis de capital 

regulatório. Também cabe à diretoria executiva assegurar que a formalidade e a sofisticação 

dos processos de gerenciamento de risco são adequados ao perfil de risco e do plano de 

negócios (item 728). Já ao conselho de administração se atribuiu a responsabilidade de 

estabelecer o nível de tolerância a risco do banco. Deve-se assegurar que a administração 

estabeleça um arcabouço para avaliação dos diversos riscos, desenvolva um sistema para 

relacionar risco ao nível de capital do banco e estabeleça um método para monitoramento de 

compliance com politicas internas. Da mesma maneira, é importante que o conselho de 

administração adote e apoie fortes controles internos, políticas e procedimentos escritos, bem 

como assegure que a diretoria efetivamente os transmita por toda a organização. (item 730). 

O relatório de Princípios de Governança Corporativa de 1999 foi listado como documento 

para prover suporte ao processo de revisão supervisória de Basileia II.310 

Por fim, destaca-se o terceiro pilar de Basileia II: disciplina de mercado. A disciplina 

de mercado compreende a adoção de medidas que assegurem transparência ao mercado em 

relação à situação patrimonial da instituição financeira e seu cumprimento com os padrões 

regulatórios estabelecidos por Basileia II.311 Neste caso, a possibilidade de o valor de 

                                                      
308 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version. Basileia: Bank For 
International Settlements, 2004. Disponível em: <http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>. Acesso em: 5 jan. 
2017, p. 162. 
309 Ibid., p. 170. 
310 Ibid., p. 205, 206. 
311 Ibid., p. 226. 
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mercado dos bancos ser reduzido, o encarecimento de seu custo de captação ou mesmo a 

redução das possibilidades de captação em resultado da sua inadequação aos padrões de 

capital regulatório e de governança corporativa dos Acordos de Basileia, poderão representar 

um forte incentivo para os que os administradores da instituição cumpram com as regras 

previstas. 

Basileia I foi transformada em direito brasileiro por meio da Resolução CMN nº 

2.099, de 17 de agosto de 1994. A Circular BCB nº 2.784, de 27 de novembro de 1997 elevou 

o Índice da Basileia para 11%, denominado Fator “F” (art. 2º). Em 9 de novembro de 2004, 

foi estabelecido o cronograma para implementação de Basileia II no Brasil por meio do 

Comunicado BCB nº 12.746. O capital regulatório passou a ser denominado na regulação 

brasileira como “Patrimônio de Referência”. Dentre as normas mais importantes para a 

governança corporativa das empresas, destacam-se aqui a Resolução CMN nº 3.380, de 29 

de junho de 2006, que determinou a implementação da estrutura de gestão de risco 

operacional, incluindo a necessidade de nomeação de diretor responsável pela gestão. Da 

mesma forma, a Resolução CMN nº 3.464, de 26 de junho de 2007, disciplinou o risco de 

mercado.  

Após a crise financeira de 2008, o Comitê da Basileia se deparou novamente com a 

necessidade de rever suas diretrizes. Em dezembro de 2010, foram divulgados dois 

documentos: “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 

banking systems”312; e “Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 

standards and monitoring.”.313 

As alterações mais substanciais consistem na mudança da composição do Patrimônio 

de Referência.314 Basileia III inovou ao trazer também o conceito de “buffers”, que são 

                                                      
312 Em português: “Basileia III: Um arcabouço regulatório global para bancos e sistemas bancários mais 
resilientes”. BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. Basel III: A global regulatory 
framework for more resilient banking systems. Basileia: Bank For International Settlements, 2010. Disponível 
em: <http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
313 Em português: “Basileia III: Arcabouço internacional para mensuração de risco de liquidez, padrões e 
monitoramento”. Id., Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and 
monitoring. Basileia: Bank For International Settlements, 2010. Disponível em: 
<http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2017. 
314 “As principais alterações em relação à Basileia II recaem, essencialmente, sobre a definição do Patrimônio 
de Referência, restringindo o reconhecimento de instrumentos financeiros que, em algumas situações, são 
incapazes de absorver perdas não esperadas das instituições. Além disso, permanece a divisão do capital em 
Nível I e Nível II, apurados, porém, de forma mais sofisticada e sem a restrição anterior de que o último deveria 
limitar-se a 100% do primeiro. O Nível I passa a ser definido como a soma de duas parcelas: Capital Principal 
(Common Equity Tier 1) e Capital Complementar (Additional Tier 1). O Capital Principal é formado 
primordialmente pelas ações (ordinárias e preferenciais, desde que não resgatáveis e sem cumulatividade de 
dividendos), reservas de capital e lucros acumulados, representando, portanto, a parcela de maior qualidade e 
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adicionais de capital principal. São dois os tipos: contracíclico, com o objetivo de reduzir as 

tendências de Basileia II de acentuar flutuações cíclicas da economia; e o de conservação, 

descrito como um “colchão” extra de capital apto a absorver eventuais perdas. Um índice 

adicional de capital será exigido de instituições financeiras sistemicamente relevantes. Em 

termos de governança corporativa, o descumprimento da exigência dos “buffers” ensejará 

restrições de pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e bônus, tanto a diretores, 

como a membros do conselho de administração (art. 9º, da Resolução CMN nº 4.193, de 1º 

de março de 2013).  

A crise financeira mundial de 2008 escancarou alguns problemas de incentivo 

ligados ao modelo de remuneração de administradores. Os problemas sistêmicos resultantes 

da crise financeira originada no mercado de financiamento imobiliário norte-americano 

causaram prejuízos a diversas pessoas, como consumidores (de produtos financeiros), 

depositantes e empresas.315 Como respostas significativas, além de Basileia III, já 

brevemente descrita no capítulo anterior, podem-se destacar a criação da Consumer 

Financial Protection Bureau (CFPB) nos Estados Unidos em 2011, para a proteção dos 

consumidores em matéria de serviços financeiros, e a lei norte-americana Dodd-Frank Wall 

Street Reform and Consumer Protection Act, de 2010. 

A remuneração dos administradores das instituições financeiras, baseada em índices 

variáveis a curto prazo, permitia que eles pudessem tomar mais riscos, auferir grandes 

ganhos, porém comprometeram a higidez das instituições financeiras no momento ou após 

                                                      
mais apta a absorver perdas. Sobre esse montante são feitas todas as deduções regulamentares. O capital 
complementar de nível I e o capital de nível II são compostos por instrumentos de dívida subordinada (perpétua, 
no primeiro caso, e com mais de 5 anos, no segundo) e, para comporem o PR, devem passar por processo de 
aprovação no BCB. Tanto os instrumentos elegíveis a Capital Complementar como os elegíveis a Capital Nível 
II precisam prever a extinção ou a conversão da dívida em ações elegíveis a Capital Principal em determinadas 
situações de dificuldade enfrentadas pela instituição. [...] Além da ampliação da qualidade do capital 
regulatório, Basileia III requer montantes superiores de capital, principalmente das parcelas com maior 
capacidade de absorver perdas. Em vez de apenas uma exigência de capital (índice de Basileia), passam a 
existir mais duas exigências mínimas independentes: índice de Capital Principal e índice de Capital Nível I. A 
norma estabelece que os bancos devem manter uma proporção de 4,5% do ativo ponderado pelo risco (RWA) 
em instrumentos de capital principal (sem considerar os adicionais), 6% do RWA em instrumentos que se 
enquadrem no conceito de capital Nível I (exigência adotada a partir de janeiro de 2015) e, mantendo o previsto 
nos acordos anteriores, 8% do RWA seria a exigência de capital total em relação aos ativos da instituição 
ponderados pelo seu risco (exigência do final do cronograma de implantação, válido a partir de janeiro de 
2019).” BANCO CENTRAL DO BRASIL. Recomendações de Basiléia. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/fis/supervisao/basileia.asp>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
315 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISSION - UNITED 
STATES OF AMERICA. The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of the National Commission 
on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States of America. Washington, D.C: Public 
Affairs Report, 2011. Disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf>. 
Acesso em: 3 jan. 2017, pp. 8, 89 e ss. 
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eles já terem saído de seus cargos. Os resultados financeiros decorrentes de receitas oriundas 

de empréstimos originados e operações de securitização destes empréstimos, que haviam 

sido classificados pelas agências de classificação de risco de crédito como sendo de boa 

qualidade (quando não o eram), certamente contribuíram para enriquecer diversos 

administradores. Em linha com os debates globais sobre o tema, a Resolução CMN nº 3.921, 

de 25 de novembro de 2010, passou a disciplinar a politica de remuneração dos 

administradores. 

O art. 2º da Resolução CMN nº 3.921/2010 prevê que a política de remuneração de 

administradores deve ser compatível com a política de gestão de riscos e ser formulada de 

modo a não incentivar comportamentos que elevem a exposição ao risco acima dos níveis 

considerados prudentes nas estratégias de curto, médio e longo prazos adotadas pela 

instituição. O art. 7º, ainda prevê que, no mínimo 40% da remuneração variável deve ser 

diferida para pagamento futuro, crescendo com o nível de responsabilidade do 

administrador, sendo que este período diferimento deve ser de, no mínimo, 3 anos, e 

estabelecido em função dos riscos e da atividade do administrador, devendo os pagamentos 

serem feitos em parcelas escalonadas, proporcionais ao nível de diferimento.  

Em matéria de governança corporativa, a Resolução CMN nº 3.921/2010 também 

determina a obrigatoriedade de instituição de um comitê de remuneração para as instituições 

financeiras constituídas sob a forma de companhia aberta ou cuja regulação exige a 

instituição de um comitê de auditoria (art.11). Dentre as competências previstas do comitê 

de remuneração incluem-se: (i) elaborar a política de remuneração de administradores da 

instituição, propondo ao conselho de administração as diversas formas de remuneração fixa 

e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; (ii) 

supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração de 

administradores da instituição; (iii) revisar anualmente a política de remuneração de 

administradores da instituição, recomendando ao conselho de administração a sua correção 

ou aprimoramento; (iv) propor ao conselho de administração o montante da remuneração 

global dos administradores a ser submetido à assembleia geral; (v) avaliar cenários futuros, 

internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de 

administradores; (vi) analisar a política de remuneração de administradores da instituição 

em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em 

relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e (vii) zelar para que a 

política de remuneração de administradores esteja permanentemente compatível com a 
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política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da 

instituição e com o disposto na Resolução. (art. 14). 

Este comitê deve se reportar diretamente ao conselho de administração, ser composto 

por, no mínimo, três integrantes, com mandato fixo, vedada a permanência de integrante no 

comitê por prazo superior a dez anos. Sua composição deve contemplar pelo menos um 

membro não administrador, sendo que os integrantes devem ter as qualificações e a 

experiência necessárias ao exercício de julgamento competente e independente sobre a 

política de remuneração da instituição, inclusive sobre as repercussões dessa política na 

gestão de riscos (art. 13). Em conglomerados financeiros, é possível a existência de um único 

comitê para todas as empresas do grupo (art. 12). 

 

6.1.2 A difusão de boas práticas de governança corporativa no setor bancário. 

Ao longo dos anos 1990 e 2000, uma das principais características da regulação da 

governança corporativa foi a difusão internacional de boas práticas Neste item, serão 

analisados dois documentos específicos, relativos às instituições financeiras brasileiras: a 

“Cartilha de Governança Corporativa – Fortalecendo a Política de Governança nas 

Instituições Financeiras de Pequeno e Médio Porte”, da Associação Brasileira de Bancos 

(ABBC), e a Cartilha “Função de Compliance”, preparada pela Federação Brasileira de 

Bancos (FEBRABAN) e pela Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI).  

Em setembro de 2009, a ABBC publicou um documento denominado: “Cartilha de 

Governança Corporativa – Fortalecendo a Política de Governança nas Instituições 

Financeiras de Pequeno e Médio Porte” (Cartilha da ABBC). As recomendações da Cartilha 

da ABBC foram estruturadas em forma de um quadro, cuja implementação varia de acordo 

com o porte e a estrutura de controle da instituição; em suma, de acordo com o nível de 

complexidade organizacional. A divisão de instituições por porte foi baseada, conforme a 

Cartilha da ABBC, na Matriz de Progressão de Governança Corporativa desenvolvida pela 

International Finance Corporation (IFC).316 

                                                      
316 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS. Cartilha de Governança Corporativa: Fortalecendo a 
Política de Governança nas Instituições Financeiras de Pequeno e Médio Porte. [s.l]: ABBC, 2009. Disponível 
em: 
<http://www.abbc.org.br/ADM/publicacoesconfig/uploads/30333550179494052001_ABBC_Cartilha_Gover
nanca_Corporativa.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 56. 
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Os níveis de complexidade organizacional de instituição financeira constantes da 

Cartilha da ABBC são 5: (i) instituição financeira familiar, de pequeno porte, com capital 

fechado; (ii) instituição financeira em transição, de capital fechado para capital aberto, de 

pequeno ou médio porte; (iii) instituição financeira de capital aberto, de porte médio ou 

grande; (iv) instituição financeira de capital aberto, de grande porte; e (v) instituição 

financeira de capital aberto, de grande porte, com cross listing e atuação internacional.317 

A partir desse escalonamento da complexidade das instituições financeiras, as 

recomendações são divididas por tópicos. O primeiro tópico é o comprometimento com a 

governança corporativa. No nível mais elementar de complexidade, a recomendação consiste 

no cumprimento das formalidades básicas de governança corporativa nos termos da lei. No 

segundo nível, requer-se a adoção de um código de ética escrito, aprovado pelo conselho de 

administração, a designação de um funcionário responsável pelo compliance, e a adoção de 

um código de governança corporativa que deve ter por conteúdo o tratamento dado aos 

acionistas e seus direitos, o papel do conselho de administração, transparência e divulgação 

e ética institucional.318 

No terceiro nível, exige-se que um funcionário seja responsável pelo cumprimento e 

revisão periódica do código de governança corporativa e políticas corporativas, a instituição 

de uma área de relações com investidores e a adoção dos requisitos do segmento de listagem 

Nível 1 da BM&FBovespa. No quarto, a instituição deve cumprir com a maior parte das 

recomendações constantes do Código do IBGC, criar um comitê de governança corporativa, 

divulgar suas práticas de governança corporativa, bem como sua conformidade com o 

Código do IBGC, e adotar os requisitos do segmento de listagem Nível 2 da BM&FBovespa. 

No último, a instituição financeira mais complexa deve cumprir com praticamente todas as 

recomendações do Código do IBGC, ser reconhecida como líder no país em matéria de 

governança corporativa e adotar os requisitos para admissão no Novo Mercado, da 

BM&FBovespa.319 

Na mesma linha, outras recomendações dizem respeito à estrutura e o funcionamento 

do conselho de administração, controle de ambiente e processos, transparência e divulgação,  

                                                      
317 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS. Cartilha de Governança Corporativa: Fortalecendo a 
Política de Governança nas Instituições Financeiras de Pequeno e Médio Porte. [s.l]: ABBC, 2009. Disponível 
em: 
<http://www.abbc.org.br/ADM/publicacoesconfig/uploads/30333550179494052001_ABBC_Cartilha_Gover
nanca_Corporativa.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, pp. 57 e ss. 
318 Ibid. p. 57. 
319 Ibid., p. 57. 
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estrutura de propriedade e tratamento ao acionista minoritário. No entanto, a maior parte das 

recomendações é de natureza societária ou de mercado de capitais, sendo aplicáveis a 

qualquer tipo de instituição, ainda que não financeira. A única parte do quadro de 

recomendações onde se percebe a utilização de recomendações específicas para as 

instituições financeiras é a de “controle de ambientes e processos”, onde há referência a 

requisitos regulatórios de instalação de comitês de auditoria para instituições com patrimônio 

de referência ou ativos sob gestão igual ou superior ao montante de R$ 1 bilhão, e à 

necessidade de lidar com conflitos de interesses decorrentes da atuação da instituição, como 

por exemplo, sua atuação ao mesmo tempo como banco comercial, e como subscritora de 

valores mobiliários (underwriter) em ofertas públicas.320 Ressalta-se que a Cartilha contém 

um anexo dedicado inteiramente à questão da sustentabilidade dos bancos.321 

No mesmo ano, a FEBRABAN e a ABBI lançaram uma cartilha denominada 

“Função de Compliance”, em parceria com a KPMG e a PriceWaterhouseCoopers (Cartilha 

da FEBRABAN-ABBI).322 A ideia desta cartilha foi a de integrar as políticas de compliance 

das instituições financeiras com as de governança corporativa e de gestão de risco, 

apresentadas no documento como campos distintos. O documento define “compliance” 

como “cumprir, executar, satisfazer, realizar o que lhe foi imposto”, ou seja, compliance é 

“estar em conformidade, é o dever de cumprir e fazer cumprir regulamentos internos e 

externos impostos às atividades da instituição.”323 Além disso, o “risco de compliance” tal 

qual definido na cartilha abrange riscos legais e reputacionais.324 

O Conselho Monetário Nacional já havia disciplinado os sistemas de controles 

internos das instituições financeiras por meio da Resolução CMN nº 2.554, de 24 de 

novembro de 1998, alterada pela Resolução CMN nº 3.056, de 19 de dezembro de 2002. As 

instituições financeiras foram obrigadas a implantar e implementar controles internos 

voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações financeiras, 

                                                      
320 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS. Cartilha de Governança Corporativa: Fortalecendo a 
Política de Governança nas Instituições Financeiras de Pequeno e Médio Porte. [s.l]: ABBC, 2009. Disponível 
em: 
<http://www.abbc.org.br/ADM/publicacoesconfig/uploads/30333550179494052001_ABBC_Cartilha_Gover
nanca_Corporativa.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, pp. 63,64. 
321 Ibid., pp. 72 e ss. 
322 ASSSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS INTERNACIONAIS E FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
BANCOS. Função de Compliance. São Paulo: Febraban, [2011]. Disponível em: 
<http://www.febraban.org.br/7rof7swg6qmyvwjcfwf7i0asdf9jyv/sitefebraban/funcoescompliance.pdf>. 
Acesso em: 5 jan. 2017, p. 5. Contudo aqui será utilizada versão mais recente, constante do site da 
FEBRABAN. 
323 Ibid., p. 11. 
324 Ibid., p. 11. 
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operacionais e gerenciais, e para o cumprimento das normas legais e regulamentares a elas 

aplicáveis (art. 1º). 

Conforme a Resolução, a estrutura prevista para a adoção de controles internos deve 

ser difundida pela instituição, atribuir responsabilidades, contemplar mecanismos de 

segregação de atividades para evitar conflitos de interesses, canais de informação acessíveis 

aos funcionários, avaliação contínua de riscos, acompanhamento de atividades para detecção 

de eventuais desconformidades e sua correção, testes periódicos de segurança para os 

sistemas de informação, bem como auditoria interna. (art. 2º) Exige-se a preparação de 

relatório anual sobre o sistema de controles internos, com conclusões, recomendações e 

medidas adotadas para endereçar problemas detectados em relatórios anteriores. Este 

relatório deve ser submetido ao conselho de administração e estar disponível ao BCB no 

prazo de 5 anos (art. 3º). 

A Cartilha da FEBRABAN-ABBI, contudo, visou ir além das disposições da 

Resolução CMN nº 2.554/1998. A função de compliance é baseada em 10 princípios 

orientadores. Dentre eles, destaca-se o “Princípio 5”. A área de compliance deve ser 

independente; essa independência depende de um status formal, um coordenador 

responsável pelos trabalhos de gerenciamento do risco de compliance, a ausência de 

conflitos de interesse e a possibilidade de que ele tenha acesso a informações no exercício 

de suas funções.325  

A Cartilha alista práticas de compliance por temas.326 O primeiro é a identificação de 

todas as normas aplicáveis à atividade da instituição, o que exige o desenvolvimento de áreas 

de estudos de normas em vigor, acompanhamento de eventuais alterações e criação de planos 

de ação para a adequação dos processos e políticas da instituição a estas normas. A 

identificação de entidades reguladoras, entidades de classe e principais institutos ou 

instituições que norteiam esses segmentos também é essencial.327 

A função de compliance também exige a criação e atualização de diretrizes éticas da 

instituição, que se materializam em um código de conduta acessível a todos os funcionários. 

Quando necessário, requer-se treinamento dos funcionários para que tais valores éticos 

                                                      
325 ASSSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS INTERNACIONAIS E FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
BANCOS. Função de Compliance. São Paulo: Febraban, [2011]. Disponível em: 
<http://www.febraban.org.br/7rof7swg6qmyvwjcfwf7i0asdf9jyv/sitefebraban/funcoescompliance.pdf>. 
Acesso em: 5 jan. 2017, p. 12. 
326 Ibid., pp. 14-17. 
327 Ibid., p. 14. 
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sejam disseminados e aplicados em situações específicas. O corpo de funcionários também 

precisa ter conhecimento de seus papéis e responsabilidades. Aí atua a função de compliance, 

que também deve viabilizar a comunicação entre as áreas para evitar confusões sobre quais 

os seus limites.328 

Outro campo de atuação da função de compliance são as políticas e normativos 

internos. Deve-se observar um fluxo de sua aprovação, a fixação de prazo para a revisão e 

se assegurar de que eles reflitam a realidade de processos, atividades e as exigências 

impostas pela regulação. Procedimentos, controles e políticas existentes devem ser sempre 

objeto de análise da função de compliance.329 

Outras práticas recomendadas pela Cartilha da FEBRABAN-ABBI estão ligadas à 

segurança da informação, que abrange mecanismos de confidencialidade, adequação e 

proteção contra situações de conflitos de interesses, planos de contingências e testes 

periódicos, segregações de funções e politicas de prevenção à lavagem de dinheiro (“conheça 

seu cliente”, “conheça seu fornecedor”, “conheça seu parceiro”, e “conheça seu 

funcionário”), que também incluem o desenho de novos produtos.330 

A função de compliance também exige o conhecimento de listas restritivas, 

impeditivas e de sanções comerciais. Neste caso, o conhecimento de diretrizes emanadas por 

organismos internacionais também se faz necessária, visto que relações comerciais com 

países, indivíduos e empresas constantes desta lista podem não só resultar em risco 

reputacional como também em sanções aplicadas por diversas jurisdições.331 

A implementação de canais de denúncia, manutenção de boa relação com órgãos 

reguladores e fiscalizadores, inclusive a apresentação tempestiva e fidedigna de 

informações, assegurar sinergia entre auditores externos e internos, participação em 

associações de classe, manutenção de boas relações com importantes participantes do 

mercado, emissão de pareceres de aprovação de produtos e serviços também foram listados 

como sendo de responsabilidade das funções de compliance.332 

                                                      
328 ASSSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS INTERNACIONAIS E FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
BANCOS. Função de Compliance. São Paulo: Febraban, [2011]. Disponível em: 
<http://www.febraban.org.br/7rof7swg6qmyvwjcfwf7i0asdf9jyv/sitefebraban/funcoescompliance.pdf>. 
Acesso em: 5 jan. 2017, p. 14. 
329 Ibid., p. 14. 
330 Ibid., pp. 14-17. 
331 Ibid., p.  15. 
332 Ibid., pp. 15, 16. 
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Por fim, dois aspectos merecem destaque. Um deles é o de sustentabilidade, que dá 

à área de compliance a responsabilidade de auxiliar na implantação de políticas 

socioambientais e acompanhar as tendências internacionais para a participação das 

instituições financeiras nesse tema. A Politica de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) 

e a exigência de uma estrutura de governança corporativa para implementação, 

monitoramento, avaliação de efetividade, verificação de adequação de gerenciamento de 

risco e identificação de possíveis deficiências da PRSA, passaram a ser uma exigência 

regulatória com a Resolução CMN nº 4.327, de 25 de abril de 2014.333 

O outro é o monitoramento das redes sociais. Redes sociais podem ser uma 

ferramenta útil para avaliar questões de conduta de funcionários, segurança da informações 

e ofertas de produtos e serviços. A Cartilha também busca diferenciar função de compliance, 

que tem caráter permanente e papel ativo na definição de processos, políticas e diretrizes da 

instituição, da função de auditoria interna, cujo papel é mais regular (embora não 

permanente) e consiste na avaliação de conformidades.334 

 

6.2 A internacionalização das instituições financeiras brasileiras e o impacto do 

Direito Estrangeiro. 

Os maiores bancos brasileiros têm desenvolvido uma atuação internacional. Por 

exemplo, o Banco do Brasil abriu sua primeira unidade no exterior no ano de 1941, em 

Assunção, Paraguai e adquiriu o controle do Banco Patagônia na Argentina em 2011335 O 

Itaú abriu sua agência em Nova York em 1979 e, em 1999, adquiriu o Banco Buen Ayre, na 

Argentina.336 Em 1973, o Bradesco se associou ao The Sanwa Bank – Japão (atual Bank of 

Tokyo-Mitsubishi UFJ) e aos bancos europeus Deutsche Bank A.G. – Alemanha Ocidental, 

Société Générale –França, Amsterdan Rotterdam – Bank N.V. – Holanda e Creditanstalt 

Bankverein – Áustria, e passou a contar com dois diretores estrangeiros, um nomeado pelo 

                                                      
333 ASSSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS INTERNACIONAIS E FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
BANCOS. Função de Compliance. São Paulo: Febraban, [2011]. Disponível em: 
<http://www.febraban.org.br/7rof7swg6qmyvwjcfwf7i0asdf9jyv/sitefebraban/funcoescompliance.pdf>. 
Acesso em: 5 jan. 2017, p. 16. 
334 Ibid., pp. 17-18 
335 BRASIL. PORTAL BRASIL. Banco do Brasil celebra 70 anos de atividades no exterior. 2011. 
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2011/12/banco-do-brasil-celebra-70-anos-de-
atividades-no-exterior>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
336 MORAES, Maurício. Pioneiro na informatização, Itaú cultiva imagem de banco inovador e moderno. Folha 
de São Paulo. São Paulo, 4 nov. 2008. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0411200824.htm>. Acesso em: 5 jan. 2017; relatorio anual de 
2015, p. 19. 
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Sanwa, e outro, pelos bancos europeus.337 O Bradesco abre suas primeiras unidades no 

exterior em 1982 e, no mesmo ano, se torna membro da Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication (SWIFT) que lhe viabiliza a operação de remessas 

internacionais de uma forma muito mais rápida.338 O Banco tem hoje 14 agências e 

subsidiárias no exterior.339 

Atualmente, o Banco do Brasil tem presença em 105 países, com unidades próprias 

em 23 jurisdições, sendo que nos Estados Unidos tem 6 agências e, por meio de convênios, 

fornece acesso a 65 mil terminais para saques e outros serviços.340 Conforme o Relatório 

Anual de 2015, o Itaú Unibanco conta com 228 agências no exterior. Além disso, o banco 

conta também com um Comitê Consultivo Internacional, responsável por avaliar as 

perspectivas para a economia mundial e a adoção de códigos e normas internacionalmente 

aceitos, especialmente com relação à política monetária e financeira, governança 

corporativa, mercado de capitais e aos sistemas de pagamento e prevenção contra a lavagem 

de dinheiro, visando contribuir para o fortalecimento de nossa presença na comunidade 

financeira internacional e oferecer diretrizes para o Conselho de Administração.341 A atuação 

internacional das instituições financeiras brasileiras submeteu suas subdisiárias às diversas 

leis e regulamentos das jurisdições nas quais atuam. 

No caso dos Estados Unidos, porém, mesmo as matrizes brasileiras dos principais 

bancos passaram a se submeter à regulação desta jurisdição, não só em função da 

internacionalização de sua atividade, como também por terem certificados de depósitos de 

ações (American Depositary Shares, ou ADS) listados em bolsa de valores ou negociados 

no mercado de balcão naquele país. Destacam-se os bancos brasileiros listados na Bolsa de 

Valores de Nova York (NYSE): o Bradesco (BBD e BBDO); Itaú Unibanco (ITUB); e o 

Santander Brasil (BSBR), cuja governança corporativa deve cumprir com os requisitos da 

lei Sarbannes-Oxley (SOX), com a regulação da Securities and Exchange Commission 

                                                      
337 FUNDAÇÃO BRADESCO. História da Organização Bradesco. Disponível em: 
<http://www.fundacaobradesco.org.br/museu/banco.asp>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
338 BANCO BRADESCO S.A. Relatório Anual. Osasco: Bradesco, 1982. Acervo do Museu Histórico 
Bradesco - Fundação Bradesco, pp. 16-17. 
339 Id., Relatório Integrado 2015. Osasco: Bradesco, 2016. Disponível em: 
<https://www.bradescori.com.br/site/conteudo/informacoes-financeiras/relatorios-anuais.aspx?secaoId=811>. 
Acesso em: 5 jan. 2017, p. 14. 
340 BANCO DO BRASIL. Relatório Anual 2015. Brasília: Banco do Brasil, 2015. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/uds/dwn/BBRA15.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, pp. 17, 19. 
341 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Relatório Anual Consolidado 2015. São Paulo: Itaú Unibanco, 2016. 
Disponível em: <https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Itau_RAC_2015_port.pdf>. Acesso 
em: 5 jan. 2017, p. 55. 
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(SEC), a agência norte-americana responsável pela regulação e supervisão do mercado de 

capitais, e as da própria NYSE para emissores estrangeiros.342 É por isso que, a seguir, será 

brevemente explicado o impacto de leis específicas norte-americanas na governança 

corporativa das instituições financeiras brasileiras. 

 

6.2.1 A influência do direito norte-americano 

Neste tópico serão tratadas brevemente o impacto das seguintes leis norte-americanas 

na governança corporativa das instituições financeiras brasileiras: (i) Foreign Corrupt 

Practices Act, ou FCPA (1977)343; (ii) Uniting and Strenghtening America by Providing 

Apropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, ou USA PATRIOT 

ACT (2001);344 (iii) Sarbanes-Oxley Act, ou SOX (2002); e (iv) Foreign Account Tax 

Compliance Act, ou FATCA (2010)345.  Por último, será fornecida uma breve visão das 

práticas de governança corporativa a serem adotadas pelas empresas com valores mobiliários 

listados na NYSE. 

O objetivo do FCPA é o de proibir determinadas pessoas e entidades de fazerem ou 

oferecerem pagamentos ou vantagens a autoridades estrangeiras para que elas as auxiliem 

na obtenção de negócios. Estas disposições, inicialmente também aplicáveis a emissores 

estrangeiros de valores mobiliários também passaram a se aplicar a pessoas e empresas 

estrangeiras que direta, ou através de intermediários, auxiliam a realização de tais 

pagamentos dentro do território dos Estados Unidos. Do ponto de vista contábil, o FCPA 

requer que companhias listadas nos Estados Unidos mantenham livros e registros que 

reflitam de modo preciso e correto as transações da empresa e possam estabelecer e manter 

um sistema adequado de controles internos.346  Visto que os maiores bancos privados 

brasileiros têm valores mobiliários negociados na NYSE, estão sujeitos ao FCPA. Na 

                                                      
342 Os ADS são títulos lastreados em ações brasileiras mantidos por um banco custodiante nos Estados Unidos 
que, por sua vez, vende American Depository Recepits (ADRs) lastreados nestes títulos. NEW YORK STOCK 
EXCHANGE. Current List of All Non-U.S. Issuers. 2016. Disponível em: 
<https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/data/CurListofallStocks.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
343 Em portugês: “Lei de Práticas de Corrupção no Exterior” (tradução livre). 
344 Em português: “Lei para Unir e Fortalecer a América por Fornecer Ferramentas Apropriadas Exigidas para 
Interceptar e Obstruir o Terrorismo” (tradução livre). 
345 em português: “Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras” (tradução livre). 
346 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. DEPARTMENT OF JUSTICE. Foreign Corrupt Practices Act: An 
Overview. Disponível em: <https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>. Acesso 
em: 5 jan. 2017. 
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Política Corporativa de Prevenção à Corrupção do Itaú Unibanco, por exemplo, o FCPA é 

listado como uma das normas de referência.347 

O USA PATRIOT ACT foi uma lei promulgada pelos Estados Unidos como resposta 

aos ataques de 11 de setembro de 2011.348  Dentre suas diversas disposições, a mais relevante 

para o setor bancário trata de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, também 

conhecida como “International Money Laundering Abatement and Financial Anti-Terrorism 

Act of 2001” (Título III).349 São previstas diversas obrigações de identificação de clientes, 

beneficiários finais de contas bancárias e políticas de lavagem de dinheiro. A lei também se 

aplica a instituições financeiras estrangeiras que a violam quando uma transação das quais 

elas participam ocorre no todo ou em parte nos Estados Unidos, ou quando mantêm contas 

bancárias em instituições financeiras norte-americanas (Section 317).350 

Dada a presença dos principais bancos brasileiros nos Estados Unidos, é essencial a 

criação de estruturas de compliance com referida lei, bem como bastante comum a inclusão 

de cláusulas que façam referência ao USA PATRIOT ACT em contratos financeiros 

internacionais. Bancos brasileiros que trabalham com bancos correspondentes nos Estados 

Unidos devem preencher um formulário denominado “Certification Regarding 

Correspondenting Accounts for Foreign Banks”, na qual atestam determinados fatos em 

relação à sua atuação, como a existência de instalações (físicas), sujeição a regulação, 

informações sobre propriedade, uso de contas correspondentes para bancos sem presença 

física ou sujeição a regulação, bem como endereço nos Estados Unidos para recebimento de 

citações.351 

A SOX foi promulgada em 2002, após os escândalos Enron e WorldCom, para 

aperfeiçoar os mecanismos de divulgação de dados financeiros das empresas e combater 

                                                      
347  ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.. Política Corporativa de Prevenção à Corrupção. São Paulo: Itaú 
Unibanco, 2016. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/POLITICA_CORPORATIVA_DE_PREVENCAO_A
_CORRUPCAO_PORT.pdf?title=Política Corporativa de Prevenção à Corrupção>. Acesso em: 5 jan. 2017, 
p. 5. Aprovada pelo Conselho de Administração em28 de abril de 2016. 
348. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. PUBLIC LAW 107–56—OCT. 26, 2001. Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism 
(USA Patriot Act) of 2001. 2001. Disponível em: 
<https://www.sec.gov/about/offices/ocie/aml/patriotact2001.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, 115 STAT. 272. 
349 Em português: “Lei de Abatimento da Lavagem de Dinheiro Internacional e Antiterrorismo Financeiro” 
(tradução livre). Ibid., 115 STAT. 296. 
350 Ibid., 115 STAT. 310. 
351 Ibid., 115 STAT. 306. 
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fraudes contábeis. Ela é aplicável a empresas listadas nos Estados Unidos.352 Esta lei prevê 

que os diretores principais, os diretores financeiros, outros diretores, ou pessoas que 

executem as funções similares, certifiquem em cada um dos relatórios da administração 

(anuais ou trimestrais – 10K ou 10Q, a serem arquivados na SEC): (i) que os revisaram; (ii) 

que, com base no conhecimento do diretor respectivo, o relatório não contém nenhuma 

declaração falsa de algum fato relevante ou omissões relevantes; (iii) com base no 

conhecimento de tal diretor, as demonstrações financeiras e outras informações financeiras 

incluídas no relatório representam de modo correto em todos os aspectos relevantes da 

condição financeira e os resultados das operações do emissor em relação ao período do 

relatório. Além disso, é obrigatória a preparação de um relatório pela administração sobre a 

eficácia dos controles internos relacionados às demonstrações contábeis consolidadas, além 

da inclusão de um parecer emitido pelos auditores independentes sobre esta eficácia.353  

A SOX também obriga a criação de comitê de auditoria, que deve ser composto por 

membros independentes do conselho de administração.354 Determinadas transações que não 

constam do balanço das empresas, como aquelas realizadas por subsidiárias (off balance 

sheet) que tenham um efeito substancial presente ou futuro nas condições financeiras, ou 

alteração destas condições, resultados de operações, liquidez, investimento em capital, 

recursos de capital ou componentes significativos de receitas ou despesas, devem ser 

incluídas nos relatórios anuais e trimestrais.355 A lei também obriga à empresa divulgar se 

existe ou não um código de ética para a alta administração; caso não haja, deverá explicar as 

razões para tanto.356 

                                                      
352 THE ECONOMIST. Sarbanes Oxley: A price worth paying? The Economist. [s.l], p. 0-0. 19 maio 2005. 

Disponível em: <http://www.economist.com/node/3984019>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
353 LEGAL INFORMATION INSTITUTE - CORNELL UNIVERSITY LAW SCHOOL. 15 U.S. Code § 7241 
- Corporate responsibility for financial reports. 2010. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7241>. Acesso em: 5 jan. 2017; ITAÚ UNIBANCO HOLDING 
S.A. Relatório Anual Consolidado 2015. São Paulo: Itaú Unibanco, 2016. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Itau_RAC_2015_port.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 
44. 
354  Id. 15 U.S. Code § 78j–1 - Audit requirements. 2010. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/78j-1>. Acesso em: 5 jan. 2017: “CRITERIA.—In order to be 
considered to be independent for purposes of this paragraph, a member of an audit committee of an issuer may 
not, other than in his or her capacity as a member of the audit committee, the board of directors, or any other 
board committee— ‘‘(i) accept any consulting, advisory, or other compensatory fee from the issuer; or ‘‘(ii) 
be an affiliated person of the issuer or any subsidiary thereof.” 
355 Id.,, 15 U.S. Code § 78l - Registration requirements for securities. 2010. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/78l>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
356 Id., 15 U.S. Code § 7264 - Code of ethics for senior financial officers. 2010. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/7264>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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Por fim, outra lei relevante é o Foreign Account Tax Compliance Act ou FATCA. 

Ela prevê que instituições financeiras, ou determinadas instituições não financeiras (como 

gestoras de ativos, corretoras de valores mobiliários ou fundos de investimento) de fora dos 

Estados Unidos comuniquem a autoridade fiscal federal daquele país (o IRS – Internal 

Revenue Service) quais são os ativos detidos por seus correntistas norte-americanos.357 Caso 

a instituição não cumpra com as obrigações estabelecidas pela lei, sofrerá a incidência de 

um imposto de 30% sobre todos os pagamentos que venha a receber de fontes dos Estados 

Unidos.358 Visto que os Estados Unidos são uma jurisdição em que instituições financeiras 

do mundo inteiro têm algum tipo de envolvimento comercial, esta medida forçou os demais 

países a firmarem tratados internacionais de trocas de informações tributárias, ou Acordos 

Intergovernamentais (IGAs). No caso brasileiro, o Decreto nº 8.506, de 24 de agosto de 

2015, promulgou o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 

dos Estados Unidos da América para Melhoria da Observância Tributária Internacional e 

Implementação do FATCA, firmado em Brasília, em 23 de setembro de 2014. 

Consequentemente, a governança das instituições financeiras deve incorporar os 

mecanismos para lidar com as exigências de prestação de informações a autoridades fiscais 

estrangeiras. 

Por fim, como visto, as instituições brasileiras com valores mobiliários listados na 

NYSE deverão atender a certas exigências específicas. São elas: (i) ter um comitê de 

auditoria ou um conselho de auditoria, que já é uma exigência da regulação financeira 

brasileira359; (ii) o diretor presidente deve notificar a NYSE com relação a qualquer 

descumprimento de quaisquer normas aplicáveis de governança corporativa da NYSE para 

listagem de valores mobiliários; (iii) deve-se fornecer à NYSE declarações anuais e 

intermediárias por escrito referentes à aderência às normas de governança corporativa da 

NYSE para listagem de valores mobiliários; e (iv) deve-se fornecer uma declaração sobre as 

diferenças significativas entre as práticas de governança corporativa exigidas pela lei 

                                                      
357 Estas instituições recebem o nome de FFI (Foreign Financial Institutions) e devem se registrar junto ao IRS. 
Estas empresas recebem um número denominado GIIN (Global Intermediary Identification Number). 
Conforme informações de dezembro de 2016, há 10.825 FFIs brasileiras, que incluem evidentemente 
instituições não-financeiras. https://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf 
358 LEGAL INFORMATION INSTITUTE - CORNELL UNIVERSITY LAW SCHOOL 26 U.S. Code § 1471 
- Withholdable payments to foreign financial institutions. 2010. Disponível em: 
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/1471>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
359 Resolução CMN nº 3.198/2004. No entanto, há algumas diferenças. Por exemplo, Segundo a SOX, o comitê 
de auditoria é responsável pela contratação de auditores independentes (Section. 202). No Brasil, cabe ao 
conselho de administração, que é o órgão com poder deliberative nos termos da lei societária, a contratação 
dos auditores independentes. O comitê de auditoria tem funções eminentemente consultivas.  
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brasileira e as práticas de governança corporativa que devem ser seguidas pelas companhias 

de capital aberto dos EUA segundo as regras da NYSE.360 

  

                                                      
360 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Relatório Anual Consolidado 2015. São Paulo: Itaú Unibanco, 2016. 
Disponível em: <https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Itau_RAC_2015_port.pdf>. Acesso 
em: 5 jan. 2017, p. 67, BANCO BRADESCO S.A. Comparativo NYSE. Disponível em: 
<http://www.bradescori.com.br/site/conteudo/interna/default3.aspx?secaoId=569>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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7.  Momento IV: Os Desafios Atuais da Governança Corporativa das 

Instituições Financeiras no Brasil. Inovação Tecnológica e Governança 

como Resposta aos Valores Sociais. 

 

Dentro da construção histórica que aqui se buscou tratar em relação à governança 

corporativa das instituições financeiras no Brasil, chegamos ao momento atual, aqui 

denominado de Momento IV. Este capítulo visa agrupar alguns dos temas que adquiriram 

proeminência no debate sobre governança corporativa e no próprio mercado ao longo dos 

últimos anos, em especial no final dos anos 2000 e começo dos anos 2010. Na verdade, 

muitos deles não são novos, mas foram adquirindo uma relevância mais acentuada em 

decorrência das transformações na economia e na sociedade.  

A agenda da governança corporativa também se expandiu, e o debate internacional 

passou a deixar de se concentrar exclusivamente na maximização de valor das ações. 

Proteção a partes interessadas como os credores (incluindo-se os depositantes), empregados, 

consumidores, toda a comunidade na qual a instituição atua, bem como respeito aos direitos 

humanos e à proteção do meio-ambiente também passaram a ser temas cujas consequências 

jurídicas também permeiam todo o modo como as empresas modernas conduzem seus 

negócios ou, basicamente, como são governadas. 

Este capítulo é dividido em duas partes. A primeira trata da governança corporativa 

das instituições financeiras em um ambiente de profundas e velozes mudanças tecnológicas. 

O surgimento de novos negócios no setor financeiro que apresentam desafios para a 

regulação, o tratamento e a gestão de dados (incluindo o sigilo bancário), bem como a adoção 

de práticas que visam proteger e evitar conflitos na seara do consumo tem provocado 

determinadas mudanças de governança. 

 A segunda, que denominaremos “governança como resposta aos valores sociais”, 

compreende um conjunto heterogêneo de medidas regulatórias que visam alinhar os valores 

da instituição às expectativas da sociedade em relação à sua atividade. Dada a abrangência 

do termo “valores sociais”, serão escolhidos temas mais relevantes e com maior 

especificidade às instituições financeiras. Portanto, serão considerados três pontos: (i) 

respeito aos direitos humanos, com foco no Relatório Ruggie; (ii) políticas socioambientais, 

com destaque aos Princípios do Equador; e (iii) lei anticorrupção. 
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7.1 Inovações Tecnológicas 

As inovações tecnológicas apresentam novos desafios à governança corporativa das 

instituições financeiras. A realização de operações financeiras e atendimentos de forma 

eletrônica, a utilização de câmaras de compensação e liquidação automatizadas, não somente 

exigem consideráveis investimentos, mas todo um processo de governança para assegurar a 

agilidade, segurança e confiabilidade do processamento das informações. A boa governança 

dos enormes bancos de dados mantidos pelas instituições financeiras pode permitir um 

melhor atendimento aos consumidores, inclusive tornando mais fácil a implementação de 

estratégias de segmentação de clientes. 

No campo de gestão de dados, a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, 

determinou que as instituições financeiras conservassem sigilo em suas operações ativas e 

passivas, sendo o conceito de “instituições financeiras” neste caso mais amplo do que o da 

Lei nº 4.595/1964.361 As exceções à regra são bem restritas e abrangem o compartilhamento 

de informações para cadastros de proteção ao crédito, nomeadamente o Cadastro de 

Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF), Cadastro Informativo dos Créditos de Órgãos e 

Entidades Federais não Quitados (CADIN), e o Sistema de Informações de Crédito do BCB 

(SCR), autorização do interessado, comunicação de transações que envolvem recursos 

provenientes de atividades criminosas, e troca de informações cadastrais entre instituições 

financeiras (art. 1º, §3º). 

No contexto da tendência de proteção dos dados pessoais dos clientes, a Resolução 

CMN nº 3.694, de 26 de março de 2009, foi alterada pela Resolução CMN nº 2.283, de 4 de 

novembro de 2013, que incluiu um novo inciso II ao art. 1º, exigindo que as instituições 

financeiras assegurem a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações 

realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados. A 

Resolução CMN nº 4.474, de 31 de março de 2016, estabelece diretrizes para digitalização 

e a gestão de documentos digitalizados relativos às operações e às transações realizadas pelas 

instituições financeiras, bem como sobre o procedimento de descarte das matrizes físicas dos 

documentos digitalizados e armazenados eletronicamente. Os procedimentos previstos na 

Resolução para assegurar a integridade e segurança dos documentos e suas respectivas 

mídias, mecanismos de acesso (ou restrição a ele), devem ser submetidos a testes periódicos 

                                                      
361 Art. 1º, §1º, da Lei Complementar nº 105/2001. 
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da auditoria interna da instituição financeira, consistentes com seus controles internos (art. 

11). 

Como visto no capítulo anterior, Basileia II também determinou às instituições 

financeiras o estabelecimento de procedimentos e políticas adequadas para evitar o risco 

operacional. A implementação de estrutura para gerenciamento deste risco está prevista na 

Resolução CMN nº 3.380/2006. O desenvolvimento de políticas de continuidade de negócios 

em situações de ruptura dos sistemas de informação, com a previsão de um ambiente 

alternativo para processamento e armazenamento de dados, é essencial para tornar possível 

a continuidade do sistema bancário e evitar eventuais grandes crises (mesmo de confiança) 

decorrentes destas situações (art. 3º, VI). 

Uma das leis de destaque no Momento IV, conforme periodização proposta pela 

presente dissertação, é Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, também conhecida como Marco 

Civil da Internet. Ela trouxe disposições importantes para proteção e guarda dos pessoais 

dos usuários de aplicações de internet. “Aplicações de internet” compreendem o conjunto de 

funcionalidades que podem ser acessadas por um terminal conectado à internet. (art. 4º, VII). 

Dentre estas aplicações, podem-se destacar as páginas dos bancos na internet, que permitem 

a realização de diversas operações financeiras, bem como os aplicativos instalados em 

aparelhos móveis. O Marco Civil da Internet veio reforçar as obrigações já existentes na 

Resolução CMN nº 3.694/2009. No caso das instituições financeiras, as rígidas normas sobre 

sigilo bancário já permitem uma certa proteção contra a utilização do precioso banco de 

dados por outras empresas a não ser o próprio banco ou outras agências de crédito.362  

A proliferação do uso de internet banking, bem como o surgimento de bancos que 

operam sem agências físicas, com plataformas totalmente digitais e acesso por meio de 

dispositivos móveis ou computadores pessoais (bancos digitais), têm feito com que os 

bancos deem cada vez mais atenção aos controles de risco operacional no contexto de sua 

governança. O CMN regulou a abertura e o encerramento de contas de depósito por meio 

eletrônico em sua Resolução nº 4.480, de 25 de abril de 2016, que contém disposições 

relativas a cumprimento com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro (art. 3º), 

proteção de dados pessoais e confiabilidade das informações (art. 5º). 

Uma das evidências de que as instituições financeiras brasileiras têm cada vez mais 

se preocupado com o dinamismo cada vez maior das inovações tecnológicas no âmbito de 

                                                      
362 SALOMÃO NETO, Eduardo. Direito Bancário. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 149. 
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sua governança, são os investimentos em de novos negócios fortemente baseados em alta 

tecnologia (conhecidos também como aceleradores de start-ups) que, caso amadurecidos, 

podem ser incorporados às suas estruturas. 

Por exemplo, o Itaú Unibanco lançou, em maio 2015 um espaço denominado “Cubo”, 

no qual diversos empreendedores compartilham o mesmo espaço físico, o que lhes permite 

a troca de ideias ou mesmo a formação de parcerias de negócios.363 O Bradesco, por sua vez, 

desenvolveu um programa denominado: “Inova BRA”, a fim de identificar inovações 

produzidas por estas novas empresas que também possam ser úteis para os negócios do 

banco.364 O Banco do Brasil, em novembro de 2016, lançou o Laboratório Avançado Banco 

do Brasil (LABB), no Vale do Silício, Califórnia, Estados Unidos, atualmente o maior polo 

tecnológico internacional.365 

 

7.2 A Governança Corporativa e as Respostas aos Valores Sociais 

Embora o grande foco da regulação financeira e da governança corporativa das 

instituições financeiras sejam os depositantes, maiores fornecedores de recursos para os 

bancos, as demandas sociais têm se incorporado de uma forma cada vez mais intensa na 

governança empresarial. Já em 1976, a Lei nº 6.404/1976 previu os deveres do acionista 

controlador não só em relação aos demais acionistas e trabalhadores, como também para a 

comunidade em que atua. (art. 116, parágrafo único). Se à época de sua promulgação, a 

redação deste artigo da Lei societária pecou pela generalidade, ao longo dos últimos tempos, 

mudanças regulatórias ou mesmo de padrões internacionais de autorregulação, têm buscado 

dar concretude a estes deveres. 

                                                      
363 “Localizado no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo, o Cubo já reúne mais de 55 startups de diferentes 
setores. Muitas já deram importantes passos e algumas já fizeram negócios com o banco criando soluções 
para nós.” (negrito nosso) ITAÚ UNIBANCO. Ações Itaú em Foco: Informativo para Acionistas. 2016. Ano 
13 - 2º trimestre de 2016. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Itau_em_Foco_2T16.pdf?title=Ações Itaú em 
Foco%>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 9. 
364 O Programa INOVABRA STARTUPS tem por objetivo fomentar a criação de novas tecnologias e 
aproximar o BRADESCO e empresas inovadoras que possuam soluções tecnológicas (“Soluções”) aplicáveis 
ao setor de serviços bancários, serviços financeiros no segmento Varejo, bem como, aplicáveis aos produtos e 
serviços vinculados aos nichos e seguimentos das empresas pertencentes ao mesmo conglomerado do 
BRADESCO. BANCO BRADESCO S.A. Chamada nº 3 - Programa InovaBRA Startups. Regulamento. 
Disponível em: <https://wspj.bradescopessoajuridica.com.br/InovaBra/Site/_files/Regulamento.pdf>. Acesso 
em: 5 jan. 2017, p. 1. 
365 BANCO DO BRASIL. Banco do Brasil instala Laboratório no Vale do Silício. 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/imprensa/n/53743/banco-do-brasil-instala-laboratorio-no-vale-do-
silicio#/>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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A regulação financeira (do Banco Central) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078, de 11 de setembro de 1990) exigem que as instituições financeiras já incorporem 

práticas de proteção aos interesses do consumidor, bem como evitem disposições contratuais 

que os prejudiquem.366 No caso de instituições financeiras, consumidores são tanto os 

depositantes, como os tomadores de empréstimos. Nunca é demais, contudo relembrar que 

as maiores instituições financeiras também são integrantes de conglomerados financeiros. 

Diversos serviços, tais como investimentos em fundos, cartões de crédito, pagamentos ou 

contratação de seguros, muitas vezes acessíveis por meio da mesma aplicação de internet do 

banco comercial também ensejam a incidência de tais normas protetivas aos consumidores. 

Outros temas de cunho social que adquiriram maior relevo são os direitos humanos 

e a responsabilidade socioambiental. Em matéria de governança corporativa, aqui neste 

trabalho destacam-se dois documentos internacionais: os Princípios Orientadores sobre 

Empresas e Direitos Humanos constantes do Relatório Final do Representante Especial do 

Secretário-Geral da ONU, John Ruggie, também conhecido como “Relatório Ruggie”367, e 

os Princípios do Equador.368 

Inicia-se a análise pelo Relatório Ruggie. Este documento é dividido em três partes: 

proteger, respeitar e reparar. A primeira trata do dever estatal em proteger os direitos 

humanos; a segunda trata da responsabilidade empresarial em matéria de direitos humanos 

e a terceira, de remédios adequados para a reparação de eventuais violações aos direitos 

humanos por empresas. A definição de direitos humanos à qual o Relatório Ruggie se refere 

compreende, no mínimo, os direitos enunciados na Carta Internacional de Direitos Humanos 

                                                      
366 No caso das resoluções do Conselho Monetário Nacional, a Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 
2015, determina às instituições financeiras a criação de ouvidoria para: I - prestar atendimento de última 
instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos 
canais de atendimento primário da instituição; II - atuar como canal de comunicação entre a instituição e os 
clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e III - informar ao conselho de 
administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição a respeito das atividades de ouvidoria. (art. 3º). 
367 As referências aqui utilizadas serão da tradução para o Português do Relatório Ruggie, encontrada no site 
da organização não governamental de direitos humanos, Conectas Direitos Humanos.  ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS. Empresas e Direitos Humanos: Parâmetros da ONU para Proteger, Respeitar e Reparar. 
São Paulo: Conectas Direitos Humanos, 2012. Relatório Final de John Ruggie - Representante do Secretário-
Geral. Disponível em: <http://www.conectas.org/arquivos-
site/Conectas_PrincípiosOrientadoresRuggie_mar2012(1).pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
368 THE EQUATOR PRINCIPLES ASSOCIATION. Os Princípios do Equador - Junho de 2013: Um 
referencial do setor financeiro para identificação, avaliação e gerenciamento de riscos socioambientais em 
projetos. [s.l]: The Equator Principles Association, 2013. Disponível em: <http://www.equator-
principles.com/resources/equator_principles_portuguese_2013.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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e os princípios relativos aos direitos fundamentais estabelecidos na Declaração da 

Organização Internacional do Trabalho.369  

Em matéria de governança corporativa, destacam-se aqui os Princípios 15 a 21. O 

Princípio 15 introduz os denominados “princípios operacionais”, que vêm logo a seguir e 

trazem de forma mais concreta orientações sobre a adoção de medidas que integrem o 

cumprimento com normas de direitos humanos no processo de tomada de decisão e 

governança da empresa. Neste sentido, as empresas devem, de acordo com sua capacidade 

e dimensão, adotar um compromisso político pelo qual assumem sua responsabilidade de 

respeitar os direitos humanos. Este compromisso deve ser aprovado pela alta administração, 

preparado com base em assessoria especializada e tornado público, tanto externa como 

internamente, a pessoal, parceiros integrais e outras partes interessadas. Além disso, deve 

ser formalizado pela organização na forma de uma declaração política.370 

Outro ponto tratado pelo Relatório Ruggie é a implementação de processo de 

auditoria (due diligence) em matéria de direitos humanos para identificar, prevenir, mitigar 

e prestar contas do impacto das atividades da empresa nos direitos humanos. Conforme o 

Princípio 17, esta auditoria:  

“(i) deve abranger os impactos negativos sobre os direitos humanos 
que tenham sido causados ou que tiveram a contribuição da empresa 
para sua ocorrência por meio de suas próprias atividades, ou que 
tenham relação direta com suas operações, produtos ou serviços 
prestados por suas relações comerciais; (ii) variará de complexidade 
em função do tamanho da empresa, do risco de graves consequências 
negativas sobre os direitos humanos e da natureza e o contexto de 
suas operações; (iii) Deve ser um processo contínuo, tendo em vista 
que os riscos para os direitos humanos podem mudar no decorrer do 
tempo, em função da evolução das operações e do contexto 
operacional das empresas.”371 

                                                      
369 “A Carta Internacional de Direitos Humanos contém uma lista oficial dos direitos humanos fundamentais 
internacionalmente reconhecidos (que consiste na Declaração Universal de Direitos Humanos e os principais 
instrumentos em que se tem codificado: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais), à qual se somam os princípios relativos aos direitos 
fundamentais dos oito convênios fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, conforme a 
Declaração relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho.” ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS. Empresas e Direitos Humanos: Parâmetros da ONU para Proteger, Respeitar e Reparar. São Paulo: 
Conectas Direitos Humanos, 2012. Relatório Final de John Ruggie - Representante do Secretário-Geral. 
Disponível em: <http://www.conectas.org/arquivos-
site/Conectas_PrincípiosOrientadoresRuggie_mar2012(1).pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, pp. 10-11. 
370 Ibid., p. 12 
371 Ibid., p. 13. 
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Por fim, a empresa deve implementar processos que possibilitem a reparação de todas 

as consequências negativas sobre os direitos humanos que provoquem ou tenham 

contribuído para provocar. Isto inclui a utilização de consultas a especialistas no assunto e a 

comunidades afetadas (Princípio 18), integração das conclusões nos processos internos de 

tomada de decisão, o que inclui também a atribuição de responsabilidades (Princípio 19), 

monitoramento do cumprimento das obrigações para com os direitos humanos com base em 

índices quantitativos e qualitativos, bem como manifestações das partes afetadas (Princípio 

20), e mecanismos de comunicação externa de medidas adotadas para eliminar ou reduzir os 

impactos em direitos humanos decorrentes das atividades da empresa, com base nos critérios 

previstos no Relatório (Princípio 21).372 

Os “Princípios do Equador” são padrões internacionais adotados voluntariamente por 

instituições financeiras que visam criar uma estrutura para determinar, avaliar e gerenciar 

riscos socioambientais em projetos, com o objetivo primário de prever um padrão mínimo 

para auditorias (due diligences), e dar suporte a tomadas de decisões de risco que sejam 

responsáveis, envolvendo avaliações socioambientais, diálogos com as comunidades 

afetadas e necessidade de adesão dos clientes das instituições financeiras.373 Dentre as 

instituições financeiras que aderiram aos Princípios do Equador, há 5 brasileiras: Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Bradesco e Banco Votorantim.374 

Sua aplicação se dá em 4 tipos de produtos financeiros: (i) financiamento de projeto 

(project finance)  cujo custo total de capital seja igual ou superior a US$ 10 milhões;(ii) 

                                                      
372 “A responsabilidade de respeitar os direitos humanos exige que as empresas contem com políticas e 
processos para ter ciência e dar conhecimento de que respeitam os direitos humanos na prática. Dar 
conhecimento implica comunicar, oferecer transparência e prestar contas às pessoas ou grupos que possam se 
ver afetados e a outros interessados, inclusive os investidores. A comunicação pode adotar diversas formas, 
como reuniões presenciais, diálogos online, consultas com os afetados e relatórios públicos oficiais. A 
informação oficial também está evoluindo, desde os tradicionais relatórios anuais e os relatórios de 
responsabilidade/sustentabilidade empresarial até atualizações online e relatórios integrados financeiros e não-
financeiros. Espera-se que as empresas elaborem relatórios oficiais quando há risco de graves violações dos 
direitos humanos, seja em razão da natureza das operações comerciais ou por seu contexto operacional. Os 
relatórios deveriam abarcar temas e indicadores a respeito da maneira pela qual as empresas identificam e 
respondem às consequências negativas sobre os direitos humanos. A verificação independente dos relatórios 
sobre direitos humanos pode melhorar seu conteúdo e sua credibilidade. Os indicadores setoriais específicos 
podem proporcionar detalhes adicionais de grande utilidade.” ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS. Empresas e Direitos Humanos: Parâmetros da ONU para Proteger, Respeitar e Reparar. São Paulo: 
Conectas Direitos Humanos, 2012. Relatório Final de John Ruggie - Representante do Secretário-Geral. 
Disponível em: <http://www.conectas.org/arquivos-
site/Conectas_PrincípiosOrientadoresRuggie_mar2012(1).pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 16. 
373 THE EQUATOR PRINCIPLES ASSOCIATION. About the Equator Principles. 2011. Disponível em: 
<http://www.equator-principles.com/index.php/about>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
374 Id., Equator Principles Association Members & Reporting. 2011. Disponível em: <http://www.equator-
principles.com/index.php/members-reporting>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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serviços de assessoria a project finance para projetos cujo custo total de capital seja igual ou 

superior a US$ 10 milhões; (iii) financiamentos corporativos dirigidos a projetos (PRCL) 

desde que a maior parte destine-se a um único projeto sobre o qual o cliente tenha o controle 

operacional efetivo direto ou indireto, com valor total consolidado de pelo menos US$ 100 

milhões e o compromisso individual de investimentos pela instituição financeira seja de pelo 

menos US$ 50 milhões, com prazo de pelo menos dois anos; e (iv) empréstimos-ponte 

(bridge loans) com prazo inferior a dois anos a serem refinanciados por project finance ou 

PRCL.375 

No Brasil, a Resolução CMN n° 4.327, de 25 de abril de 2014, impõe às instituições 

financeiras a adoção de política de responsabilidade socioambiental (PRSA) e toda uma 

estrutura de governança corporativa apta a implementar esta política (art. 1º). Os riscos 

socioambientais aos quais as instituições sujeitas à regulamentação estão expostas incluem 

possível responsabilidade ambiental sua376 e de seus devedores, que pode ser 

desestruturadora ao ponto de comprometer sua capacidade de solvência e, por isso, devem 

ser gerenciados assim como os demais riscos, como o de mercado, operacional e de crédito. 

Sob a Resolução CMN n° 4.327/14, existe ainda a obrigatoriedade de se elaborar plano de 

ação (art. 9º), avaliação quinquenal (art. 2º, §5º), designação de um diretor responsável pela 

PRSA (art. 12, I), bem como sua divulgação interna e externa (art. 12, II). Não se pode negar 

o impacto direto desta Resolução nos desenhos contratuais dos empréstimos concedidos 

pelas instituições financeiras, sob pena de estas serem atingidas pela atividade de supervisão 

do sistema financeiro. 

Por último, destaca-se a criação de mecanismos de governança voltados a impedir ou 

coibir práticas de corrupção nas organizações. Temas de corrupção têm sido constantes na 

história do Brasil, e a atuação mais proativa do Ministério Público Federal e da Polícia 

Federal em determinados escândalos de corrupção com grande repercussão social e midiática 

têm promovido mudanças na cultura de governança corporativa das empresas brasileiras, 

com forte destaque para a adoção de programas de compliance.377 

                                                      
375 THE EQUATOR PRINCIPLES ASSOCIATION, Os Princípios do Equador - Junho de 2013: Um 
referencial do setor financeiro para identificação, avaliação e gerenciamento de riscos socioambientais em 
projetos. [s.l]: The Equator Principles Association, 2013. Disponível em: <http://www.equator-
principles.com/resources/equator_principles_portuguese_2013.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 4 
376 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 3º, IV, e art. 14, §1º (responsabilização do poluidor indireto). 
377 Um dos exemplos mais notáveis é a operação Lava-Jato. cf.  ARCOVERDE, Letícia. Companhias 
desenvolvem áreas de compliance. Valor Econômico. São Paulo, p. 0-0. 9 jun. 2016. Disponível em: 
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 No Brasil, a Lei nº 12.843, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção) veio a se 

juntar a um arcabouço jurídico já existente que visa combater práticas de corrupção, como 

por exemplo, a tipificação de crimes contra a administração pública, lei de improbidade 

administrativa e lei de licitações. Contudo, com tal lei passa a se responsabilizar a pessoa 

jurídica. Soma-se a isso o fato de que, a exemplo do FCPA, a Lei Anticorrupção brasileira 

também abrange casos de corrupção contra autoridades estrangeiras (art. 5º). Em matéria de 

governança, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria,  

incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta 

no âmbito da pessoa jurídica é elemento a ser levado em conta na aplicação das sanções (art. 

7º, VIII).  

O Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, regulou o programa de integridade a 

ser observado pelas empresas a fim de reduzir as penalidades aplicáveis nos casos de 

violação da Lei nº 12.846/2013. O art. 41 do Decreto define “programa de integridade” como 

consistindo, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação 

efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e 

sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira.  

O artigo 42 do Decreto nº 8.420/2015 ainda prevê os parâmetros de avaliação do 

programa de integridade, a seguir descritos. Este ponto é de especial interesse para a 

governança corporativa das instituições financeiras, pois envolve o comprometimento da 

alta administração, incluídos os conselhos, que precisa ser evidenciado pelo apoio visível e 

inequívoco ao programa. Os padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos 

de integridade, devem ser aplicáveis a todos os empregados e administradores, 

independentemente de cargo ou função exercidos, e, caso necessário, a terceiros, tais como, 

fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. Treinamentos 

periódicos para a difusão do programa de integridade são essenciais. 

Outros fatores importantes para um programa de integridade adequado, ainda 

previstos no artigo 42 do Decreto nº 8.420/2015 são: (i) análise periódica de riscos para 

realizar adaptações necessárias ao programa de integridade; (ii) registros contábeis que 

reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica; (iii) controles internos 

                                                      
<http://www.valor.com.br/carreira/4594353/companhias-desenvolvem-areas-de-compliance>. Acesso em: 5 
jan. 2017. 



 

 
 

155

que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações 

financeiros da pessoa jurídica; (iv) procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos 

no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer 

interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de 

tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e 

certidões. No caso dos bancos privados, os contratos com o setor público muitas vezes estão 

ligados a operações de repasses de recursos (como agentes financeiros do BNDES, por 

exemplo), ou recebimento de salários de servidores públicos ou recebimento de pagamentos 

de tributos. Ainda ao tratar das relações com o setor público, exige-se transparência da 

pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos. 

Em relação aos responsáveis dentro da governança corporativa da empresa para a 

aplicação do programa de integridade e sua fiscalização, requer-se independência, estrutura 

e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e 

fiscalização de seu cumprimento. A existência de canais de denúncia de irregularidades, 

abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à 

proteção de denunciantes de boa-fé também é uma ferramenta essencial para a efetividade 

do programa, assim como medidas disciplinares em caso de violação do programa de 

integridade e aquelas voltadas a pronta interrupção de irregularidades ou infrações 

detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados. 

O artigo 42 também faz menção à adoção de políticas adequadas, bem como 

diligências para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como 

fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. Nos casos, muito 

comuns no setor bancário de fusões, aquisições e reestruturações societárias, é essencial a 

verificação do cometimento de irregularidades ou ilícitos, ou da existência de 

vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas, pois a Lei nº 12.846/2013 prevê a 

sucessão de responsabilidade nestas situações, conforme o art. 4º, §1º. Por fim, é essencial 

para a efetividade do programa de integridade, não só sua implementação como também o 

seu monitoramento contínuo visando aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à 

ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5º da Lei no 12.846/2013. 

Desta forma, a adoção de códigos de ética e programas de integridade empresarial 

deixou de ser uma boa prática somente objeto de recomendações ou padrões de 

autorregulação. Passou a se tornar uma exigência legal, que atinge não somente empresas 

que mantêm relações contratuais com o poder púbico, mas todo o setor empresarial que, em 
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alguma medida, sempre estará suscetível a algum tipo de relação com órgãos públicos, como 

nos casos de registros, cumprimento com obrigações tributárias ou mesmo pedidos de alvará 

para construções. A exposição ao risco de responsabilidade decorrente de atos de corrupção, 

quer contem com a anuência da alta administração da instituição, quer façam parte de 

práticas isoladas de funcionários, ou mesmo prestadores de serviços, torna necessária a 

incorporação de procedimentos e politicas anticorrupção à governança corporativa. No caso 

das instituições financeiras, setor altamente regulado e supervisionado pelo Estado, 

programas de integridade são essenciais. 

Ao longo da trajetória histórica da governança corporativa das instituições 

financeiras, foram identificados os principais aspectos do que podemos denominar 

“regulação da governança”, e como cada um deles respondeu às demandas do momento na 

história do Brasil, com base na periodização aqui empreendida. Dentro dos quatro Momentos 

aqui expostos, podemos identificar a construção do atual modelo brasileiro da regulação da 

governança corporativa das instituições financeiras. Encerra-se aqui, portanto, a 

periodização histórica contemplada na hipótese descrita na introdução do presente trabalho. 

No próximo e último capítulo anterior à conclusão serão analisados alguns casos de 

governança corporativa contemporânea, cuja amostra é composta pelos principais bancos 

brasileiros de varejo: Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander. 
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PARTE III – O ESTÁGIO ATUAL DA GOVERNANÇA 

CORPORATIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL 

 

8. A Governança Corporativa Contemporânea das Instituições 

Financeiras Brasileiras: O Caso dos Grandes Bancos. 

 
Após a conclusão da análise histórica da governança corporativa contemporânea das 

instituições financeiras do Brasil, cujo cujo parâmetro analítico principal foi a periodização 

nos Momentos I, II, III e IV, acima, serão objeto de estudo a estrutura de controle, 

administração e as principais práticas de governança corporativas de grandes bancos 

brasileiros. Como já explicado na Introdução a este trabalho, optou-se por tratar de 

instituições financeiras com base em um critério de relevância, a sua participação de 

mercado no Sistema Financeiro Nacional. Como já analisado na Introdução deste trabalho, 

Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Santander Brasil, 

representam 80% do valor dos ativos totais, 82% dos depósitos totais e 65% do patrimônio 

líquido dos bancos brasileiros, com a exclusão dos BNDES.378  

Visto que a Caixa Econômica Federal é empresa pública, cujo capital social é 

totalmente detido pela União Federal, optou-se por exclui-la do presente capitulo e manter 

somente as sociedades anônimas listadas em bolsa de valores: Banco do Brasil S.A. (Banco 

do Brasil), Itaú Unibanco (Holding) S.A., (Itaú Unibanco Holding), Banco Bradesco S.A. 

(Bradesco) e Banco Santander (Brasil) S.A (Santander Brasil). No caso da Itau Unibanco 

Holding, ela é uma companhia aberta na qual está centralizada a a governança corporativa 

do conglomerado econômico financeiro do Itaú Unibanco. É por esta razão que ela será 

analisada neste trabalho, e não Itaú Unibanco S.A. – Banco Múltiplo. A cada uma destas 

instituições será destinado um tópico com uma descrição compacta de suas atuais principais 

práticas de governança corporativa, analisadas com base em seus relatórios de administração 

e estatutos sociais. 

 

                                                      
378 Ver Introdução, p. 6, supra. 
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8.1 Banco do Brasil 

O Banco do Brasil é a maior instituição financeira do pais em ativos totais (R$ 1,48 

trilhões). É sociedade de economia mista, com 57,7% das ações detidas pela União, sendo 

39,8% em circulação no mercado de capitais e 2,5% em tesouraria.379 Visto ser uma 

sociedade de economia mista, a governança do Banco do Brasil tem como principal 

característica o controle acionário (e administrativo) exercido pela União. Além de suas 

funções como banco comercial, a instituição é historicamente uma importante ferramenta de 

política pública. A título de exemplo, o banco é atualmente o líder em crédito do 

agronegócio, com uma participação de 60,9% do mercado.380  

A atual estrutura de governança corporativa do Banco do Brasil, além das normas já 

analisadas ao longo deste trabalho, das Leis nº 6.385/1976 e 6.404/1976, também é regida 

pelo Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que trata da organização da 

Administração Pública Federal, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 (estatuto jurídico 

da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), e outras normas que tratam de 

aspectos específicos para as empresas estatais. A governança estatutária aqui descrita se 

baseia na versão atualmente em vigor do Estatuto Social do Banco do Brasil, de 28 de abril 

de 2016.381 

O Conselho de Administração possui como órgãos auxiliares e consultivos, um 

comitê de auditoria e um de remuneração, atendendo assim às exigências do BCB. Além 

destes órgãos, há um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva, composta pelo Conselho 

Diretor, composto por um presidente, 9 vice-presidentes, e por 27 diretores estatutários. O 

Diretor Presidente é nomeado pelo Presidente da República e demissível ad nutum. (art. 24, 

I, do Estatuto Social)382. O processo de tomada de decisão colegiada é auxiliado por comitês 

superiores e comitês executivos.383 

O Conselho de Administração do Banco do Brasil é composto por 8 membros: 1 

indicado diretamente pela União, que é o Presidente do Banco, 3 indicados pelo Ministro da 

                                                      
379 BANCO DO BRASIL. Relatório Anual 2015. Brasília: Banco do Brasil, 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/uds/dwn/BBRA15.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 15. 
380 Ibid., p. 90. 
381 Id., Estatuto Social. 2016. 28 de abril de 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/EstatutoSocial.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
382 Ibid., p. 11. 
383 Id., Relatório Anual 2015. Brasília: Banco do Brasil, 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/uds/dwn/BBRA15.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 23. 
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Fazenda, 1 pelo Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 2 pelos acionistas 

minoritários e 1 pelos funcionários do Banco do Brasil. (art. 18, §1º e §2º).384 O Estatuto 

Social do Banco do Brasil determina a abstenção dos membros da administração em 

deliberações sobre matérias relacionadas a operações em que sejam parte interessada (art. 

14). O  conselheiro de administração nomeado pelos empregados não pode participar das 

deliberações que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, 

inclusive de previdência complementar e assistenciais (art. 18, §6º do Estatuto Social).385 

Esta vedação consta inclusive do art. 2º, 3º, da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010.386 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é fixa, nos termos do 

art. 1º, §3º, I, da Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996, que impede a participação nos lucros 

por parte de membros do conselho de administração e fiscal de sociedades de economia 

mista, empresas públicas e sociedades controladas direta ou indiretamente pela União, bem 

como limita a remuneração de membros destes conselhos a 10% da remuneração dos 

diretores. 

O Conselho de Administração tem por competência a aprovação de políticas, do 

plano diretor da ECBB (Estratégia Corporativa do Banco do Brasil), plano quinquenal com 

ações e metas nas áreas econômica, social e ambiental. Ao Conselho de Administração 

também incumbe a definição de metas para garantir a correta remuneração do capital 

próprio, acompanhar o desempenho econômico-financeiro da instituição em bases mensais, 

e deliberar sobre a distribuição de dividendos e participações do Banco no Brasil e no 

exterior. Na esteira das boas práticas de governança corporativa e da regulação do BCB, o 

Conselho de Administração do Banco do Brasil também aprova políticas de risco, de gestão 

de capital, a “Declaração de Apetite e Tolerância a Riscos”, bem como orçamento e plano 

de capital.387 

O Conselho de Administração pode receber recomendações dos acionistas nas 

assembleias gerais, assim como dos funcionários por meio de seu conselheiro representante. 

A Ouvidoria da instituição também tem por objetivo receber denúncias, reclamações e 

                                                      
384 Id., Estatuto Social. 2016. 28 de abril de 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/EstatutoSocial.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 7. 
 
385 Ibid., p.8 
386 Id., Relatório Anual 2015. Brasília: Banco do Brasil, 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/uds/dwn/BBRA15.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 23. 
387 Ibid., p. 24. 
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sugestões apresentadas por funcionários, clientes e público em geral. Os resultados são 

formalizados em um relatório e encaminhados ao Conselho de Administração do Banco.388 

O Banco tem uma área de auditoria interna cuja função é adequar o sistema de 

controles internos com base em diagnósticos sobre qualidade, suficiência, cumprimento e 

efetividade. A auditoria interna se reporta diretamente ao Conselho de Administração que 

também nomeia o titular dentre os empregados da ativa, como também pode dispensá-lo. 

Ela tem caráter estatutário, sendo prevista no artigo 35 do Estatuto Social.389 

O Conselho Fiscal do Banco do Brasil é permanente, e se reúne mensalmente. Ele 

emite parecer sobre o Relatório da Administração, analisa as demonstrações financeiras 

trimestrais e anuais. Sua composição é de 5 membros e seus suplentes, eleitos pela 

Assembleia Geral, sendo que dois deles são eleitos pelos acionistas minoritários. O mandato 

dos conselheiros fiscais é de 1 ano.390 

O Conselho Diretor é um órgão colegiado composto pelo Diretor Presidente do 

Banco do Brasil e pelos vice-presidentes. Suas atribuições incluem executar as políticas, a 

estratégia corporativa, o plano de investimentos, o plano diretor e o orçamento geral 

estabelecidos pelo Conselho de Administração; aprovar e executar o plano de mercado e o 

acordo de trabalho; e decidir sobre a organização interna do Banco, a estrutura administrativa 

das Diretorias e a criação, extinção e funcionamento de comitês no âmbito da Diretoria 

Executiva. Reúne-se pelo menos semanalmente.391 

Dentre outras competências do Conselho Diretor previstas no Estatuto Social 

destacam-se: criação, instalação e supressão de sucursais, filiais ou agências, escritórios, 

dependências e outros pontos de atendimento no País e no exterior, fixação das alçadas da 

Diretoria Executiva e dos seus membros e as atribuições e alçadas dos comitês e das unidades 

administrativas, dos órgãos regionais, das redes de distribuição e dos demais órgãos da 

estrutura interna, bem como dos empregados do Banco, autorização da concessão de créditos 

a entidades assistenciais e a empresas de comunicação, bem como o financiamento de obras 

de utilidade pública, desde que haja prévia verificação da segurança e a adequada 

remuneração em cada caso. Além disso, em termos de grupo, o Conselho Diretor é 

                                                      
388 BANCO DO BRASIL. Relatório Anual 2015. Brasília: Banco do Brasil, 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/uds/dwn/BBRA15.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 25. 
389 Id., Estatuto Social. 2016. 28 de abril de 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/EstatutoSocial.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 17. 
390 Id., Relatório Anual 2015. Brasília: Banco do Brasil, 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/uds/dwn/BBRA15.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 26. 
391 Ibid., p 26. 
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competente para aprovar os critérios de seleção e a indicação de conselheiros para integrarem 

os conselhos de empresas e instituições das quais o Banco, suas subsidiárias, controladas ou 

coligadas participem ou tenham direito de indicar representante (art. 29, do Estatuto 

Social).392 

O Banco do Brasil também desenvolveu uma estrutura de governança de 

responsabilidade socioambiental, que envolve os órgãos estatutários da administração e 

ações específicas.393 Ao Conselho de Administração cabe fazer o acompanhamento anual do 

desempenho socioambiental do Banco do Brasil.  O Conselho Diretor aprova, a cada dois 

anos, as ações da Agenda 21 BB, um programa de políticas e práticas socioambientais a ser 

observado pelo Banco. Conselho de Administração, Conselho Diretor e Comitês estratégicos 

deliberam sobre matérias que tenham impacto socioambiental dentro de suas 

competências.394 

Há, também, quatro instâncias exclusivas de discussão sobre sustentabilidade na 

governança do Banco. A primeira é o Workshop DS, que reúne bienalmente altos executivos 

do Banco do Brasil e da Fundação Banco do Brasil para avaliar tendências e demandas 

relacionadas ao tema de sustentabilidade e propor ações para a Agenda 21 BB. Outro é o 

Painel de Stakeholders, que reúne também bienalmente representantes dos públicos de 

relacionamento do Banco para avaliar o desempenho socioambiental da instituição e 

apresentar demandas de aprimoramento para subsidiar a elaboração da Agenda 21 BB. O 

terceiro é o Fórum de Sustentabilidade. Esta instância se reúne a cada 3 meses executivos do 

Banco do Brasil e da Fundação Banco do Brasil e tem por função apoiar o processo de 

                                                      
392 BANCO DO BRASIL. Estatuto Social. 2016. 28 de abril de 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/EstatutoSocial.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p.P. 13-
14. 
393 Conforme Relatório Annual de 2015, o Banco é voluntariamente parte dos seguintes pactos, compromissos 
e iniciativas voluntárias: Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais (2014); Programa Soja Plus 
(2014); Carta Empresarial pelos Direitos Humanos e pela Promoção do Trabalho Decente, do Instituto Ethos 
de Empresas e Responsabilidade Social (2012); Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, do 
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social com a PATRI Relações Governamentais & Políticas 
Públicas (2012); Conselho Mundial da Água (2011); Organizational Stakeholder GRI (2011); Princípios de 
Empoderamento das Mulheres (2010); Princípios para o Investimento Responsável (2010); Adesão à Moratória 
da Soja (2010); The CEO Water Mandate (2010); Plataforma EPC – Empresas pelo Clima (2009); The Global 
Compact – Caring for Climate (2009); Programa Brasileiro GHG Protocol (2008); Fórum Amazônia 
Sustentável (2008); Selo Pró-Equidade de Gênero (2007); Global Reporting Initiative (2006); Pacto pelo 
Combate ao Trabalho Escravo (2005); Princípios do Equador (2005); Carbon Disclosure Project (2005); 
Objetivos do Milênio (2004); Agenda 21 BB (2004); Fundação Abrinq – Empresa Amiga da Criança (2004); 
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (2003); Pacto Global (2003); Balanço Social Ibase (1997); 
Protocolo Verde (1995). Id., Relatório Anual 2015. Brasília: Banco do Brasil, 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/uds/dwn/BBRA15.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 29. 
394 Ibid., p. 27. 
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incorporação, alinhamento e disseminação de preceitos e práticas de sustentabilidade do 

Banco, alinhar iniciativas socioambientais e implementar ações previstas na Agenda 21 BB. 

Por fim, teleconferências mensais realizadas entre diretorias e órgãos regionais visam alinhar 

procedimentos e orientar as Superintendências Estaduais e as Gerências Regionais de Gestão 

de Pessoas sobre o desenvolvimento de ações socioambientais.395  

A gestão de riscos do Banco do Brasil é orientada por políticas de gerenciamento 

aprovadas pelo Conselho de Administração e formuladas pelo Comitê Superior de Risco 

Global (CSRG). Este é um fórum composto do Presidente e dos Vice-Presidentes. Os 

diretores estatutários conduzem as ações para a execução e o acompanhamento das diretrizes 

elaboradas pelo CSRG por meio comitês específicos (Crédito, Mercado e Liquidez e 

Operacional).396  

O Banco do Brasil também conta com um Código de Ética e Normas de Conduta, 

com gradação de sanções. As sanções variam desde um termo de ciência até demissão por 

justa causa. Em 2015, foi criado um canal exclusivo para recebimento de denúncias e o 

assunto passou a ser de responsabilidade da Diretoria de Segurança da Informação. Além 

disso, a instituição conta com um programa intitulado “Gestão da Ética Corporativa”, que 

visa conscientizar funcionários em matéria ética. Existem também ouvidorias externa e 

interna, com a finalidade de, respectivamente, receber reclamações de clientes e denúncias 

de funcionários da ativa, empregados, aprendizes e estagiários.397  

Um último fator de destaque da política de governança corporativa do Banco do 

Brasil é a denominada “Estratégia Fiscal”. Ela compreende várias medidas de otimização e 

controle de eventuais riscos tributários decorrentes das operações do Banco. Dentre elas, 

destacam-se: (i) identificação preventiva de riscos tributários, sua mitigação e a manutenção 

de níveis adequados de conformidade e regularidade fiscal, com o intuito de minimizar 

perdas mediante rotinas padronizadas, procedimentos adequados e tempestivos voltados à 

apuração, ao pagamento, à retenção e ao recolhimento de tributos e contribuições, no âmbito 

de controle de risco operacional; (ii) monitoramento da eficácia das medidas de tratamento 

dos riscos tributários, com o intuito de melhorar continuamente os processos e sistemas e 

minimizar perdas; (iii) auxílio na tomada de decisões e na definição da estratégia de 

mitigação desses riscos; (iv) detecção de alterações relevantes no ambiente legal e 

                                                      
395 BANCO DO BRASIL, Relatório Anual 2015. Brasília: Banco do Brasil, 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/uds/dwn/BBRA15.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 27. 
396 Ibid., p. 33. 
397 Ibid., p. 40. 
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regulatório; (v) monitoramento, a identificação e o reporte das fiscalizações e autuações das 

Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, mediante a análise e o acompanhamento de 

procedimentos e processos fiscais como Mandados de Procedimentos de Fiscalização 

(MPF), Termos de Verificação Fiscal (TVF), Relatórios Fiscais e Autos de Infração por esses 

órgãos lavrados; (vi) relacionamento com a Receita Federal do Brasil (RFB) e demais órgãos 

fiscais administrativos com o objetivo de prevenir e solucionar questões tributárias; (vii) 

consultoria para as áreas estratégicas do Banco e nos projetos de estruturação societária e de 

investimentos, com a apresentação de informações relacionadas à normatização tributária, 

com a finalidade de subsidiar e orientar o uso de isenções no pagamento de tributos, alíquotas 

adequadas, regimes especiais de tributação, créditos tributários, incentivos e benefícios 

fiscais, e de permitir a adoção de medidas corretivas; (viii) adoção de medidas contenciosas 

administrativas e judiciais; (ix) estudos para que os tributos e as contribuições sejam 

apurados e pagos (Banco como contribuinte); retidos e recolhidos (Banco como responsável 

tributário) de forma adequada, em valores precisos e tempestivamente, buscando eficiência 

tributária e estrito cumprimento das normas legais e regulamentares relativas à conformidade 

e à regularidade fiscal.398  

 

8.2 Itau Unibanco 

O Itaú Unibanco é resultado de uma combinação de duas grandes instituições 

financeiras nacionais, o Banco Itaú e o Unibanco, em 2008. O Unibanco nasceu em 1924, 

quando a Casa Moreira Salles, fundada por João Moreira Salles, recebeu a carta patente 

emitida para atuação como correspondente de bancos. Em 1933, o filho de João, Walther 

Moreira Salles, assumiu a liderança do banco. O Itaú, por sua vez, nasceu em 1945 em São 

Paulo, como Banco Central de Crédito S.A, fundado por Alfredo Egydio de Souza Aranha e 

Aloysio Ramalho Foz. Em 1959, foi a vez de Olavo Setúbal, sobrinho de Alfredo, passar à 

dianteira da instituição.399 

Atualmente o Itaú Unibanco S.A., Banco Múltiplo, é totalmente detido pela holding 

Itaú Unibanco Holding S.A. Esta sociedade, por sua vez, é companhia aberta listada na 

BM&FBovespa, e controla outras sociedades do grupo, seja direta, seja indiretamente por 

                                                      
398 BANCO DO BRASIL. Relatório Anual 2015. Brasília: Banco do Brasil, 2016. Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/uds/dwn/BBRA15.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 43. 
399  ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. História. Disponível em: 
<http://www.itauunibanco.com.br/relatoriodesustentabilidade/pt-br/historia/>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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meio do banco múltiplo. Do capital da Itaú Unibanco Holding participam a IUPAR Itaú 

Unibanco Participações S.A. (IUPAR), com 51% das ações ordinárias, e 25,54% do total e 

a Itaúsa, sociedade holding controlada pela família Egydio de Souza Aranha, com 38,66% 

das ações ordinárias, e 19,37% do total. O restante das ações, 9,47% das ações ordinárias, e 

99,59% das ações preferenciais, correspondentes a 53,27% do total, encontra-se em 

circulação no mercado de capitais.400 

A IUPAR é controlada em conjunto pela Itaúsa e Cia E. Johnston, esta última 

empresa controlada pelos membros da família Moreira Salles, antiga controladora do 

Unibanco. Cada uma das empresas, Itaúsa e Cia E. Johnston, tem 50% das ações ordinárias 

da IUPAR. A Itausa, porém, é detentora de ações representativas de 66,53% do total das 

ações da IUPAR. Ressalta-se que a Itausa também é companhia aberta, sendo a família 

Egydio de Souza Aranha detentora de 61,39% das ações ordinárias, 16,92% das preferenciais 

e, consequentemente, 34,01% do total. O restante das ações está em circulação no mercado 

(free float), ou mantidas em tesouraria, ou detidas por acionistas controladores.401 

As famílias Egydio de Souza Aranha (inclusive a família Setúbal) e Moreira Salles 

disciplinam sua relação na qualidade de controladores do Itaú Unibanco, por meio de um 

acordo de acionistas da IUPAR, válido pelo prazo de 20 anos a contar de 27 de janeiro de 

2009, podendo ser prorrogado automaticamente por novos e sucessivos períodos de 10 

anos.402 A Itaúsa e a Cia E. Johnston nomeiam dois membros do conselho de administração, 

cada uma, e dois membros da diretoria. O acordo de acionistas prevê que as ações da IUPAR 

detidas pela Itaúsa e pela Cia E. Johnston não podem ser transferidas para qualquer terceiro 

até 3 de novembro de 2018 (Cláusula 4.2).403 Após esta data, é possível que a parte que não 

esteja alienando exerça um direito de venda conjunta (tag along) ou de preferência para 

                                                      
400  ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Relatório Integrado 2015. São Paulo: Itaú Unibanco, 2016. 
Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_2015.pdf?title=Relato 
Integrado2015>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 16. 
401 Ibid., p. 16. 
402 Id., Shareholders’ Agreement of IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A., and of Itaú Unibanco 
Banco Múltiplo S.A., firmado entre Fernando Roberto Moreira Salles, Walther Moreira Salles Júnior, 
Pedro Moreira Salles, João Moreira Salles, Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., IUPAR – Itaú Unibanco 
Participações S.A., Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú S.A., e Unibanco – União de Bancos 
Brasileiros S.A., de 27 de janeiro de 2009. 2009. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/IUPARingles.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
403Ibid., p. 207. 



 

 
 

165

aquisição destas ações. Todas as ações detidas diretamente pela Itaúsa na Itaú Unibanco 

Holding podem ser transferidas livremente.404  

Os aspectos de governança corporativa objeto desta seção dizem respeito à Itaú 

Unibanco Holding, e não ao Itaú Unibanco S.A. A razão para tanto, é a disponibilidade de 

informações acessíveis em decorrência de a Itaú Unibanco Holding ser companhia aberta, 

além de centralizar a tomada de decisão nas empresas financeiras do grupo. Neste sentido, 

exigências regulatórias de governança como a instituição de comitês de auditoria e de 

remuneração são centralizados na Itaú Unibanco Holding (artigos 7.4 e 8.5 do Estatuto 

Social)405 

O Conselho de Administração da Itaú Unibanco Holding conta atualmente com 12 

membros, quatro deles independentes. O art. 6.2 do Estatuto Social prevê um mínimo de 10, 

e um máximo de 14 conselheiros de administração. Os cargos de Diretor Presidente e de 

conselheiro de administração não podem ser cumulados pela mesma pessoa (art. 6.1 do 

Estatuto Social).406 Nos casos de operações entre Itaú Unibanco Holding ou qualquer 

empresa do mesmo grupo, e um conselheiro de administração, ou uma empresa controlada 

ou gerida por esse membro, devem-se observar os seguintes procedimentos: (i) a operação 

deve ser realizada em condições normais de mercado; (ii) caso não seja uma operação 

cotidiana ou uma prestação de serviços, deve-se haver um laudo deve ser emitido por 

consultorias reconhecidas comprovando que a operação foi realizada em condições normais 

de mercado e (iii) cabe ao Comitê̂ de Partes Relacionadas, da Superintendência de Ética e 

Ombudsman, ou aos canais habitualmente competentes na hierarquia do Grupo Itaú 

Unibanco, a supervisão da operação com base nas regras e condições previstas na  Politica 

para Transações com Partes Relacionadas. Por fim, os conselheiros de administração 

poderão participar, no máximo, de quatro conselhos de administração de empresas que não 

pertençam a um mesmo grupo.407  

                                                      
404 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Relatório Integrado 2015. São Paulo: Itaú Unibanco, 2016. 
Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_2015.pdf?title=Relato Integrado 
2015>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 27. 
405 Id., Estatuto Social. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Estatuto_Portugues.pdf?title=Estatuto Social>. 
Acesso em: 5 jan. 2017, pp. 5-7. 
406 Ibid., p. 3. 
407 Id., Relatório Integrado 2015. São Paulo: Itaú Unibanco, 2016. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_2015.pdf?title=Relato Integrado 
2015>. Acesso em: 1 jan. 2017, P. 52. 



 166

Os membros do Conselho de Administração têm mandato unificado de 1 ano. Não 

pode ser conselheiro quem tiver completado 70 anos na data de eleição. O Conselho de 

Administração da Itaú Unibanco, dentre outras competências, tem o poder de deliberar 

sobre: (i) aquisição e lançamento de opções de venda e compra, referenciadas em ações de 

própria emissão, para fins de cancelamento, permanência em tesouraria ou alienação; (ii) 

instituição de comitês para tratar de assuntos específicos no âmbito do Conselho de 

Administração; e (iii) eleger e destituir os membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de 

Remuneração, bem como aprovar as regras operacionais que tais comitês vierem a 

estabelecer para os seus próprios funcionamentos e tomar ciência das suas atividades através 

de relatórios.408 

O Comitê de Auditoria da Itaú Unibanco Holding e um órgão único responsável pela 

supervisão das empresas do conglomerado autorizadas a operar pelo BCB ou 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Suas funções 

compreendem a supervisão da qualidade e da integridade das demonstrações contábeis, do 

cumprimento das exigências legais e regulatórias, do desempenho, independência e 

qualidade dos serviços prestados pelos auditores independentes e auditores internos, e da 

eficiência dos controles internos e sistemas de gestão de risco.409  

Além do Comitê de Auditoria, a instituição tem diversos outros comitês de 

assessoramento ao Conselho de Administração. O Comitê de Pessoas tem a responsabilidade 

de definir diretrizes de atração e retenção de talentos, recrutamento e capacitação, e 

programas de incentivo de longo prazo.  O Comitê̂ de Partes Relacionadas é responsável por 

analisar as transações entre partes relacionadas, nas circunstancias especificadas na política 

interna para transações Partes Relacionadas. É composto em sua totalidade por membros 

independentes do Conselho de Administração. Este comitê tem poderes de aprovação de 

transações com partes relacionadas ou conjuntos de transações correlatas com partes 

relacionadas que envolvam, no período de um ano, valores superiores a R$ 1 milhão.410 Cabe 

ressaltar que instituições financeiras têm limitações legais para a concessão de empréstimos 

e adiantamentos concedidos a partes relacionadas. 

                                                      
408 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Estatuto Social. Disponível em: 
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O Comitê de Nomeação e Governança Corporativa é responsável pela análise e a 

emissão de pareceres sobre situações de potencial conflito de interesses entre os membros 

do Conselho de Administração e as empresas do grupo, a revisão periódica dos critérios de 

nomeação dos membros independentes do Conselho de Administração, o apoio 

metodológico e procedimental à avaliação do Conselho de Administraçào, dos seus 

membros, dos comitês e do Diretor Presidente, a sucessão e recomendação dos membros do 

Conselho de Administração e do Diretor Presidente.411  

O Comitê de Gestão de Riscos e de Capital apoia o Conselho de Administração no 

desempenho de atribuições relacionadas à gestão de riscos e de capital. Para tanto, envia 

relatórios e recomendações para a aprovação do Conselho. Dentre suas atribuições, 

destacam-se estabelecimento de apetite de risco, retorno mínimo esperado sobre o capital e 

a supervisão das atividades de gestão e controle de riscos, assegurando a sua adequação aos 

níveis assumidos e à complexidade das operações, e o atendimento às exigências 

reguladoras. Também é responsável por promover o aperfeiçoamento da cultura de risco.412  

A governança de risco da Itaú Unibanco Holding contempla o Comitê de Gestão de 

Riscos e Capital e o Comitê de Auditoria. Existem, no nível executivo, as seguintes 

comissões: (i) Comissão Superior de Risco de Mercado e Liquidez (CSRML); (ii) Comissão 

Superior de Gestão de Riscos Operacionais (CSRO); (iii) Comissão Superior de Produtos 

(CSP); (iv) Comissão Superior de Credito e Cobrança no Varejo (CSCCV); (v) Comissão 

Superior de Credito e Cobrança no Atacado (CSCCA); (vi) Comissão Superior de Credito 

(CSC); (vii) Comissão de Normativos de Riscos Financeiros (CNRF); e (viii) Comissão 

Técnica de Avaliação de Modelos (CTAM).413 

O Comitê de Estratégia é responsável por propor diretrizes orçamentárias para o 

Conselho de Administração, emitir pareceres e recomendações sobre diretrizes estratégicas 

e oportunidades de investimentos, e fornecer subsídios para as decisões do Conselho de 

Administração. A Itaú Unibanco Holding tem um Comitê de Remuneração, em observância 

à regulamentação do BCB e do CMN. Este comitê é responsável por promover discussões 

sobre assuntos relacionados à remuneração da administração, desenvolvimento de política 

                                                      
411 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Relatório Integrado 2015. São Paulo: Itaú Unibanco, 2016. 
Disponível em: 
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2015>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 54. 
412 Ibid.,, p. 55. 
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de remuneração para os nossos administradores, propostas de diferentes formas de 

remuneração fixa e variável, benefícios, e programas especiais de recrutamento e 

desligamento.414  

Por fim, há o Conselho Consultivo Internacional, cuja responsabilidade é avaliar as 

perspectivas para a economia mundial e a adoção, pelas entidades do grupo, de códigos e 

normas internacionalmente aceitos, especialmente com relação à politica monetária e 

financeira, governança corporativa, mercado de capitais e aos sistemas de pagamento e 

prevenção contra a lavagem de dinheiro. Neste sentido, reporta-se diretamente ao Conselho 

de Administração, oferecendo-lhe diretrizes de atuação.415  

A Diretoria da Itaú Unibanco Holding é composta de 5 a 30 membros, conforme o 

artigo 9.1 do Estatuto Social. Existe aí também uma limitação etária: para o cargo de Diretor 

Presidente, não poderá ser eleito quem já tiver completado 62 anos de idade na data de 

realização da eleição. Este limite é de 60 anos para os demais cargos da Diretoria. (art. 9.5 

do Estatuto Social).416 Dentre os diretores, a instituição conta com uma instância mais enxuta 

de deliberação denominada “Comitê Executivo”, composta por três diretores-gerais 

(atacado, varejo, e tecnologia e operações) e dois vice-presidentes (controle e gerenciamento 

de risco e finanças, e jurídico, institucional e recursos humanos). O Comitê de Divulgação e 

Negociação, subordinado à Diretoria, tem como responsabilidade a gestão da Politica de 

Divulgação de Ato ou Fato Relevante e a Politica de Negociação de Valores Mobiliários, o 

que inclui ações internas para melhoria do fluxo de informações, promoção da conduta ética 

de administradores e colaboradores, para assegurar transparência, qualidade, igualdade e 

segurança nas informações prestadas aos acionistas, investidores e demais participantes do 

mercado de capitais. 417 

Em matéria de remuneração dos administradores, 50%, no mínimo, da remuneração 

variável, devem ser pagos em ações ou instrumentos baseados em ações; e 50%, no mínimo, 

devem ser diferidos para pagamento futuro, em um período de pelo menos três anos. Caso o 

lucro seja significativamente reduzido, ou haja resultado negativo durante o período de 

                                                      
414 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Relatório Integrado 2015. São Paulo: Itaú Unibanco, 2016. 
Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_2015.pdf?title=Relato Integrado 
2015>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 55. 
415 Ibid., p. 56. 
416 Id., Estatuto Social. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Estatuto_Portugues.pdf?title=Estatuto Social>. 
Acesso em: 5 jan. 2017, p. 7. 
417 Op. cit., p. 57. 



 

 
 

169

diferimento, em relação à instituição ou a unidade de negócio, as parcelas diferidas e não 

pagas da remuneração variável dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração 

devem ser revertidas, de maneira proporcional, à redução no resultado.418  

A Itaú Unibanco Holding também estipulou um programa de prevenção a atos ilícitos 

baseados em um complexo sistema composto de determinados processos segmentados por 

áreas administrativas: (i) Processo de Identificação de Clientes; (ii) Processo “Conheça seu 

Cliente” (KYC); (iii) Processo “Conheça seu Parceiro” (KYP); (iv) Processo “Conheça seu 

Fornecedor” (KYS); (v) Processo “Conheça seu Funcionário” (KYE); (vi) Avaliação de 

Novos Produtos e Serviços; (vii) Monitoramento de Transações; (viii) Comunicação de 

Transações Suspeitas aos Órgãos Reguladores; e (ix) Treinamento e Conscientização.419  

Em matéria de política de sustentabilidade, destacam-se duas instâncias na 

governança corporativa da Itaú Unibanco Holding: o Comitê Executivo de Sustentabilidade, 

composto por membros do Comitê Executivo, responsável por integrar práticas de 

sustentabilidade e estratégias de negócio voltadas para as mudanças climáticas; e o Comitê 

de Sustentabilidade, composto por diretores, e responsável por definir a estratégia de 

sustentabilidade do Itaú Unibanco, assegurar a sua gestão, supervisionando a sua evolução 

por meio do monitoramento dos planos de ação, indicadores e metas. A governança 

socioambiental da instituição também compreende o Comitê̂ de Risco Socioambiental, 

composto por diretores das áreas de Riscos, Jurídico, Credito e Cobrança e de 

Sustentabilidade, com a responsabilidade de: (i) sugerir posições institucionais sobre 

questões relacionadas à exposição das operações do Banco ao risco socioambiental; (ii) 

recomendações de gerenciamento do risco socioambiental; (iii) acompanhamento de 

politicas e procedimentos de gerenciamento do risco socioambiental, controles e planos de 

ação em andamento; e (iv) encaminhar casos de não cumprimento das politicas relacionadas 

com risco socioambiental às instâncias competentes.420 

                                                      
418 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., Relatório Integrado 2015. São Paulo: Itaú Unibanco, 2016. 
Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_2015.pdf?title=Relato Integrado 
2015>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 65. 
419 Ibid.,, pp. 95-96. 
420 Ibid., p. 164.Em matéria de estratégia de sustentabilidade, a Itaú Unibanco Holding adotou um documento 
formal denominado “Essência de Sustentabilidade”, em 2009, e revisto em 2011. Neste mesmo ano, foi 
publicado também um Mapa da Sustentabilidade, “que determina três focos estratégicos para as atividades: 
Diálogo e Transparência, Educação Financeira, e Riscos e Oportunidades Socioambientais, viabilizados por 
quatro frentes de apoio: Governança e Gestão, Eficiência, Incentivos e Cultura.” Ibid., p. 165.  
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O Itaú Unibanco lançou em 2014 seu documento de formal de conformidade com o 

Relatório Ruggie, denominado “Compromisso com os Direitos Humanos”, revisado em 

2015421 O documento abrange as relações da instituição com os fornecedores, clientes e 

colaboradores. Por meio deste documento, reitera-se a posição institucional do grupo em 

favor dos direitos humanos e dos riscos associados à sua violação. Para tanto, há menção às 

diretrizes específicas constantes na Política de Sustentabilidade e Responsabilidade 

Socioambiental, Código de Ética, Política de Prevenção à Corrupção, Política de 

Governança Corporativa, Política de Segurança da Informação, entre outras. Conforme o 

Compromisso, diversos dos temas relativos a direitos humanos estão presentes em tais 

políticas, como diversidade, combate ao trabalho infantil e análogo ao escravo, ao proveito 

criminoso da prostituição e à exploração sexual de menores, equidade no tratamento entre 

colaboradores e terceiros, educação e cultura, livre associação, privacidade, saúde e 

segurança, remuneração, prevenção à corrupção, embargos, entre outros. [item 3].422 

O Itaú Unibanco utiliza determinados critérios de política socioambiental em suas 

linhas de operação como a “Lista Restrita” e a “Lista Proibida”. A primeira impede que o 

Itaú Unibanco conceda crédito a empresas cujas atividades contrariam os princípios e valores 

corporativos e da instituição. São as atividades que ensejam a recusa do crédito: (i) incentivo 

à prostituição; (ii) utilização de mão de obra infantil, em desacordo com a legislação; e (iii) 

trabalho em condições análogas à de escravo. A Lista Restrita, por sua vez, é composta por 

atividades com maior potencial de causar danos socioambientais. Neste caso, são adotados 

procedimentos específicos para a análise de risco socioambiental de tais empresas. As 

atividades constantes da Lista Restrita compreendem: (i) produção ou comércio de armas de 

fogo, munição e explosivos; (ii) extração e produção de madeira provenientes de florestas 

nativas; (iii) atividades pesqueiras;  (iv) extração e industrialização de asbesto/amianto; e 

 (v) frigorífico e abatedouro bovino. Riscos socioambientais também fazem parte da 

avaliação de financiamentos de projetos de grande porte, de garantias imobiliárias (por 

exemplo, terrenos contaminados dados em hipoteca ou alienação fiduciária por tomadores), 

                                                      
421Id., Compromisso com os Direitos Humanos. [s.l]: Itaú Unibanco, [2016]. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/Itau/PDF/Sustentabilidade/Compromisso_Itau_com__Direitos_
Humanos_Port.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, p. 1. 
422 TAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Compromisso com os Direitos Humanos. [s.l]: Itaú Unibanco, 
[2016]. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/Itau/PDF/Sustentabilidade/Compromisso_Itau_com__Direitos_
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cláusulas contratuais (com obrigações de fazer, direito de inspeção ou vencimento 

antecipado por violação a leis ambientais, trabalhistas ou criminais).423 A instituição também 

disciplina o engajamento de partes interessadas em circular interna.424  

O grupo também conta com uma Politica Corporativa de Prevenção à Corrupção, 

aprovada pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho de Administração, que define as 

unidades de governança da instituição e suas respectivas responsabilidades em matéria de 

implementação desta política, canais de denúncias, solução de dúvidas em relação à sua 

interpretação e mecanismos de proteção aos denunciantes. A Política se aplica a 

controladores, colaboradores, administradores, parceiros, clientes, fornecedores, e demais 

públicos de relacionamento da do conglomerado Itaú Unibanco 425 

 

8.3 Bradesco 

Em 1943, Amador Aguiar, com 39 anos, assumiu a direção do então Banco Brasileiro 

de Descontos S.A., de Marília resultante da transformação da Casa Bancária Almeida & Cia. 

Ltda., a convite de amigos que haviam adquirido a instituição. Visto que, dentre estes, o 

único que tinha alguma experiência com negócios bancários faleceu na véspera de assumir 

o cargo, coube a Amador Aguiar liderar a instituição.426  

Amador Aguiar era terceiro de treze filhos de um trabalhador rural e foi criado na 

fazenda onde a família trabalhava e estudou até o quarto ano primário.427 Sua conversão ao 

protestantismo quando jovem foi marcante na sua gestão do banco. Os relatórios anuais 

preparados por Amador Aguiar sempre destacavam a importância do trabalho como gerador 

                                                      
423 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Relatório Integrado 2015. São Paulo: Itaú Unibanco, 2016. 
Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Relato_Integrado_2015.pdf?title=Relato Integrado 
2015>. Acesso em: 1 jan. 2017, pp. 167-168. 
424 Ibid., p. 177. 
425 Id., Politica Corporativa de Prevenção à Corrupção. [s.l]: Itaú Unibanco, 2016. Disponível em: 
<https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/POLITICA_CORPORATIVA_DE_PREVENCAO_A
_CORRUPCAO_PORT.pdf?title=Política Corporativa de Prevenção à Corrupção>. Acesso em: 5 dez. 2017. 
426 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 226. 
427 Um caso ilustra bem a cultura organizacional do Bradesco e a personalidade de Amador Aguiar no contexto 
de fusões e aquisições dos anos 60 e 70: “Chegou a haver negociações de Amador Aguiar com Walther Moreira 
Salles para fundir o Bradesco ao Unibanco, em 1972. Diante da diretoria do Unibanco, composta por executivos 
com formação universitária, conta-se no meio bancário que Aguiar não resistiu a falar dos “meninos” do 
Bradesco: ‘Meus diretores têm curso primário. O único que fez ginásio não está conosco. Ele se licenciou para 
ser governador.’Referia-se a Laudo Natel, duas vezes governador de São Paulo. O projeto de fusão foi 
arquivado. A justificativa acabou sendo o ‘choque cultural’. Um director do Unibanco foi inclusive barrado 
pelo porteiro do Bradesco, devido ao tamaho do seu cabelo.” Ibid., p. 226. 
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de riqueza e, todos os anos, desde 1972 até a sua morte em 1991, eram realizadas grandes 

festas para o Dia Nacional de Ação de Graças na sede do banco, na Cidade de Deus, em 

Osasco.428. Do ponto de vista organizacional, desde o Estatuto Social de 1960 havia previsão 

que só ascenderiam a diretoria os funcionários de carreira da casa. A governança do banco 

passou a ser então exclusivamente profissionalizada, inicialmente sem diretores que fossem 

parentes de Amador Aguiar.429 Como se verá adiante, esta estrutura teve profundos impactos 

na sucessão do controle societário do banco. 

Diferentemente dos demais bancos, o Bradesco iniciou sua estratégia de expansão 

sobre um nicho não explorado pelos banqueiros: colonos japoneses, italianos, pequenos 

agricultores e funcionários públicos. Muitos dos imigrantes à época sofriam grande 

discriminação pelo fato de serem provenientes de países inimigos do Brasil na 2a Guerra 

Mundial. Os demais bancos, ao invés de buscarem atrair pessoas com posses modestas, 

visavam como clientes os grandes proprietários de terras. Amador Aguiar tirou os gerentes 

de redomas de vidros dentro das agências e os colocou na entrada; contratou um intérprete 

de língua japonesa; colocou funcionários para ouvir reclamações dos clientes; e estimulou o 

uso de cheques mediante o preenchimento nas próprias agências com ajuda dos 

funcionários.430 O Bradesco, além das atividades de intermediação financeira, passou a 

lucrar muito com outro nicho não muito explorado pelos demais bancos, que era a cobrança 

de tarifas públicas e recebimento de declarações de imposto de renda.431  

No contexto de fusões e aquisições dos primeiros anos do regime militar, o Bradesco 

também foi bastante ativo. Em 1965 houve incorporação dos bancos associados Corrêa 

Ribeiro S.A. e Brasileiro de Goiás S.A.432; em 1966, aquisição do  Banco Mercantil de 

Pernambuco S.A.,433 em 1967, aquisição do controle do Banco Segurança S.A. e Banco 

Porto-Alegrense S.A. Entre 1965 e 1973 foram quinze aquisições; entre 1997 e 2009 

                                                      
428 Ibid., p. 227. Fundação Bradesco. Museu Histórico Bradesco. Osasco: Fundação Bradesco, n. 7, [2010]. 
Disponível em: <http://www.fundacaobradesco.org.br/museu/pdf/Revista do Museu - 7a Edição.pdf>. Acesso 
em: 5 jan. 2017, p. 35. 
429 BANCO BRADESCO S.A. Relatório Anual. Osasco: Bradesco, 1979. Acervo do Museu Histórico 
Bradesco - Fundação Bradesco, p. 4.; COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 
2012, p. 232. 
430COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 227. 
431 Ibid., p. 228. 
432 BANCO BRADESCO S.A. Relatório Anual. Osasco: Bradesco, 1965. Acervo do Museu Histórico 
Bradesco - Fundação Bradesco, p. 1. 
433 Id., Relatório Anual. Osasco: Bradesco, 1966. Acervo do Museu Histórico Bradesco - Fundação Bradesco, 
p. 5. 
433 Id., Relatório Anual. Osasco: Bradesco, 1967. Acervo do Museu Histórico Bradesco - Fundação Bradesco, 
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somaram-se mais 24.434 Em 2015, o Bradesco adquiriu as operações do Banco HSBC Brasil 

S.A., que tinha 5 milhões de correntistas, 851 agências e R$ 62 bilhões de reais em 

depósitos.435 

Em 28 de outubro de 1980, Amador Aguiar deixa a presidência executiva do Banco 

e passa a presidir o Conselho de Administração. Seu sucessor é Lázaro de Mello Brandão, 

atual presidente do Conselho de Administração, assumindo o cargo em 24 de janeiro de 

1991, em decorrência do falecimento de Amador Aguiar. Em relação à herança de Amador 

Aguiar, houve uma disputa judicial entre a viúva de um segundo casamento, que era uma 

ex-professora da Fundação Bradesco e as três filhas do primeiro casamento. Em 1986, as 

filhas de Amador renunciaram à herança da mãe. Logo antes de sua morte, Amador Aguiar 

fez um segundo testamento no qual afirmava que a viúva era a única herdeira dos bens. O 

primeiro, de 1986, reconhecia os netos como herdeiros únicos. Em 1998, o Judiciário 

reconheceu a paternidade de Amador Aguiar em relação às suas três filhas e a anulação da 

renúncia à herança de sua mãe, primeira esposa de Amador Aguiar. Os netos, por sua vez, 

não conseguiram anular o testamento que previa a nomeação da segunda esposa de Amador 

como herdeira.436 Contudo, a transferência de ações de Amador Aguiar para a Fundação 

Bradesco ao longo dos anos 1980 transformou a governança corporativa do Banco em um 

raro caso no Brasil de controle gerencial. 

O controle acionário do Bradesco é atualmente compartilhado pela Fundação 

Bradesco, Família Aguiar e BBD Participações S.A. (empresa holding detida por 

administradores e funcionários) mediante uma cadeia societária bastante complexa. O 

controle acionário direto do banco é detido por uma holding denominada “Cidade de Deus”, 

que detêm 48,45% das ações ordinárias, e 0,02% das ações preferenciais, totalizando 24,29% 

do total das ações. Esta holding também é titular de 74,72% das ações ordinárias de uma 

empresa denominada NCF Participações, que, por sua vez, é titular de 8,45% das ações 

ordinárias, 2,25% das ações preferenciais e 5,35% do total de ações do Bradesco. A 

                                                      
434 BANCO BRADESCO S.A. Histórico de Aquisições. Disponível em: 
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jan. 2017. 
435 Id., Relatório Integrado 2015. Osasco: Bradesco, 2016. Disponível em: 
<https://www.bradescori.com.br/site/conteudo/informacoes-financeiras/relatorios-anuais.aspx?secaoId=811>. 
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Briga de novela pôs herdeiras do Bradesco na lista da Forbes. Veja. [s.l.], 8 mar. 2012. Disponível em: 
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Fundação Bradesco ainda detém diretamente no Bradesco, 17,07% das ações ordinárias, 

correspondendo a 8,55% do total.437 

A Cidade de Deus, por sua vez, é detida por três acionistas: Fundação Bradesco, com 

33,31% do capital social; Família Aguiar, com 21,64% do capital social e uma outra holding 

denominada “Nova Cidade de Deus”, sendo que a BBD Participações S.A. detém 53,79% 

de suas ações ordinárias, 26,07% do total, e a Fundação Bradesco, 46,30% das ações 

ordinárias, a totalidade das ações preferenciais e 73,93% do capital social total. O Bank of 

Tokyo Mitsubishi UFJ é um acionista minoritário relevante, com 2,50% das ações ordinárias, 

correspondendo a 1,25% do total. As ações em circulação no mercado são 23,55% das 

ordinárias, 97,73% preferenciais, correspondendo a 60,56% do total. 438 

O Conselho de Administração do Bradesco é composto atualmente por 8 membros, 

em sua maioria empregados formados dentro do próprio Banco, sendo que o Estatuto Social 

prevê um número entre 6 a 10 membros (art.8º).439 Não há cumulação dos cargos de diretor 

presidente e presidente do Conselho de Administração. O único conselheiro de 

administração executivo é o Diretor Presidente.  Dentre as competências do Conselho, 

destacam-se: autorizar a concessão de qualquer modalidade de doação, contribuição ou 

auxílio, independentemente do beneficiário, aprovar o Relatório Corporativo de 

Conformidade dos Controles Internos e determinar a adoção de estratégias, políticas e 

medidas voltadas à difusão da cultura de controle e mitigação de riscos. (art. 9º).440 

Para assessoramento do Conselho de Administração, existem seis comitês, dois deles 

estatutários. Os estatutários são Auditoria e Remuneração, conforme exigência 

regulamentar, e os não estatutários são Conduta Ética, Controles Internos e Compliance, 

Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital e Sustentabilidade. Existe também uma 

auditoria interna que se reporta diretamente ao Conselho de Administração. Existem ainda 

outros comitês executivos que reportam à Diretoria, responsáveis pela execução da Política 

de Governança Corporativa do Bradesco, aprovada pelo Conselho de Administração. Este 

                                                      
437 BANCO BRADESCO S.A. Relatório Integrado 2015. Osasco: Bradesco, 2016. Disponível em: 
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documento tem como diretrizes básicas o respeito ao direito dos acionistas, investidores, 

clientes e demais partes interessadas.441 

A Diretoria estatutária é atualmente composta por 83 membros, sendo que o Estatuto 

prevê um limite mínimo de 52 e máximo de 108. A maioria dos diretores é formada na 

própria instituição, bem como de instituições adquiridas pelo Bradesco. Flexibilizou-se, 

portanto, a política de carreira fechada, característica da gestão de Amador Aguiar. A 

diretoria é dividida entre Diretores Executivos, dentre os quais um é o Diretor Presidente do 

banco, Diretores Gerentes, Diretores Adjuntos, Diretores Departamentais, Diretores 

Regionais e Diretores (sem designação específica).442 Em termos de remuneração dos 

administradores, tanto de Diretores como de Conselheiros de Administração, mais de 50% 

está baseada em ações resgatáveis apenas no longo prazo (após a aposentadoria).443  

O Bradesco também tem um Código de Conduta Ética e Códigos de Conduta Ética 

Setoriais, inclusive para demais entidades do conglomerado financeiro: Administração 

Contábil e Financeira; Compras; Mercado Financeiro e de Capitais; Auditores e Inspetores 

Internos; e do Grupo Bradesco Seguros e BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. O 

Programa de Prevenção e Combate à Corrupção é amparado pelo Código de Conduta Ética, 

pela Política Corporativa Anticorrupção e pelo Comitê de Conduta Ética, todos aprovados 

pelo Conselho de Administração. Há também a Norma Corporativa Anticorrupção, que 

disciplina presentes, brindes, patrocínios e doações e à contratação e à gestão dos parceiros 

de negócios. Seu objetivo é prevenir e combater a corrupção e o suborno, em conformidade 

com a legislação e a regulamentação brasileiras e internacionais. Em 2015 o Banco avaliou 

22 do total de 55 dependências/departamentos que têm interação com o governo ou órgãos 

governamentais, ou seja, 40% para mensuração de riscos relativos à corrupção.444  

A estratégia de sustentabilidade do Banco é objeto de análise direta do Conselho de 

Administração por meio do Comitê de Sustentabilidade. Este comitê é composto dos 

diretores vice-presidentes e dois conselheiros e se reúne no mínimo a cada 3 meses, sendo 
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coordenado pelo diretor-executivo gerente e diretor de Relações com Investidores. Foi criada 

em 2015, a Comissão de Sustentabilidade, composta de 11 departamentos e subordinada ao 

Comitê de Sustentabilidade, com o intuito de assessorá-lo.445 Além disso, o Banco conta 

com uma Norma de Engajamento de Partes Interessadas, que traz formas de ação de 

engajamento de partes interessadas como consulta, diálogo, colaboração e empoderamento, 

para identificar, compreender e responder às demandas, assim como promover a construção 

de relações respeitosas, inclusivas, participativas e de confiança.446  

Por fim, em matéria de controles internos, a avaliação de riscos é feita pelo Sistema 

de Controles Internos. Este sistema abrange o Conselho de Administração, os comitês que o 

assessoram, as diretorias executivas e departamentais, os titulares e gestores de dependências 

e todos os demais funcionários. Para a implementação das políticas de controles internos, 

são disponibilizadas assertivas a funcionários aleatoriamente selecionados, além de palestras 

e eventos sobre o assunto, bem como cartilhas e outros materiais de comunicação. A 

metodologia de controles internos aplicada no Bradesco está alinhada ainda às diretrizes do 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), versão 

2013.447 

 

                                                      
445 BANCO BRADESCO S.A. Relatório Integrado 2015. Osasco: Bradesco, 2016. Disponível em: 
<https://www.bradescori.com.br/site/conteudo/informacoes-financeiras/relatorios-anuais.aspx?secaoId=811>. 
Acesso em: 5 jan. 2017, p. 57. 
446 Estas medidas variam de acordo com o grau de envolvimento das partes interessadas: “5.1 Consulta: 
Qualquer forma de consultar os públicos de interesse com o objetivo de entender o seu ponto de vista e quais 
são suas demandas relacionadas ao desempenho da Organização. Ações de consulta podem ser 
estrategicamente utilizadas com públicos numerosos e em situações em que outras iniciativas apresentem 
dificuldades de implementação. Contudo, é fundamental garantir que as informações coletadas sejam utilizadas 
nos processos de tomada de decisão interna; 5.2 Diálogo: O diálogo é um nível mais avançado de engajamento, 
que permite a troca de informações, atendimento e resposta para cada demanda encaminhada. As iniciativas de 
diálogo podem ser realizadas presencialmente, por meios eletrônicos ou em eventos, além disso, podem 
contemplar um ou mais públicos de interesse. Por meio dessa iniciativa é possível construir influências que 
visem ponderar demandas e estabelecer consensos; 5.3 Consulta: Envolvem a formalização de algum apoio ou 
o desenvolvimento de uma atividade ou projeto de interesse comum. As colaborações envolvem a divisão de 
responsabilidades. É esperado que as iniciativas empreendidas sejam avaliadas, a fim de que os aprendizados 
sejam consolidados e de que os interessados tenham acesso às informações; e 5.4 Ações de empoderamento 
são caracterizadas como a forma mais ampla e inclusiva de engajamento, contemplam iniciativas em que o 
stakeholder é responsável por parte do processo de tomada de decisão e está presente de forma sistêmica, 
apoiando o posicionamento do Bradesco.” Id., Norma de Engajamento de Partes Interessadas. [s.l]: 
Bradesco, [2016]. Disponível em: 
<https://www.bradescosustentabilidade.com.br/manager/uploads/file/Norma de Engajamento de Partes 
Interessadas.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2017, pp. 4-5. 
447 Id., Relatório Integrado 2015. Osasco: Bradesco, 2016. Disponível em: 
<https://www.bradescori.com.br/site/conteudo/informacoes-financeiras/relatorios-anuais.aspx?secaoId=811>. 
Acesso em: 5 jan. 2017, p. 58. 
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8.4 Santander Brasil 

Dentre os cinco maiores bancos de varejo do país, e três maiores privados, somente 

um é controlado por um grupo estrangeiro: o Santander Brasil. O Grupo Santander foi 

fundado em 1857 na província da Cantábria, Espanha. Ele ingressou no mercado brasileiro 

em 1957, mediante um acordo firmado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A.448 Nos 

anos 1990, o banco consolidou uma forte presença na América Latina. No Brasil, adquiriu o 

Banco Geral do Comércio em 1997, o Banco Noroeste em 1998, o Conglomerado Financeiro 

Meridional composto pelos bancos Meridional e Bozano Simonsen em janeiro de 2000. Em 

novembro de 2000, o Santander adquiriu o Banespa da União.449. Em 2006, o Banco 

Santander Meridional incorporou o Banco Santander Brasil, o Banco Santander S.A. e o 

Banespa, que se tornou Banco Santander Banespa S.A., e, posteriormente, Banco Santander 

(Brasil) S.A., que aqui será denominado Santander Brasil. 

Em novembro de 2008, um consórcio composto pelo Santander Espanha, o The 

Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., denominado RFS Holdings 

B.V., adquiriu 96,95% do ABN Amro, que à época controlava o Banco Real, um dos maiores 

bancos de varejo do Brasil, sendo a aquisição aprovada pelo CADE em relação às entidades 

brasileiras em dezembro de 2007. No primeiro semestre de 2008, o Santander passou a 

administrar as atividades do ABN Amro no Brasil, antes de propriedade do grupo Fortis. Em 

julho de 2008, o Santander assumiu o controle acionário do Banco Real e, em 29 agosto do 

mesmo ano, foi aprovada em assembleias gerais a incorporação das ações de emissão do 

Banco Real pelo Santander Brasil, resultando em o Banco Real se tornar uma subsidiária 

integral do Santander Brasil. Em 30 de abril de 2009, foi aprovada a incorporação do Banco 

Real pelo Santander Brasil, e este passou a ser o terceiro maior banco privado do país.450 

Os maiores acionistas do Santander Brasil são: (i) a empresa holandesa Sterrebeeck 

B.V., subsidiária do Banco Santander S.A. (Espanha)451 detendo 46,99% das ações 

ordinárias e 46,70% das ações preferenciais, perfazendo o total de 46,85% do capital social; 

                                                      
448 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Santander no Brasil: História. [2016]. Disponível em: 
<https://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=6413>. Acesso em: 5 jan. 
2017. 
449 COSTA, Fernando Nogueira da. Brasil dos Bancos. São Paulo: Edusp, 2012, p. 389. 
450 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Santander no Brasil: História. [2016]. Disponível em: 
<https://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=6413>. Acesso em: 5 jan. 
2017. 
451  BLOOMBERG L.P. Company Overview of Sterrebeeck B.V. Disponível em: 
<http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=73426497>. Acesso em: 5 jan. 
2017. 
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(ii) o Grupo Empresarial Santander S.L., detentor de 28,76% das ações ordinárias e 27,47% 

das ações preferenciais, perfazendo o total de 28,13% do capital social; (iii) o Banco 

Santander S.A. (Espanha), com 13,46% das ações ordinárias e 13,96% das ações 

preferenciais, correspondente a 13,72% do total do capital social do Santander Brasil; (iv) 

Santander Insurance Holdings S.L., com 0,10% das ações ordinárias, equivalente a 0,05% 

do capital social; e (v) administradores, com 0,11% das ações ordinárias e 0,12% das ações 

preferenciais, totalizando 0,11% do capital social. As ações em circulação no mercado (free 

float) são 9,97% das ações ordinárias e 11,09% das ações preferenciais, totalizando 10,52% 

do total do capital social.452 

O Conselho de Administração do Santander Brasil é composto de 10 membros, 4 

independentes, com mandato de dois anos, permitida a reeleição. Conforme o art. 14 do 

Estatuto Social, o numero mínimo é de 5 conselheiros e o máximo, de 12, sendo, no mínimo, 

20% independentes453. Os conselheiros passam por uma avaliação periódica de desempenho 

com assessoria de empresa especializada.454 

Dentre a competências do Conselho de Administração do Santander previstas no 

Estatuto Social destacam-se: (i) aumento do capital social do banco, que tem capital 

autorizado, conforme art. 5º, §1º, do Estatuto Social (art. 17, XIII); (ii) autorizar a 

constituição de joint ventures ou realização de alianças estratégicas com terceiros (art. 17, 

                                                      
452 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Composição Acionária. [2016]. Disponível em: 
<https://www.ri.santander.com.br/show.aspx?idMateria=59d/zqZLtaULjbVROcCLrA==>. Acesso em: 5 jan. 
2017. 
453 Conforme o art. 14, §3º, do Estatuto Social do Santander Brasil: “ ‘Conselheiro Independente’significa o 
Conselheiro que: (i) não tem qualquer vínculo com a Companhia, exceto a participação no capital social; (ii) 
não é Acionista Controlador (conforme definido no artigo 40 deste Estatuto Social), cônjuge ou parente até 
segundo grau daquele, não é  ou não tenha sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado à Companhia ou a entidade 
relacionada ao Acionista Controlador (ressalvadas as pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou 
pesquisa); (iii) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista 
Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não é fornecedor ou comprador, direto ou 
indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) 
não é funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços 
e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não é cônjuge ou parente 
até segundo grau de algum administrador da Companhia e (vii) não recebe outra remuneração da Companhia 
além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta 
restrição). É também considerado Conselheiro Independente aquele eleito por eleição em separado, por titulares 
de ações votantes que representem pelo menos 15% (quinze por cento) do total das ações com direito a voto 
ou titulares de ações sem direito a voto ou com voto restrito que representem 10% (dez por cento) do capital 
social, nos termos do artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei n º 6.404/76. A qualificação como Conselheiro Independente 
deverá ser expressamente declarada na ata da assembleia geral que o eleger.” Id., Estatuto Social. Disponível 
em: <https://www.ri.santander.com.br/show.aspx?idMateria=EvaCCUsp4QwjMClHReBe9A==>. Acesso 
em: 5 jan. 2017. 
454 Id., Relatório Anual 2015. São Paulo: Banco Santander (Brasil) S.A., 2016. Disponível em: 
<https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Espaco-de-
Praticas/Paginas/NoticiaparadivulgacaodoRAnoPortaldeSustentabilidade.aspx>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 
13. 
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XIX); (iii) nomear e destituir os membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de 

Remuneração, preencher as vagas que se verificarem por morte, renúncia ou destituição e 

aprovar o Regimento Interno do órgão (art. 17, XXI); (iv) aprovar as políticas de divulgação 

de informações ao mercado e negociação com valores mobiliários do Banco (art. 17, XXV); 

(v) manifestar-se favorável ou contrariamente a oferta pública de aquisição de ações (art.17, 

XXVII); (vi) criar comissões e/ou comitês auxiliares, técnicos ou consultivos, permanentes 

ou não, definir as respectivas responsabilidades e competências que não aquelas atribuídas 

ao próprio Conselho de Administração nos e fiscalizar sua atuação (art. 17, XXIX); e (vii) 

supervisionar o planejamento, operacionalização, controle e revisão da política de 

remuneração dos administradores da Companhia, observadas as propostas do Comitê de 

Remuneração (art. 17, XXXII).455 

Além disso, o Conselho de Administração é assessorado por quatro comitês de 

assessoramento: além dos estatutários comitês de auditoria e remuneração, também há o 

Comitê de Riscos, que valida e assegura a adequação dos riscos aos limites aprovados pelo 

Conselho de Administração, e o Comitê de Governança Corporativa, Nomeação e 

Sustentabilidade, que define políticas e diretrizes nos temas socioambientais e de 

governança, e trata da eleição e sucessão dos diretores.456 

A diretoria estatutária, denominada pelo Estatuto Social, “Diretoria Executiva”, é 

composta por, no mínimo 2 e, no máximo, 75 membros com mandato unificado de 2 (dois) 

anos, permitida a reeleição, dentre os quais, 1 (um) é o Diretor Presidente, e os demais 

poderão ser designados Diretores Vice-Presidentes Executivos Sêniores, Diretores Vice-

Presidentes Executivos, Diretor de Relações com Investidores, Diretores Executivos e 

Diretores sem designação específica (art. 19, do Estatuto Social). Além disso, a Diretoria 

Executiva conta com um Comitê Executivo, composto pelo Diretor Presidente, pelos 

Diretores Vice-Presidentes Executivos Sêniores e Diretores Vice-Presidentes Executivos, 

que delibera sobre assuntos relacionados à administração dos negócios, suporte operacional, 

recursos humanos, alocação de capital, projetos relevantes nas áreas de tecnologia, 

infraestrutura e serviços, não somente do Banco como também das demais entidades 

                                                      
455 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Estatuto Social. Disponível em: 
<https://www.ri.santander.com.br/show.aspx?idMateria=EvaCCUsp4QwjMClHReBe9A==>. Acesso em: 5 
jan. 2017. 
456 Id., Relatório Anual 2015. São Paulo: Banco Santander (Brasil) S.A., 2016. Disponível em: 
<https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Espaco-de-
Praticas/Paginas/NoticiaparadivulgacaodoRAnoPortaldeSustentabilidade.aspx>. Acesso em: 1 jan. 2017, p. 
13. 
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integrantes do conglomerado Santander no Brasil, e outras atribuições que vierem a ser 

estabelecidas pelo Conselho de Administração. (art. 23, do Estatuto Social).457 

O Santander Brasil conta também com um Código de Ética, Política de Transações 

com Partes Relacionadas, Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, e Política 

Anticorrupção, que disciplina relações com o setor público, privado, doações a partidos 

políticos e patrocínios.458 Em 2002, foi criada uma área de análise de risco socioambiental, 

que analisa os riscos em casos de concessão de crédito superior a R$ 1 milhão. Este risco, 

em operações com valores inferiores, é objeto de análise pela área de compliance do 

banco.459  

A Política de Negociação de Valores Mobiliários é vinculativa a acionistas 

controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do Conselho de Administração, do 

Conselho Fiscal, quando instalado, e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou 

consultivas criados por disposição estatutária, quem quer que, em virtude de cargo, função 

ou posição no banco, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento 

de informações privilegiadas. Também inclui aqueles que tenham relação comercial, 

profissional ou de confiança com o banco, tais como auditores independentes, analistas de 

valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição. Estão 

vinculados também cônjuges ou companheiros e qualquer outro dependente incluído na 

declaração anual de imposto de renda das pessoas listadas acima, com a finalidade de coibir 

o uso de informações privilegiadas no mercado de capitais.460 

 

8.5 Conclusões do Capítulo  

Com base na análise das estruturas de governança corporativa dos principais bancos 

comerciais brasileiros, percebeu-se que a estrutura jurídica que foi se contruindo ao longo 

dos anos permitiu que a atual governança corporativa das instituições financeiras brasileiras 

                                                      
457 Id., Estatuto Social. Disponível em: 
<https://www.ri.santander.com.br/show.aspx?idMateria=EvaCCUsp4QwjMClHReBe9A==>. Acesso em: 5 
jan. 2017. 
458 Id., Práticas de Governança. Disponível em: 
<https://www.ri.santander.com.br/show.aspx?idMateria=N55NYV9V5fqixNdzSMzigA==>. Acesso em: 5 
jan. 2017. 
459 Op. cit, pp. 18-20. 
460  BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Práticas de Governança. Disponível em: 
<https://www.ri.santander.com.br/show.aspx?idMateria=N55NYV9V5fqixNdzSMzigA==>. Acesso em: 5 
jan. 2017. 
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mais relevantes pudesse refletir as transformações pelas quais o modelo brasileiro passou 

em decorrência da conjuntura característica da periodização empreendida no presente 

trabalho. Como visto, Bradesco e Itaú (Unibanco) se expandiram significativamente ao 

longo do Momento I. A atual dimensão do Santander Brasil é fruto da internacionalização 

do mercado bancário brasileiro, das privatizações (no caso, do Banespa) e da concentração 

do Sistema Financeiro Nacional, características dos Momentos II e III. Em relação ao ao 

atual momento, designado Momento IV, percebe-se no presente capítulo a adoção cada vez 

maior de um modelo de construção de imagem que vise responder à inovação tecnológica e, 

sobretudo, às demandas sociais, dado o destaque dado a adotado a políticas de 

sustentabilidade, proteção ao consumidor e compliance. 

9. Conclusões 

 

O presente trabalho buscou descrever a história contemporânea das instituições 

financeiras no Brasil do ponto de vista jurídico. Com isso, buscou-se estabelecer uma 

evolução temporal do arcabouço jurídico aplicável às instituições financeiras brasileiras a 

partir da Lei nº 4.595/1964, que forneceu a principal moldura jurídica do Sistema Financeiro 

Nacional, e buscou percorrer todo o período até hoje com base nas principais ferramentas 

normativas aplicáveis à governança corporativas instituições financeiras do país. 

Se é possível falar em modelo brasileiro de governança corporativa das instituições 

financeiras, é certo que o arcabouço jurídico denominado neste trabalho “regulação da 

governança corporativa”, sempre buscou responder a necessidades conjunturais da economia 

e dos valores da sociedade brasileira. A hipótese de que, em linhas gerais, a construção da 

regulação da governança corporativa contemporânea das instituições financeiras pode ser 

objeto de periodização em 4 grandes momentos históricos foi confirmada ao longo do 

presente trabalho. Com algumas exceções, o surgimento de normas que regularam a 

governança corporativa sempre obedeceu a conjunturas históricas muito bem definidas, que 

foram agrupadas ao longo deste trabalho. 

Em relação ao Momento I, a mudança de governo em 1964 dentro de um contexto 

econômico de grave inflação, deu um impulso maior para que o governo autoritário (até 

então visto como provisório) buscasse modernizar o arcabouço jurídico da economia para 

conseguir alguma legitimidade popular. Não somente o PAEG no início do governo militar, 

como o Plano Trienal já contemplavam a necessidade de se modernizar o sistema financeiro 
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brasileiro como uma forma de promover o desenvolvimento e o combate à inflação. A 

aprovação da Lei nº 4.595/1964, que já estava em tramitação, das Leis de Mercado de 

Capitais (Lei nº 4.728/1965, e, posteriormente, Lei nº 6.385/1976), do Decreto-Lei nº 

157/1967 (com a concessão dos incentivos fiscais para investimento em ações), Lei dos 

Regimes Especiais das Instituições Financeiras (Lei nº 6.025/1974) e Lei das Sociedades por 

Ações (Lei nº 6.404/1976) ilustram bem este contexto. 

No Momento II, o fim do milagre econômico e o aparecimento da hiperinflação 

tornaram expostos alguns dos problemas estruturais da economia brasileira, como elevada 

vulnerabilidade a endividamento externo, que sofreu significativo aumento com as crises do 

petróleo, a ruptura com o sistema de Bretton Woods decorrente da desvinculação do dólar 

ao padrão-ouro, o aumento de juros pelo Federal Reserve em 1973 e os problemas de gestão 

da dívida pública. No que tange a este último ponto, a forma federativa de Estado agravou o 

problema, na medida em que o próprio setor bancário público estadual, objeto de análise do 

presente trabalho, foi utilizado como instrumento de emissão de numerário, o que agravou o 

problema da inflação. As instituições financeiras estaduais, importantes ferramentas de 

política pública passaram a ser vistas pelo Governo Federal como um problema, pois 

suscitavam vez após vez pacotes de socorro financeiro do BCB.  

Não só as instituições financeiras públicas estaduais sofreram problemas ao longo do 

Momento II. A estabilização econômica fez com que as instituições financeiras privadas 

perdessem o lucro fácil decorrente do floating inflacionário. Esta perda de receita criou 

problemas econômicos que, por sua vez, expuseram diversos problemas contábeis e fraudes, 

como concessão de créditos com inobservância da boa técnica bancária, falta de provisões 

para perdas e rolagem constante de empréstimos. Grandes bancos privados brasileiros, como 

Nacional, Bamerindus e Econômico, bem como os bancos estaduais, com destaque para 

Banespa e Banerj, foram grandes protagonistas deste momento. 

É por isso que o Momento II ficou caracterizado, em matéria de regulação da 

governança corporativa, como um momento de saneamento do sistema financeiro e 

privatizações. Esta conjuntura permitiu que o BCB impusesse uma melhora de governança 

pela adoção de boas práticas bancárias em troca de suas linhas de assistência financeira, no 

âmbito do PROES e do PROER. O Decreto-Lei nº 2.321/1987 passou a tornar o controlador 

pessoalmente responsável pelas obrigações das instituições financeiras no caso de 

decretação do RAET, estendendo-se tal hipótese aos demais casos de decretação de regimes 

especiais e falência em virtude do advento da Lei nº 9.447/1997. Estas medidas jurídicas, 
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além de visar o aperfeiçoamento da governança das instituições financeiras também 

prepararam terreno para a concentração do setor e para as privatizações das instituições 

financeiras estaduais. 

A abertura de mercado nos anos 1990, a expansão internacional das instituições 

financeiras brasileiras, e os movimentos de globalização que difundiram globalmente boas 

práticas de governança corporativa e a busca pela uniformização de padrões regulatórios 

pelas diversas jurisdições também fizeram com que uma agenda de regulação internacional 

se impusesse sobre o sistema financeiro do Brasil. Acordos da Basileia, Novo Mercado, 

listagem de bancos brasileiros em bolsas de valores estrangeiras e guias de boas práticas de 

governança corporativa inspirados em discussões internacionais sobre o tema, contribuíram 

fortemente para moldar a atual governança corporativa nas instituições financeiras. A 

internacionalização do direito da governança corporativa atuou de maneira enérgica no fim 

da década de 1990 e na década de 2000, no que denominamos aqui de Momento III. Soma-

se a isso a influência significativa do direito norte-americano nas práticas de governança e 

de gestão bancária das instituições financeiras brasileiras, como pelo FCPA, FATCA, SOX 

e USA PATRIOT ACT. 

As discussões do atual momento (Momento IV) estão centradas nas respostas às 

demandas sociais em um contexto de novas atribuições de prioridades a valores e 

expectativas sociais. O surgimento dos debates sobre governança corporativa chamou a 

atenção sobretudo dos teóricos de linha marxiana de estudiosos da financeirização do 

capitalismo, como Robert Boyer.461  No dizer de Chesnais, a governança corporativa passaria 

                                                      
461 BOYER, Robert. The Political in the Era of Globalization and Finance: Focus on Some Regulation School 
Research. International Journal Of Urban And Regional Research, [s.l.], v. 24, n. 2, p.274-322, jun. 2000. 
Wiley-Blackwell. http://dx.doi.org/10.1111/1468-2427.00250, p. 311. Robert Boyer também vislumbra a 
governança corporativa e sua normatização por meio da promoção do conceito de maximização do valor das 
ações como modo de regulação para endereçar as contradições de um regime de acumulação próprio de uma 
economia com dominância financeira. Esta é a denominada “Teoria da Regulação” (régulation theory). 
Conforme Robert Boyer, um de seus expoentes, este campo do pensando econômico se interessa em 
reestruturar as relações entre as esferas política e econômica por reconhecer as interações variadas em 
funcionamento nas sociedades contemporâneas, o que conduz a compromissos institucionais e novas formas 
de regulação (“régulation”) que buscam responder a novos regimes de acumulação, sendo o direito uma delas.  
Contudo, é importante fazer uma observação linguística em relação ao uso do termo “régulation” por referida 
escola de pensamento econômico: “In British and American texts, written in English, the French term 
régulation is confused with ‘regulation’ (réglementation in French); furthermore, as a result of conservative 
deregulation strategies, English usage of the term ‘regulation’ has experienced a revival. However, régulation 
theory is not concerned with this area of investigation at all. While régulation theory originated in France, it 
was subsequently enriched by studies of many other countries, and was then faced with a major difficulty in 
the translation of its founding concept. In the words of Michel Aglietta, one of the founding fathers of 
régulation theory, it involves ‘the analysis of the way in which transformations of social relations create new 
economic and non-economic forms, organised in structures that reproduce a determining structure, the mode 
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a ser característica de nova categoria de capitalista financeiro, ou de rentista ativo, e estava 

associada a uma aumento da exploração do trabalho pelo capital.462  as expectativas sociais 

e suas respostas jurídicas fizeram com que, no presente momento, se superasse a visão da 

governança corporativa das instituições financeiras, com foco exclusivo na maximização do 

valor das ações. Cabe então à regulação da governança corporativa conciliar de alguma 

forma os interesses envolvidos, seja por meio de incentivos, seja por meio de sanções.  

Esta priorização de valores não necessariamente econômicos fez perder um pouco o 

sentido exclusivo da governança corporativa como ferramenta de maximização de valor para 

o acionista. Por exemplo, mecanismos de governança socioambiental se tornaram exigência 

regulatória com a Resolução CMN nº 4.327/2014. Somam-se a estas demandas sociais, os 

desafios tecnológicos que evidenciaram um papel mais ativo das áreas de controles de riscos 

operacionais, como proteção e gestão de dados, continuidade de negócios em situações de 

contingências e o uso cada vez maior da internet para a realização de operações, o que tem 

possibilitado o surgimento de novos negócios. Os escândalos de corrupção no Brasil e as 

repercussões sociais deles decorrentes também contribuíram para o aperfeiçoamento de 

políticas de prevenção a atos ilícitos e lavagem de dinheiro nas instituições financeiras. 

Além da reconstrução histórica, o presente trabalho demonstrou que o atual sistema 

jurídico deve vislumbrar uma governança corporativa não mais tão oposta à regulação 

estatal, mas moldada por ela, e que não se preocupa exclusivamente com os interesses dos 

acionistas ou simplesmente em endereçar o conflito entre propriedade e controle. Em 

especial no caso dos bancos, nos quais os maiores provedores de recursos são os 

depositantes, a regulação do sistema financeiro visa assegurar que a governança corporativa 

resguarde seus interesses, muitas vezes à frente dos interesses dos acionistas, como bem 

ilustram as regras de responsabilidade ilimitada e a Resolução CMN nº 4.193/2013 em caso 

de descumprimento das regras prudenciais de Basileia III.  

Como já afirmado no primeiro capítulo do presente trabalho, é evidente que este 

agrupamento histórico não corresponde a períodos absolutamente estanques. A divisão teve 

                                                      
of production”. BOYER, Robert. Introduction. In: BOYER, Robert; SAILLARD, Yves. Régulation 
Theory: The state of the art. Londres, Nova York: Routledge, 2002. Pp. 1-2. 
462 A governança corporativa está, segundo Chesnais, associada a adoção pelos dirigentes das empresas, dos 
elementos constitutivos da nova relação salarial, como mudanças organizacionais indispensáveis para a 
introdução das tecnologias portadoras de uma taxa de exploração aumentada”. CHESNAIS, François. A teoria 
do regime de acumulação financeirizado: conteúdo, alcance e interrogações. Economia e 
Sociedade, Campinas, v. 11, n. 1, p.1-44, jan./jun. 2002. Disponível em: 
<http://www.puro.uff.br/sites/default/files/user52/01-Chesnais financeirização.pdf>. Acesso em: 1 jan. 2017, 
p. 9. 
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por objetivo agrupar as reformas ou inovações jurídicas de forma cronológica, de acordo 

com as principais demandas características de cada momento da história, de modo a 

demonstrar como cada elemento do que podemos denominar de “modelo brasileiro de 

governança corporativa das instituições financeiras”, foi sendo construído ao longo dos anos.  

Visto que a história é uma obra que nunca termina, a realidade está sempre em 

mutação e o direito, em especial a estabilidade do direito econômico, muitas vezes depende 

de determinados arranjos políticos contingentes, acredita-se que a utilidade deste trabalho 

consiste na sistematização inédita, contextualizada historicamente, da regulação da 

governança corporativa das instituições financeiras e de suas práticas.  

A abordagem aqui não é nova. A literatura da escola de pensamento denominada 

“Varieties of Capitalism” tem incorporado o estudo comparado da governança corporativa 

como um elemento importante para a compreensão do desenvolvimento econômico e social 

de diversos países, tanto desenvolvidos como subdesenvolvidos, com a utilização dos 

conceitos de economia de mercado liberais, coordenadas ou hierárquicas.463 Contudo, seu 

foco tem sido o sistema produtivo, ou a “economia real”, ou o financiamento desta economia, 

mas sem foco nas instituições financeiras propriamente ditas. Neste sentido, o presente 

trabalho se distancia desta vertente. 

Conforme já mencionado no capítulo introdutório, a presente pesquisa visa alcançar 

algum objetivo. Neste caso, o objetivo é dúplice: espera-se que seja significativo dentro de 

uma agenda de pesquisa em Direito Comercial e Econômico, que enxergue o arcabouço 

jurídico não só como contextualizado dentro de uma determinada realidade, fato já óbvio, 

mas que busque expor como e em que medida esta contextualização ocorre. O segundo é 

permitir ao intérprete do Direito, teórico ou prático, o desenvolvimento de técnicas mais 

sofisticadas de interpretação que levem a um resultado decisório mais adequado, ou legítimo.  

 

  

                                                      
463 HALL, Peter A.; SOSKICE, David. An Introduction to Varieties of Capitalism. In: HALL, Peter A.; 
SOSKICE, David. Varieties of Capitalism: The institutional foundations of comparative advantage. Oxford: 
Oxford University Press, 2001, p 8, 9; 14-17; SCHNEIDER, Ben Ross. Hierarchical Capitalism in Latin 
America: Business, Labor, and the Challenges of Equitable Development. New York: Cambridge University 
Press, 2013, pp. 10, 12 e 13, 139-159. 
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