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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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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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