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Resumo	

 
NEVES, André Rainho das. O desenvolvimento institucional da Comissão de Valores 

Mobiliários e seu impacto no mercado acionário brasileiro: a insuficiência das explicações 

teóricas a partir de uma perspectiva histórica. 2018. 412 p. Tese (Doutorado em Direito 

Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

O presente trabalho analisa o processo de estabelecimento da infraestrutura institucional do 

mercado acionário brasileiro ao longo dos anos 1960 e 1970 – composta principalmente pela 

Lei nº 6.404/76 e pela Lei nº 6.385/76 – e parte da hipótese de que os argumentos teóricos 

desenvolvidos pela Economia Institucional, pela Economia do Desenvolvimento e pelo 

Direito e Desenvolvimento, em torno de duas racionalidades conflitantes (i.e., a 

racionalidade de suporte ao mercado e a racionalidade de distorção do mercado), 

frequentemente utilizados para explicar (i) as motivações e as peculiaridades de referido 

processo de criação institucional e (ii) a inefetividade de tais instituições na promoção do 

desenvolvimento daquele mercado, são insuficientes em sua carga explicativa e 

insatisfatórios em sua carga propositiva. A comprovação de tal hipótese se baseia no estudo 

do processo de criação da infraestrutura institucional do mercado acionário norte-americano, 

largamente baseado na consideração da realidade norte-americana dos anos 1920 e 1930 

como (a) substrato orientador do processo criativo e (b) objeto passível de transformação 

por meio da imaginação e da ressignificação institucionais. As conclusões formuladas a 

partir da análise comparativa dos dois processos históricos apontam para a necessidade de 

aprofundamento das pesquisas relacionadas à efetividade das instituições importadas de 

outros ordenamentos e sistemas jurídicos e sugerem ao legislador a aderência à realidade 

brasileira – em seus aspectos de substrato e objeto – como medida de promoção da 

efetividade institucional. 

 

Palavras-chave: História da regulação. Regulação do mercado de capitais. Lei das 

Sociedades Anônimas. Comissão de Valores Mobiliários. Securities 

and Exchange Commission. Economia Institucional. Direito e 

Desenvolvimento. Direito Comercial. 

 



	

  



	

Abstract	

 
NEVES, André Rainho das. The institutional development of the Brazilian Securities and 

Exchange Commission (CVM) and its impact on the Brazilian stock markets: the 

insufficiency of the theoretical explanations from a historical perspective. 2018. 412 p. PhD 

Thesis in Commercial Law – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

This thesis analyzes the process of establishment of the Brazilian stock market institutional 

infrastructure – comprising mainly the Laws No. 6,404/76 and No. 6,385/76 – in the 1960s 

and 1970s and departs from the hypothesis that the theoretical arguments developed along 

two conflicting argumentative lines (i.e., the market-supporting rationality and the market-

distorting rationality) by authors of the Institutional Economics, Development Economics, 

and Law and Development fields, which are frequently used to explain (i) the reasons and 

the peculiarities of such institutional creative process and (ii) the ineffectiveness of such 

institutions in promoting the stock market development, are insufficient in their explanatory 

capacity and unsatisfactory in their propositive capacity. The development and proof of such 

hypothesis are based on the analysis of the creative process of the institutional infrastructure 

of the U.S.’ stock market in the 1920s and 1930s, largely based on the consideration of US’ 

reality both as (a) the substratum on which such creative process is based and (b) the object 

subject to transformation through institutional imagination and resignification. The 

conclusion of the comparative analysis of both historical processes indicates the need for 

further research in regard to the effectiveness of institutions imported from foreign legal 

orders and systems, and suggests the consideration of Brazilian reality – in both its 

substratum and object functions – by lawmakers as a means to foster institutional 

effectiveness. 

 

Keywords: History of regulation. Capital markets regulation. Brazilian Corporate 

Law. Brazilian Securities and Exchange Commission. Securities and 

Exchange Commission. Institutional Economics. Law and 

Development. Commercial Law. 

 

  



	

  



	

Résumé	

 
NEVES, André Rainho das. Le développement institutionnel de la Commission de Valeurs 

Mobilières et son impact sur le marché boursier brésilien: l’insuffisance des explications 

théoriques d’après la perspective historique. 2018. 412 p. Thèse (PhD) – Faculté de Droit, 

Université de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Le travail présent réalise une analyse sur le processus d’établissement de l’infrastructure 

institutionnelle du marché boursier au long des années 1960 et 1970 – composé notamment 

par la Loi numéro 6.404/76 et par la Loi numéro 6.385/76 – et départ de l’hypothèse, selon 

laquelle les arguments théoriques développés par l’Économie Institutionnelle, l’Économie 

du Développement et le Droit et Développement, autour de deux rationalités conflictuelles  

(i.e., celle du soutien au marché et celle de la distorsion du marché), fréquemment utilisées 

pour expliquer (i) les motivations et les spécificités du processus de la création 

institutionnelle déjà mentionné et (ii) l’inefficacité de telles institutions dans la promotion 

du développement de ce marché, sont insuffisantes en leur capacité explicative et 

insatisfaisantes dans leur capacité propositionnelle. L’épreuve d’une telle hypothèse repose 

sur l’étude du processus de création de l’infrastructure institutionnelle du marché boursier 

nord-américain des années 1920 et 1930 comme (a) substratum qui instruit le processus 

créatif et (b) l’objet passible de transformation par l’imagination et par une nouvelle 

signification institutionnelle. Les conclusions érigées à partir de l’analyse comparative des 

deux processus historiques révèlent la nécessité d’un approfondissement des recherches sur 

l’efficacité des institutions importées d’autres juridictions et systèmes juridiques et, en plus, 

suggèrent au législateur l’adhérence à la réalité brésilienne – dans ses aspects de substratum 

et objet – comme moyen de promouvoir l’efficacité institutionnelle. 

 

Mots-clés: Histoire de la régulation. Régulation du marché des capitaux. Loi dès 

les Sociétés par Actions. Commission de Valeurs Mobilières. 

Securities and Exchange Commission. Economie Institutionnelle. 

Droit et Développement. Droit Commercial. 
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	 1 

Introdução 
 

“Sem se confundir com vespas, menos ainda com 
andorinhas, aquelas ideias todas migraram até nós, 

desde os primórdios, como aves de mau agouro, mas 
sobretudo como aves de rapina. Quebraram o nosso 

moral, levando-nos a recusar nossas próprias 
potencialidades humanas, tornando-nos dóceis e servis 

diante da vontade do colonizador.”1 
 

As análises realizadas e as formulações elaboradas ao longo do presente trabalho 

têm, essencialmente, um objeto e um objetivo, respectivamente. Delimitá-los de maneira 

precisa é a finalidade desta introdução. 

 

O objeto central de análise deste trabalho é o processo de estabelecimento das 

principais instituições2 que determinaram os contornos do mercado acionário brasileiro nos 

anos 1960 e 1970 e, em especial, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) – 

representação simbólica3 do mercado seguro, eficiente e, sobretudo, útil ao desenvolvimento 

econômico nacional que se pretendia, então, instituir.  

 

A análise do objeto referido – o processo de estabelecimento da regulação do 

mercado acionário brasileiro, em geral, e a criação da CVM, em particular – foi desenvolvida 

de forma contextual4: o trabalho procurou, essencialmente, identificar as principais 

																																								 																					
1 NASSAR, Raduan. A Corrente do esforço humano. In: NASSAR, Raduan. Obra Completa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2016, p. 412. 
2 As definições de instituição formuladas por Douglass North (NORTH, Douglass. Institutions, institutional 
change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990) e por outros autores, à luz 
das racionalidades de suporte ao mercado e de distorção do mercado serão objeto de análise pormenorizada 
no Capítulo 1 deste trabalho, abaixo. 
3 Por “simbólico” não pretendo, neste momento, fazer qualquer alusão à efetividade da CVM como regulador 
do mercado de ações brasileiro (i.e., não pretendo afirmar que a função desempenhada por ela era ou é 
“hipertroficamente simbólica” e, portanto, inefetiva) mas referir apenas que, estruturada para ser o órgão 
regulador do novo mercado de capitais que se estabelecia, a CVM representou, no momento de sua criação, a 
consagração (a materialização) dos objetivos de segurança, eficiência e utilidade que informavam a reforma 
do mercado acionário implementada (em outras palavras, foi símbolo de tal reforma). A ideia de legislação 
“hipertroficamente simbólica” formulada por NEVES, Marcelo. A Constitucionalização simbólica. São Paulo: 
Editora Martins Fontes, 2007, diz respeito à falta de vigência social de determinadas normas e à consequente 
perda de sua capacidade de orientar as condutas dos seus destinatários e não se aplica, a esta altura, à análise 
do funcionamento da CVM. 
4 A exemplo do trabalho desenvolvido por Joel Seligman em relação à criação e ao desenvolvimento da 
Securities and Exchange Commission nos EUA. Nas palavras do autor referido, a metodologia chamada 
“contextualism” é baseada na análise do contexto em que se deu a criação de determinada instituição, 
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motivações que levaram ao estabelecimento daquela infraestrutura institucional, inseridas 

em um contexto histórico específico, e que condicionaram, em boa medida, o desenho 

institucional projetado, a estrutura e a atuação da CVM e, de forma geral, o desenvolvimento 

do mercado acionário ao longo dos anos posteriores. Nesse sentido, sendo as leis a primeira 

dimensão contextual5, a análise conduzida se baseou amplamente no exame (i) do contexto 

(econômico, ideológico, político e regulatório) e do programa6 de desenvolvimento 

econômico que informaram o processo criativo da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 

(“Lei nº 6.404/76” ou “Lei das S.A.”), e da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 (“Lei nº 

6.385/76” ou “Lei da CVM”); (ii) dos processos de elaboração e de aprovação legislativa 

por que passaram; assim como (iii) das disposições mais relevantes contidas em seus textos.  

 

Partindo da ideia de que a “elaboração das leis [relativas ao mercado de capitais] (...) 

representou a cristalização e manifestação de teorias sobre o desenvolvimento econômico e 

o papel do Estado no estímulo à formação de capitais partilhadas em comum pelos 

planejadores de vários ministérios”7, no entanto, o trabalho procurou, como etapa preliminar 

à análise indicada acima, apresentar e examinar os argumentos téoricos desenvolvidos por 

autores da Economia Institucional, da Economia do Desenvolvimento e do Direito e 

Desenvolvimento8 associados às motivações, ao contexto e ao programa de 

desenvolvimento acima referidos, relacionando-os ao processo de estabelecimento da 

infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro objeto deste trabalho e aos 

contornos finais que ela assumiu em 1976. Em outras palavras, se “a lei do mercado de 

capitais no Brasil é ‘teoria econômica congelada’”9, necessária se fez, para a compreensão 

																																								 																					
necessário à compreensão tanto de suas finalidades quanto de suas fragilidades e potencialidades. Para mais, 
ver SELIGMAN, Joel. The transformation of Wall Street: a history of the Securities and Exchange 
Commission and modern corporate finance. Boston: Northeastern University Press, 1995, p. IX. 
5 Nas palavras de SELIGMAN, op. cit., p. IX, “[b]y context, I mean first textual context, that is, a full 
development of the structure of the statutes, rules, and agency interpretations in the field”. 
6 Faço referência à diferenciação entre “declarações de políticas”, “planos”, “programas de desenvolvimento e 
“projetos” formulada por Roberto Campos e desenvolvida em maior detalhe no Capítulo 2, abaixo. 
7 Nas palavras de David Trubek (TRUBEK, David M.; VIEIRA, Jorge Hilário Gouvêa; SÁ, Paulo Fernandes 
de. Direito, Planejamento e Desenvolvimento do Mercado de Capitais Brasileiro – 1965-1970. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2011, p. 67), “[a] elaboração das leis nesse período e nessa área representou a cristalização e 
manifestação de teorias sobre o desenvolvimento econômico e o papel do Estado no estímulo à formação de 
capitais, partilhadas em comum pelos planejadores dos vários ministérios. Esses pontos de vista se haviam 
sedimentado através de estudos e debates antes depois do movimento militar de 1964, que colocou no poder 
os referidos grupos de planejadores”. 
8 Por Economia Institucional, Economia do Desenvolvimento e Direito e Desenvolvimento faço referência às 
áreas da Economia e do Direito objeto do Capítulo 1, abaixo. Para mais, ver notas de rodapé nº 1, 2 e 3 da Parte 
I, abaixo. 
9 TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 67. 
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do processo criativo, das peculiaridades e dos objetivos daquela, o entendimento mais 

profundo desta.  

 

Por fim, o trabalho buscou relacionar, à luz dos argumentos teóricos referidos, (i) 

aquelas motivações e aquele contexto que envolveram o processo de estabelecimento da 

infraestrutura institucional objeto deste trabalho, bem como seus reflexos nos textos legais 

daquelas instituições, a (ii) algumas das deficiências da atuação da CVM e das dificuldades 

enfrentadas pelo mercado de ações brasileiro na consecução dos objetivos a ele atribuídos 

quando de sua criação. De outra maneira, procurou-se explicar, por meio de tais argumentos 

teóricos, como as motivações, o contexto, o programa de desenvolvimento e seus reflexos 

na redação da Lei das S.A. e na Lei da CVM impactaram, negativamente, a efetividade de 

tais instituições e do próprio mercado de ações na promoção das finalidades a eles 

atribuídas10. 

 

No que diz respeito ao seu objetivo, o presente trabalho pretendeu elaborar 

formulações, expressões de determinado expertise, que servissem como ferramenta em 

futuras disputas institucionais relacionadas à regulação do mercado acionário brasileiro11. 

Mais do que um diagnóstico da situação atual e das potenciais explicações para a 

inefetividade (no sentido de incapacidade de efetivamente promover as finalidades a ela 

atribuídas) (i) da atuação da CVM na promoção do desenvolvimento do mercado acionário 

brasileiro e (ii) do próprio mercado acionário brasileiro na promoção do desenvolvimento 

econômico nacional, procurou-se, ao longo do texto, construir argumento útil na luta 

(struggle) institucional. 

 

																																								 																					
10 De acordo com David Trubek, considerando que (TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 64) “[a] lei moderna 
não pode ser dissociada da política por ser a lei, em si mesma, um instrumento objetivo forjado por uma 
sociedade para desempenhar certas funções e atingir certos fins”, para se verificar a efetividade de 
determinadas instituições é necessário compreender, além da teoria econômica que tais instituições cristalizam, 
as funções e finalidades cujo desempenho e atingimento se pretendeu por meio da criação institucional. 
11 Os termos em itálico neste parágrafo e no seguinte (terrain of engagement), são referências ao trabalho de 
David Kennedy que discute, dentre outros temas, o papel a ser desempenhado pelo conhecimento técnico 
(expertise) nas disputas (struggles) institucionais entre grupos vitoriosos em disputas anteriores e grupos 
interessados em alterar o arranjo institucional – e a consequente distribuição de vantagens e desvantagens – 
então vigente. Como se verá, a análise e os argumentos desenvolvidos no presente trabalho, inclusive do ponto 
de vista acadêmico, poderão ser utilizados como ferramenta (e a expectativa do autor é de que de fato o sejam) 
em futuras disputas institucionais sobre o mercado de ações brasileiro e sua regulação. Para mais, ver 
KENNEDY, David. A World of Struggle – how power, law and expertise shape global political economy. 
Princeton: Princeton University Press, 2016. 
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Nesse sentido, para especificar ainda mais o objeto central das análises realizadas a 

seguir e estabelecer de forma concreta as fronteiras do terreno de engajamento (terrain of 

engagement) em que o argumento que se pretendeu desenvolver se situa, é necessário 

definir, ainda que em linhas gerais, de um lado, as motivações, circunstâncias e 

peculiaridades do processo criativo da infraestrutura institucional do mercado acionário 

brasileiro acima referidas e, de outro, as linhas argumentativas da Economia Política e do 

Direito mais frequentemente utilizadas para explicar os fenômenos analisados pelo presente 

trabalho – i.e., (i) o processo de estabelecimento da CVM e da infraestrutura institucional do 

mercado brasileiro e (ii) as deficiências da atuação da CVM e as dificuldades enfrentadas 

pelo mercado de ações brasileiro na consecução dos objetivos a ele atribuídos quando de sua 

criação –, as quais serão posteriormente confrontadas com a explicação teórica aqui 

formulada.  

 

Nessa ordem de ideias, em linhas gerais, em relação às motivações do 

estabelecimento da infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro 

(compreendendo, por indissociáveis, as Leis nº 6.385/76 e nº 6.404/76, dentre outras), o 

trabalho analisou o processo de criação da “estrutura jurídica necessária ao fortalecimento 

do mercado de capitais de risco no País” e “[à] modernização da estrutura jurídica da grande 

empresa” à luz de seus objetivos de (i) promoção da “mobilização da poupança popular e 

seu encaminhamento voluntário para o setor empresarial” e (ii) estabelecimento “de uma 

sistemática que assegur[asse] ao acionista minoritário o respeito a regras definidas e 

equitativas, as quais, sem imobilizar o empresário em suas iniciativas, ofere[cessem] 

atrativos suficientes de segurança e rentabilidade”12. 

 

Em relação às circunstâncias político-econômicas em que tais motivações se 

inseriam, a análise se circunscreveu ao programa de desenvolvimento econômico que as 

informava. Referido programa se caracterizou, politicamente, por “um ambiente (...) estável 

(...) que permitiu que as decisões econômicas se formulassem por critérios técnicos isentos 

																																								 																					
12 Todos os trechos entre aspas foram retirados dos itens 4 e 5(c) de SIMONSEN, Mario Henrique. Exposição 
de Motivos nº 196, de 24 de junho de 1976. Brasília: [s.n.], 1976, relativa à Lei nº 6.404/76 (grifos do autor). 
Íntegra do documento se encontra disponível em http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis-
decretos/anexos/EM196-Lei6404.pdf (consulta realizada em 13 de outubro de 2017).  
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de injunções eleitorais”13, com “diminuição temporária do grau de participação”14, e, 

economicamente, pelos objetivos de (i) criação e fortalecimento da grande empresa 

nacional15, teoricamente melhor preparada para competir internacionalmente e promover a 

integração da economia nacional ao sistema-mundo capitalista em posição não-periférica16, 

e (ii) superação do gargalo poupança-investimento17 por meio do estabelecimento – baseado 

na atuação estatal18 – de uma economia de mercado estruturalmente liberal e apenas 

conjunturalmente keynesiana19. 

 

No que diz respeito às peculiaridades do regulador e do mercado de ações brasileiro, 

a análise pretendeu detalhar, de um lado, alguns aspectos – e consequências para o 

desenvolvimento do mercado de ações brasileiro – da atuação errática da CVM, de outro, 

alguns dos fatores que colaboraram para o alto grau de concentração, baixo nível de 

																																								 																					
13 SIMONSEN, Mario Henrique. O Modelo brasileiro de desenvolvimento. In: SIMONSEN, Mario Henrique; 
e CAMPOS, Roberto de Oliveira. A Nova Economia Brasileira. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército e 
Editora e Livraria José Olympio, 1975, pp. 1-2 (grifos do autor). 
14 CAMPOS, Roberto de Oliveira. Arrancada e colapso – a peripécia dos países em desenvolvimento. In: 
SIMONSEN; CAMPOS, 1975, p. 32 (grifos do autor). 
15 Faço referência à crítica formulada por Modesto Carvalhosa ao caráter concentrador do anteprojeto da lei 
das sociedades anônimas em CARVALHOSA, Modesto. A Nova Lei das Sociedades Anônimas: seu modelo 
econômico. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1977. 
16 Faço referência ao trabalho de Immanuel Wallerstein que analisa a integração das economias nacionais na 
economia globalizada em posições centrais (marcadas por sistemas de produção altamente especializados e 
intensivos em capital), semi-periféricas e periféricas (em menor e maior grau, respectivamente, marcadas por 
sistemas de produção intensivos em mão-de-obra e produtores de matérias primas necessárias ao abastecimento 
das economias centrais). Para mais sobre o sistema-mundo capitalista, ver WALLERSTEIN, Immanuel. The 
capitalist world-economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1977, pp. 1-36. 
17 Faço referência ao modelo de crescimento econômico denominado Harrod-Domar, de acordo com o qual o 
crescimento econômico está diretamente relacionado à taxa de poupança e à taxa de investimento de 
determinada economia. Para mais, ver RAY, Debraj. Development Economics. Princeton: Princeton University 
Press, 1998, p. 53. Análise mais detalhada do modelo e de suas limitações será apresentada no Capítulo 1, 
abaixo. 
18 Faço referência ao trabalho de Fernand Braudel e à ideia formulada por ele de acordo com a qual, desde sua 
origem, o Estado moderno “ora favorece [o capitalismo], ora o desfavorece; ora o deixa estender-se, ora lhe 
quebra as molas”. O trecho transcrito, no trabalho do autor, sintetiza o argumento segundo o qual, no início do 
desenvolvimento do sistema capitalista, o estabelecimento de barreiras protecionistas e de limitações à entrada 
de novos agentes econômicos em determinado mercado pelo Estado, na medida em que garantiam o monopólio 
e a acumulação capitalistas, foi fundamental para o desenvolvimento deste modo de produção. Para mais, ver 
BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo. São Paulo: Editora Rocco, 1987, p. 43. No mesmo sentido, 
RAJAN, Raghuram G.; ZINGALES, Luigi. Saving capitalism from the capitalists: unleashing the power of 
financial markets to create wealth and spread opportunity. Princeton: Princeton University Press, 2004, pp. 
XI e 276, segundo os quais os mercados não florescem sem a mão visível do governo, necessária para manter 
a infraestrutura que habilita os participantes a empreender com liberdade e confiança. 
19 Faço referência à formulação de Mario Henrique Simonsen acerca da teoria econômica orientadora do 
projeto de desenvolvimento econômico dos primeiros anos do regime militar, a qual tinha “o pensamento 
clássico como a condicionante de estrutura e o keynesiano como de conjuntura”, para descrever sinteticamente 
a economia essencial e estruturalmente “de mercado”, com atuação pontual e conjuntural do Estado – o menor 
possível, pelo menos em teoria –, que se pretendia então estabelecer e fortalecer. Para mais, SIMONSEN, 
1975, pp. 11 e seguintes. 
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capitalização, pequeno número de companhias listadas e de investidores minoritários no 

mercado de ações brasileiro.  

 

Em relação à capacidade da infraestrutura institucional do mercado de ações 

brasileiro de atingir as finalidades a que foi proposta – em relação à efetividade de tais 

instituições –, o presente trabalho procurou desenvolver o argumento segundo o qual, em 

boa medida por conta das motivações, circunstâncias e peculiaridades que informaram seu 

estabelecimento e desenvolvimento posterior, tal infraestrutura é – e foi desde sempre – 

incapaz de promover, de forma prolongada, um equilíbrio virtuoso20 no mercado de ações 

brasileiro, seja por meio do fortalecimento da confiança entre investidores – por sua vez, 

baseado na proteção adequada aos acionistas minoritários –, seja pela sinalização clara aos 

agentes econômicos de seus objetivos como instrumento de política econômica de 

desenvolvimento. A título exemplificativo, apresentamos como indício (i) da primeira falha 

a necessidade de criação de alternativas institucionais à regulamentação estatal, baseadas na 

autorregulação, tais como o Novo Mercado, que incluiu a criação de uma câmara de 

arbitragem para a resolução de conflitos envolvendo as companhias abertas listadas nos 

segmentos especiais de listagem da BM&FBovespa; e (ii) da segunda, as substanciais 

alterações legislativas por que passaram os direitos dos acionistas minoritários quando das 

reformas das Leis nº 6.404/76 e 6.385/76 em 1997 e 2001.  

 

Devidamente delimitados os aspectos do objeto central do presente trabalho 

analisados a seguir – as motivações, circunstâncias e peculiaridades acima referidas – e 

estabelecida a correlação entre tais características e a (in)efetividade da infraestrutura 

institucional descrita na promoção do desenvolvimento do mercado acionário e da economia 

nacionais, o trabalho procurou elaborar hipótese teórica explicativa dos fenômenos 

observados capaz de servir como argumento em futuras disputas institucionais relacionadas 

à regulação do mercado acionário e à atuação e competências do regulador. 

 

Considerando que a força argumentativa da hipótese aqui formulada (abaixo 

enunciada) depende tanto da delimitação clara das linhas argumentativas a que ela se opõe 

																																								 																					
20 Tradução livre de “strong equilibrium”. Para mais, ver BLACK, Bernard. Strengthening Brazil’s securities 
markets. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Revista de Direito Mercantil, Econômico e Financeiro, 
2000, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=247673, p. 3 (consulta realizada em 
7 de outubro de 2017). 
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quanto da capacidade explicativa de suas formulações para a compreensão dos fenômenos 

analisados, foi necessário, inicialmente, examinar os argumentos teóricos desenvolvidos por 

autores da Economia Institucional, da Economia do Desenvolvimento e do Direito e 

Desenvolvimento21 frequentemente utilizados para explicar tanto (i) as motivações, 

circunstâncias e peculiaridades acima referidas e como se cristalizam no processo de 

estabelecimento da infraestrutura institucional de um mercado acionário; quanto (ii) a 

inefetividade de determinadas instituições na promoção das finalidades a elas atribuídas. 

 

Tais argumentos se desenvolvem em torno de duas linhas explicativas principais. 

Embora ambas reconheçam a relevância de arranjos institucionais na promoção de 

desenvolvimento econômico, tais linhas se opõem fundamentalmente no que concerne às 

funções sociais, políticas e econômicas que atribuem às instituições, ao Estado e ao 

mercado22 naquele processo. 

 

A primeira dessas linhas se baseia, em larga medida, na ideia de que instituições, 

como regras do jogo, têm por finalidade diminuir as incertezas – e os custos de transação – 

que caracterizam as relações humanas e, assim, promover o florescimento de transações 

progressivamente mais impessoais – i.e., o desenvolvimento de um mercado. Nessa ordem 

de ideias, a efetividade de determinada instituição é condicionada justamente pela sua 

capacidade de se arraigar na prática dos agentes privados que interagem, sendo efetiva 

quando homogeneamente compreendida por seus destinatários e, consequentemente, 

redutora da insegurança inerente às relações impessoais. Cabem ao Estado, nesse contexto, 

a criação de instituições formais capazes de se arraigarem na prática dos agentes privados e 

a aplicação coerente e homogênea de tais regras de forma a garantir – suportar – o 

funcionamento adequado do mercado estabelecido. 

 

																																								 																					
21 Por Economia Institucional, Economia do Desenvolvimento e Direito e Desenvolvimento faço referência às 
áreas da Economia e do Direito objeto do Capítulo 1, abaixo. Para mais, ver notas de rodapé nº 1, 2 e 3 da Parte 
I, abaixo. 
22 Faço referência ao debate teórico contemporâneo acerca do papel das instituições, instrumentos do Estado, 
na promoção de desenvolvimento econômico (foco da chamada “Good Governance literature”). Segundo 
Mushtaq Khan, apesar do consenso acadêmico relativamente ao impacto positivo da boa governança no 
desenvolvimento econômico de determinado país, há profundo dissenso no que diz respeito às instituições e 
aos limites da atuação estatal que caracterizariam referida boa governança. Para mais, ver KHAN, Mushtaq. 
Governance, economic growth and development since 1960s. Nova York: United Nations Department of 
Economic and Social Affairs, Working Paper for World Economic and Social Survey 2006, 2006. 
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A segunda das linhas argumentativas mencionadas, por sua vez, atribui às 

instituições finalidade distinta: na forma de incentivos e barreiras, instituições são 

instrumentos que, utilizados pelo Estado na elaboração e implementação de um plano de 

desenvolvimento econômico, podem, distorcendo o mercado, promover a alocação de 

recursos escassos de forma mais eficiente, i.e., favorecer o desenvolvimento de 

determinados setores e atividades – ainda que em detrimento de outros23 – capazes de 

agregar produtividade a determinada economia nacional. Nesse contexto, a efetividade de 

determinado arranjo institucional depende diretamente do acerto, pelo Estado planejador, (i) 

no desenho das instituições capazes de alterar a alocação de recursos entre setores da 

economia e (ii) na escolha dos setores e atividades melhor habilitados a promover o ganho 

agregado de produtividade24 referido. 

 

Aplicadas à análise da infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro, 

tais linhas argumentativas fornecem duas explicações teóricas plausíveis para (i) as 

motivações, circunstâncias e peculiaridades acima referidas e como se cristalizaram nas 

instituições estabelecidas; e (ii) sua inefetividade. A primeira de tais explicações, orientada 

pela primeira linha argumentativa referida acima, sustentaria que (a) a infraestrutura 

institucional estabelecida teve como objetivo – motivação – a promoção do desenvolvimento 

do mercado acionário por meio da redução da incerteza inerente às relações interpessoais e 

do consequente envolvimento de agentes de mercado na criação de um círculo virtuoso de 

crescimento; (b) o princípio da divulgação de informações corporativas, por exemplo, na 

medida em que colabora para a redução de tal incerteza, foi um dos mecanismos utilizados 

pelo legislador brasileiro para permitir o florescimento do mercado acionário; (c) a criação 

da CVM como fiscalizador e regulador do mercado acionário procurou proteger o público 

investidor de ofertas e valores mobiliários fraudulentos, aumentando a percepção de 

																																								 																					
23 Faço referência à ideia de desenvolvimento econômico desbalanceado, tal como formulada por Albert O. 
Hirschman em HIRSCHMAN, Albert O. The Strategy of economic development. New Haven: Yale University 
Press, 1958. A consideração conjunta das ideias de que (i) referido desenvolvimento econômico poderia ser 
atingido de forma desbalanceada, e (ii) determinados setores poderiam capitanear tal processo ainda que em 
detrimento de outros não constava da formulação original de Hirschman (segundo a qual o desenvolvimento 
inicial de determinados setores ocorreria antes do desenvolvimento de outros, sem prejudicá-los diretamente), 
mas foi reconhecida pelo autor posteriormente como não necessária. Para mais, ver HIRSCHMAN, Albert O. 
A Dissenter’s confession: the strategy of economic development revisited. In: HIRSCHMAN, Albert O. Rival 
views of market society and other recent essays. Cambridge: Harvard University Press, 1992, pp. 28-30. 
24 Do ponto de vista estritamente econômico, as considerações da segunda linha argumentativa mencionada se 
baseiam amplamente no modelo de crescimento econômico denominado Solow, de acordo com o qual o 
principal fator de promoção do crescimento econômico é o aumento da produtividade (a redução da relação 
capital-output) decorrente da industrialização e do desenvolvimento de novas tecnologias. Para mais, ver RAY, 
op. cit., p. 64. 
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segurança para o investidor e favorecendo o investimento – as transações impessoais; e (d) 

a infraestrutura institucional estabelecida se mostrou inefetiva na exata medida em que não 

foi capaz de se arraigar na prática dos agentes de mercado e de reduzir a incerteza que 

caracteriza as transações impessoais (e.g., a compreensão das regras e de suas finalidades 

não foi compartilhada por todos os agentes envolvidos; a aplicação das regras na resolução 

de conflitos foi errática e/ou imprevisível).  

 

A segunda de tais explicações, por sua vez, orientada pela segunda linha 

argumentativa mencionada anteriormente, sustentaria que (i) a principal motivação que 

informou o estabelecimento da infraestrutura institucional e a promoção do desenvolvimento 

do mercado acionário brasileiro foi a criação de um mecanismo por meio do qual o Estado 

brasileiro poderia escolher os setores econômicos a serem promovidos e os interesses a 

serem favorecidos em detrimento de outros, permitindo o ganho de produtividade agregada 

por meio da alocação e do remanejamento de recursos na economia brasileira; (ii) os 

incentivos fiscais25 criados para investimentos no mercado acionário e a proporção entre 

ações preferenciais e ações ordinárias estabelecida na Lei nº 6.404/76 foram dois dos 

mecanismos utilizados pelo legislador brasileiro para permitir a concentração de recursos – 

sem a perda do controle – nas mãos de grupos controladores e companhias capazes de 

agregar produtividade à economia brasileira em geral; (iii) companhias atuantes em 

determinados setores e atividades, se devidamente capitalizadas, seriam mais capazes de 

competir internacionalmente e, dessa forma, alçar a economia brasileira a posição de 

destaque – central – na economia internacional; e (iv) a inefetividade da infraestrutura 

institucional do mercado acionário se manifestou na medida em que (a) não proporcionou a 

canalização adequada de recursos para setores mais produtivos ou (b) os setores eleitos pelo 

Estado para promover o ganho agregado de produtividade não foram capazes de fazê-lo (e.g., 

o mercado não permitiu a formação de grandes conglomerados empresariais, os campeões 

nacionais; os setores eleitos pelo Estado não desenvolveram tecnologias ou técnicas 

produtivas capazes de gerar ganhos agregados de produtividade na medida em que estavam 

relacionados à produção agrícola ou pecuária e à produção de mercadorias de pequeno valor 

agregado). 

 

																																								 																					
25 Faço referência aos incentivos fiscais disponíveis aos investidores e às sociedades anônimas de capital 
aberto (e.g., FUNDECE, PAEG) descritos por TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., pp. 130-ss. 
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No primeiro caso, as explicações teóricas seguiriam, a criação da infraestrutura 

institucional do mercado acionário brasileiro teria sido informada preponderantemente por 

uma racionalidade de suporte ao mercado; no segundo, as motivações que levaram à sua 

criação seriam baseadas em uma racionalidade de distorção do mercado. 

 

Sob ambas as perspectivas informadas pelas racionalidades de suporte ao mercado 

ou de distorção do mercado, respectivamente, as explicações teóricas acima indicadas 

baseiam suas análises e seus diagnósticos – em relação à efetividade da infraestrutura 

institucional do mercado acionário brasileiro na promoção de desenvolvimento – na 

conformidade ou não dos fenômenos analisados com elementos racionais26 prévia e 

teoricamente estabelecidos: contribuíram tais instituições com o fortalecimento da confiança 

dos pequenos investidores? Ou com a concentração de recursos em setores econômicos mais 

produtivos? Essas são, exemplificativamente, perguntas a que tais explicações buscam 

responder. 

 

A opinião do autor do presente trabalho, e o argumento que se pretendeu desenvolver 

a seguir, é de que ambas as explicações mencionadas, fundamentadas na maior ou menor 

conformidade das escolhas políticas efetivamente implementadas com as racionalidades de 

suporte ao mercado e de distorção do mercado, (i) são insuficientes para (a) explicar 

adequadamente o desenho institucional do mercado acionário e do regulador brasileiro (i.e., 

explicações teóricas baseadas em cada uma das racionalidades indicadas não funcionam 

adequadamente para compreender projetos políticos que misturam elementos característicos 

de cada uma de tais racionalidades, tal como o processo de estabelecimento do mercado 

acionário brasileiro nos anos 1960 e 1970); (b) identificar os principais motivos da 

inefetividade da infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro na consecução 

dos objetivos a que se propôs (i.e., as diferenças existentes entre as racionalidades de suporte 

e de distorção do mercado não explicam porque o mercado acionário brasileiro não se 

desenvolveu da forma mais plena na medida em que há experiências exitosas de mercados 

acionários (y) desenvolvidos baseados tanto em uma quanto em outra racionalidade e (z) que 

se utilizaram de uma combinação de instituições de suporte com instituições de distorção); 

																																								 																					
26 Nas palavras de David Trubek (TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 66), “todo o programa por nós analisado 
repousa numa crença implícita na eficácia da técnica legal como instrumento destinado a moldar e canalizar o 
comportamento dos agentes na esfera econômica”. 
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e (ii) falham em seus aspectos propositivos (i.e., não oferecem saída adequada para o 

problema de inefetividade identificado).  

 

A hipótese desenvolvida ao longo deste trabalho vai no seguinte sentido: informadas 

por racionalidades opostas, ora de suporte ao mercado, ora de distorção do mercado, as 

motivações e circunstâncias que orientaram a criação da infraestrutura institucional do 

mercado acionário brasileiro não levaram em consideração a realidade brasileira, tanto como 

substrato (i.e., não consideraram a realidade econômica e política – democrática – nacional 

no momento da criação institucional) quanto como objeto (i.e., ignoraram o potencial das 

instituições de transformar a realidade). Ao contrário, como em outras ocasiões, tais 

instituições foram o resultado da importação seletiva27 de determinadas instituições 

estrangeiras, despidas tanto de elementos capazes de adaptá-las a realidades distintas quanto 

de seus conteúdos transformadores da realidade socioeconômica. Farsa, não tragédia28. 

 

A hipótese explicativa ora formulada, em outras palavras, pode ser sintetizada como 

segue: (i) vacilando entre duas racionalidades conflitantes, faltou ao processo de 

estabelecimento da infraestrutura institucional do mercado de ações brasileiro (a) aderência 

à realidade nacional e (b) carga transformadora – criativa – de tal realidade; (ii) tal 

deficiência se deve, em boa medida, à tentativa de compreensão e fundamentação das 

decisões políticas tomadas com base exclusivamente nas hipóteses explicativas acima 

referidas – de suporte ao mercado e de distorção do mercado; (iii) a consideração da 

realidade brasileira como substrato e como objeto – ou a sua ausência – fornece explicação 

complementar e mais satisfatória para a inefetividade da infraestrutura institucional do 

mercado de ações brasileiro, baseada em uma combinação de instrumentos de suporte ao 

mercado e de distorção do mercado, do que as duas explicações teóricas mais 

frequentemente utilizadas para tanto (que se limitam a apontar as incompatibilidades de tais 

																																								 																					
27 Faço referência ao trabalho de Mariana Pargendler em que se discute a importação parcial, por legisladores 
brasileiros, de instituições estrangeiras (e.g., francesas e norte-americanas) e suas consequências para o 
desenvolvimento institucional brasileiro. Exemplificativamente, para ilustrar o que se pretendeu comprovar ao 
longo do trabalho: “[a] disposição do Brasil para imitar algumas partes do sistema francês, e não outras, pode 
ter dissuadido a formação de mercados de capitais locais para apoiar o desenvolvimento do País”. Para mais, 
ver PARGENDLER, Mariana. Evolução do direito societário – lições do Brasil. São Paulo: Editora Saraiva, 
2013, p. 85. 
28 Nas palavras de MARX, Karl. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. In: FERNBACH, David (ed.). 
Surveys from exile: political writings. Londres: Penguin Books, 1973, p. 146, “Hegel remarks somewhere that 
all great events and characters of world history occur, so to speak, twice. He forgot to add: the first time as 
tragedy, the second time as farce”. 
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instrumentos com suas respectivas racionalidades subjacentes) isoladamente; e (iv) do ponto 

de vista propositivo, a consideração da realidade como substrato e como objeto deve 

informar disputas e transformações institucionais futuras relativas à disciplina do mercado 

acionário brasileiro. 

 

Parte relevante do argumento construído foi baseada na análise das motivações e 

circunstâncias que informaram a criação, nos EUA, do Securities Act of 1933 (“Securities 

Act”), do Securities Exchange Act of 1934 (“Securities Exchange Act”) – materialmente 

equivalentes às Leis nº 6.404/76 e nº 6.385/76, respectivamente, e que declaradamente 

serviram de inspiração à elaboração destas – e do Public Utility Holding Company Act of 

1935 (“PUHCA”). Tal como na análise da experiência brasileira, o processo de criação de 

tais instituições foi também examinado pelo método contextual29, à luz, portanto, dos 

aspectos econômicos, ideológicos, políticos e regulatórios que marcaram o ambiente e a 

época em que se desenvolveu. 

 

A escolha da perspectiva comparada com os EUA se justificou por diversos motivos: 

além de, como se disse, declaradamente ter servido de inspiração para a criação da regulação 

brasileira, a infraestrutura institucional do mercado de ações dos EUA foi pioneira na 

abordagem de diversos dos aspectos mais relevantes da regulação do mercado de ações (e.g., 

a divulgação de informações; a atribuição de responsabilidade aos encarregados de preparar 

as demonstrações financeiras das companhias; e a delimitação das funções do Estado e do 

órgão regulador na proteção dos investidores) e, por muitos anos, efetiva na promoção do 

desenvolvimento daquele mercado acionário. 

 

A principal diferença entre os dois processos criativos, sustenta-se, consiste 

justamente na utilização da realidade como substrato e como objeto pelos legisladores norte-

americanos e no embasamento em racionalidades conflitantes pelos legisladores brasileiros 

quando do estabelecimento (ou importação) institucional da estrutura regulatória local. 

 

O objetivo ulterior do presente trabalho, portanto, é apresentar explicação para a 

inefetividade da infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro alternativa às 

habitualmente formuladas e fomentar discussões relativas a mudanças institucionais que 

																																								 																					
29 Ver nota de rodapé nº 4 desta Introdução, acima. 
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levem em consideração a realidade brasileira, tanto como substrato para informar a 

regulação quanto como objeto passível de alteração por ela. Espera-se, ainda, que os 

argumentos aqui desenvolvidos tenham utilidade nas futuras disputas institucionais e que, 

inundado de realidade local, o mercado acionário brasileiro possa efetivamente 

desempenhar sua função na promoção do desenvolvimento econômico nacional. 

 

*** 

 

Considerando todo o exposto acima, o trabalho foi dividido em 4 (quatro) grandes 

partes, compostas, no total, por 6 (seis) capítulos, sem prejuízo das subdivisões necessárias 

para o maior detalhamento de cada capítulo, desta Introdução e das Considerações Finais 

e Conclusão. 

 

A Parte I. Instituições, mercado, Estado e desenvolvimento econômico: os 

fundamentos teóricos da conformação do mercado acionário procurou (i) apresentar os 

principais argumentos desenvolvidos por autores da Economia Institucional, da Economia 

do Desenvolvimento e do Direito e Desenvolvimento relacionados à interação entre 

instituições, mercado, Estado e desenvolvimento econômico, situando o mercado acionário 

nessa ordem de ideias e conceitos; (ii) identificar os aspectos distintivos das racionalidades 

de suporte ao mercado e de distorção do mercado, em torno das quais referidos argumentos 

se desenvolvem; e (iii) relacionar as racionalidades de suporte ao mercado e de distorção 

do mercado (a) ao processo de estabelecimento da infraestrutura institucional de um 

mercado acionário, seus contornos, peculiaridades e funções; e (b) à avaliação, em abstrato, 

de sua (in)efetividade.  

 

A Parte II. A experiência brasileira de regulação do mercado acionário: o 

estabelecimento da infraestrutura institucional e da Comissão de Valores Mobiliários, 

seus fundamentos teóricos, objetivos e efeitos, por sua vez, teve por finalidade (i) 

apresentar o contexto econômico, ideológico, político e regulatório em que se deu o processo 

de estabelecimento da CVM e das demais instituições que conformaram o mercado acionário 

brasileiro nos anos 1960 e 1970; (ii) reconstruir tal processo, seus fundamentos teóricos e 

objetivos à luz das racionalidades de suporte e de distorção do mercado e às teorias 

econômicas que as informam apresentadas na primeira parte do trabalho, e (iii) relacionar 

referidos processo e racionalidades a algumas características do mercado acionário 
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brasileiro e à (in)efetividade da infraestrutura institucional mencionada na promoção de seu 

desenvolvimento. 

 

Na Parte III. A criação da Securities and Exchange Commission e da 

infraestrutura institucional do mercado acionário dos EUA: motivações, fundamentos 

e impacto, o trabalho procurou (i) descrever (a) o contexto em que se deu a criação do 

Securities Act, do Securities Exchange Act – incluindo a Securities and Exchange 

Commission (“SEC”) – e do PUHCA, (b) as motivações de seus idealizadores, e (c) seus 

processos de aprovação legislativa; assim como (ii) identificar o principal elemento 

distintivo da experiência norte-americana em relação ao processo análogo de 

estabelecimento da infraestrutura institucional do mercado de ações brasileiro, i.e., a 

consideração da realidade norte-americana como substrato e como objeto do processo de 

criação institucional, intimamente relacionada à inserção de tal processo de criação no 

projeto do New Deal. 

 

Finalmente, à Parte IV. A insuficiência das explicações teóricas: a consideração 

da realidade como determinante da efetividade institucional da regulação do mercado 

acionário coube enunciar a hipótese explicativa formulada ao longo do presente trabalho, 

segundo a qual (i) a consideração exclusiva das racionalidades de suporte e de distorção 

como medida de efetividade do mercado acionário é insuficiente para a identificação das 

causas principais da inefetividade de determinada infraestrutura institucional na promoção 

de seu desenvolvimento; (ii) a utilização de uma combinação de instituições de suporte e de 

distorção é condição necessária mas não suficiente para o sucesso do mercado acionário em 

seu desenvolvimento e na promoção de crescimento econômico; (iii) em comparação com a 

experiência brasileira, o processo de criação da regulação do mercado acionário norte-

americano se utilizou amplamente não apenas de referida combinação de instituições mas 

também da consideração da realidade norte-americana como substrato e como objeto; e (iv) 

faltaram – e faltam – às instituições brasileiras e ao mercado de ações nacional raízes na 

realidade local e ímpeto transformador de tal realidade para o desempenho pleno de suas 

funções desenvolvimentistas. 

 

Ao trabalho, então. 
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I. Instituições, mercado, Estado e desenvolvimento econômico: os 

fundamentos teóricos da conformação do mercado acionário 
 

A primeira parte deste trabalho é dedicada à análise dos principais argumentos 

teóricos desenvolvidos no âmbito da Economia Institucional1, da Economia do 

Desenvolvimento2 e do Direito e Desenvolvimento3 relacionados, de um lado, (i) à interação 

existente entre instituições, mercado, Estado e desenvolvimento econômico, e, de outro, (ii) 

ao impacto de tal interação na conformação do mercado acionário de determinado país.  

 

No que diz respeito à relação teórica entre instituições, mercado, Estado e 

desenvolvimento econômico, o trabalho procura (i) apresentar, de forma sintética, os 

argumentos principais desenvolvidos por autores das áreas referidas para explicar a 

correlação positiva entre desenvolvimento econômico e a existência (ou a criação) de 

determinadas instituições; e (ii) identificar os aspectos distintivos das racionalidades de 

																																								 																					
1 Por Economia Institucional faço referência tanto ao conjunto de ideias originadas a partir do pensamento de 
Thorstein Veblen (conforme referidas no Capítulo 4, abaixo) e organizadas sob a designação Institutional 
Economics, quanto aos seus desdobramentos contemporâneos (a partir dos anos 1980) organizados sob a 
designação New Institutional Economics (cujos maiores expoentes são Douglass North, Ronald Coase, Oliver 
Williamson e Elinor Ostrom). De acordo com CHANG, Ha-Joon. Economics: the user’s guide. Londres: 
Penguin Books, 2014, pp. 154-155, os principais elementos de diferenciação entre ambas consistem (i) no 
reconhecimento, pela New Institutional Economics, de que as instituições são produtos não só da criação 
deliberada (e.g., criação legislativa) mas da própria interação entre agentes; e (ii) na ampliação do conceito de 
custos de transação (que passa a incluir não apenas os custos relacionados à realização de uma transação 
econômica mas também aqueles relacionados à execução dos contratos após a realização da transação). Para 
os fins desta primeira parte do trabalho, os conceitos de Economia Institucional e instituições utilizados serão 
baseados largamente em NORTH, op. cit.  
2 Faço referência ao campo da Economia designado Development Economics, desenvolvido no âmbito da 
tradição desenvolvimentista da economia a partir dos anos 1950 e 1960. De acordo com CHANG, 2014, pp. 
133-ss, em oposição à Economia Clássica, a tradição desenvolvimentista foi inaugurada por “policy-makers 
who are interested in solving real-world problems rather than intellectual purity” e teve como preocupação 
central o atraso econômico – e as formas de superação de tal atraso – de países subdesenvolvidos e periféricos 
em relação a países desenvolvidos e centrais. Contemporaneamente, a Economia do Desenvolvimento se 
desenvolveu apoiada nas ideias de Albert Hirschman, Simon Kuznets, Arthur Lewis e Gunnar Myrdal e se 
concentrou na análise das funções a serem desempenhadas pelo Estado na promoção do desenvolvimento da 
economia industrial (de maior produtividade) nos países periféricos da Ásia, da África e da América Latina. 
3 Faço referência à área do Direito (ou movimento da academia jurídica) designada Law and Development, 
que, nas palavras de TRUBEK, David M. Scholars in self-estrangement: some reflections on the crisis in Law 
and Development studies in the United States. Madison: Wisconsin Law Review, vol. 1974, pp. 1062-ss, 1974, 
(i) consiste no campo de estudos “concerned with the relationship between the legal systems and the 
‘development’ – the social, economic and political changes – occurring in Third World countries”; e (ii) se 
desenvolveu “largely as by-products of ‘development assistance’ activities by the United States government, 
international agencies, and private foundations working with governments and legal institutions in the Third 
World”. Em termos gerais, é possível afirmar que, tendo se desenvolvido de forma paralela e contemporânea 
com a Economia do Desenvolvimento, o campo (ou movimento) Law and Development forma a interseção 
entre aquela área da Economia e a Economia Institucional. Nesta primeira parte do trabalho, limitamos a 
referência aos aspectos mais gerais do Law and Development; voltaremos ao tema de forma mais detalhada e 
crítica no Capítulo 6, abaixo. 
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suporte ao mercado e de distorção do mercado, em torno das quais se desenvolvem referidos 

argumentos, as quais se diferenciam, essencialmente, pela preponderância que atribuem ao 

mercado e ao Estado, respectivamente, no âmbito da sua interação com instituições e 

desenvolvimento econômico. 

 

Em relação ao impacto da interação entre instituições, mercado, Estado e 

desenvolvimento econômico na conformação do mercado acionário, o trabalho procura 

apontar os reflexos de cada uma das racionalidades identificadas – e dos argumentos que as 

fundamentam – (i) nos contornos institucionais do mercado acionário e nas funções 

atribuídas a ele (especialmente no que diz respeito à forma de utilização política do mercado 

acionário como instrumento de promoção de desenvolvimento econômico); e (ii) na 

avaliação da (in)efetividade de tal infraestrutura institucional na promoção dos objetivos a 

que foi proposta.  

 

O Capítulo 1 – O mercado acionário como instrumento de política para o 

desenvolvimento econômico à luz de duas racionalidades conflitantes contempla 

justamente os 2 (dois) objetos de análise indicados acima. Nessa ordem de ideias, busca, 

inicialmente, (i) explorar a relação teórica existente entre instituições, mercado, Estado e 

desenvolvimento econômico, caracterizando, em face de tais conceitos, o mercado acionário 

como um dos instrumentos políticos utilizados na promoção de desenvolvimento 

econômico; e (ii) identificar os aspectos caracterizadores das racionalidades de suporte ao 

mercado e de distorção do mercado em torno das quais os argumentos teóricos apresentados 

se desenvolvem e se concentram; para, em seguida, (iii) diferenciar, em traços largos, (a) os 

2 (dois) desenhos institucionais do mercado acionário decorrentes das explicações teóricas 

anteriormente indicadas; (b) as funções a serem desempenhadas pelo mercado acionário sob 

cada uma das perspectivas teóricas referidas; e (iv) apontar os meios de aferição, à luz de 

cada uma de tais racionalidades, da efetividade – ou da ausência dela – da infraestrutura 

institucional de um mercado acionário na promoção dos seus respectivos objetivos 

subjacentes. 

 

Em síntese, a primeira parte deste trabalho pretende, com base na (i) análise dos 

principais argumentos teóricos relacionados à interação entre instituições, mercado, Estado 

e desenvolvimento econômico, (ii) identificação das racionalidades em torno das quais tais 

argumentos se desenvolvem, e (iii) verificação dos impactos – teóricos – de tais 
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racionalidades na conformação do mercado acionário, fornecer substrato teórico para a 

análise da experiência brasileira de regulação do mercado acionário objeto da Parte II 

subsequente, sua comparação com a experiência norte-americana retratada na Parte III 

seguinte e o desenvolvimento, na Parte IV, da hipótese explicativa construída ao longo do 

presente trabalho. 

  



	

	 18 

  



	

	 19 

Capítulo 1 – O mercado acionário como instrumento de política para o 

desenvolvimento econômico à luz de duas racionalidades conflitantes 
 

A existência de uma correlação entre instituições e desenvolvimento econômico é, 

pode-se afirmar, consenso entre os principais autores da Economia do Desenvolvimento 

contemporâneos4. Seja (i) determinando a performance econômica atual, a alocação de 

recursos no futuro e a organização de instituições políticas futuras, com suas consequências 

de longo prazo na performance econômica5; (ii) permitindo o surgimento e a expansão das 

trocas impessoais6; ou (iii) deliberadamente criando incentivos para o desenvolvimento de 

determinadas atividades econômicas, por exemplo, instituições são reconhecidamente 

elemento fundamental do processo de desenvolvimento sustentado. 

 

No que se refere aos tipos de instituições ou aos canais por meio dos quais tais 

instituições são capazes de promover o desenvolvimento econômico, no entanto, o consenso 

é praticamente ausente: conforme exemplificativamente indicado no parágrafo anterior, 

diversos são os estudos quantitativos elaborados, e numerosos são os argumentos 

desenvolvidos por seus respectivos autores, para explicar como, em casos concretos, a 

criação e a performance de certas instituições – e não de outras – impactam positivamente o 

desenvolvimento econômico. 

																																								 																					
4 Nas palavras de TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 56, “(...) desejamos demonstrar a importância 
fundamental das leis e regulamentos no desenvolvimento desse aspecto da política econômica, pondo em 
evidência a correlação básica existente entre legislação e o desenvolvimento econômico do Brasil de hoje”. No 
mesmo sentido, NORTH, op. cit., p. 3. 
5 Faço referência aos argumentos abordados por (i) Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson em 
ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon; e ROBINSON, James. The Colonial origins of comparative 
development: an empirical investigation. Pittsburgh: The American Economic Review, vol. 91-5, 2001, pp. 
1369-1401; (ii) Dani Rodrik em RODRIK, op. cit.; e (iii) Edward Glaeser, Rafael La Porta, Florencio Lopez-
de-Silanes e Andrei Schleifer em GLAESER, Edward; LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, 
Florencio; e SHLEIFER, Andrei. Do institutions cause growth? Nova York: Journal of Economic Growth, 
vol. 9, 2004, pp. 271-303. O primeiro trabalho referido apresenta as relações entre (a) a existência de condições 
sanitárias e de recursos naturais em países colonizados e o estabelecimento de instituições extrativas ou 
relacionadas ao estabelecimento de colônias de povoamento; e (b) a criação de instituições que permitissem o 
estabelecimento de colônias de povoamento – tais como instituições políticas democráticas – e melhor 
performance econômica dos países colonizados após sua independência. O segundo defende, em linha com o 
primeiro, que as condições locais são essenciais para a criação de boas instituições, motivo pelo qual a 
democracia seria uma meta instituição capaz de promover a criação das referidas boas instituições. O terceiro 
trabalho referido, por outro lado, questiona o impacto dos sistemas e de instituições políticas democráticas no 
desempenho econômico, reconhecendo, no entanto, o impacto de instituições que protejam a propriedade 
privada no desenvolvimento econômico. 
6 Faço referência a NORTH, op. cit., e a alguns dos argumentos defendidos por autores da chamada New 
Institutional Economics. A definição de instituições utilizada por tais autores será objeto de análise mais 
pormenorizada a seguir. 
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De forma geral, tais “explicações” institucionais se desenvolvem em torno de 2 

(duas) linhas argumentativas principais7. A primeira delas consiste na defesa do papel dos 

mercados na promoção do crescimento econômico. Nesse contexto, instituições promotoras 

de desenvolvimento seriam aquelas que permitiriam a criação de um ambiente de confiança 

mútua e segurança entre os agentes privados, reduzindo os custos de transação e tornando 

possível que transações econômicas impessoais entre tais agentes se fortalecessem e 

intensificassem. Tais instituições suportariam o florescimento de um mercado, por assim 

dizer, e, assim, catalisariam o desenvolvimento econômico de determinado país. 

 

A segunda dessas linhas argumentativas deposita na figura do Estado papel 

preponderante na promoção do desenvolvimento econômico8. Nesse contexto, instituições 

promotoras de desenvolvimento econômico seriam aquelas que permitissem a atuação mais 

intervencionista do Estado, a criação, por ele, de incentivos econômicos a atividades 

específicas e a alocação mais eficiente de recursos escassos em setores econômicos mais 

produtivos – a distorção positiva do mercado –, permitindo o desenvolvimento destes 

setores e o consequente estímulo aos demais. 

 

A identificação dos aspectos caracterizadores de cada uma de tais linhas 

argumentativas, e a compreensão do impacto de cada uma delas na conformação 

institucional do mercado acionário e nas funções atribuídas a ele, assim como a aferição da 

(in)efetividade das instituições que disciplinam o mercado acionário à luz das racionalidades 

de suporte ao mercado e de distorção do mercado indicadas acima dependem, inicialmente, 

de análise mais detalhada da relação teórica existente entre instituições, mercado, Estado e 

desenvolvimento econômico. 

 

																																								 																					
7 Faço referência à distinção entre market-enhancing e growth-enhancing capabilities do Estado delineada por 
Mushtaq Khan (KHAN, op. cit.). Para fins deste trabalho, como segue, utilizaremos nomenclatura distinta para 
designar as market-enhancing e growth-enhancing capabilities: enquanto as primeiras estarão incluídas na 
racionalidade de suporte ao mercado, as segundas estarão compreendidas pela racionalidade de distorção do 
mercado. A escolha se deve ao fato de que a segunda nomenclatura é mais frequentemente utilizada por autores 
da academia jurídica (e.g., KENNEDY, D., op. cit., p. 42, ao se referir às market supporting institutions e às 
market distorting institutions). 
8 Nas palavras de MYRDAL, Gunnar. Asian drama: an inquiry into the poverty of nations. Nova York: 
Pantheon, 1968, vol. II, p. 709, “[t]he basic principle in the ideology of economic planning is that the state 
shall take an active, indeed decisive, role in the economy: by its own acts of investment and enterprise, and by 
its various controls – inducements and restrictions – over the private sector, the state shall initiate, spur, and 
steer economic development”. 
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1.1 A relação teórica entre instituições, mercado, Estado e desenvolvimento econômico 

 

Foram diversas, ao longo do tempo, as definições de instituições. Seu tratamento 

científico foi inaugurado pela Economia Institucional, no início do século XX, a partir do 

pensamento de Thorstein Veblen e de suas críticas ao pensamento econômico neoclássico 

(marginalista). Então, constatando a insuficiência das ideias marginalistas para explicar a 

conduta racional dos agentes econômicos, Veblen voltou sua atenção para as circunstâncias 

externas aos indivíduos – culturais, por exemplo – que determinavam sua racionalidade e 

que, diferentemente do sugerido pelo pensamento neoclássico, na medida em que não eram 

naturais9 mas criadas socialmente, estavam sujeitas a mudanças e transformações. A tais 

circunstâncias externas Veblen passou a se referir como instituições. 

 

Desenvolvendo a ideia, referidas circunstâncias externas – as instituições – seriam 

os principles of action subjacentes ao funcionamento da vida econômica, as práticas e os 

costumes dos agentes que, representando padrões estáveis, recorrentes e compartilhados de 

comportamento10, determinariam suas escolhas de forma mais relevante que a racionalidade 

– o equilíbrio entre prazer e dor – defendida pela economia marginalista11. Como padrões 

de comportamento dos agentes, tais instituições seriam produto de determinada sociedade, 

																																								 																					
9 Nas palabras de VEBLEN, Thorstein. The Limitations of marginal utility. Chicago: The Chicago University 
Press, Journal of Political Economy, vol. 17, nº 9, 1909, pp. 623-624, criticando o pensamento marginalista, 
“[t]he external circumstances which condition conduct are variable, of course, and so they will have a varying 
effect upon conduct; but their variation is, in effect, construed [by marginalists] to be of such a character only 
as to vary the degree of strain to which the human agent is subject by contact with these external circumstances. 
The cultural elements involved in the theoretical scheme, elements that are of the nature of institutions, human 
relations governed by use and wont in whatever kind and connection, are not subject to inquire but are taken 
for granted as pre-existing in a finished, typical form and as making up a normal and definitive situation, under 
which and in terms of which human intercourse is necessarily carried on. This cultural situation comprises a 
few large and simple articles of institutional furniture, together with their logical implications or corollaries; 
but it includes nothing of the consequences or effects caused by these institutional elements”. 
10 Nas palavras de VEBLEN, 1909, pp. 626-627, “[t]hey are principles of action which underlie the current, 
business-like scheme of economic life, and as such, as practical grounds of conduct, they are not to be called 
in question without questioning the existing law and order. As a matter of course, men order their lives by 
these principles and, practically, entertain no question of their stability and finality. That is what is meant by 
calling them institutions; they are settled habits of thought common to the generality of men”. No mesmo 
sentido, HUNTINGTON, Samuel P. Political development and political decay. Baltimore: The John Hopkins 
University Press, World Politics, vol. 17, nº 3, 1965, p. 394, para quem as instituições (políticas, nesse caso) 
eram “stable, valued, recurring patterns of behavior”. 
11 Nas palavras de VEBLEN, 1909, p. 627, “[t]o any modern scientist interested in economic phenomena the 
chain of cause and effect in which any given phase of human culture is involved, as well as the cumulative 
changes wrought in the fabric of human conduct itself by the habitual activity of mankind, are matters of more 
engrossing and more abiding interest than the method of inference by which an individual is presumed 
invariably to balance pleasure and pain under given conditions that are presumed to be normal and 
invariable”. 
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sujeitas a mudanças e a transformações assim como outros aspectos culturais característicos 

de determinada organização social. 

 

Referidas mudanças institucionais seriam, para Veblen, resultado de mudanças nas 

condutas de indivíduos específicos que, progressivamente, se consolidariam como padrões 

de conduta generalizados, compartilhados pelos demais agentes econômicos12. Nessa ordem 

de ideias, pode-se dizer que, de acordo com as formulações iniciais da Economia 

Institucional, o processo de transformação institucional (i) era baseado na evolução natural 

dos comportamentos dos indivíduos, se desenvolvendo em velocidade maior ou menor de 

acordo com o ritmo das mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas a que tais 

indivíduos estavam sujeitos; (ii) ocorrendo de forma orgânica, era antes fruto do 

amadurecimento de determinada sociedade, campo ou atividade (e.g., formação do Estado 

Moderno; comércio marítimo; emergência dos títulos de crédito como meio de pagamento) 

do que de ação coordenada ou planejada com o objetivo de transformar e condicionar os 

comportamentos individuais; e (iii) ocorria, logicamente, em momento posterior às 

transformações sociais, culturais, políticas e/ou econômicas que a ele deram causa – i.e., do 

ponto de vista lógico, eram as mudanças concretas de comportamento que levavam à 

transformação institucional, e não o processo de transformação institucional que alterava os 

comportamentos individuais. 

 

A definição de instituições formulada por John R. Commons adicionou à definição 

de Veblen maior grau de formalização teórica. Para aquele autor, preocupado com a 

definição do escopo e do objeto da Economia Institucional, instituições eram as ações 

coletivas que controlavam, permitiam e/ou promoviam a ação individual13: se dividindo 

entre (i) costume desorganizado – i.e., hábitos e costumes informais – e (ii) organizações 

formais – e.g., a família, a companhia, o sindicato e o Estado14 –, as instituições 

determinavam a realização de transações, limitando o egoísmo dos agentes individuais, por 

																																								 																					
12 Nas palavras de VEBLEN, 1909, p. 629, “[t]he growth and mutations of the institutional fabric are an 
outcome of the conduct of the individual members of the group, since it is out of the experience of the 
individuals, through the habituation of individuals, that institutions arise; and it is in this same experience that 
these institutions act to direct and define aims and end of conduct”. 
13 Nas palavras de COMMONS, John R. Institutional Economics. Pittsburgh: American Economic Review, 
vol. 21, nº 4, 1931, p. 649, “collective action in control, liberation and expansion of individual action”. 
14 Nas palavras de COMMONS, 1931, p. 649, “[c]ollective action ranges all the way from unorganized custom 
to the many organized going concerns, such as the family, the corporation, the trade association, the trade 
union, the reserve system, the state”. 
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meio do estabelecimento do (a) que os indivíduos eram obrigados ou proibidos de fazer, (b) 

que a eles era permitido sem a interferência de terceiros, (c) que eles eram capazes ou 

incapazes de realizar e (d) que eles poderiam – ou não – esperar do exercício do poder 

coletivo no que diz respeito à concretização (i.e., ao enforcement) de suas pretensões15. 

 

Como padrões de conduta compartilhados pelos agentes econômicos – o costume 

desorganizado –, as instituições, para Commons tal como para Veblen, eram produto de 

determinada organização social e estavam sujeitas a alterações que refletissem as mudanças 

por que referidos comportamentos e condutas passassem. O principal fator promotor de 

mudança institucional para Commons, no entanto, não era a mudança de comportamento de 

determinados indivíduos específicos – posteriormente consolidados como costume 

compartilhado –, mas a solução de conflitos por indivíduos ou organizações competentes 

para tanto – os membros de uma organização formal como uma companhia, uma associação 

de crédito, uma bolsa de valores e, em última instância, o poder judiciário –, que atribuíam 

a determinada incompatibilidade de uma conduta com o costume desorganizado então 

vigente uma sanção organizada16. Em outras palavras, referido processo de solução de 

conflitos e de atribuição de sanção organizada a situações de incompatibilidade entre 

determinadas condutas e o costume desorganizado, em linha com funcionamento do sistema 

jurídico baseado no Common Law, promoveria a alteração institucional na medida em que 

tais decisões, ao se tornarem precedentes – leading cases –, passavam a ser aplicáveis a casos 

semelhantes e, nesse sentido, passavam a orientar (e determinar) as expectativas e as 

condutas dos agentes que transacionavam – i.e., tornavam-se novas instituições. 

 

Nesse sentido, para Commons, o processo de transformação institucional passava de 

um fenômeno natural, decorrente do amadurecimento das relações interpessoais em 

																																								 																					
15 Nas palavras de COMMONS, John R. Legal foundations of capitalism. Nova York: The MacMillan 
Company, 1924, p. 6, “[c]onsequently, it is not only principles of mechanism and scarcity conceived as 
working themselves or automatically and beneficently, through commodities, feelings and individual 
selfishness, but also principles of the collective control of transactions through associations and governments, 
placing limits on selfishness, that are more recently included in economic theory. For a working rule lays down 
four verbs for the guidance and restraint of individuals in their transactions. It tells what the individuals must 
or must not do (compulsion or duty), what they may do without interference from other individuals (permission 
or liberty), what they can do with the aid of the collective power (capacity or right), and what they cannot 
expect the collective power to do in their behalf (incapacity or exposure)”. 
16 Nas palavras de COMMONS, 1931, p. 651, “[i]f disputes arise, then the officers of an organized concern 
– a credit association, the manager of a corporation, a stock exchange, a board of trade, a commercial or 
labor arbitrator, or finally the courts of law up to the Supreme Court of the United States – reduce the custom 
to precision by adding an organized sanction”. 
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determinada sociedade, a um fenômeno ativamente determinado – causado – por 

determinados indivíduos e organizações. Apesar de, do ponto de vista cronológico, continuar 

ocorrendo após o início das mudanças de comportamento que o informavam, o processo de 

transformação institucional passou a, logicamente, anteceder referidas mudanças 

comportamentais quando, a partir do pensamento de Commons, reconheceu-se seu caráter 

decisório, determinante das condutas dos destinatários institucionais – não sendo apenas 

determinado por eles. 

 

Outra contribuição significativa do pensamento de Commons para o 

desenvolvimento da Economia Institucional e para o aperfeiçoamento da definição de 

instituições foi o posicionamento da ideia de transação no centro das preocupações dos 

institucionalistas. De acordo com o autor, enquanto o pensamento econômico clássico e os 

marginalistas se preocupavam, respectivamente, com as mercadorias (i.e., seus custos de 

produção; as vantagens comparativas de cada economia em relação à produção de 

determinados produtos, etc.) e com os indivíduos (i.e., seus interesses individuais; os ganhos 

de utilidade – prazer e dor – decorrentes do consumo de determinados produtos, etc.), o 

pensamento institucionalista tinha como foco principal a compreensão das transações e das 

regras de ação coletiva que determinavam sua ocorrência (i.e., os fatores que efetivamente 

determinavam o comportamento dos agentes envolvidos em transações; as expectativas 

normativas dos indivíduos em face das regras formais e informais que estabeleciam o que 

lhes era permitido, proibido, possível e impossível, etc.); enquanto aqueles tratavam da 

relação entre homens e a natureza (i.e., características dos produtos e utilidade que 

indivíduos retiravam deles), este tratava da relação entre homens (i.e., expectativas e 

pretensões de indivíduos em face de outros indivíduos considerando as regras de ação 

coletiva que as determinavam)17. 

 

Nessa ordem de ideias, a própria definição de transação, para Commons, adquiria 

um novo significado: não seriam as operações de troca de determinadas mercadorias entre 

indivíduos, mas a alienação e a aquisição de direitos de propriedade (e dos direitos e 

obrigações que compõem tais direitos de propriedade) criados socialmente, os quais eram 

																																								 																					
17 Nas palavras de COMMONS, 1931, p. 652, “[i]t is this shift from commodities and individuals to 
transactions and working rules of collective action that marks the transition from the classical and hedonic 
schools to the institutional schools of economic thinking. (...). The classic and hedonic economists, with their 
communistic and anarchistic ofshoots, founded their theories on the relation of man to nature, but 
institutionalism is a relation of man to man”. 
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negociados antes (logicamente) e independentemente de o trabalho produzir, o consumidor 

consumir e as mercadorias serem fisicamente trocadas18; mais do que produtos sendo 

comercializados, as transações representavam a interação, econômica ou não, entre 

indivíduos e entre suas expectativas normativas. As instituições, por sua vez, agiriam como 

fatores limitantes – condicionantes – de tais transações (da interação entre indivíduos) na 

medida em que consolidariam as expectativas do que os agentes são capazes, devem, podem 

ou não podem fazer19; atribuiriam, nesse sentido, estrutura às transações (à interação 

humana).  

 

A partir dos anos 1950, que assistiram à emergência da Economia do 

Desenvolvimento a partir das experiências de reconstrução e desenvolvimentista 

promovidas principalmente pelos EUA e por organizações internacionais como o Fundo 

Monetário Internacional (“FMI”) e o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (“BIRD”) na Europa ocidental e nos países então chamados de Terceiro 

Mundo (i.e., da Ásia, da África e da América Latina), respectivamente20, o potencial das 

ideias de Veblen e Commons acima referidas (dentre outras21) na promoção de 

desenvolvimento econômico – seu papel na interação com mercado, Estado e 

desenvolvimento acima referida – passou a ser testado empiricamente. Apoiados (i) na ideia 

de que, atribuindo estrutura às transações (interação humana), as instituições – tanto como 

padrões estáveis, recorrentes e compartilhados de comportamento construídos socialmente 

(como sustentava Veblen) quanto como organizações formais que orientavam e 

determinavam as expectativas e as condutas dos agentes que transacionavam (de acordo com 

Commons) – criavam um ambiente que permitia o desenvolvimento estruturado de tais 

																																								 																					
18 Nas palavras de COMMONS, 1931, p. 652, “[t]ransactions intervene between the labor of the classic 
economists and the pleasures of the hedonic economists, simply because it is society that controls access to the 
forces of nature, and transactions are, not the ‘exchange of commodities’, but the alienation and acquisition, 
between individuals, of the rights of property and liberty created by society, which must therefore be negotiated 
between the parties concerned before labor can produce, or consumers can consume, or commodities be 
physically exchanged”. 
19 Nas palavras de COMMONS, 1931, p. 655, “[w]orking rules [institutions] are always taken into account, 
since they are the expectations of what the participants can, must or may do or not do, as controlled, liberated 
or expanded by collective action. Then, in each transaction is always a limiting factor whose control by the 
sagacious negotiator, salesman, manager or politician, will determine the outcome of complementary factors 
in the immediate or remote future”. 
20 TRUBEK, 1974, p. 1062. Ver nota de rodapé nº 3 da Parte I deste trabalho, acima. 
21 Algumas das ideias que informaram tais esforços desenvolvimentistas – adicionalmente às ideias de Veblen 
e de Commons acima referidas – serão abordadas a seguir. 
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transações (i.e., um mercado22); e (ii) na premissa – baseada em Commons – de que o 

processo de transformação institucional poderia determinar o comportamento dos indivíduos 

em linha com objetivos prévia e politicamente determinados (pelo Estado nacional, por 

outras nações ou por organizações internacionais), as iniciativas para promover ativamente 

o desenvolvimento econômico dos países (então) do Terceiro Mundo se utilizaram 

amplamente da transformação institucional (dentre outros mecanismos23) como instrumento 

de política econômica.  

 

De forma geral (e simplificada), referidos esforços desenvolvimentistas iniciais se 

basearam, em ampla medida, não apenas nas ideias de Veblen e Commons acima referidas 

mas, também, (i) no modelo de crescimento econômico denominado Harrod-Domar; e (ii) 

no pensamento de (a) W. Arthur Lewis e (b) de Walt Whitman Rostow.  

 

O modelo de crescimento econômico Harrod-Domar, denominado em referência aos 

economistas Evsey Domar e Ray Harrod que o idealizaram, estabelecia correlação direta – 

em certa medida, causal – entre a taxa de investimento (em relação ao Produto Interno Bruto 

(“PIB”) de determinado país) e a respectiva taxa de crescimento do PIB. Construído a partir 

da observação da economia norte-americana dos anos 1930 – caracterizada pela Grande 

																																								 																					
22 Segundo FLIGSTEIN. Neil. The Architecture of markets: an economic sociology of twenty-first-century 
capitalist societies. Princeton: Princeton University Press, 2002, p. 30, a existência de transações estruturadas 
é exatamente o elemento que caracteriza a existência de um mercado. Em suas palavras, “[e]conomic exchange 
ranges from infrequent and unstructured to frequent and structured. Markets are social arenas that exist for 
the production and sale of some good or service, and they are characterized by structured exchange. Structured 
exchange implies that actors expect repeated exchanges for their products and that, therefore, they need rules 
and social structures to guide and organize exchange. While the identities of their customers and suppliers 
may change over time, producers expect that they will continue to seek out customers and will need suppliers”. 
23 Faço referência a outras medidas também utilizadas por Estados nacionais e organizações internacionais na 
promoção de desenvolvimento econômico, tais como, exemplificativamente, (i) investimento estrangeiro 
direto em obras de infraestrutura; (ii) transferência de tecnologia (então, maquinário) para aumento da 
produtividade per capita; (iii) reforma educacional; e (iv) reforma agrária. Ilustrativa da implementação de 
medidas variadas, destinadas a atacar em várias frentes o problema do crescimento econômico, foi a 
experiência de Gana a partir de sua independência em 1957, descrita por EASTERLY, William. The Elusive 
quest for growth: economists’ adventures and misadventures in the tropics. Cambridge: The MIT Press, 2002, 
p. 26: em suas palavras: “Nkrumah had bigger goals than paving a few roads. He had already begun plans to 
build a large hydroelectric dam on the Volta River, which would provide enough electricity to build an 
aluminum smelter. Nkrumah anticipated that once the smelter was operational, an integrated aluminum 
industry would develop. The new smelter would process alumina, which would come from a new alumina 
refinery, which would process bauxite from new bauxite mines. Railways and a caustic soda plan would 
complete this dynamic industrial complex. A report prepared by expatriate advisers was enthusiastic that the 
lake created by damming the Volta would also provide a water transportation link between north and south in 
Ghana. The project would lead to ‘a major new fishing industry in the lake’. Large-scale irrigated agriculture 
using lake water would make the loss due to flooding of 3,500 square miles of agricultural land ‘small in 
comparison’”. 
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Depressão24, em que milhões de trabalhadores perderam seus empregos e formaram 

contingente de reserva significativo –, o modelo assumia que, sendo a produção de 

determinado país uma função entre emprego e tecnologia (i.e., entre o número de 

trabalhadores e de máquinas disponíveis para a produção), seu crescimento e, 

consequentemente, o crescimento econômico, estava limitado apenas pela disponibilidade 

tecnológica (novamente, o número de máquinas disponíveis) uma vez que a variável mão-

de-obra era amplamente disponível, especialmente em países subdesenvolvidos. Nessa 

ordem de ideias, considerando a necessidade de investimentos inerentes à aquisição, ao 

desenvolvimento e à fabricação de novas máquinas, o crescimento econômico estaria 

condicionado ou correlacionado ao aumento da taxa de investimento (medida em relação ao 

PIB): quanto maior o investimento em determinado ano – utilizado na aquisição de novas 

máquinas, que se tornavam disponíveis à produção –, maior o crescimento econômico 

experimentado nos anos subsequentes25. 

 

Na mesma linha, e influenciado pela existência do mesmo contingente de 

desempregados decorrente da Grande Depressão, W. Arthur Lewis estabelecia correlação 

semelhante – de causalidade – entre crescimento econômico e acumulação de capital26. De 

acordo com o autor, verificada a disponibilidade de mão-de-obra abundante e barata – 

porque praticamente ilimitada –, a principal limitação ao crescimento econômico 

(acompanhada da disponibilidade de recursos naturais) seria a disponibilidade de recursos 

necessários para a realização de investimentos – novamente, em máquinas. Para além do 

estabelecido por Harrod e Domar, de acordo com Lewis, para serem efetivamente utilizados 

como instrumento na promoção de crescimento econômico, no entanto, tais recursos 

deveriam se concentrar no setor capitalista da economia – em oposição ao setor de 

																																								 																					
24 Detalhes sobre a Grande Depressão econômica que afetou os EUA nos anos que seguiram à quebra da New 
York Stock Exchange (“NYSE”) serão apresentados no Capítulo 4, abaixo. 
25 Para mais a respeito do modelo Harrod-Domar, ver EASTERLY, 2002, pp. 28-29. Interessante notar que, 
de acordo com o autor – e em linha com os argumentos que serão desenvolvidos neste trabalho –, o próprio 
Evsey Domar reconheceu a insuficiência do modelo criado logo de sua gênese. Apesar disso, de acordo com 
Easterly, o modelo continuou a ser aplicado amplamente por organizações internacionais e Estados entre 1950 
e 1990. 
26 Nas palavras de LEWIS, W. Arthur. Economic development with unlimited supplies of labour. Manchester: 
The Manchester School, 22, 1954, p. 145 e p. 151, “[t]he real bottlenecks to expansion are therefore capital 
and natural resources(...)” e “[t]he key to the process is the use which is made of the capitalist surplus. In so 
far as this is reinvested in creating new capital, the capitalist sector expands, taking more people into capitalist 
employment out of the subsistence sector. The surplus is then larger still, capital formation is still greater, and 
so the process continues until the labour surplus disappears”, respectivamente. 
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subsistência27 –, necessariamente produtivo (no sentido em que multiplica o capital utilizado 

por meio da geração e do acúmulo de lucros) e dinâmico28. 

 

Também baseado na correlação entre investimento (para cuja realização era 

necessário o acúmulo de capitais em determinados setores) e crescimento econômico, mas 

inspirado essencialmente pelo crescimento econômico experimentado pela União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (“URSS”), o pensamento de Walt Whitman Rostow 

agregou ao modelo Harrod-Domar e às ideias de Lewis outros 2 (dois) elementos cuja análise 

é relevante tendo em vista o escopo do presente trabalho: (i) a necessidade de conjugação da 

variável investimento com outros fatores (dentre eles, algumas instituições) para a promoção 

de crescimento econômico; e (b) o reconhecimento do papel a ser desempenhado pelo Estado 

na promoção tanto do aumento da taxa de investimento quanto de outros fatores necessários 

ao crescimento econômico. 

 

Pretendendo elaborar um guia a ser utilizado por países em desenvolvimento que 

representasse alternativa à orientação e às medidas implementadas pela URSS em seu 

processo desenvolvimentista (i.e., a estatização dos meios de produção), Rostow defendia a 

ideia de que o processo de desenvolvimento se dividia em 5 (cinco) etapas distintas, 

necessárias na medida em que identificadas, segundo o autor, nas experiências de 

desenvolvimento por que haviam passado os países àquela altura desenvolvidos.  

																																								 																					
27 De acordo com LEWIS, op. cit., pp. 146-147, o setor capitalista de determinada economia era “that part of 
the economy which uses reproducible capital, and pays capitalists for the use thereof. (...). We can think, if we 
like, of capitalists hiring out their capital to peasants: in which case, there being by definition an unlimited 
number of peasants, only some will get capital, and these will have to pay for its use a price which leaves them 
only subsistence earnings. (...). The subsistence sector is by difference all that part of the economy which is 
not using reproducible capital. (...). As more capital becomes available more workers can be drawn into the 
capitalist from the subsistence sector, and their output per head rises as they move from the one sector to the 
other”. 
28 A diferenciação entre o setor capitalista e o setor de subsistência formulada por Lewis se assemelha às ideias 
de dualismo econômico de Ignácio Rangel e de Celso Furtado (nesses casos, em relação à economia brasileira 
especificamente). Assim é que, nas palavras de LEWIS, op. cit., p. 147, “[w]e find a few industries highly 
capitalised, such as mining or electric power, side by side with the most primitive techniques; a few high class 
shops, surrounded by masses of old style traders; a few highly capitalised plantations, surrounded by a sea of 
peasants”; para RANGEL, Ignácio. Dualidade básica da economia brasileira. In: BENJAMIN, César (org.). 
Ignácio Rangel - obras reunidas: volume I. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2012, p. 298, a economia 
brasileira “se rege, basicamente, em todos os níveis, por duas ordens de leis tendenciais que imperam 
respectivamente no campo das relações internas de produção e no das relações externas de produção”, a 
primeira arcaica e a segunda, moderna; e para FURTADO, Celso. Elementos de uma teoria do 
subdesenvolvimento. In: D’AGUIAR, Rosa Freire (org.). Celso Furtado Essencial. São Paulo: Editora Penguin 
Companhia, 2013, pp. 130 e 132, “a estrutura econômica da região onde penetrou a empresa capitalista (...) 
não se modifica, necessariamente, como consequência dessa penetração”, tendo “o deslocamento da fronteira 
econômica europeia [se traduzido], quase sempre, na formação de economias híbridas em que um núcleo 
capitalista passava a coexistir, pacificamente, com uma estrutura arcaica”. 
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A passagem de cada uma das etapas que antecediam o momento da decolagem 

econômica para a etapa subsequente dependia, de acordo com Rostow, não apenas do 

aumento da taxa de investimento (medida em relação ao PIB) – embora esse fosse um 

elemento central daquele processo – mas, também, da verificação de outras pré-condições 

para a decolagem. Entre tais pré-condições, Rostow indicava (sinteticamente), avançando 

em relação ao modelo Harrod-Domar e ao pensamento de Lewis, (i) o desenvolvimento de 

novas e mais produtivas tecnologias; (ii) a iniciativa de determinados setores para aplicar 

tais tecnologias à produção, suportando os riscos inerentes a tais investimentos; (iii) a 

existência de mecanismos de financiamento de longo prazo que permitissem a realização de 

tais investimentos (e, como queria Lewis, a transferência de recursos do setor de subsistência 

ao setor capitalista); (iv) o processo de qualificação da mão-de-obra disponível com a 

finalidade de capacitá-la ao exercício de funções progressivamente mais especializadas; e, 

sobretudo, (iv) uma mudança radical de postura da sociedade (compreendendo, e.g., a 

população em geral, os agentes produtivos e o Estado) em relação à ciência, à sua aplicação 

à produção, à tomada de riscos inerentes à atividade econômica e industrial, e ao trabalho – 

mudança esta traduzida (e consolidada) na criação de determinadas instituições29, as quais 

tanto refletiriam tais mudanças de comportamento após sua ocorrência (para falar com 

Veblen) quanto orientariam mudanças de comportamento subsequentes (para falar com 

Commons). 

 

Adicionalmente, reforçando a importância do processo político na promoção de 

crescimento econômico ao estabelecer, também como pré-condições da decolagem 

																																								 																					
29 Nas palavras de ROSTOW, Walt Whitman. The Stages of economic growth: a non-communist manifesto. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1960, p. 20, após reconhecer como verdadeira a afirmação de que o 
aumento na taxa de investimento resultaria em aumento da produção per capita e crescimento econômico, 
“[b]ut to get the rate of investment up some men in the society must be able to manipulate and apply – and in 
a closed system they must be able to create – modern science and useful cost-reduction inventions. Some other 
men in the society must be prepared to undergo the strain and risks of leadership in bringing the flow of 
available inventions productively into the capital stock. Some other men in the society must be prepared to 
lend their money on long term, at high risk, to back the innovating entrepreneurs – not in money-lending, 
playing the exchanges, foreign trade or real estate – but in modern industry. And the population at large must 
be prepared to accept training for – and then to operate – an economic system whose methods are subject to 
regular change, and one which also increasingly confines the individual in large, disciplined organizations 
allocating to him specialized narrow, recurrent tasks. In short, the rise in the rate of investment – which the 
economist conjures up to summarize the transition – requires a radical shift in the society’s effective attitude 
toward fundamental and applied science; toward the initiation of change in productive technique; toward the 
taking of risk; and toward the conditions and methods of work. One must say a change in effective attitude – 
rather than merely a change in attitude – because what is involved here is not some vague change in 
psychological or sociological orientation, but a change translated into working institutions and procedures”. 
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econômica, (i) a formação de uma elite industrial – em contraposição a uma elite rural, por 

essência tradicionalista – e (ii) a sujeição política desta elite rural aos interesses e ao 

comando daquela elite industrial (i.e., a ocupação, por membros da nova elite industrial, de 

posições políticas relevantes em substituição aos membros originários da elite rural), Rostow 

destacava o papel fundamental a ser desempenhado pelo Estado – controlado por tal elite 

industrial – nos estágios iniciais do processo de desenvolvimento. Segundo o autor, nesse 

sentido, para possibilitar a satisfação das pré-condições acima referidas, cabiam ao Estado 

(a) o estabelecimento de um sistema tributário capaz de orientar a transferência de recursos 

originariamente alocados em setores tradicionais da economia para setores produtivos – 

essencialmente, a indústria; (b) o planejamento e a implementação, de forma coordenada, de 

políticas fiscais, educacionais e de saúde pública tendo em vista o objetivo de modernização 

da sociedade; e (iii) a organização da nação – por meio da transformação institucional – de 

forma a permitir o florescimento de mercados30.  

 

Nessa ordem de ideias, considerando o modelo de crescimento econômico Harrod-

Domar e as ideias de W. Arthur Lewis e Walt Whitman Rostow acima descritas, é possível 

identificar, naqueles esforços desenvolvimentistas dos anos 1950 e 1960, os reflexos de tais 

ideias. Assim é que, em larga medida, as iniciativas referidas (i) procuraram estimular, nos 

países em desenvolvimento, (a) o aumento do investimento; (b) a instalação de parques 

industriais; (c) a concessão de empréstimos estrangeiros (aplicados em projetos de 

infraestrutura e industrialização); e (d) a formação de poupança nacional, com os objetivos 

de suprir o déficit de financiamento31 que resultava da aplicação do modelo Harrod-Domar 

e, consequentemente, de aumentar a produção de tais países (e seu crescimento econômico); 

(ii) buscaram fortalecer os projetos de industrialização em tais países, fomentando a 

concentração de recursos no setor capitalista em detrimento do setor de subsistência, 

conforme defendido por Lewis; e (iii) em linha com o pensamento de Rostow, (x) colocaram 

																																								 																					
30 Nas palavras de ROSTOW, op. cit., pp. 30-31, “[t]his is so because the central government has essential, 
major technical tasks to perform in the period of preconditions. There is no need for the government to own 
the means of production; on the contrary. But the government must be capable of organizing the nation so that 
unified commercial markets develop; it must create and maintain a tax and fiscal system which diverts 
resources into modern uses, if necessary at the expense of the old rent-collectors; and it must lead the way 
through the whole spectrum of national policy – from tariffs to education and public health – toward the 
modernization of the economy and the society of which it is a part”. 
31 Faço referência à ideia de financing gap (em tradução livre, déficit de financiamento), que representa a 
diferença negativa entre a poupança de determinado país (i.e., os recursos que podem ser canalizados para o 
custeio de investimentos) e o nível de investimento necessário para o atingimento de determinada taxa de 
crescimento econômico (calculado por meio da aplicação do modelo de Harrod-Domar). Para mais, ver 
EASTERLY, 2002, p. 39. 
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na agenda do dia dos países em desenvolvimento a necessidade de superação de gargalos 

institucionais (além dos níveis de poupança e investimento) para o avanço à etapa de 

decolagem econômica; (y) fortaleceram o papel do Estado na elaboração de um plano 

coordenado de desenvolvimento econômico – a figura do Estado planejador –, cujo 

funcionamento se baseava na criação, pelo Estado, de instituições que permitissem, de um 

lado, o florescimento de determinados mercados e, de outro, a realocação deliberada de 

recursos entre setores econômicos diversos; e (z) estimularam a criação de mecanismos de 

financiamento de longo prazo para fomentar a industrialização e a tomada de riscos por 

industriais. 

 

Voltando às ideias de transformação institucional – baseadas em Veblen e Commons 

– e de sua utilização como instrumento de política econômica no contexto dos esforços 

desenvolvimentistas dos anos 1950 e 1960, considerando o exposto acima, é possível 

identificar na aplicação concreta de tais ideias à realidade dos países em desenvolvimento – 

na criação de determinadas instituições – a influência do modelo Harrod-Domar de 

crescimento econômico e do pensamento de W. Arthur Lewis e Walt Whitman Rostow 

acima referidos. Nesse sentido é que devem ser compreendidos, exemplificativamente, (i) a 

estruturação e a disciplina – por meio da criação institucional – de sistemas financeiros (e 

bancários) por países em desenvolvimento, cujo objetivo primordial era promover o aumento 

da taxa de poupança e, consequentemente, de investimento; (ii) a criação de incentivos 

fiscais para atividades relacionadas à produção industrial, cujos objetivos principais eram 

estimular a industrialização (e o crescimento da produção decorrente da mecanização) e 

promover a transferência de recursos do setor de subsistência para o setor capitalista da 

economia de tais países; (iii) o estabelecimento de sistemas políticos (democráticos, no mais 

das vezes) nos países recém independentes, cujo objetivo era assegurar estabilidade política 

suficiente para o desempenho, pelo Estado, de suas funções de elaboração e implementação 

de um plano de desenvolvimento coordenado para a superação simultânea de diversos 

gargalos institucionais, obstáculos à decolagem econômica; (iv) a disciplina e o 

fortalecimento do direito de propriedade, do direito contratual e do devido processo legal em 

tais países por meio da utilização de modelos institucionais importados dos países 

desenvolvidos, cuja finalidade era permitir o florescimento de mercados; e (v) o 

estabelecimento de mercados de capitais (acionários e de dívida) em diversos países em 

desenvolvimento, cujo objetivo principal era permitir o financiamento de longo prazo e a 

alocação (dispersão) de riscos necessários e inerentes ao desenvolvimento da atividade 
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industrial. 

 

Os resultados atingidos por tais esforços iniciais, então não totalmente 

compreendidos ou esperados32, de um lado, evidenciaram algumas das deficiências das 

elaborações teóricas mencionadas – e.g., (i) o distanciamento entre resultados projetados e 

efetivos da aplicação do modelo Harrod-Domar de crescimento econômico33; (ii) os limites 

da aplicação, em cada realidade, de conceitos teóricos supostamente universais34; (iii) a 

ignorância (ou ausência de consideração, por tais elaborações) da persistência (e da 

resistência à transformação institucional) das instituições (comportamentos compartilhados 

e organizações formais) tradicionais35; e (iv) as dificuldades de coordenação e 

implementação simultânea de iniciativas teoricamente alinhadas e, quando aplicadas à 

																																								 																					
32 Faço referência ao trabalho de HIRSCHMAN, 1992a, em que o autor reconhece, em retrospecto, a 
inadequação de algumas das formulações iniciais da Economia Institucional e da Economia do 
Desenvolvimento em seus estágios iniciais (e.g., a ideia de crescimento desbalanceado tal como inicialmente 
formulada em HIRSCHMAN, 1958) para explicar a performance econômica de alguns países que utilizaram 
a estratégia da transformação institucional como instrumento de promoção de desenvolvimento. De acordo 
com Hirschman, o padrão de crescimento chamado de navegando contra o vento (“sailing against the wind”), 
distinto da ideia de crescimento desbalanceado na medida em que admitia o avanço de determinados setores 
de forma concomitante com o retrocesso de outros, e que fornecia explicação mais adequada sobre o caminho 
percorrido por países em desenvolvimento do que a anterior, somente foi descoberto por meio da observação 
da experiência real de alguns países. 
33 Exemplificativa de tal distanciamento é a experiência da Guiana, tal como descrita por EASTERLY, 2002, 
pp. 35-36. De acordo com o autor, apesar do crescimento da taxa de investimento de 30% para 42% do PIB e 
da ajuda externa (foreign aid) que representava 8% do PIB da Guiana anualmente, o PIB diminui drasticamente 
entre 1980 e 1990. Também reforçando o distanciamento entre os resultados pretendidos pela aplicação de um 
modelo teórico de crescimento e os resultados efetivamente atingidos podem ser apontados os efeitos deletérios 
da concessão de empréstimos internacionais com a finalidade de suprir o déficit de financiamento: utilizados 
para custear o consumo, em diversas ocasiões os recursos emprestados foram incapazes de reverter em aumento 
da produção e em crescimento econômico, redundando antes em altos níveis de endividamento dos países 
receptores (reforçando, ao invés de diminuir, sua dependência em relação aos países centrais). 
34 Faço referência, por exemplo, à dificuldade de estabelecimento, por países em desenvolvimento, de 
instituições como direitos de propriedade e contratuais sólidos, assim como um sistema efetivo de solução de 
controvérsias e de enforcement contratual, semelhantes àqueles encontrados nos países desenvolvidos, 
apontada por CHANG, Ha-Joon. Institutional development in historical perspective. In: CHANG, Ha-Joon 
(ed.). Rethinking development economics. Londres: Anthem Press, 2006a, pp. 500-501. De acordo com o autor, 
“[a]nother source of unease is that the standards demanded from developing country institutions seem to be 
too high – many developing countries, often justly, say that they simply cannot ‘afford’ the high-quality 
institutions that are demanded of them”.  
35 Faço referência, exemplificativamente, à resistência representada por setores tradicionais (rurais, por 
exemplo) ao desenvolvimento de setores mais dinâmicos e aos reflexos institucionais de tal resistência, 
conforme mencionados por FURTADO, op. cit., e RANGEL, op. cit. (ver nota do rodapé nº 28 da Parte I 
deste trabalho, acima). Interessante, também, notar a explicação para o fenômeno referido formulada por 
ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon; e ROBINSON, James. Institutions as the fundamental cause of 
long-run growth. Cambridge: National Bureau of Economic Research Working Paper Series, n. 10481, 2004, 
segundo os quais, na medida em que determinam a distribuição de recursos entre setores da sociedade – e, 
assim, a ascensão política de alguns grupos em detrimento de outros – as instituições são sempre foco de 
disputas de interesses entre os grupos direta ou indiretamente afetados por tal distribuição de recursos e de 
poder. 
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realidade, frequentemente conflitantes36 – e, de outro, sugeriram que a utilização efetiva das 

instituições como instrumento de transformação da realidade e de promoção de 

desenvolvimento econômico passava, necessariamente, pela assunção, pelo Estado, de um 

duplo papel, até então negado pela economia neoclássica (marginalista): caberiam ao Estado, 

nessa ordem de ideias, tanto (a) o estabelecimento de instituições capazes de promover o 

florescimento de mercados (os quais, por si, permitiriam o desenvolvimento de interações 

estruturadas, nos termos estabelecidos por Commons) quanto (b) a elaboração e a 

implementação de um plano de desenvolvimento capaz de realocar recursos do setor de 

subsistência para o setor capitalista (como argumentava Lewis) e de atacar, de forma 

coordenada, outros gargalos institucionais que representassem obstáculos ao atingimento da 

fase de decolagem da economia (nos termos de Rostow), fossem eles obstáculos à formação 

de poupança e à sua canalização ao setor industrial (nos termos estabelecidos pelo modelo 

de crescimento Harrod-Domar), qualificação insuficiente da mão-de-obra para o 

desempenho de atividades especializadas (novamente, com Rostow) ou quaisquer outros. 

 

Em outras palavras e de forma simplificada: se, por um lado, partindo das definições 

de instituições formuladas por Veblen e Commons, se reconhecia que, na medida em que 

promoviam o desenvolvimento de transações e o estabelecimento de mercados, as 

instituições exerciam papel fundamental nos processos de crescimento econômico (e.g., por 

meio do estímulo às transações comerciais) e de desenvolvimento em geral – sendo o 

comércio relevante elemento civilizador37; por outro, as deficiências das formulações 

teóricas de Veblen, Commons, Harrod, Domar, Lewis e Rostow (dentre outros) aplicadas 

universalmente a realidades distintas e sua inefetividade (insuficiência) na promoção de 

desenvolvimento nos países do Terceiro Mundo apontavam para a necessidade de que o 

Estado assumisse não apenas a função de suportar o funcionamento dos mercados (por meio 

																																								 																					
36 Faço referência, por exemplo, a HIRSCHMAN, Albert O. The Rise and decline of economic development. 
In: GERSOVITZ, M. The Theory and experience of economic development: essays in honor of Sir W. Lewis. 
Londres: Allen & Unwin, 1982, pp. 382-383, em que o autor reflete sobre a possibilidade de que, ao treinar 
sua mão-de-obra para a performance de funções mais especializadas, determinado país em desenvolvimento 
pudesse vir a perder tal mão-de-obra qualificada – e o investimento realizado para qualificá-la – uma vez que 
trabalhos e posições em países desenvolvidos poderiam atraí-la. 
37 Faço referência às ideias de Montesquieu, John Stuart Mill, Adam Smith e David Hume mencionadas por 
HIRSCHMAN, Albert O. Rival views of market society. In: HIRSCHMAN, 1992c, pp. 107-109, ao se referir 
à Doux-Commerce Thesis. Segundo Hirschman, “[t]here is here, then, the insistent thought that a society where 
the market assumes a central position for the satisfaction of human wants will not only produce considerable 
new wealth because of the division of labor and consequent technical progress, but generate as a by-product, 
or external economy, a more ‘polished’ human type – more honest, reliable, orderly, and disciplined, as well 
as a more friendly and helpful, ever ready to find solutions to conflicts and a middle ground for opposed 
opinions”. 
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do estabelecimento de instituições como direito de propriedade e direito contratual sólidos; 

mecanismo confiável de execução forçada de contratos, etc.) mas, também, a de planejar, 

orientar e coordenar ativamente a implementação de ações e iniciativas dedicadas a distorcê-

lo na exata medida necessária para tornar possível a realocação de recursos do setor de 

subsistência para o setor capitalista. 

 

Nesse sentido, tendo em vista as experiências e os resultados anteriores, a partir dos 

anos 1960 e 1970, os avanços teóricos da Economia do Desenvolvimento, do Direito e 

Desenvolvimento e da Economia Institucional a respeito da interação entre instituições, 

mercados, Estado e desenvolvimento, refletindo a duplicação das funções do Estado 

referida, passaram a se desenvolver em torno de 2 (dois) eixos principais, informados por (e 

baseados em) racionalidades distintas38, opostos no que diz respeito à preponderância 

atribuída aos mercados ou ao Estado naquela interação: o primeiro centrado no papel a ser 

desempenhado pelos mercados e, consequentemente, na função de suporte a ser exercida 

pelo Estado e pelas instituições (tanto como comportamento desorganizado quanto como 

organizações formais) na promoção de desenvolvimento econômico; e o segundo centrado 

no papel de planejador e interventor a ser desempenhado pelo Estado na coordenação e na 

implementação de mudanças institucionais com o objetivo de, distorcendo o mercado, 

promover crescimento e desenvolvimento.  

 

Refletindo a diferenciação de funções referida, as elaborações teóricas posteriores da 

Economia do Desenvolvimento, da Economia Institucional e do Direito e Desenvolvimento 

especificamente relacionadas à definição de instituições, às funções a serem desempenhadas 

por elas e à medida de sua efetividade como mecanismo de promoção de desenvolvimento, 

assim como à sua relação com as ideias de mercado e Estado, passaram, também, a se dividir 

e organizar em torno de cada um dos eixos indicados, em linha com cada uma das 

racionalidades que os orientavam. 

 

Assim, sob a primeira perspectiva, orientada por uma racionalidade de suporte ao 

																																								 																					
38 Apesar da distinção entre racionalidade de suporte ao mercado e racionalidade de distorção do mercado 
que será desenvolvida a seguir, ambos os eixos argumentativos que se originaram da experiência concreta dos 
anos 1950 e das deficiências das ideias de Veblen, Commons, Harrod, Domar, Lewis e Rostow (dentre outros) 
eram, ainda, baseados na aplicação de conhecimentos e modelos teóricos (racionalidade) à realidade dos países 
em desenvolvimento com vistas ao atingimento de objetivos de desenvolvimento previa e teoricamente 
determinados. Nesse mesmo sentido, ver MYRDAL, op. cit., p. 715, e HIRSCHMAN, 1992a, pp. 4-5. 
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mercado, instituições (i) seriam regras formais e informais criadas de forma consciente ou 

não que, conformando as condutas dos agentes que interagem e suas expectativas 

normativas, (ii) teriam por função a redução dos custos de transação envolvidos em tais 

transações, promovendo sua proliferação. Nesse contexto, (iii) seriam efetivas (do ponto de 

vista do atingimento das finalidades a que se propuseram) as instituições capazes de se 

arraigar nas condutas dos seus destinatários, tornando-se compreendidas por eles de forma 

compartilhada e reduzindo a incerteza que caracteriza as relações humanas impessoais. Por 

fim, (iv) conferindo estrutura aos mercados, tais instituições (as formais) deveriam ser 

criadas pelo Estado e por outras organizações formais, aos quais caberia, principalmente, 

garantir a estabilidade, a observância das instituições e a proteção aos indivíduos necessárias 

ao florescimento de tais mercados e à multiplicação das transações.  

 

No que diz respeito à segunda perspectiva, orientada por uma racionalidade de 

distorção do mercado, instituições (i) seriam regras formais criadas de forma planejada que, 

criando incentivos capazes de influenciar, determinar e orientar as condutas de agentes e 

setores em determinado sentido, (ii) teriam por função o atingimento de objetivos e metas 

prévia e racionalmente determinados, tais como a transferência de recursos de um setor da 

economia para outro (como operariam, idealmente, incentivos fiscais, por exemplo). Nesse 

contexto, (iii) seriam efetivas (do ponto de vista do atingimento das finalidades a que se 

propuseram) as instituições capazes de criar incentivos eficazes e orientadas para objetivos 

cuidadosa e acertadamente determinados, possibilitando a realocação de recursos escassos 

em benefício de objetivos comuns39. Por fim, (iv) tais instituições, criadas pelo Estado, 

seriam utilizadas por ele como instrumento na elaboração e implementação de um plano de 

desenvolvimento econômico e na distorção positiva dos mercados com vistas ao 

atingimento dos objetivos planejados. 

 

Daqui por diante, faremos referência aos eixos argumentativos e às perspectivas 

acima referidos simplesmente por seus elementos informadores essenciais, i.e., a 

racionalidade de suporte ao mercado à luz da qual se organizam os argumentos do primeiro 

eixo, e a racionalidade de distorção do mercado, orientadora dos argumentos organizados 

em torno do segundo eixo. O detalhamento de cada uma de tais racionalidades será o objeto 

																																								 																					
39 Por exemplo, conforme indicado por KHAN, op. cit., p. 2, instituições que possibilitassem a transferência 
de ativos e recursos para setores mais produtivos da economia e a absorção de tecnologias por outros setores. 
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das subseções 1.2 e 1.3, abaixo. 

 

Por ora, considerando o escopo deste trabalho, cumpre-nos ainda apresentar, nesta 

subseção 1.1, uma formulação teórica adicional característica do período posterior aos 

esforços desenvolvimentistas iniciais acima descritos e, na subseção 1.1.1 subsequente, o 

papel instrumental desempenhado pelo mercado acionário no contexto da relação teórica 

entre instituições, mercados, Estado e desenvolvimento referida. As diferenças na 

conformação, nas funções e na efetividade do mercado acionário como instrumento de 

política para o desenvolvimento econômico decorrentes de sua análise à luz das 

racionalidades de suporte ao mercado e de distorção do mercado serão reservadas às 

subseções 1.2.1 e 1.3.1, abaixo  

 

A formulação teórica adicional que cabe apresentar consiste no modelo de 

crescimento econômico idealizado por Robert Solow no final da década de 1950 (e aplicado 

no âmbito das experiências desenvolvimentistas dos anos 1960 e 1970). Partindo da 

formulação de Harrod e Domar, Solow elaborou modelo de crescimento econômico baseado 

não na correlação entre poupança (investimento) e produção per capita, mas naquela entre 

desenvolvimento tecnológico e produtividade per capita. Se utilizando da ideia de utilidade 

marginal decrescente, Solow argumentava que o aumento do número de máquinas utilizadas 

na produção, por si, seria insuficiente para causar crescimento econômico uma vez que a 

utilidade (o ganho de eficiência) decorrente do ingresso de cada nova máquina no sistema 

produtivo era decrescente, i.e., o aumento do número de máquinas operadas por um mesmo 

trabalhador resultaria em ganhos de produtividade progressivamente menores40. 

 

Nessa ordem de ideias, o aumento da produtividade per capita se daria não pelo 

aumento do número de máquinas operadas por um mesmo trabalhador mas pela melhoria 

tecnológica das máquinas operadas. Referido avanço tecnológico seria atingido, de acordo 

com Solow, em linha com o pensamento de Rostow, por meio do investimento no 

desenvolvimento científico aplicado à produção industrial, investimento este intimamente 

																																								 																					
40 Para descrição mais detalhada a respeito do modelo Solow de crescimento econômico, ver EASTERLY, 
2002, pp. 47-53. Em suas palavras (p. 51), “[i]ncreasing machines was not a feasible way to sustain growth. 
If an economy tried to grow by buying more and more machines, then there might be extremely high growth at 
the beginning when machines were scarce. But diminishing returns means that growth would fall as machines 
become more abundant relative to the labor force. If machines per person grew at a constant rate, eventually 
the growth of output per person would drop to zero”. 
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dependente da existência de espírito empreendedor41 e da acumulação de capital por setores 

dinâmicos e progressistas da economia e da sociedade (o setor capitalista de Lewis). 

 

1.1.1 O mercado acionário à luz da interação teórica entre instituições, mercados, Estado 

e desenvolvimento econômico 

 

Considerando a relação teórica entre instituições, mercados, Estado e 

desenvolvimento formulada por autores da Economia Institucional, da Economia do 

Desenvolvimento e do Direito e Desenvolvimento até a década de 1970 acima referida, 

cumpre esclarecer como o mercado acionário – sendo criação institucional espontânea de 

determinada economia e sociedade ou estrutura implementada tendo em vista a consecução 

de alguns objetivos pré-estabelecidos por determinado Estado42 – pode funcionar como 

instrumento na promoção do desenvolvimento econômico – em outras palavras, onde se 

situa o mercado acionário no panorama teórico apresentado.  

 

Nessa ordem de ideias, as formulações teóricas então elaboradas permitem afirmar 

que são 5 (cinco)43 os principais canais por meio dos quais o mercado acionário pode 

estimular o desenvolvimento econômico. 

 

O primeiro de tais canais, em linha com modelo Harrod-Domar de crescimento, 

consiste na promoção do aumento da taxa de poupança de determinada economia por meio 

da criação de um mercado acionário. De acordo com Singh, fornecendo um instrumento 

adicional de investimento aos indivíduos – que pode, inclusive, satisfazer suas preferências 

																																								 																					
41 TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 70. 
42 De acordo com SINGH, Ajit. The Stock market and economic development: should developing countries 
encourage stock markets? Munich: Munich Personal RePEc Archive, 1991, p. 3 (disponível em 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53881; consulta realizada em 12 de novembro de 2017), a relação entre o 
desenvolvimento do mercado acionário e desenvolvimento econômico é defendida – embora por razões 
diferentes – por autores alinhados tanto ao pensamento liberal (i.e., filiados à racionalidade de suporte ao 
mercado) quanto à heterodoxia econômica (i.e., defensores da racionalidade de distorção do mercado). Em 
suas palavras, “[t]he establishment and expansion of these markets [stock markets] is favoured not just by the 
Bretton Woods institutions, as one would expect, but also by many heterodox economists as well as those from 
the centrally planned economies”.  
43 Para SINGH, 1991, pp. 33-34, seriam apenas 3 (três) os canais por meio dos quais o mercado acionário 
poderia promover desenvolvimento econômico: (i) o aumento das taxas de poupança; (ii) o aumento da 
eficiência na alocação de investimentos; e (iii) a melhor utilização de recursos existentes. Entendendo haver 
certa sobreposição entre os canais “ii” e “iii” indicados por Singh e o desdobramento de algumas das funções 
do mercado acionário em outros aspectos, indicamos, com base nos trabalhos de outros autores, 5 (cinco) 
formas diferentes por meio das quais o mercado acionário pode impactar – positiva e negativamente – o 
crescimento e o desenvolvimento econômicos.  
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de risco e suas necessidades de liquidez de forma mais adequada do que outros tipos de 

investimento ou mecanismos de poupança44 –, o mercado acionário estimularia o aumento 

nas taxas de poupança e, consequentemente, tornaria acessíveis recursos para a aquisição, 

desenvolvimento e fabricação (investimento) de máquinas a serem utilizadas na produção 

industrial, promovendo crescimento econômico. 

 

O segundo de tais canais consiste no funcionamento do mercado acionário – desde 

que adequadamente disciplinado45 – como mecanismo de realocação de recursos escassos 

para setores produtivos. De acordo com Singh, presente um mecanismo eficiente de 

precificação46 das ações negociadas, as cotações por que seriam transacionadas refletiriam 

suas projeções de rentabilidade futura (i.e., ações das companhias melhor administradas e 

potencialmente mais lucrativas seriam mais procuradas e teriam, portanto, cotações 

maiores), o que reduziria os custos de crédito suportados por tais companhias (e.g., juros 

aplicáveis a companhias mais sólidas e valiosas seriam mais baixos; companhias mais 

valiosas representariam menor risco de crédito a eventuais credores e investidores; 

companhias com maiores projeções de rentabilidade futura atrairiam maior interesse do 

público investidor em eventual emissão de novas ações) e, simultaneamente, dificultaria o 

acesso aos mesmos recursos por companhias menos lucrativas e/ou pior administradas47. 

																																								 																					
44 Nas palavras de SINGH, 1991, p. 34, “[t]he stock market is supposed to encourage savings by providing 
households with an additional instrument which may better meet their risk preferences and liquidity needs”.  
45 Reconhecendo a eficiência alocativa potencialmente promovida pelo mercado acionário, John Maynard 
Keynes defendia, à luz dos acontecimentos que antecederam a quebra da NYSE em 1929 e das consequências 
da depressão econômica subsequente para a economia norte-americana dos anos 1930, a regulação estatal do 
mercado acionário como condição para que ele pudesse desempenhar sua função alocativa de forma adequada. 
Nas palavras de KEYNES, John M. The General theory of employment, interest and money. In: ROBINSON, 
Austin; e MOGGRIDGE, Donald. The Collected writings of John Maynard Keynes. Cambridge: Cambridge 
University Press, Royal Economic Society, vol. VII, 2013, p. 159, “[t]he measure of success attained by Wall 
Street, regarded as an institution of which the proper social purpose is to direct new investment into the most 
profitable channels in terms of future yield, cannot be claimed as one of the outstanding triumphs of laissez-
faire capitalism”. 
46 Por mecanismo eficiente de precificação faço referência aos reflexos, no preço atribuído pelos agentes às 
ações negociadas, das informações, projeções e condições a que tais agentes tiveram acesso. Nessa ordem de 
ideias, a eficiência de tal mecanismo de precificação depende, essencialmente, da disponibilidade (e da 
qualidade) de tais informações, projeções e condições a todos os agentes envolvidos nas transações e a 
consequente redução de assimetrias informacionais inerentes às transações interpessoais. Voltaremos ao 
assunto, em maior detalhe, quando da análise da racionalidade de suporte ao mercado e das características e 
funções do mercado acionário à luz de tal racionalidade, objetos das subseções 1.2 e 1.2.1, respectivamente. 
47 Nas palavras de SINGH, 1991, p. 37, “[t]he pricing of shares is critical to how well can the stock market 
perform its allocative functions. An efficient pricing process will reward the well managed and profitable firms 
by valuing their shares more highly than those of unsuccessful and unprofitable firms. This mechanism lowers 
the cost of capital to the former and hence ensures a greater allocation of new investment resource to such 
firms at the expense of the latter group of firms who correspondingly face a higher cost of capital. Thus relative 
share prices of firms in an ‘efficient’ pricing system should reflect their relative expected profitability”.  
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Além disso, presentes algumas outras condições48, o mercado acionário também facilitaria 

a aquisição de tais companhias menos lucrativas – e, portanto, menos valiosas – por aquelas 

com maiores projeções de rentabilidade futura buscando ganhos de escala49, por exemplo, 

permitindo, também dessa forma, a realocação de recursos do setor de subsistência para o 

setor capitalista, como queria Lewis.  

 

O terceiro canal por meio do qual o mercado acionário poderia promover 

desenvolvimento econômico à luz das ideias referidas na subseção 1.1, acima, consiste nas 

suas funções de financiamento de longo prazo e de pulverização (dispersão) de risco entre 

numerosos agentes, em linha com o pensamento de Rostow. Na medida em que permitiriam 

ao investidor a transferência das ações adquiridas de acordo com suas necessidades de 

liquidez, os mercados acionários possibilitariam a manutenção dos investimentos e dos 

projetos em desenvolvimento por prazos mais longos do que os prazos ao longo dos quais 

eventuais credores estariam dispostos a manter empréstimos (i.e., diferentemente do que 

ocorreria com títulos e contratos de dívida, em que eventual necessidade de recursos pelo 

credor poderia retirar do devedor recursos necessários ao desempenho de suas atividades, o 

mercado acionário seria instrumento capaz de satisfazer a necessidade de liquidez do credor 

sem prejuízo para o devedor). Por outro lado, por meio da emissão e distribuição pública de 

ações, empreendedores seriam capazes de transferir aos adquirentes das ações parte dos 

riscos inerentes ao desenvolvimento da atividade empresarial, além de terem a possibilidade 

de, eles próprios, “vender[em] suas participações no mercado (...), o que também [lhes] 

permit[iria] diversificar sua carteira (...), racionalizando sua exposição aos riscos e 

flutuações próprios de cada mercado em que as empresas de que det[ivessem] participação 

atu[assem]”50. 

 

O quarto de tais canais consiste no funcionamento do mercado acionário como 

																																								 																					
48 Faço referência, por exemplo, à existência de um sistema jurídico desenvolvido o suficiente para permitir a 
celebração – e a execução forçada, caso necessária – de contratos de aquisição de participação e/ou controle 
acionário. 
49 Nas palavras de SINGH, 1991, pp. 38-39, “[s]ufficiency requires in addition, the existence of an ‘efficient’ 
takeover mechanism which can ensure that all those companies whose profitability under their existing 
managements was lower than what it could be under any other management, were acquired by the latter. For 
large management controlled oligopolistic corporations in capitalist economies, for which the natural 
selection process on the product markets may not work, the takeover mechanism is the only effective market-
based disciplinary device”.  
50 YAZBEK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Elsevier Editora, 2009, p. 
82. 
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mecanismo de acúmulo e concentração de capitais a serem utilizados no financiamento de 

empresas cujas atividades envolvam alto grau de risco (e.g., o desenvolvimento de novas 

tecnologias a serem utilizadas na produção, em linha com o pensamento de Rostow; a 

exploração de minas e jazidas, etc.). Frequentemente associado à criação das companhias 

por ação com responsabilidade limitada para seus acionistas51 – cujo fundamento, em boa 

medida, também está relacionado à dispersão e à limitação dos riscos assumidos por 

indivíduos engajados em atividades cujos resultados eram potencialmente incertos –, o 

surgimento do mercado de ações formal se deu exatamente no contexto dos esforços 

expansionistas das economias europeias no século XVII, permitindo o desenvolvimento de 

uma das empresas envolvendo maior risco da história econômica mundial.  

 

O quinto e último canal por meio do qual o mercado acionário poderia promover 

desenvolvimento econômico consiste, na verdade, em um efeito lateral de seu próprio 

desenvolvimento: a redução das taxas de juros (o custo de capital) praticadas pelo mercado 

de forma generalizada. Fornecendo alternativa às companhias que necessitam de capitais 

externos para o desenvolvimento de suas atividades, o mercado acionário acabaria por 

pressionar, para baixo, as taxas de juros cobradas por bancos e praticadas nos mercados de 

títulos de dívida e, nessa medida, aumentaria o estoque de capitais (e reduzem as barreiras 

de acesso a eles) disponível ao desenvolvimento da atividade empresarial – o que colaboraria 

para o aumento da taxa de investimento e para o crescimento econômico, seguindo a lógica 

do modelo Harrod-Domar e o pensamento de Lewis. 

 

Empiricamente, diversos estudos elaborados nos últimos sessenta anos foram 

também capazes de identificar correlação positiva entre o desenvolvimento do mercado 

acionário e desenvolvimento econômico52 (i.e., o funcionamento do mercado de ações como 

																																								 																					
51 Nas palavras de GELDERBLOM, Oscar; e JONKER, Joost. Completing a financial revolution: the finance 
of the Dutch East India Trade and the rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612. Cambridge: 
Cambridge University Press, The Journal of Economic History, vol. 64, nº 3, 2004, p. 643, “[t]he present 
analysis of the finance of Dutch East India trade between 1595 and 1612 will show that shortly after the 
foundation of the Verenigde Oostindische Compagnie (Dutch East India Company, hereafter VOC) in 1602, a 
vigorous secondary market for VOC shares emerged in Amsterdam, with all its beneficial effects on public and 
private finance”. 
52 Vários de tais estudos identificaram, também, o impacto do desenvolvimento do sistema financeiro em 
sentido amplo (que compreende o mercado financeiro em sentido estrito e o mercado de capitais) no 
desenvolvimento econômico, sem isolar os efeitos atribuíveis ao desenvolvimento do mercado acionário 
daqueles decorrentes do estabelecimento de um mercado de empréstimos bancários ativo. 
Exemplificativamente, ver (i) LEVINE, R. Financial development and economic growth: views and agenda. 
Nashville: American Economic Association, Journal of Economic Literature, 35-2, 1997, pp. 688-726; (ii) 
MAVROTAS, G. Domestic resource mobilization and financial development: introduction. In: 
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instrumento de promoção de crescimento e desenvolvimento53). Baseados em análises do 

comportamento de diversas outras variáveis relativamente ao desenvolvimento do mercado 

acionário, tais estudos comprovam o funcionamento de alguns dos 5 (cinco) canais teóricos 

acima referidos, rejeitam a efetividade de outros e agregam a eles perspectivas adicionais no 

que diz respeito à utilização do mercado de ações como instrumento de desenvolvimento 

econômico. 

 

De acordo com Rousseau e Sylla, por exemplo, países financeiramente 

desenvolvidos (i.e., com mercados financeiros e de capitais ativos, líquidos e capitalizados, 

inseridos em um contexto caracterizado por finanças públicas equilibradas, estabilidade 

monetária e pela existência de um banco central efetivo) têm maior probabilidade de se 

envolver no comércio internacional, de se integrar à economia mundial e de atrair maior 

fluxo de investimento estrangeiro, fatores que, considerados em conjunto, estimulam o 

crescimento econômico54. 

 

Especificamente em relação ao mercado acionário – isolado do restante do mercado 

financeiro –, diversos trabalhos foram capazes de identificar efeitos positivos do 

desenvolvimento do mercado de ações no desenvolvimento econômico55.  

 

																																								 																					
MAVROTAS, G. (ed.), Domestic resource mobilization and financial development. Nova York: Palgrave 
Macmillan, 2008; (iii) LITAN, R. E.; POMERLEANO, M.; e SUNDARARAJAN, V (eds.). The Future of 
domestic capital markets in developing countries. Washington: The Brookings Institution, 2003; e (iv) BECK, 
T.; e LEVINE, R. Stock markets, banks and growth: correlation or causality? Washington: The World Bank, 
Policy Research Working Paper nº 2670, 2001b, para os quais (com pequenas diferenças) o desenvolvimento 
financeiro em geral tem impacto relevante e positivo no crescimento econômico.  
53 Diversos estudos empíricos se preocuparam, também, com a verificação de eventual endogeneidade na 
correlação entre desenvolvimento financeiro (envolvendo mercado financeiro e mercado de capitais) e 
desenvolvimento econômico (i.e., se a direção da causalidade não seria invertida, sendo o desenvolvimento 
econômico o causador do desenvolvimento financeiro e não vice-versa). Nesse sentido, (i) LEVINE, op. cit.; 
(ii) KING, R. G.; e LEVINE, R. Finance and growth: Schumpeter might be right. Cambridge: The MIT Press, 
Quarterly Journal of Economics, 108, 1993a, pp. 717-737; (iii) KING, R. G.; e LEVINE, R. Finance, 
entrepreneurship, and growth: theory and evidence. Rochester: Elsevier, Journal of Monetary Economics, 32, 
1993b, pp. 513-542; e (iv) BECK, T.; LEVINE, R.; e LOYAZA, N. Finance and the sources of growth. 
Rochester: Elsevier, Journal of Financial Economics, 58 (1-2), 2000, pp. 261-300, apresentam evidência 
robusta de que o desenvolvimento financeiro antecede (não sucede) o crescimento econômico. 
54 ROUSSEAU, P. L.; e SYLLA, R. Financial systems, economic growth and globalization. In: BORDO, M.; 
TAYLOR, A.; e WILLIAMSON, J. G. (eds). Globalization in historical perspective. Londres: The University 
of Chicago Press, 2003, p. 402. 
55 Exemplificativamente, (i) ATJE, R.; JOVANOVIC, B. Stock markets and development. Nova York: 
Elsevier, European Economic Review, 37 (2/3), 1993, pp. 632-640; (ii) LEVINE, R.; e ZERVOS, S. What we 
have learned about policy and growth from cross-country regressions? Pittsburgh: The American Economic 
Review, 83, 1993, pp. 426-430; e (iii) BECK; LEVINE, 2001b. 
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De acordo com Litan, Pomerleano e Sundararajan, por exemplo, mercados acionários 

favorecem o acúmulo de recursos domésticos no setor produtivo56. e atraem investimentos 

estrangeiros, o que frequentemente está associado a melhor performance econômica. De 

acordo com Stulz, na medida em que fortalecem a poupança doméstica, mercados acionários 

também diminuem a dependência de uma economia de fontes de financiamento estrangeiras 

e reduzem sua exposição a choques e crises internacionais57.  

 

Beck e Levine, por sua vez, apresentam evidência empírica de que mercados 

acionários líquidos reduzem desincentivos a investimentos de longo prazo – uma vez que 

permitem o desinvestimento e a satisfação imediata de necessidades de liquidez dos 

investidores58. 

 

Especificamente no que diz respeito aos países em desenvolvimento, o impacto do 

funcionamento do mercado acionário como mecanismo de mobilização de recursos é, de 

acordo com Singh e Hamid, particularmente relevante: segundo a evidência analisada pelos 

autores, companhias de países menos desenvolvidos se utilizam mais de recursos e 

financiamentos externos (captados por meio da emissão de títulos de dívida, celebração de 

empréstimos, ou mesmo emissão de ações) do que companhias de países desenvolvidos59; 

além disso, enquanto em países desenvolvidos os recursos captados por companhias são 

normalmente utilizados para aquisição de outras companhias, nos países em 

desenvolvimento esses recursos são utilizados no financiamento de investimentos e 

expansão60, o que colabora de forma significativa para seu crescimento e desenvolvimento. 

 

Outros impactos relevantes do mercado acionário em países em desenvolvimento 

verificados são (i) a redução geral dos custos de crédito (i.e., taxas de juros)61; (ii) a alocação 

																																								 																					
56 LITAN; POMERLEANO; SUNDARARAJAN, op. cit., pp. 8-9. 
57 STULZ, R. Does financial structure matter for economic growth? A Corporate finance perspective. In: 
DEMIRGÜÇ-KUNT, A.; e LEVINE, R. (eds.). Financial structure and economic growth: a cross-country 
comparison of banks, markets, and development. Cambridge: The MIT Press, 2001b, p. 181. No mesmo 
sentido, ver MAVROTAS, 2008a.  
58 BECK; LEVINE, 2001b, p. 2. 
59 SINGH, A.; e HAMID, J. Corporate financial structures in developing countries. Washington: The World 
Bank, International Finance Corporation Technical Paper nº 1, 1992, p. 81. 
60 SINGH, Ajit. Corporate financial patterns in industrializing economies: a comparative international study. 
Washington: The World Bank, International Finance Corporation Technical Paper nº 2, 1995.  
61 De acordo com SINGH, 1991, p. 88, mercados acionários aumentam a disponibilidade de informações 
corporativas, reduzindo a assimetria informacional que caracteriza o mercado de crédito e, consequentemente, 
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mais eficiente de recursos escassos; e (iii) a melhor performance das companhias abertas62 

em comparação com outras companhias. 

 

Contrariamente a alguns dos canais teóricos acima referidos, por outro lado, (i) Singh 

afirma que (a) a evidência recolhida não permite afirmar que a existência de mercados de 

ações em determinados países tenha impactado positivamente as taxas de poupança63; (b) 

em diversos países em desenvolvimento, o aumento da volatilidade ocasionado pela 

existência de um mercado de ações acabou por aumentar a exposição de suas economias e 

choques e crises da economia internacional64; e (c) a existência de mercados acionários, em 

diversas ocasiões, levou ao aumento da especulação e dos investimentos de curto prazo em 

detrimento de investimentos de longo prazo65; (ii) Studart reforça que, empiricamente, 

mercados acionários aumentam, ao invés de diminuir, a volatilidade da economia de países 

em desenvolvimento66; e (iii) Chang defende que, ausentes em países desenvolvidos quando 

de seu desenvolvimento, mercados acionários envolvem a criação de uma infraestrutura 

institucional cara demais para ser suportada por países em desenvolvimento – o que 

necessariamente representa o desvio de recursos cuja utilização em outros setores poderia 

ser mais benéfica a tais países67. 

 

Apesar dos contrapontos acima, é possível afirmar que, em sua maioria, os estudos 

empíricos realizados nos últimos sessenta anos apontam para o impacto positivo do 

funcionamento do mercado acionário na promoção de desenvolvimento econômico e 

reforçam os 5 (cinco) canais teóricos acima referidos. Especialmente em relação a países em 

desenvolvimento, a evidência empírica majoritariamente analisada permite afirmar que, por 

																																								 																					
reduzindo o custo de capital para todos os setores da economia. No mesmo sentido, ver CAPASSO, S. Stock 
market development and economic growth. In: MAVROTAS, 2008b, p. 31. 
62 Se acordo com SINGH, 1991, p. 101, a evidência empírica analisada demonstra que companhias abertas 
têm maior exposição ao mercado (uma vez que têm de divulgar informações mais amplas e precisas) e, por 
conta disso, tendem a apresentar melhor performance econômica. 
63 Nas palavras de SINGH, 1991, p. 34, “[i]n practice however, the evidence from advanced countries indicates 
that the stock market performs this savings function not at all well”.  
64 SINGH, 1991, p. 101.  
65 Singh se refere, especificamente, à comparação entre a atividade empresarial nos EUA, no Japão e na 
Alemanha, afirmando que nestes países, a ausência de um mercado acionário acabou por privilegiar a 
realização de investimentos mais longos, ao passo que, naquele, o mercado acionário estimulou especulação e 
investimentos de curto prazo. Para mais, ver SINGH, 1991, p. 8. 
66 STUDART, R. Saving, financial markets and economic development: theory and lessons from Brazil. In: 
ARESTIS, P.; e CHICK, V. (eds.). Finance, development and structural change: post-Keynesian 
perspectives. Londres: Edward Elgar, 1995, p. 66. 
67 CHANG, 2006a, pp. 500-501. 
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meio (i) do aumento da taxa de poupança, (ii) da mobilização de capitais a serem utilizados 

na criação de novas companhias e no financiamento de novos investimentos; e (iii) da 

atração de recursos estrangeiros, por exemplo, o mercado de ações pode ser utilizado como 

instrumento de política econômica para o desenvolvimento. 

 

*** 

 

Tendo em vista o exposto nas subseções 1.1 e 1.1.1 acima, é possível afirmar que (i) 

em linha com as ideias de Veblen e Commons, em abstrato, instituições seriam 

determinantes do desenvolvimento econômico na medida em que se relacionam com os 

conceitos de mercado e Estado, desempenhando dupla função: conferindo estrutura às 

transações (à interação humana), permitem (suportam) o florescimento de mercados ao 

mesmo tempo em que, podendo ser transformadas de acordo com objetivos previamente 

determinados, orientam (distorcem) o comportamento dos agentes envolvidos nas 

transações à consecução de objetivos estabelecidos pelo Estado; (ii) de acordo com o 

modelo de crescimento Harrod-Domar e com as ideias de W. Arthur Lewis e Walt Whitman 

Rostow, aplicadas à realidade no âmbito dos esforços desenvolvimentistas que marcaram os 

anos 1950 e 1960, instituições seriam mecanismos capazes de orientar as condutas dos 

agentes envolvidos em transações no sentido de (a) estimular o crescimento das taxas de 

poupança e de investimento; (b) realocar recursos do setor de subsistência para o setor 

capitalista; e (c) superar gargalos e obstáculos ao atingimento da etapa de decolagem 

econômica; e (iii) na relação teórica existente entre instituições, mercados, Estado e 

desenvolvimento, o mercado acionário poderia funcionar – na medida em que poderia 

possibilitar o aumento nas taxas de poupança e investimento e a realocação de recursos para 

setores mais produtivos, por exemplo – como instrumento na promoção do desenvolvimento 

econômico.  

 

À luz das duas funções que desempenham, as quais são informadas por 

racionalidades distintas, e considerando o escopo do presente trabalho, cumpre (i) identificar 

os aspectos caracterizadores de cada uma de tais racionalidades e (ii) diferenciar dois tipos 

ideais68 de instituições, sendo 1 (um) deles preponderantemente orientado pelo objetivo de 

																																								 																					
68 De acordo com Weber, “an ideal type is formed by the one-sided accentuation of one or more points of view 
and by the synthesis of a great many diffuse, discrete, more or less present and occasionally absent concrete 
individual phenomena, which are arranged according to those one-sidedly emphasized viewpoints into a 
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suporte ao mercado e o outro majoritariamente norteado pelo objetivo de distorção do 

mercado, para, em seguida, (iii) verificar como tais racionalidades e instituições ideais 

determinam a conformação, as funções e a medida de efetividade do mercado acionário na 

promoção de desenvolvimento econômico. As subseções 1.2, 1.2.1, 1.3 e 1.3.1, a seguir, são 

dedicadas a tais análises. 

 

1.2 A racionalidade de suporte ao mercado e seu reflexo institucional: a perspectiva 

neo-liberal  

 

Por racionalidade de suporte ao mercado faço referência ao eixo argumentativo 

baseado fundamentalmente na ideia de que o livre-mercado69 seria o sistema mais efetivo 

para promover o desenvolvimento de uma economia capitalista. Desenvolvendo tal ideia, na 

medida em que (i) o mercado permitiria a persecução, pelos indivíduos, dos seus próprios 

interesses – o que, em si, aumentaria a riqueza agregada de determinada economia, em 

benefício de todos os indivíduos70 –; (ii) oferta e demanda, bases do funcionamento do 

mercado neo-liberal, seriam faces de uma mesma moeda, sendo cada uma responsável pela 

geração da outra71; e (iii) baseadas na persecução dos interesses individuais pelos próprios 

interessados e sendo mutuamente determinadas, oferta e demanda tenderiam a estabelecer 

um equilíbrio distributivo de máxima utilidade agregada para os indivíduos, situação em 

																																								 																					
unified analytical construct”. Para mais, ver WEBER, Max. The Methodology of social sciences. Glencoe: 
The Free Press, 1949, p. 90 
69 Faço referência às ideias de autores da Economia Clássica tais como Adam Smith, David Ricardo, Jean-
Baptiste Say e Robert Malthus recepcionadas pela economia neoclássica (marginalista). No sentido clássico, o 
livre-mercado estaria sujeito a pouca ou nenhuma interferência do Estado e seria autorregulado por meio da 
concorrência entre agentes. Para mais sobre a designação (frequente) de referido mecanismo de concorrência 
como “a mão invisível” e sobre os limites à concorrência atribuídos pelo próprio Adam Smith, ver SANDMO, 
Agnar. Economics evolving – a history of economic thought. Princeton: Princeton University Press, 2011, pp. 
43-59. 
70 Nas palavras de CHANG, 2014, p. 115, “[a]ccording to the Classical school, the pursuit of self-interests by 
individual economic actors produces a socially beneficial outcome, in the form of maximum national wealth”. 
No mesmo sentido, YAZBEK, op. cit., p. 7. 
71 Faço referência à lei formulada por Jean-Baptiste Say, de acordo com a qual (i) se as limitações ao consumo 
de determinado indivíduo são determinadas exatamente pelo que ele é capaz de produzir, então (ii) é a produção 
(a oferta) que determina o consumo (a demanda). Nas palavras de SAY, Jean-Baptiste. A Treatise on political 
economy or the production, distribution and consumption of wealth. Nova York: Augustus M. Kelley, 1971, 
p. 133, “[a] man who applies his labour to the investing of objects with value by the creation of utility of some 
sort, cannot expect such a value to be appreciated and paid for, unless where other men have the means of 
purchasing it. Now, of what do these means consist? Of other values of other products, likewise the fruits of 
industry, capital, and land. Which leads us to a conclusion that may at first sight appear paradoxical, namely, 
that it is production which opens a demand for products”. Decorrência lógica da Lei de Say é que a 
interferência estatal, na medida em que distorceria a relação natural entre oferta e demanda, seria 
necessariamente prejudicial ao desenvolvimento de determinada economia (no sentido de aumento da utilidade 
agregada). 
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que qualquer iniciativa para redistribuir riqueza e utilidade em benefício de determinado(s) 

indivíduo(s) implicaria redução da riqueza e a utilidade para outro(s)72, o mercado – em 

oposição a economia planejada – funcionaria como mecanismo natural e ideal de 

maximização de riqueza e, portanto, de crescimento econômico e desenvolvimento73.  

 

À luz da racionalidade de suporte ao mercado – a perspectiva neo-liberal –, a relação 

entre instituições, mercados e Estado se desenvolveria a partir da ideia de Ótimo de Pareto: 

em um mercado perfeito (ou ideal, nos termos de Weber), um determinado conjunto de 

instituições (práticas e costumes recorrentes, nos termos de Veblen; comportamentos 

desorganizados, organizações formais e sanções organizadas capazes de orientar 

comportamentos futuros, nos termos de Commons) teria por finalidade assegurar a 

instalação de um equilíbrio paretiano, i.e., a alocação da riqueza e da utilidade entre 

indivíduos de forma perfeita, maximizando os ganhos de cada um – e de todos – sem 

prejudicar nenhum dos demais – ninguém –; nos casos excepcionais em que referidas 

instituições não fossem suficientes para garantir a instalação de um equilíbrio paretiano, 

caberia, então, intervenção estatal, a qual estaria limitada, essencialmente, à solução das 

falhas de mercado que representassem obstáculo ao atingimento do Ótimo de Pareto74.  

 

As próprias definições de mercado, Estado e instituições, quando lidas sob tal 

																																								 																					
72 Faço referência à ideia de “Ótimo de Pareto”, de autoria de Vilfredo Pareto. Nas palavras de DUTT, Amitava 
Krishna; KIM, Kwan S.; e SINGH, Ajit. The State, markets and development. In: DUTT, Amitava Krishna; 
KIM, Kwan S.; e SINGH, Ajit (eds.). The State, markets and development: beyond the neoclassical dichotomy. 
Aldershot: Edward Elgar, 1994, p. 4, “[t]hese markets (...) lead to Pareto-optimum outcomes as the unintended 
consequence of individual attempts to maximize profits or utility”. Para mais, ver SANDMO, op. cit. pp. 251-
254. Para análise crítica dos efeitos conservadores da ideia de “Ótimo de Pareto”, ver CHANG, 1914, pp. 122-
123. 
73 Hirschman sintetiza as ideias de Adam Smith e David Hume subjacentes ao raciocínio acima (de acordo com 
o qual, por meio do fortalecimento da divisão do trabalho social e do consequente progresso tecnológico, a 
economia de mercado promoveria a maximização de riqueza), destacando, inclusive, os supostos efeitos 
civilizatórios da economia de mercado à luz da Doux-Commerce Thesis. Para mais, ver nota de rodapé nº 37 
da Parte I deste trabalho, acima. Para mais sobre os efeitos civilizatórios da divisão do trabalho social, ver 
DURKHEIM, Émile. Da Divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 27, de acordo com 
quem “(...) o mais notável efeito da divisão do trabalho não é aumentar o rendimento das funções divididas, 
mas torná-las solidárias. Seu papel (...) é não simplesmente embelezar ou melhorar sociedades existentes, mas 
tornar possíveis sociedades que, sem elas, não existiriam. (...). É possível que a utilidade econômica da divisão 
do trabalho tenha algo a ver com esse resultado, mas, em todo caso, ele supera infinitamente a esfera dos 
interesses puramente econômicos, pois consiste no estabelecimento de uma ordem social e moral sui generis”.  
74 DUTT; KIM; SINGH, 1994a, p. 4. Especificamente sobre os limites da intervenção estatal sob a perspectiva 
neo-liberal, os autores indicam como papéis a serem desempenhados pelo Estado, exemplificativamente, a 
estabilização econômica e eventual redistribuição de renda, reforçando que, no desempenho de tais funções, o 
Estado está limitado a resolver problemas originados do mercado, não podendo determiná-lo de acordo com 
objetivos previamente determinados. 
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perspectiva, se diferenciam daquelas – mais abstratas – apresentadas na subseção 1.1, acima. 

Assim é que o mercados, ao invés de consistirem simplesmente nos locais onde ocorrem as 

transações estruturadas entre indivíduos, passam a ser definidos como “coleções de 

indivíduos que, em busca da otimização e da maximização de seus interesses, interagem no 

âmbito da troca de bens, serviços e fatores de produção, [as quais ocorrem] a preços 

determinados por condições de mercado impessoais, (...) gerando, como resultado não 

pretendido de suas tentativas egoístas de maximização de lucros e utilidade, a emergência 

de um equilíbrio paretiano”75. 

 

Em relação à ideia e às funções do Estado, pode-se afirmar que, sob a perspectiva 

neo-liberal, ele assume forma preponderantemente nomocrática, em oposição à forma 

telocrática76, ficando incumbido essencialmente de (i) “estabelecer uma estrutura de regras 

gerais que facilitem a consecução de interesses e finalidades privadas, independentemente 

de quão divergentes tais interesses e finalidades possam ser”77, (ii) “manter a ordem de forma 

a proteger a propriedade privada, [(iii)] garantir que os contratos sejam cumpridos e [(iv)] 

exercer, com tais finalidades, o monopólio da força”78 que o caracteriza desde o surgimento 

do Estado Moderno79. 

 

A caracterização do Estado nomocrático acima referida está intimamente relacionada 

ao papel coadjuvante atribuído ao Estado em sua interação com o desenvolvimento 

econômico à luz da racionalidade de suporte ao mercado. De acordo com Plant, o Estado 

em sua forma nomocrática não tem por finalidade promover a consecução de determinados 

objetivos comuns previamente determinados – um telos – mas assegurar que interesses 

individuais possam coexistir; referido Estado somente passa ao estágio da intervenção no 

																																								 																					
75 DUTT; KIM; SINGH, 1994a, p. 4. 
76 Faço referência à distinção formulada por Michael Oakeshott, referida por Friedrich Hayek e utilizada por 
Raymond Plant como base de PLANT, Raymond. The Neo-liberal state. Oxford: Oxford University Press, 
2010, entre uma ordem telocrática ou uma telocracia (“an order devoted to the pursuit of some overall end, 
goal, or purpose” (p. 6)) e uma nomocracia (“a rule governed order not devoted to the attainment of particular 
ends” (p. 6)). Desdobramentos e impactos da distinção referida na definição das funções do Estado serão 
detalhados ao longo dos próximos parágrafos. 
77 PLANT, op. cit., p. 6. 
78 DUTT; KIM; SINGH, 1994a, p. 5. 
79 Nas palavras de WEBER, Max. A Política como vocação. In: WEBER, Max. Ciência e política: duas 
vocações. São Paulo: Cultrix, 2002, p. 56, “[e]m nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado 
contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território (...) reivindica 
o monopólio do uso legítimo da violência física”. 
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momento e na medida em que referidos interesses privados venham a colidir entre si80. É 

nesse contexto que o rule of law – o Estado de Direito – assume relevância central – não 

subordinada a quaisquer outros objetivos comuns, incluindo o desenvolvimento econômico 

– e determinante da definição de Estado sob a perspectiva neo-liberal: é sua finalidade (i.e., 

(i) o estabelecimento de regras gerais, imparciais e não discriminatórias e (ii) a garantia de 

sua aplicação), sua definição (i.e., são as regras gerais e imparciais – positivadas – que criam 

o Estado e as estruturas necessárias à reprodução institucional) e sua limitação (i.e., são os 

direitos individuais de não intervenção – as liberdades individuais – que determinam os 

limites da intervenção estatal). 

 

A definição de instituições que melhor dialoga com a perspectiva neo-liberal acima 

referida (i.e., com as ideias de (i) mercado como reunião de indivíduos em busca da 

maximização de seus interesses, limitados em sua liberdade apenas no que possa afetar as 

liberdades de outros indivíduos; e (ii) Estado em sua forma nomocrática, definido e limitado 

pela ideia de Estado de Direito) é aquela formulada no âmbito da Nova Economia 

Institucional, da qual o maior expoente talvez seja Douglass North. 

 

Baseada em conceitos da Economia Neoclássica como (i) racionalidade dos agentes; 

(ii) supremacia da oferta e da demanda; e (iii) Ótimo de Pareto, a Nova Economia 

Institucional inovou em relação à Economia Institucional tradicional ao rejeitar a ideia de 

que os mercados seriam naturalmente eficientes: na presença de falhas de mercado (e.g., 

externalidades, bens públicos e assimetria informacional), de acordo com a Nova Economia 

Institucional, caberia às instituições e à criação institucional, primordialmente, o papel de 

mitigar tais falhas de mercado81. Em outras palavras, admitindo a possibilidade de que o 

sistema de mercado apresentasse falhas de funcionamento – ainda que sem negar a 

prevalência do sistema de mercado sobre sistemas alternativos de funcionamento de 

determinada economia –, o pensamento neoinstitucional atribuiu às instituições as funções 

de (a) solucionar ou mitigar tais deficiências de funcionamento para, desta forma, (b) 

permitir que os indivíduos pudessem, se relacionando no exercício pleno – paretiano – de 

																																								 																					
80 PLANT, op. cit., p. 6. Posteriormente, Plant reconhece a possibilidade de um argumento em contrário, 
segundo o qual o bem comum buscado pelo Estado nomocrático seria justamente o conjunto de condições que 
constitui a base para o funcionamento de um mercado, mas mantêm a distinção entre dois tipos ideais por sua 
capacidade explicativa. Para mais, ver PLANT, op. cit., pp. 167-ss. 
81 Para mais, ver BATES, R. Social dilemmas and rational individuals: an assessment of the New 
Institutionalism. In: HARRIS, John; HUNTER, Janet; e LEWIS, Colin M. (eds.). The New Institutional 
Economics and third world development. Londres: Routledge, 1995, pp. 27-48. 
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suas liberdades, buscar a maximização de seus interesses e, assim, (c) promover a 

maximização da riqueza geral – i.e., o crescimento econômico – e desenvolvimento – i.e., a 

emergência da solidariedade orgânica decorrente da divisão do trabalho e da 

interdependência entre os indivíduos (como sugerido por Durkheim82) e a passagem de uma 

ordem de acesso restrito para uma ordem de acesso amplo ou irrestrito (como North, Wallis 

e Weingast viriam a formular83). 

 

De acordo com Douglass North, instituições seriam os “humanly devised constraints 

that shape human interaction”84. Em sua definição, tais limitações à liberdade individual – 

que poderiam assumir o formato de regras formais (organizações, para falar com Commons) 

ou de limitações informais (comportamento desorganizado, nos termos de Commons, ou 

práticas e condutas compartilhadas, conforme Veblen) – estabeleceriam uma estrutura para 

a vida cotidiana (i.e., permitiriam o florescimento de mercados) uma vez que orientariam os 

indivíduos e conformariam seu comportamento, reduzindo a incerteza inerente às relações 

humanas. Nesse sentido, instituições permitiriam o desenvolvimento e a expansão das 

transações – interação humana, conforme o pensamento de Commons – progressivamente 

mais impessoais, baseadas não em relações interpessoais de confiança, mas em regras e 

códigos de conduta – as instituições – em maior ou menor grau objetivos (muitas vezes, 

positivados).  

 

Sob a perspectiva neo-liberal, as instituições influenciariam o processo de 

desenvolvimento econômico – que, por sua vez, seria apoiado no desenvolvimento dos 

mercados e em sua capacidade de promover crescimento – justamente por meio da promoção 

de tais transações impessoais. A identificação desse canal por Douglass North, conforme 

apontado por Bardhan85, se deu a partir da observação do processo histórico de crescimento 

econômico e da compreensão da relação diretamente proporcional existente entre o 

crescimento das economias de escala baseadas na divisão do trabalho (i.e., especialização), 

																																								 																					
82 Ver nota de rodapé nº 73 da Parte I deste trabalho, acima. 
83 Faço referência ao trabalho de NORTH, Douglass; WALLIS, John Joseph; e WEINGAST, Barry. Violence 
and social orders: a conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009, p. 2. De acordo com os autores, a mudança de uma ordem de acesso restrito para uma 
ordem de acesso ilimitado consistiria, essencialmente, na ampliação das relações independentes de privilégios 
e características pessoais, o que alargaria o acesso generalizado a oportunidades e liberdades (entendidas como 
liberdades, tal como definido por SEN, Amartya. Development as freedom. Nova York: Anchor Books, 2000).  
84 NORTH, op. cit., p. 3. 
85 BARDHAN, Pranab. Institutions matter, but which ones? Oxford: Blackwell Publishing, Economics of 
Transition, vol. 13 (3), 2005, pp. 511-512.  
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de um lado, e o aumento dos custos de transação, de outro: enquanto em uma comunidade 

pequena, composta por camponeses mutuamente conhecidos, (i) os custos de transação 

seriam baixos (i.e., a assimetria informacional seria pequena; a incerteza em relação ao 

cumprimento das obrigações acordadas seria insignificante; as diferenças de qualidade entre 

os produtos transacionados seriam desprezíveis) (ii) e os custos de produção seriam altos 

(em decorrência das significativas limitações à especialização e à divisão do trabalho 

inerentes a um mercado pequeno, caracterizado por relações personalíssimas), em um 

sistema de produção massificado, característico de uma economia complexa e altamente 

diferenciada (especializada), (a) os custos de produção seriam tanto menores quanto mais se 

alargasse a rede de interdependência decorrente do aprofundamento da divisão do trabalho 

social e, simultaneamente, (b) os custos de transação seriam tanto maiores quanto mais 

frequentes fossem as trocas progressivamente mais impessoais, as quais abririam caminho à 

emergência de comportamentos oportunistas. Nesse contexto, e com a finalidade principal 

de mitigar o crescimento de tais custos de transação e, assim, permitir a expansão das 

economias de escala e a redução dos custos de produção correspondentes, é que as 

instituições seriam criadas e aperfeiçoadas86. 

 

Diversos autores e estudos empíricos realizados entre 1980 e hoje verificaram, em 

diferentes contextos, como referido canal (i.e., instituições-transações-desenvolvimento 

econômico) funcionou na realidade de determinados países – em outras palavras, como 

instituições impactaram positivamente o desenvolvimento econômico por meio do 

estabelecimento de mercados caracterizados por transações progressivamente mais 

impessoais, em linha com uma leitura da relação entre instituições e desenvolvimento 

econômico informada pela racionalidade de suporte ao mercado. 

 

Acemoglu, Johnson e Robinson, por exemplo, analisaram a correlação existente 

entre as taxas de mortalidade de colonizadores e o desempenho econômico de antigas 

colônias após sua independência. De acordo com os autores, uma vez que as instituições 

criadas com a finalidade de extração de riqueza – as instituições extrativas, em oposição às 

instituições criadas com a finalidade de possibilitar a ocupação do território colonial – “não 

																																								 																					
86 Nas palavras de FLIGSTEIN, op. cit., p. 29, ao se referir ao papel de estruturação do mercado atribuído às 
instituições sob a perspectiva neo-liberal (a racionalidade de suporte ao mercado), “(...) the entire apparatus 
of modern economies is, at least partially, an outcome of these social technologies of organization. These have 
been invented and, upon reflection by the actors who use them, intentionally refined” com a finalidade de 
reduzir a incerteza inerente às relações humanas impessoais.  
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protegiam adequadamente a propriedade privada e não estabeleciam limitações à 

expropriação pelo Estado suficientes”87, a conclusão de que países em que a colonização de 

ocupação não fora possível apresentaram desempenho econômico substancialmente inferior 

ao desempenho econômico de países em que a colonização de ocupação foi implementada 

indica é ilustrativa do impacto positivo das instituições de suporte ao mercado no 

desenvolvimento econômico daqueles países. 

 

Os trabalhos de Engerman e Sokoloff, Sachs e Bardhan são outros exemplos de 

estudos empíricos informados pela racionalidade de suporte ao mercado que identificaram 

correlação positiva entre a existência de determinadas instituições de suporte ao mercado e 

a performance econômica de determinados países. Engerman e Sokoloff verificaram que a 

ausência de instituições que “oferecessem acesso amplo a oportunidades econômicas”88 

impacta negativamente o crescimento econômico. Sachs, por sua vez, negando a existência 

de uma “explicação baseada em um único fator”89, argumentou que, conjuntamente com 

aspectos geográficos, instituições de suporte ao mercado determinam a performance 

econômica. Finalmente, Bardhan também verificou a existência de uma correlação positiva 

entre a estabilidade dos direitos de propriedade e o desenvolvimento econômico90 de 

determinados países. 

 

No mesmo sentido apontam as conclusões de Ferguson e Schularick, e de La Porta, 

Lopez-de-Silanes, Shleifer e Vishny, os quais, a partir de perspectivas distintas, também 

identificaram impacto positivo do estabelecimento de instituições de suporte ao mercado no 

crescimento de determinada economia. Enquanto Ferguson e Schularick concluíram que a 

existência, nas colônias inglesas, de direitos de propriedade e sistemas de execução forçada 

de contratos semelhantes àqueles existentes na Inglaterra estava relacionada à performance 

econômica superior de tais países em relação a outros países independentes91, La Porta, 

																																								 																					
87 ACEMOGLU; JOHNSON; ROBINSON, 2001, p. 1370. 
88 ENGERMAN, Stanley L.; SOKOLOFF, Kenneth L. Factor endowments, inequality, and paths of 
development among new world economies. Cambridge: National Bureau of Economic Research Working Paper 
Series, nº 9259, 2002, p. 4. 
89 SACHS, Jeffrey. Institutions matter, but not for everything. Washington: International Monetary Fund, 
Finance & Development, 2003, p. 38. 
90 BARDHAN, op. cit. 
91 FERGUSON, Niall; e SCHULARICK, Moritz. The empire effect: country risk in the first age of 
globalization, 1880-1913. Cambridge: Cambridge University Press, Journal of Economic History, 2005. 
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Lopez-de-Silanes, Shleifer e Vishny92 sustentaram, contrariamente à evidência apresentada 

por Engerman e Sokoloff93, que a origem do sistema jurídico de um país determinaria, por 

meio (i) da proteção de investidores e dos direitos de propriedade fornecida por tal sistema 

jurídico e (ii) do risco de expropriação gerado ou permitido por tais regras jurídicas, o 

desenvolvimento de seu sistema financeiro e de sua economia. 

 

Nessa ordem de ideias, diante do exposto, a partir (i) da relação teórica entre 

instituições, mercados, Estado e desenvolvimento econômico analisada à luz da 

racionalidade de suporte ao mercado; (ii) das definições de mercado, Estado e instituições 

informadas por tal racionalidade; (iii) do canal por meio do qual instituições impactam 

positivamente o desenvolvimento econômico identificado por Douglass North; e (iv) dos 

estudos empíricos referidos, e considerando a dupla função desempenhada pelas instituições 

referida nas subseções 1.1 e 1.1.1, acima, é possível afirmar existirem, no espectro de 

instituições possíveis, instituições preponderantemente informadas pela racionalidade de 

suporte ao mercado ou típicas de tal racionalidade – em contraposição às instituições 

preponderantemente informadas pela racionalidade de distorção do mercado, as quais serão 

objeto de análise mais detalhada nas subseções 1.3 e 1.3.1, abaixo. Entre as primeiras, pode-

se identificar como mais frequentes, com base no exposto acima: (a) direitos de propriedade 

estáveis, protegidos de expropriação pelo Estado ou por outros agentes; (b) sistema confiável 

de solução de controvérsias e execução de contratos, (c) regras que promovam a livre-

concorrência e que limitem, em certa medida, a concentração econômica; (d) Estado 

mínimo, nomocrático, cuja intervenção se limita à solução de falhas de mercado tendo como 

objetivo o estabelecimento de um equilíbrio paretiano; e (e) regras capazes de reduzir a 

assimetria informacional entre agentes – entre outros custos de transação –, possibilitando o 

desenvolvimento de relações impessoais. 

 

Referidas instituições podem ser consideradas típicas da racionalidade de suporte 

																																								 																					
92 Faço referência, indistintamente, aos trabalhos seminais (i) LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, 
Florencio; SHLEIFER, Andrei; e VISHNY, Robert. Legal determinants of external finance. Nova Orleans: 
American Finance Association, The Journal of Finance, vol. 52, nº 3, 1997; e (ii) LA PORTA, Rafael; 
LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei; e VISHNY, Robert. Law and finance. Cambridge: 
National Bureau of Economic Research Working Paper Series, nº 5661, 1996, que inauguraram a linha de 
pensamento chamada posteriormente de Law and Finance. 
93 Nas palavras de ENGERMAN; SOKOLOFF, op. cit., p. 3, “[v]arious British colonies in the New World 
evolved quite distinct societies and sets of economic institutions, despite beginning with roughly the same legal 
and cultural background(…). Only a few were able to realize sustained economic growth before the end of the 
XIX century”. 
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ao mercado por terem como objetivo primordial a redução das incertezas que caracterizam 

as transações entre agentes e, consequentemente, o estabelecimento de mercados em que 

tais agentes, por meio de transações impessoais, buscam de forma egoísta a maximização 

de seus lucros e utilidades e inadvertidamente geram lucros e utilidades agregados, os quais 

são distribuídos de forma perfeita em um equilíbrio paretiano. Nessa ordem de ideias, do 

ponto de vista de sua efetividade – ou seja, de sua capacidade de promover os objetivos a 

que se propõem, i.e., para poderem promover o desenvolvimento de tais transações 

impessoais e o fortalecimento dos mercados concretamente –, tais instituições dependem 

fundamentalmente de sua capacidade de se arraigarem na prática dos agentes que interagem 

e de efetivamente reduzirem a incerteza que caracteriza aquelas relações. Assim é que 

instituições amplamente difundidas e compreendidas, previsivelmente aplicadas, são 

capazes de tornarem-se organizações (para falar com Commons), comportamento 

desorganizado (nos termos de Commons) e práticas e condutas compartilhadas (conforme 

Veblen), reduzindo efetivamente a incerteza na medida em que orientam as condutas dos 

agentes, enquanto instituições imprevisivelmente aplicadas, de vigência social limitada94, 

podem constituir obstáculo substancial ao desenvolvimento de tais transações impessoais 

na medida em que podem aumentar, ao invés de diminuir, a incerteza e a ambiguidade 

características das relações humanas. 

 

Diante de todo o exposto e considerando o escopo deste trabalho, cabe analisar como 

referidas instituições de suporte ao mercado e a racionalidade que as informa determinam 

o desenho institucional, as funções e a medida de efetividade de mercado acionário na 

promoção de desenvolvimento econômico. É a esta finalidade que se dedica a subseção 1.2.1 

subsequente. 

 

1.2.1 O mercado acionário à luz da racionalidade de suporte: a prevalência da 

informação e da dispersão 

 

A conformação institucional, as funções e a medida de efetividade do mercado 

																																								 																					
94 Faço referência ao trabalho de NEVES, 2007, relativo à inefetividade e ao caráter preponderantemente (ou 
hipertroficamente) simbólico dos direitos sociais garantidos pelo texto constitucional brasileiro. De acordo 
com o autor, a falta de vigência social de determinadas normas – que, em última instância, é o que caracteriza 
a legislação simbólica - consiste justamente na perda de sua capacidade de orientar as condutas dos seus 
destinatários na exata medida em que deixam de assegurar as expectativas de tais destinatários (para falar com 
North, reduzir a incerteza e a ambiguidade que caracterizam a interação humana).  
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acionário na promoção de desenvolvimento econômico à luz da racionalidade de suporte ao 

mercado estão intimamente relacionadas aos objetivos – que informam as instituições típicas 

acima referidas – de (i) redução da incerteza inerente às transações impessoais, (ii) 

promoção da maximização dos lucros e das utilidades individuais e de sua alocação paretiana 

entre os indivíduos; e (iii) proteção dos direitos de propriedade contra expropriação pelo 

Estado e por outros indivíduos. 

 

Em relação à conformação institucional de um mercado acionário sob a perspectiva 

neo-liberal, seriam instituições fundamentais para a existência de tal mercado, 

exemplificativamente, (i) a obrigatoriedade de divulgação ampla de informações financeiras 

e/ou relevantes por companhias abertas; e (ii) um meio confiável de solução de controvérsias 

e execução forçada de contratos – que poderia ser um órgão específico do poder judiciário 

ou uma agência administrativa ou reguladora. Em ambos os casos, instituições como as 

apontadas seriam capazes de efetivamente reduzir a incerteza que caracteriza operações de 

compra e venda de ações na medida em que reduziriam a assimetria informacional entre os 

agentes envolvidos em tais transações e fortaleceriam a confiança no adimplemento das 

obrigações correspondentes. 

 

Adicionalmente, igualmente determinantes dos contornos institucionais do mercado 

acionário à luz da racionalidade de suporte ao mercado seriam (i) a obrigatoriedade de que 

diretores ou membros do conselho de administração independentes integrem os órgãos de 

administração de companhias abertas; (ii) a instituição do voto múltiplo para eleição de 

conselheiros; (iii) a obrigatoriedade de sujeição das demonstrações financeiras das 

companhias abertas à análise de auditores independentes; e (iv) a padronização das normas 

contábeis adotadas por companhias abertas. Referidas instituições permitiriam, 

respectivamente, (a) a busca da maximização de utilidade por acionistas minoritários em pé 

de igualdade com acionistas majoritários ou controladores, (b) a alocação paretiana entre os 

acionistas das vantagens e dos resultados obtidos pelas companhias investidas, e (c) o 

funcionamento adequado do sistema de precificação das ações listadas, com o consequente 

ganho de eficiência alocativa dos recursos disponíveis em companhias e setores mais 

produtivos, lucrativos, ou com maior potencial de crescimento. 

 

Por fim, instituições como (i) a obrigatoriedade de publicidade das informações 

relativas às operações públicas envolvendo ações de companhias abertas; (ii) a vedação a 
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operações com finalidade especulativa ou manipuladora das condições de oferta e demanda 

das ações; (iii) a proibição de condutas como insider trading e front running; e (iv) 

limitações à concentração de poder político e sua separação da propriedade acionária por 

meio da emissão de ações preferenciais sem direito de voto, por exemplo, na medida em que 

promoveriam a dispersão do controle acionário e protegeriam acionistas e investidores em 

geral de expropriação por outros indivíduos, dariam definição final ao desenho institucional 

de um mercado acionário informado preponderantemente pela racionalidade de suporte ao 

mercado. 

 

Em todos os casos, as instituições acima referidas, informadas pela racionalidade de 

suporte ao mercado, teriam por objetivos mediatos – e interrelacionados – o estabelecimento 

de um mercado (como conjunto de indivíduos em busca da maximização de seus interesses 

e utilidades) e a redução das incertezas que caracterizam as transações humanas – ou, em 

outras palavras, o fortalecimento do sentimento de confiança necessário ao desenvolvimento 

das relações impessoais. Em sua presença, de acordo com o argumento neo-liberal, as 

transações impessoais poderiam se intensificar e o mercado acionário poderia efetivamente 

florescer de forma estruturada, tornando-se capaz de exercer com efetividade as funções 

desenvolvimentistas a ele atribuídas sob a perspectiva da racionalidade de suporte. 

 

Referidas funções, à luz da racionalidade de suporte ao mercado, seriam 

essencialmente 3 (três). A primeira delas seria a promoção do aumento da taxa de poupança 

– e, consequentemente, da taxa de investimento – de determinada economia: tal como 

idealizado por Harrod e Domar e referido acima, um mercado acionário construído sobre 

instituições de suporte ao mercado teria como aspecto positivo, do ponto de vista de seu 

funcionamento como instrumento na promoção do desenvolvimento econômico, a 

capacidade de atração de recursos ociosos e de sua canalização para superação do gargalo 

poupança-investimento; fornecendo um instrumento adicional de investimento aos 

indivíduos, os quais se apoiariam tanto nas proteções contra expropriação existentes quanto 

nas informações relativas às companhias amplamente disponíveis, referido mercado 

promoveria o acúmulo de capitais anteriormente destinados ao consumo e, potencialmente, 

sua utilização na catalisação da atividade industrial. 

 

A segunda de tais funções seria a promoção de maior eficiência alocativa de recursos 

escassos disponíveis em determinada economia. Um mercado acionário tal como descrito, 
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caracterizado por informações sobre as companhias (i) amplamente divulgadas e (ii) 

adequadamente verificadas por auditores independentes, agências de classificação de risco 

e analistas, por exemplo, permitiria, por meio do funcionamento correto do mecanismo de 

precificação das ações negociadas, a transferência de recursos de companhias menos 

produtivas – do setor de subsistência – para companhias mais lucrativas, com padrões de 

governança corporativa mais restritos – para o setor capitalista, como argumentava Lewis. 

 

Por fim, a terceira função principal do mercado de ações construído sobre instituições 

preponderantemente de suporte ao mercado seria promover maior grau de integração da 

economia local com a economia internacional e com capitais estrangeiros. Em linha com as 

2 (duas) funções anteriores e, em parte, consequência delas, um mercado com mais amplas 

proteções e direitos para acionistas minoritários teria a capacidade de atrair fluxos de capital 

estrangeiro e, dessa forma, aumentar os níveis de poupança e investimento em determinada 

economia. Ainda que se possa argumentar que referida integração poderia produzir efeitos 

deletérios relacionados à estabilidade econômica de um país em desenvolvimento95, não se 

pode negar que, do ponto de vista exclusivo do desenvolvimento do mercado acionário, a 

atração de recursos estrangeiros, via de regra, representa aspecto positivo. 

 

À luz de tais contornos institucionais e das funções acima referidas, um mercado 

acionário construído sobre bases orientadas pela racionalidade de suporte ao mercado seria 

efetivo na promoção de desenvolvimento econômico na medida em que (i) as proteções e 

direitos estabelecidos fossem observados (voluntária ou compulsoriamente) por acionistas, 

investidores, companhias e outros agentes, orientando suas condutas e reduzindo a 

insegurança inerente às suas interações96; (ii) as cotações das ações negociadas refletissem 

adequadamente as informações corporativas verdadeiras e disponíveis97, possibilitando que 

companhias e setores mais produtivos atraíssem recursos e se desenvolvessem em 

detrimento de companhias e setores arcaicos; e (iii) grandes e pequenos investidores – 

acionistas minoritários ou controladores – tivessem liberdade para buscar a maximização de 

																																								 																					
95 Ver nota de rodapé nº 64 da Parte I deste trabalho, acima. 
96 De acordo com LITAN; POMERLEANO; SUNDARARAJAN, op. cit., p. 1, e DAS, Dilip K. Financial 
globalization and emerging markets economies. Londres: Routledge, 2004, p. 94, na ausência de instituições 
que forneçam a acionistas minoritários informação sobre a situação financeira e projeções futuras e práticas 
corporativas que assegurem confiança, mercados acionários não podem funcionar de forma efetiva. 
97 CAPASSO, op. cit., menciona o papel da divulgação de informações na prevenção de moral hazard e do 
processo de seleção adversa que frequentemente aflige mercados acionários em desenvolvimento. 



	

	 57 

suas utilidades e interesses sem suportar riscos de expropriação distintos. Em um cenário 

como o descrito, o mercado acionário se desenvolveria – os números de companhias listadas 

e de investidores (acionistas minoritários) aumentariam; a capitalização das companhias98 

seria crescente; o número de transações diárias99 (i.e., a liquidez) seria alto – e 

desempenharia papel importante no crescimento e no desenvolvimento econômico. 

 

Empiricamente, a medida de efetividade do mercado de ações conformado por 

instituições de suporte ao mercado – i.e., a capacidade de um mercado de ações como o 

descrito acima se desenvolver e influenciar de forma positiva o desenvolvimento econômico 

– foi testada: embora insuficientes para suportar a existência de uma relação causal entre a 

criação de instituições de suporte ao mercado e o desenvolvimento do mercado acionário100, 

as conclusões de diversos estudos empíricos conduzidos sugerem, de forma geral, a 

existência de uma correlação positiva entre (i) instituições que (a) protejam direitos de 

propriedade, (b) reduzam custos informacionais, e (c) permitam a solução adequada de 

conflitos, (ii) o desenvolvimento de tal mercado em determinado país101 e (iii) 

desenvolvimento econômico. 

 

Com a finalidade de orientar políticas econômicas de desenvolvimento baseadas na 

racionalidade de suporte ao mercado e, mais especificamente, promover a utilização do 

mercado acionário como instrumento de promoção de crescimento econômico, diversos de 

tais estudos empíricos procuraram especificar as instituições de suporte ao mercado que 

permitiriam, de forma mais eficiente, o desenvolvimento de um mercado acionário efetivo. 

Bernard Black, por exemplo, identificando como pré-requisitos para a configuração de tal 

mercado de ações a presença de (i) informação ampla e fidedigna e (ii) segurança jurídica 

																																								 																					
98 De acordo com DEMIRGÜC-KUNT, A.; LEVINE, R. Bank-based and market-based financial systems: 
cross-country comparisons. In: DEMIRGÜC-KUNT; LEVINE, R., 2001b, p. 92, a medida da capitalização 
do mercado acionário é feita em relação (como %) ao PIB. Em suas palavras, “[m]arket capitalisation as a 
share of GDP equals the ratio of the value of domestic equities (that are traded in domestic exchanges) to 
GDP”. 
99 De acordo com DEMIRGÜC-KUNT, A.; LEVINE, R. Bank-based and market-based financial systems: 
cross-country comparisons. In: DEMIRGÜC-KUNT; LEVINE, R., 2001b, p. 92, a medida do volume 
negociado no mercado acionário é feita em relação (como %) ao PIB. Em suas palavras, ‘[t]otal value traded 
as a share of GDP equals the value of the trades of domestic equities on domestic exchanges divided by GDP”. 
100 BLACK, Bernard S. The Legal and institutional preconditions for strong securities markets. Los Angeles: 
UCLA School of Law, UCLA Law Review, nº 781, 2001, p. 834. 
101 MAVROTAS, 2008a. 
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contra a expropriação102, listou, exemplificativamente103, instituições de suporte ao mercado 

que, no seu entendimento, colaborariam para o estabelecimento de um strong equilibrium104 

no mercado acionário. Dentre elas, merecem destaque: (a) sistema judicial honesto, célere e 

sofisticado; (b) divulgação ampla de informações financeiras, incluindo balanços auditados 

por auditores independentes; (c) regras contábeis e de auditoria que garantam a 

confiabilidade das informações disponibilizadas aos investidores; (d) bolsa de valores com 

segmentos de listagem específicos e restritos, que assegure sua observância pelos agentes 

por meio da aplicação de multas e de deslistagem de companhias que violem tais requisitos; 

(e) regras que garantam a publicidade dos termos e condições de transações públicas; (f) 

regras sobre a publicidade de informações relativas à propriedade de participação acionária; 

(g) regras que determinem a existência de um número específico de diretores independentes 

nos órgãos de administração das companhias; (h) controles para evitar as condutas 

manipuladoras das condições de oferta e demanda, insider trading e front running; e (i) 

atribuição de 1 (um) voto por ação de forma a limitar a disparidade entre o poder político e 

a propriedade acionária entre acionistas. 

 

Nessa ordem de ideias, ainda que se possa argumentar, com Chang, que a existência 

de tais instituições de suporte ao mercado não seja condição necessária para o 

desenvolvimento de um mercado acionário105, a evidência empírica majoritária analisada 

nos trabalhos referidos é ilustrativa da correlação significativa existente entre, de um lado, 

																																								 																					
102 Nas palavras de BLACK, 2001, p. 783, “[g]ood information about the value of a company’s business; and 
confidence that the company’s insiders (its managers and controlling shareholders) won’t cheat investors (…) 
through self-dealing transactions (…) or even outright theft”. 
103 Para lista completa, ver BLACK, 2001, pp. 817-819. 
104 Black faz referência ao strong equilibrium no mercado acionário em oposição ao lemons equilibrium, 
nomenclatura adotada pelo autor em referência ao trabalho de AKERLOF, George. The Market for ‘lemons’: 
quality uncertainty and the market mechanism. Cambridge: The MIT Press, The Quarterly Journal of 
Economics, vol. 84, nº 3, 1970, em que Akerlof analisou de forma brilhante o processo de seleção adversa no 
mercado de carros usados dos EUA e formulou o “lemons principle”. Segundo Black, tal como no mercado de 
carros usados dos EUA, em um mercado acionário caracterizado por grande assimetria informacional, os 
descontos aplicados indistintamente às cotações das companhias abertas acabam por expulsar companhias 
honestas e por selecionar adversamente companhias e agentes desonestos, estabelecendo um círculo vicioso 
em que a qualidade generalizada do mercado é decrescente. Para análise completa realizada por Black, ver 
BLACK, 2001. 
105 Segundo CHANG, 2006b, pp. 506-508, tais proteções não estavam presentes em países desenvolvidos 
quando se desenvolveram. Em suas palavras, “[i]nformation disclosure requirements were not verified in 
Britain before 1907 and were poor until Company Act of 1948’; Chang, ‘Institutional development”; “[t]he 
development of capital markets based on extensive shareholder rights and the threat of hostile takeover is a 
relatively recent phenomenon in the UK even though the British were pioneers of modern financial reporting”; 
e “[s]erious securities regulations did not come into being until the 1930s, even in the UK and the USA where 
the securities markets were most developed (…). (…) [O]nly with the 1986 Financial Services Act that the UK 
introduced a comprehensive system of securities regulation”. 
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regras que determinem a divulgação de informações corporativas e estabeleçam outras 

proteções a investidores e, de outro, o florescimento do mercado acionário e o 

desenvolvimento da economia em geral106.  

 

*** 

 

Considerando o exposto, é possível afirmar que, à luz da racionalidade de suporte 

ao mercado – i.e., sob a perspectiva neo-liberal – (i) o mercado, entendido como o conjunto 

de indivíduos reunidos em torno da busca de maximização de suas utilidades, assume lugar 

central na promoção do desenvolvimento de uma economia capitalista; (ii) o Estado, 

essencialmente nomocrático e identificado com o rule of law, ocupa posição periférica na 

promoção de desenvolvimento econômico, tendo sua atuação limitada à correção de falhas 

de mercado que impossibilitem o estabelecimento natural de um equilíbrio paretiano; e (iii) 

as instituições, sendo limitações formais e informais ao comportamento dos agentes 

instituídas com a finalidade de reduzir a incerteza inerente à interação humana e possibilitar 

o desenvolvimento das transações progressivamente mais impessoais, têm papel importante 

no impulsionamento do crescimento econômico na medida em que conferem estrutura a tais 

transações e permitem o florescimento dos mercados. 

 

Nesse cenário, o mercado de ações, construído sobre instituições 

preponderantemente informadas por tal racionalidade, se caracteriza essencialmente (i) pelo 

princípio da transparência e pela divulgação ampla de informações corporativas; (ii) pela 

existência de proteções contra expropriação; (iii) pela existência de um meio confiável de 

solução de controvérsias e execução forçada de contratos; e (iv) pela promoção do equilíbrio 

entre o poder político e a propriedade das ações. 

 

Tendo em vista as considerações acima e considerando o escopo deste trabalho, cabe, 

em seguida, apresentar (i) a relação entre instituições, mercados, Estado e desenvolvimento 

																																								 																					
106 Faço referência, exemplificativamente, a (i) BECK, T.; LEVINE, R. Legal institutions and financial 
development. Washington: The World Bank, Policy Research Working Papers, nº 2670, 2001a, p. 22, de acordo 
com os quais baixos níveis de proteção a acionistas estão associados a mercados de ações subdesenvolvidos; 
(ii) STULZ, op. cit., pp. 176-177, segundo o qual determinadas variáveis “legais”, tais como as apontadas por 
La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer e Vishny, estão correlacionadas com crescimento econômico futuro; e 
(iii) BLACK, 2001, p. 834, que sustenta que tais variáveis “legais” associadas à proteção mais ampla de 
acionistas minoritários impactam positivamente a capitalização do mercado como porcentagem do PIB, o preço 
médio atribuído às ações minoritárias, a propriedade acionária mais dispersa (menos concentrada) e o maior 
número de companhias abertas. 
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econômico, bem como (ii) os contornos institucionais, funções e medida de efetividade do 

mercado acionário à luz de uma racionalidade alternativa, a racionalidade de distorção do 

mercado. A tais análises se dedicam as subseções 1.3 e 1.3.1 subsequentes. 

 

1.3 A racionalidade de distorção do mercado e seu reflexo institucional: a perspectiva 

heterodoxa 

 

Por racionalidade de distorção do mercado faço referência a outro eixo 

argumentativo, este baseado na ideia de que o planejamento econômico estatal, em 

contraposição ao mercado autorregulado, seria o sistema mais efetivo na promoção do 

desenvolvimento de determinada economia. Surgida como base do funcionamento da 

economia socialista – planificada – nos anos que antecederam a Revolução Russa de 1917, 

tal ideia difundiu-se entre economistas defensores do sistema de produção capitalista 

posteriormente, nos anos 1950 e 1960, a partir (i) das experiências de reconstrução e 

desenvolvimentista promovidas principalmente pelos EUA e por organizações 

internacionais como o FMI e o BIRD na Europa ocidental e nos países então chamados de 

Terceiro Mundo (i.e., da Ásia, da África e da América Latina), (ii) da necessidade de 

desenvolvimento econômico experimentada por tais países, decorrente do quadro de pobreza 

e estagnação que os caracterizava107, e (iii) da constatação empírica de que a superação de 

determinados gargalos para o desenvolvimento – ou a verificação de determinadas pré-

condições para a decolagem econômica, para falar com Rostow – somente seria possível por 

meio da implementação coordenada de políticas108 econômicas, de educação e de inovação, 

por exemplo109, na ausência das quais “o dualismo, a marginalização, ou a coexistência de 

																																								 																					
107 Nas palavras de MYRDAL, op. cit., p. 715, “[t]he need for economic development – though not necessarily 
for engendering it by means of state planning – is, in itself, a rational inference from the realization of the 
abject poverty in these countries. The further idea that a large-scale state intervention, coordinated in a plan, 
is needed to bring about economic development follows as an inference from the realization that these countries 
have long remained in a state of relative stagnation, while the Western world has for many generations 
developed rapidly. A strong, induced impetus is needed to end that stagnation and bring about economic 
progress, which apparently is not coming spontaneously, or at least not rapidly enough”. 
108 Nas palavras de MYRDAL, op. cit., p. 718, “many of the inherited inequalities and rigidities are adverse 
to economic development and need to be mitigated by coordinated state policies if development is to be 
achieved”. 
109 Nas palavras de WADE, Robert. Governing the market: economic theory and the role of government in 
East Asian industrialization. Princeton: Princeton University Press, 1990, p. 8, “[t]he early contributions to 
development economics concentrated on showing how the special circumstances of underdeveloped countries 
– low private saving, dependence on primary products exports, declining prices of exports in relation to 
imports, small internal markets, limited skills, few entrepreneurs adept at large-scale organization, and 
pervasive unemployment – required an even bigger role for the state than in the more developed countries”, 
nos quais seu papel primordial era limitado à correção de falhas de mercado, tal como referido anteriormente. 
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formas pré-capitalistas com formas capitalistas de produção” se perpetuariam110. 

 

De acordo com a leitura destes últimos autores, defensores do sistema de produção 

capitalista, em oposição ao regime determinado pelo funcionamento do livre-mercado, 

caberia à atividade de planejamento econômico e às instituições que necessariamente a 

acompanham distorcer as forças de mercado111 – i.e., oferta e demanda relativas a 

determinados produtos; alocação natural (paretiana, em um contexto de ausência de falhas 

de mercado) de recursos escassos entre setores da economia; e (iii) liberdade (e segurança 

jurídica) dos indivíduos para a busca egoística da maximização de suas utilidades – com a 

finalidade de promover objetivos previamente determinados – essencialmente, o 

desenvolvimento econômico e o reposicionamento da economia dos países em 

desenvolvimento no sistema-mundo capitalista112 ou, conforme formulação de Peter Evans, 

a renegociação dos termos e condições da divisão do trabalho internacional113. 

 

A ideia de planejamento econômico, em sua acepção acorde com o funcionamento 

de uma economia capitalista, remonta ao trabalho de Karl Polanyi publicado em 1944, de 

acordo com o qual a intervenção estatal e o planejamento centralizado estiveram – e estão – 

no centro da construção social do livre-mercado114. A partir de tal releitura da interação 

teórica entre Estado e mercados, a ideia de planejamento se desenvolveu ao longo dos anos 

1950 e 1960 como contraponto tanto ao laissez-faire, imposto aos países subdesenvolvidos 

desde sua colonização115, quanto ao sistema socialista de economia planificada. 

 

																																								 																					
110 WADE, op. cit., p. 8. No mesmo sentido, destacando especificamente o caráter dualista da economia 
brasileira, FURTADO, op. cit., e RANGEL, op. cit., conforme nota de rodapé nº 28 da Parte I deste trabalho, 
acima. 
111 Nas palavras de MYRDAL, op. cit., pp. 709-710, “(...) it is felt that these conditions and their evolution 
should be under state control so that the economic system can be moved in a desired direction by means of 
intentionally planned and rationally coordinated state policies”. 
112 WALLERSTEIN, op. cit., conforme nota de rodapé nº 14 na Introdução deste trabalho. 
113 Nas palavras de EVANS, Peter. Embedded autonomy: states & industrial transformation. Princeton: 
Princeton University Press, 1995, p. 8, “[t]he countries that fill the most rewarding and dynamic sectorial 
niches are ‘developed’. Being relegated to niches that are less rewarding or filling less desirable links in a 
‘commodity chain’ reduces the prospect of progressive change. Insofar as the international division of labor 
is a hierarchy, worrying about development means worrying about your place in the hierarchy”. 
114 Nas palavras de POLANYI, Karl. The Great transformation: the political and economic origins of our 
time. Boston: Beacon Press, 2001, p. 146, “[t]he road to the free market was opened and kept open by an 
enormous increase in continuous, centrally organized and controlled interventionism”. No mesmo sentido, 
BRAUDEL, op. cit., conforme nota de rodapé nº 16 na Introdução deste trabalho. 
115 Nas palavras de MYRDAL, op. cit., p. 722, “[i]n the nationalist setting, the ideology of planning expressed 
the protest against the particular brand of ‘laissez-faire’ that was natural to the colonial regimes”. 
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Em seu desenvolvimento, a ideia de planejamento econômico esteve intimamente 

associada ao processo de industrialização e aos esforços dos países (então) de Terceiro 

Mundo em promovê-la. Referida associação pode ser compreendida em 2 (dois) sentidos 

distintos. No primeiro deles, pode-se atribuir ao processo de industrialização o papel de 

causa principal da emergência da ideia de planejamento econômico como instrumento de 

promoção de desenvolvimento econômico. De acordo com essa leitura, o processo de 

industrialização e a consequentemente mudança do perfil das mercadorias comercializadas 

internacionalmente implicaram alteração relevante à teoria da vantagem comparativa 

clássica, formulada por David Ricardo: não sendo mais determinada pela disponibilidade de 

recursos naturais mas, principalmente, pela escolha consciente, por cada país, do que 

produzir (i.e., fabricar) e comercializar, a divisão internacional do trabalho deixou de ser 

imperativo estrutural116 – imutável, portanto – para assumir caráter contingente, dependente, 

essencialmente, do acerto de tais escolhas conscientes – em outras palavras, do planejamento 

norteador da atividade industrial e da economia de cada país. 

 

Em sentido inverso, de acordo com a leitura alternativa, o planejamento econômico 

pode ser considerado o principal elemento causador da industrialização: orientado pela 

finalidade de promover ganhos de produção e produtividade per capita (em linha com os 

modelos de crescimento Harrod-Domar e Solow e com as ideias de W. Arthur Lewis acima 

referidos), é o planejamento, por meio da criação de incentivos e estímulos destinados a 

transferir recursos do setor de subsistência para o setor capitalista e da promoção do 

acúmulo de recursos nas mãos de empresários determinados, por exemplo, que determina o 

desenvolvimento (i) da atividade industrial e, consequentemente, (ii) da economia de 

determinado país. 

 

Em ambos os sentidos referidos, a associação entre planejamento econômico estatal 

e o processo de industrialização permeia a racionalidade de distorção do mercado e informa 

a relação entre instituições, mercados, Estado e desenvolvimento econômico à luz de tal 

racionalidade: sob a perspectiva heterodoxa, cabe ao Estado, por meio da atividade de 

planejamento econômico e da criação institucional, criar, conformar, limitar e orientar – em 

outras palavras, distorcer – os mercados tendo em vista a consecução do objetivo primordial 

de promover a industrialização e o desenvolvimento econômico de determinado país. 

																																								 																					
116 EVANS, op. cit., p. 8. 
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Nesse sentido, à luz da racionalidade de distorção do mercado, a definição 

neoclássica de mercados é substancialmente alterada: de um conjunto de indivíduos em 

busca da maximização de suas utilidades, organizados em equilíbrio alocativo naturalmente 

paretiano, mercados passam a instrumentos a serem utilizados pelo Estado em sua atividade 

de planejamento econômico; naturais sob a lógica neo-liberal (ainda que estruturados por 

meio de instituições), passam a se sujeitar a objetivos e valores escolhidos como prioritários 

e podem ser promovidos, suprimidos ou, genericamente, distorcidos conforme seja 

necessário para promover a industrialização, o desenvolvimento de determinados setores em 

detrimento de outros, o acúmulo de capitais ou o reposicionamento da economia nacional na 

hierarquia da divisão do trabalho internacional, por exemplo. 

 

Em relação às instituições, na medida em que (i) conformam e conferem estrutura 

aos mercados e (ii) podem servir como instrumentos de atuação e interferência direta pelo 

Estado na economia, elas passam a exercer, sob a perspectiva heterodoxa, função adicional 

àquela de reduzir a incerteza que caracteriza a interação humana – possibilitando a 

proliferação das transações impessoais –: a função de criar incentivos, desincentivos e 

discriminações positivas para (a) estimular o desenvolvimento de determinados setores em 

detrimento de outros – grosso modo, do setor industrial em detrimento de setores arcaicos; 

em um país relativamente industrializado, dos setores industriais mais produtivos, mais 

capazes de gerar externalidades positivas para outros setores117 ou mais avançados 

tecnologicamente em detrimento dos demais –; (b) beneficiar grupos de indivíduos 

específicos – permitindo o acúmulo de capitais –, e (c) manter a estabilidade política em um 

contexto de rápida transformação social118. 

 

No que diz respeito ao Estado, ele adquire, à luz da racionalidade de distorção do 

																																								 																					
117 Faço referência à ideia de forward linkage desenvolvida por Hirschman em HIRSCHMAN, 1958, e referida 
em HIRSCHMAN, Albert O. Linkages in economic development. In: HIRSCHMAN, 1992c. De acordo com 
o autor, na medida em que os produtos de alguns setores industriais podem ser utilizados na cadeia produtiva 
de outros produtos, referidos setores e indústrias deveriam ser criados ou promovidos prioritariamente em 
estágios iniciais de desenvolvimento e, no futuro, agiriam como estímulo adicional ao desenvolvimento de 
outras indústrias.  
118 KHAN, op. cit., pp. 3-4 sintetiza os objetivos da governança apoiada na racionalidade de distorção do 
mercado (em sua terminologia, a growth-enhancing governance) como (i) “achieving market and non-market 
transfers of assets and resources to more productive sectors”, (ii) “managing incentives and compulsions for 
achieving rapid technology acquisition and productivity enhancement” e (iii) “maintaining political stability 
in a context of rapid social transformation”. Segundo o autor, o atingimento de tais objetivos depende 
essencialmente das instituições e de sua efetividade. 
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mercado, “papel transformador” e de protagonismo no direcionamento da economia, 

cabendo a ele não apenas a manutenção do equilíbrio macroeconômico e o fornecimento de 

bens e serviços públicos, mas a eleição e a determinação dos mercados e das instituições que 

promovam (i) a transferência de recursos para setores mais produtivos119, (ii) o acúmulo de 

capitais, (iii) a criação de capacidade produtiva e (iv) o objetivo de desenvolvimento 

econômico de forma mais eficiente120. Nesse contexto, o desenvolvimento econômico deixa 

de ser um subproduto positivo do funcionamento natural dos mercados e da busca pela 

maximização de utilidades individuais e passa a ser o objetivo norteador dos mercados, das 

instituições e do Estado planejador. 

 

Nessa ordem de ideias, o Estado visto pelas lentes heterodoxas, planejador e executor 

de atividade econômica, (i) assume forma predominantemente telocrática (de acordo com a 

terminologia de Plant), i.e., “se organiza em torno da consecução de um objetivo 

determinado [i.e., a promoção do desenvolvimento econômico], ao qual outros valores e 

objetivos se subordinam”121; e (ii) desempenha uma combinação das funções de custodiante 

(custodian role), demiurgo (demiurge role), parteiro (midwife role) e cultivador (husbandry 

role) apontadas por Peter Evans122. Nesse sentido, sob tal perspectiva e diante de tais 

funções, o Estado deixa de ser definido – e, portanto, limitado – pela ideia de rule of law: 

assim como outros valores e objetivos, o valor “Estado de Direito” (o rule of law) passa a 

																																								 																					
119 WADE, op. cit., pp. 8-9. 
120 Nas palavras de EVANS, op. cit., p. 6, “[b]eing involved in economic transformation has two different 
facets. First of all, it means becoming implicated in the process of capital accumulation. Wealth creation is no 
longer considered just a function of nature and markets; effective statecraft is involved as well. Eliciting 
entrepreneurship and facilitating the creation of new productive capacities require a more complicated 
involvement in the affairs of the citizenry than simply eliciting loyalty and enforcing good behavior. The 
capacity required for what I will call the state’s ‘transformative role’ is correspondingly greater”. 
121 Nas palavras de PLANT, op. cit., p. 7, “[a] telocracy implies the organization of the state and its institutions 
in pursuit of a single overriding goal or comprehensive goal within which other values will be given a 
subordinate place”. De acordo com o mesmo autor, em diversas ocasiões, tal objetivo orientador pode ser o 
estabelecimento de uma sociedade justa (em suas palavras, p. 155, “[c]entralized economic planning has often 
been thought to be basic to the socialist project of securing a socially just society”). 
122 De acordo com EVANS, op. cit., pp. 13-14, os padrões de envolvimento do Estado na atividade econômica 
podem ser classificados em 4 (quatro) tipos ideais: (i) o Estado custodiante (custodian) deve ser entendido 
como aquele que privilegia o policiamento – a regulação – sobre a promoção de determinados mercados e 
atividades; (ii) o Estado demiurgo (demiurge) se caracterizaria por sua atuação no campo da produção, 
estabelecendo empresas públicas para suprir deficiências produtivas do setor privado; (iii) ao invés de substituir 
a iniciativa privada pela atuação estatal direta na produção de bens e serviços, o Estado parteiro (midwife) “tries 
to assist in the emergence of new entrepreneurial groups or to induce existing groups to venture into more 
challenging kinds of production”; ao invés de policiamento, o Estado parteiro se caracteriza pela promoção de 
setores e atividades; e, por fim, (iv) de forma semelhante ao Estado parteiro, o Estado cultivador (husband) 
promove determinados setores e atividades estabelecendo parcerias com o setor privado, assumindo alguns dos 
riscos suportados pela iniciativa empresarial (e.g., fomentando pesquisa e desenvolvimento tecnológico) de 
forma a permitir seu desenvolvimento em face de desafios competitivos. 
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(a) estar sujeito à escolha e à priorização, pelo Estado, de outros objetivos e valores e (b) ser 

buscado e/ou valorizado na exata medida em que seja necessário para a consecução dos 

objetivos e valores comuns prioritários123. 

 

Ponderação semelhante pode ser feita em relação aos mercados e às instituições sob 

a perspectiva heterodoxa: assim como o rule of law não é ignorado mas tem seu valor 

relativizado em comparação com outros objetivos e valores no Estado telocrático, à luz da 

racionalidade de distorção do mercado, mercados e instituições de suporte ao mercado não 

são suprimidos em sua totalidade, mas combinados com algumas capacidades do Estado e 

orientados por ele e pelos objetivos e valores eleitos como prioritários por determinada 

sociedade. Em outras palavras, não se trata, necessariamente, de (i) fixar preços e 

quantidades de determinados produtos a serem observados, obstando por completo o 

funcionamento do sistema de oferta e demanda; ou (ii) violar amplamente direitos de 

propriedade e ignorar completamente a obrigatoriedade de cumprimento dos contratos, 

destruindo toda e qualquer estrutura de organização social, mas de combinar mercados e 

instituições de suporte com o Estado telocrático e seus objetivos desenvolvimentistas, 

flexibilizando os primeiros na exata medida do necessário para a promoção e o atingimento 

dos últimos124. Referida combinação é operada exatamente pelas instituições de distorção 

do mercado. 

 

A efetividade da utilização de instituições de distorção do mercado na combinação 

de mercados e instituições de suporte com o Estado telocrático foi também testada 

empiricamente. A evidência analisada por diversos autores e estudos é ilustrativa da 

efetividade de arranjos caracterizados pela referida combinação na promoção de 

																																								 																					
123 Nas palavras de PLANT, op. cit., pp. 7-8, “[w]hile in a telocracy, rule of law is not forbidden, it is never 
something valued on its own account: the only thing valued on its own account is the pursuit and achievement 
of the chosen end which is a substantive condition of things. (...). Telocracy (...) means only that what may 
roughly be called ‘the rule of law’ is recognised to have no independent virtue, but to be valuable only in 
relation to the pursuit of the chosen end” e “[i]n a telocracy, (...) [t]he character and scope of law is made 
subordinate to the achievement of the common purpose as has been said and, as such, policy may be said to 
be more important than law and indeed, as we shall see when we look at Hayek’s criticisms, such policies 
cannot be made subject to the rule of law”. 
124 Nas palavras de WADE, op. cit., p. 5, “[a] more tenable formulation is a synergistic connection between a 
public system and a mostly private market system, the outputs of each becoming inputs for the other, with the 
government setting rules and influencing decision-making in the private sector in line with its view of an 
appropriate industrial and trade profile for the economy. Through this mechanism the advantages of markets 
(decentralization, rivalry, diversity, and multiple experiments) have been combined with the advantages of 
partially insulating producers from the instabilities of free markets and of stimulating investment in certain 
industries selected by government as important for the economy’s future growth. This combination has 
improved upon the results of free markets”. 
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desenvolvimento econômico, em especial por meio da industrialização.  

 

Analisando as experiências desenvolvimentistas de Coreia do Sul, Brasil, Índia e 

Nigéria ao longo do século XX, Atul Kohli identificou 3 (três) arranjos distintos, 

caracterizados por combinações diferentes dos elementos referidos, que, segundo o autor, 

tiveram impactos e efetividade diversos na promoção do desenvolvimento econômico 

daqueles países. O primeiro de tais arranjos, designado “estado de coesão capitalista” 

(cohesive-capitalist state), se caracteriza (i) pelo estabelecimento de uma aliança 

desenvolvimentista entre o Estado e determinados grupos e setores econômicos, baseada na 

criação de incentivos econômicos, subsídios e proteções competitivas em troca de forte 

apoio político; (ii) pela organização da economia em torno de setores prioritários, em 

detrimento dos demais; e (iii) por resultados significativamente positivos na promoção de 

desenvolvimento125. Segundo Kohli, Coreia do Sul (sob o comando de Park Chung Hee) e 

Brasil (sob Getúlio Dornelles Vargas (“GV”) durante o Estado Novo e sob a ditadura militar 

inaugurada pelo golpe de 1964) representam bons exemplos de “estado de coesão 

capitalista”. 

 

Diametralmente opostos aos estados de coesão capitalistas estariam, segundo Kohli, 

os “estados neopatrimoniais” (neopatrimonial states), que se caracterizariam126 (i) pela 

ausência de separação estanque entre a esfera pública e a esfera privada, o que implicaria 

confusão de patrimônio e de interesses individuais e de Estado; (ii) por uma autoridade 

central fraca, cuja legitimidade se basearia essencialmente no poder carismático de alguns 

líderes – aspectos personalíssimos – e cuja atuação não estaria sujeita à observância ou 

																																								 																					
125 Nas palavras de KOHLI, op. cit., p. 10, “[t]hese states are characterized by cohesive politics, that is, by 
centralized and purposive authority structures that often penetrate deep into the society. For a variety of 
historical reasons these states have tended to equate rapid economic growth with national security and thus 
defined it as a priority. In their pursuit of rapid growth, cohesive capitalist states have carved out a number of 
identifiable links with society’s major economic groups and devised efficacious political instruments. 
Especially notable among the social links is a close alliance with producer or capitalist groups. (...) Cohesive-
capitalist states in developing countries, such as in South Korea under Park Chung Hee and in Brazil during 
both Estado Novo and the military dictatorship, thus share some organizational and class characteristics with 
fascist states of interwar Europe and Japan”. 
126 Nas palavras de KOHLI, op. cit., p. 9, “(...) a defining characteristic of all modern states is a well-
established public arena that is both normatively and organizationally distinguishable from private interests 
and pursuit. Unfortunately, for a variety of historical reasons, this distinction between the public and the 
private realms was never well established in a number of developing country states, especially African states. 
As a result, a number of distorted states emerged with weakly centralized and barely legitimate authority 
structures, personalistic leaders unconstrained by norms or institutions, and bureaucracies of poor quality. 
These states are labeled here as neopatrimonial because, despite the façade of a modern state, public 
officeholders tend to treat public resources as their personal patrimony”. 
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limitada por normas e instituições; e (iii) pela deturpação tanto das instituições de suporte 

quanto das instituições de distorção, utilizadas não para a consecução de objetivos comuns 

mas para “exclu[ir] os agentes econômicos do mercado, limita[r] a liberdade da mão de obra, 

concentra[r] o acesso ao capital (financeiro ou humano) e ao crédito (...)”127, e permitir a 

drenagem de recursos de determinados setores econômicos em benefício de outros não 

necessariamente mais produtivos, a manutenção do privilégio128 e do patrimonialismo129. 

Diversos Estados africanos – dentre eles, a Nigéria – poderiam ser apontados como exemplos 

de “estado neopatrimonial” de acordo com Kohli.  

 

Por fim, em posição intermediária entre os “estados de coesão capitalistas” e os 

“estados neopatrimoniais”, estariam, de acordo com Kohli, os “estados fragmentados-

multissetoriais” (fragmented-multiclass states), os quais se caracterizariam130 por (i) 

razoável segregação entre as esferas pública e privada; (ii) base de apoio político mais 

dispersa, apoiada em interesses e setores muitas vezes conflitantes; (iii) politização – às 

vezes excessiva131 – das decisões políticas e judiciais; e (iv) efeitos mistos do ponto de vista 

da promoção de desenvolvimento econômico. Estados como a Índia e, por diversos 

momentos, o Brasil, são representações precisas, de acordo com Kohli, desse tipo de “estado 

fragmentado-multissetorial”. 

																																								 																					
127 SALOMÃO FILHO, Calixto; FERRÃO, Brisa Lopes de Mello; e RIBEIRO, Ivan César. Concentração, 
estruturas e desigualdade: as origens coloniais da pobreza e da má distribuição de renda. São Paulo: Grupo 
Direito e Pobreza e Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento – IDCID, 2008, p. 15. 
128 Faço referência ao trabalho de NORTH, WALLIS, WEINGAST, op. cit. 
129 Faço referência à ideia de capitalismo patrimonialista prevista em trabalho de Raymundo Faoro, 
caracterizado pela adoção da "técnica, [d]as máquinas, [d]as empresas [capitalistas] sem aceitar-lhe a alma 
ansiosa de transmigrar", com a permanência da estrutura patrimonialista em que a "comunidade política 
conduz, comanda, supervisiona os negócios, como negócios privados seus, na origem, como negócios públicos 
depois, em linhas que se demarcam gradualmente". Para mais, ver FAORO, Raymundo. Os Donos do poder. 
Rio de Janeiro: Editora Globo, 2008, p. 822 e 819, respectivamente. 
130 Nas palavras de KOHLI, op. cit., p. 11, “[u]nlike neopatrimonial states, fragmented-multiclass states are 
real modern states. They command authority, and a public arena within them is often well enough established 
that leaders are held accountable for poor public policies and performance. Unlike the cohesive-capitalist 
states, however, public authority in these states tends to be more fragmented and to rest on a broader class 
alliance – meaning that these states are not in a position to define their goals as narrowly or to pursue them 
as effectively as are cohesive-capitalist states. Leaders of fragmented-multiclass states this need to worry more 
about political support than do leaders of other types of developing country states. (...). Industrialization and 
economic growth may be an important state goal, but it is only one among others: agricultural development, 
economic redistribution, welfare provision, and maintaining national sovereignty. Policy formulation and 
implementation, moreover, is often politicized, either because of intraelite conflicts or because state authority 
does not penetrate deep enough down the society to incorporate and control the lower classes. (...) The cases 
of India and Brazil in several periods exemplify this type of state”. 
131 Faço referência à ideia de bloqueio decisório decorrente da politização excessiva de decisões judiciais e 
políticas formulada em TEUBNER, Gunther. A constitutional moment? The logics of ‘hitting the bottom’. In: 
TEUBNER, Gunther; FEBBRAJO, Alberto; e KJAER, Poul, The financial crisis in constitutional 
perspective: the dark side of functional differentiation. Oxford: Hart Publishing, 2010. 
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No mesmo sentido apontam as conclusões de Robert Wade a partir da análise dos 

processos históricos de desenvolvimento econômico de Japão, Coreia do Sul e Taiwan. De 

acordo com o autor, nos casos referidos, uma combinação de orientação e planejamento 

econômicos pelo Estado com instituições de suporte e de distorção de mercados foi a 

responsável pelo sucesso econômico de tais países: segundo a “teoria do mercado 

governado” (governed market theory of East Asian economic success) desenvolvida por 

Wade, o sucesso econômico asiático se deu, em boa medida, por conta de medidas (e.g., 

reforma agrária e limitações à propriedade fundiária de forma a evitar a concentração de 

recursos no campo e realocar a mão-de-obra para a indústria; controle da economia 

financeira para que ela estivesse sempre submetida à indústria – economia real – e às suas 

necessidades de crédito; estabelecimento de barreiras competitivas a concorrentes 

estrangeiros; promoção das exportações; assistência a determinadas indústrias e setores) 

tomadas pelos respectivos Estados para limitar e acelerar o processo competitivo a que as 

indústrias criadas e estimuladas estavam sujeitas132. 

 

Nessa ordem de ideias, diante do exposto, a partir (i) da relação teórica entre 

instituições, mercados, Estado e desenvolvimento econômico analisada à luz da 

racionalidade de distorção do mercado; (ii) das definições e funções de mercado, Estado e 

instituições informadas por tal racionalidade; (iii) dos estudos empíricos referidos; e (iv) da 

divisão teórica das instituições entre instituições preponderantemente informadas pela 

racionalidade de suporte ao mercado e instituições preponderantemente informadas pela 

racionalidade de distorção do mercado referida na subseção 1.2, acima, é possível 

identificar como mais frequentes entre as últimas – ou como típicas de distorção: (a) 

incentivos – fiscais ou de outra natureza – à industrialização; (b) proteções competitivas 

(e.g., barreiras de entrada regulatórias) e outras limitações à livre-concorrência com o 

objetivo de permitir o desenvolvimento doméstico de determinados setores e atividades; (c) 

manipulações de preços (por meio de barreiras tarifárias e regulatórias, por exemplo) 

dedicadas a alterar a alocação natural de recursos escassos para o setor capitalista (conforme 

																																								 																					
132 Nas palavras de WADE, op. cit., p. 297, “[t]he political economy approach treats capital accumulation as 
the principal general force for economic growth. It interprets East Asian success as the result of a higher level 
and different composition of investment than in less successful countries. The difference in investment is due, 
in important if difficult to quantify part, to government actions to constrain and accelerate the competitive 
process. These actions were carried out by a relatively authoritarian and corporatist state. We called this the 
governed market theory of East Asian economic success”. Para lista completa de instituições utilizadas por tais 
países, ver WADE, op. cit., pp. 297 e 298. 



	

	 69 

Lewis); e (d) regras que favoreçam a acumulação de capitais e a concentração de riquezas – 

e poder – nas mãos de empresários e setores envolvidos em atividades capazes de agregar 

produtividade per capita à economia como um todo (principalmente, em linha com o modelo 

Solow de crescimento econômico e com as ideias de Hirschman, setores e indústrias capazes 

de promover avanços tecnológicos e de estimular, por conta de seu forward linkage com 

outras cadeias produtivas, o desenvolvimento subsequente de outras indústrias).  

 

Referidas instituições podem ser consideradas típicas da racionalidade de distorção 

do mercado na medida em que possibilitam (i) em linha com as ideias de Commons, que 

determinadas sanções organizadas aplicadas pelo Estado e outras organizações orientem e 

alterem as condutas de agentes envolvidos em transações impessoais em linha com 

determinados objetivos previamente estabelecidos pelo Estado; (ii) que o Estado aja de 

forma coordenada para implementar um plano de desenvolvimento caracterizado menos por 

forças de mercado e mais pela intenção do planejador e pelo objetivo comum de promoção 

de desenvolvimento econômico; e (iii) a acumulação e a realocação de recursos necessária 

para a industrialização e para o desenvolvimento de atividades e setores capazes de (a) gerar 

externalidades positivas para a economia em geral (e.g., ganhos de produtividade e 

tecnologia); e (b) o reposicionamento das economias dos países em desenvolvimento na 

divisão de trabalho internacional. Sua efetividade, nesse sentido, depende essencialmente, 

(v) do acerto, pelo Estado, na adequação dos incentivos criados para a promoção de 

determinadas atividades em detrimento de outras; (w) da escolha – política – dos agentes e 

setores econômicos capazes de agregar produtividade à economia nacional para figurarem 

como beneficiários de tais incentivos; (x) do desempenho real de tais agentes e setores 

econômicos e da sua capacidade de compartilhar resultados positivos dos incentivos 

recebidos com os demais setores da economia nacional; e (y) do êxito do Estado na 

articulação de diversos interesses públicos e privados contraditórios e da capacidade daquele 

de maximizar o bem comum – e não apenas os interesses dos setores eleitos. Assim, 

instituições que criem incentivos inadequados, promovam setores incapazes de agregar 

tecnologia ou de baixa produtividade, limitem a capacidade de outros setores econômicos 

de absorver indiretamente as vantagens econômicas recebidas pelos setores escolhidos, não 

permitam a coordenação de interesses conflitantes e, de forma geral, falhem ao atingir os 

objetivos da política de desenvolvimento pretendida pelo Estado, serão prejudiciais ao 

processo de desenvolvimento econômico. 
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Diante de todo o exposto e considerando o escopo deste trabalho, cabe analisar como 

referidas instituições de distorção do mercado e a racionalidade que as informa determinam 

o desenho institucional, as funções e a medida de efetividade de mercado acionário na 

promoção de desenvolvimento econômico. É a esta finalidade que se dedica a subseção 1.3.1 

subsequente. 

 

1.3.1 O mercado acionário à luz da racionalidade de distorção: a prevalência do 

planejamento e da concentração 

 

A conformação institucional, as funções e a efetividade do mercado acionário na 

promoção de desenvolvimento econômico à luz da racionalidade de distorção do mercado 

estão relacionadas, por sua vez, aos fundamentos teóricos das instituições típicas de 

distorção acima referidas. Nesse sentido, são informados, essencialmente, pelas ideias de (i) 

promoção da industrialização e, neste aspecto, de setores industriais específicos capazes de 

agregar tecnologia e produtividade à economia em geral, (ii) acúmulo e realocação de 

poderes e recursos nas mãos de setores e agentes determinados, escolhidos politicamente por 

sua capacidade empreendedora e desenvolvimentista; e (iii) flexibilização de direitos e 

instituições de suporte ao mercado (do rule of law aos direitos de propriedade, passando 

pelo aumento do risco de expropriação experimentado por certos agentes, indivíduos e 

setores) em benefício da consecução de determinados objetivos e valores comuns a diversos 

setores sociais – principalmente, desenvolvimento econômico e reposicionamento da 

economia nacional na divisão de trabalho internacional. 

 

No que diz respeito à conformação institucional de um mercado acionário sob a 

perspectiva heterodoxa, seriam instituições características de sua configuração, 

exemplificativamente, (i) incentivos fiscais para a abertura de capital e distribuição pública 

primária de ações concedidos exclusivamente a determinadas indústrias intensivas em 

pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias (e.g., indústria de tecnologia da 

informação, a exemplo da experiência de Taiwan retratada por Wade133); e (ii) vedações 

expressas à abertura de capital por companhias que desenvolvessem atividades agrícolas, 

extrativas ou, de forma geral, de baixo valor agregado. Tanto em um caso quanto no outro, 

instituições como as apontadas seriam capazes de efetivamente favorecer indústrias mais 

																																								 																					
133 WADE, op. cit. 
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capazes de agregar produtividade e tecnologia à economia em geral e, assim, promover 

industrialização orientada para fins desenvolvimentistas. 

 

Também relevantes para a determinação dos contornos institucionais do mercado 

acionário à luz da racionalidade de distorção do mercado seriam (i) a previsão da 

possibilidade de emissão, por companhias abertas, de ações preferenciais sem direito de voto 

em grande quantidade; (ii) o estabelecimento de direitos patrimoniais de saída134 (e.g., 

proteções como tag along nas mesmas condições oferecidas ao acionista controlador; direito 

de recesso; garantias nos casos de fechamento de capital) ou respostas compensatórias para 

proteção de acionistas minoritários em face do abuso de poder por acionistas controladores; 

(iii) a concessão, por meio de bancos de fomento, de crédito subsidiado para aquisição do 

controle societário de grupos empresariais concorrentes por determinadas companhias 

abertas escolhidas politicamente; e (iv) a participação ativa, via aquisição de participação 

societária (por exemplo, por meio de um braço de investimentos de bancos de fomento ou 

por meio de companhias estatais), do Estado demiurgo e parteiro na abertura de capital de 

companhias consideradas relevantes. Referidas instituições permitiriam, respectivamente, 

(a) a concentração de poder político na figura do acionista controlador, com a segregação 

entre a propriedade acionária e os direitos de voto correspondentes e a consequente redução 

da influência dos acionistas minoritários na tomada de decisões corporativas, (b) a 

realocação de recursos, canalizados para os setores produtivos – o setor capitalista de Lewis 

– eleitos como prioritários, e (c) a concentração econômica e a formação de grandes 

conglomerados empresariais, teoricamente mais aptos a competirem internacionalmente (em 

decorrência de ganhos de escala, por exemplo) e de alçarem a economia nacional a posição 

menos periférica no sistema-mundo capitalista. 

 

Por fim, instituições que (i) diferenciassem o tratamento jurídico a ser outorgado a 

companhias abertas atuantes em setores diferentes, prevendo requisitos de listagem e de 

governança corporativa menos restritos para companhias e setores considerados prioritários; 

(ii) permitissem a alocação dos resultados das companhias abertas aos acionistas 

controladores e minoritários de forma desproporcional; (iii) permitissem condutas 

teoricamente anticompetitivas tais como a troca de informações sensíveis entre competidores 

e o cruzamento de participações societárias entre concorrentes; e (iv) restringissem a 

																																								 																					
134 SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo direito societário. São Paulo: Editora Malheiros, 2006, pp. 55-56. 
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definição de conflito de interesses a poucas hipóteses (i.e., o que implicaria que algumas 

decisões tomadas no interesse do acionista controlador, ainda que em detrimento dos 

interesses da companhia controlada e de seus acionistas minoritários, seriam consideradas 

lícitas), por exemplo, contanto que orientadas para a consecução de objetivos e interesses 

comuns à sociedade (e.g., desenvolvimento econômico; industrialização), (a) 

discriminariam positivamente indivíduos e agentes – favorecendo setores e indústrias 

específicas –, (b) flexibilizariam instituições de suporte ao mercado como o rule of law e os 

direitos de propriedade, e (c) seriam elemento marcante do desenho institucional de um 

mercado acionário informado preponderantemente pela racionalidade de distorção do 

mercado. 

 

Em todos os casos, as instituições acima referidas, informadas pela racionalidade de 

distorção do mercado, teriam por objetivos mediatos a promoção da industrialização e a 

realocação de recursos para setores mais produtivos por meio da distorção de forças de 

mercado e de instituições de suporte. Em um contexto como este, sob a perspectiva 

heterodoxa, o mercado acionário poderia funcionar como instrumento efetivo de intervenção 

estatal e planejamento econômico orientado à promoção de desenvolvimento econômico 

pelas vias da industrialização e do aumento da produtividade per capita (em linha com os 

modelos Harrod-Domar e Solow de crescimento econômico e com as ideias de Lewis). 

 

Do ponto de vista das funções principais atribuídas ao mercado acionário sob a 

perspectiva heterodoxa, é possível afirmar serem – também – 3 (três). Diferentemente do 

mercado de ações informado pela racionalidade de suporte ao mercado, à luz da 

racionalidade de distorção, a primeira função do mercado acionário seria promover a 

realocação – a canalização – de recursos do setor de subsistência para o setor capitalista, 

conforme argumentado por W. Arthur Lewis. Referida função seria desempenhada sob a 

orientação do Estado e guiada pelo plano de desenvolvimento – e, por conseguinte, pelos 

objetivos eleitos pelo Estado como prioritários – por ele formulado (em oposição à 

realocação natural, através do sistema de precificação, promovida pelo mercado de ações 

construído sobre instituições de suporte). 

 

A segunda função de um mercado acionário como o descrito acima seria servir como 

mecanismo de (i) financiamento de longo prazo para a atividade industrial e (ii) dispersão 

dos riscos inerentes a tal atividade, em linha com o pensamento de Walt Whitman Rostow 
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referido nas subseções 1.1 e 1.1.1, acima. Permitindo, ao mesmo tempo, (a) a manutenção 

de investimentos por prazos mais longos do que os prazos ao longo dos quais eventuais 

credores estariam dispostos a manter empréstimos, (b) a difusão, entre numerosos 

indivíduos, dos riscos inerentes ao desenvolvimento da atividade industrial e (c) a 

manutenção do controle de tais iniciativas nas mãos de empresários e empresas eleitas pelo 

Estado por sua afinidade com o plano de desenvolvimento implementado, o mercado 

acionário seria instrumento importante de política econômica de desenvolvimento industrial 

à luz da racionalidade de distorção do mercado na medida em que permitiria o investimento 

(frequentemente vultoso) em indústrias de base e de bens de capital, as quais, de acordo com 

Hirschman, têm forte forward linkage com outros setores industriais135. 

 

Por fim, a terceira função principal do mercado de ações construído sobre instituições 

preponderantemente de distorção do mercado seria facilitar a acumulação de recursos e sua 

concentração nas mãos de empresários, empresas e setores potencialmente capazes de 

promover a industrialização e desenvolver atividades geradoras de externalidades positivas 

para outros setores da economia. Um mercado que facilitasse (i) o acúmulo de riqueza 

tornaria disponíveis, a poucos empresários, grandes volumes de capital, os quais poderiam 

ser utilizados por tais empresários – agindo como longa manus do Estado – na realização de 

investimentos substanciais, catalisando o processo de industrialização e de construção de 

capacidade produtiva; (ii) a concentração de tais recursos nas mãos de poucos empresários 

facilitaria a coordenação, pelo Estado, da implementação conjunta de estímulos e incentivos 

e de interesses setoriais por vezes conflitantes. 

 

À luz de tais contornos institucionais e das funções acima referidas, um mercado 

acionário construído sobre instituições típicas de distorção do mercado seria efetivo na 

promoção de desenvolvimento econômico na medida em que (i) os incentivos criados pelo 

Estado resultassem na efetiva realocação de recursos para setores escolhidos como 

prioritários; (ii) os setores eleitos como prioritários fossem de fato capazes de agregar a 

outros setores da economia ganhos de produtividade e tecnologia; e (iii) o risco de 

expropriação e a flexibilização das instituições de suporte ao mercado inerentes a tal 

mercado fossem insuficientes para afastar os pequenos investidores e acionistas minoritários 

– situação em que o mercado não mais permitiria o acúmulo de recursos e sua concentração 

																																								 																					
135 Ver nota de rodapé nº 117 da Parte I deste trabalho, acima. 
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nas mãos de determinados setores e companhias. Em um cenário como o descrito, o mercado 

acionário se desenvolveria – agora em um padrão de propriedade acionária concentrada e de 

grandes (e poucos) conglomerados empresariais – e desempenharia papel relevante no 

crescimento e no desenvolvimento econômico pela via do planejamento econômico e da 

industrialização. 

 

Empiricamente, a efetividade do mercado de ações conformado por instituições de 

distorção do mercado no estabelecimento e na manutenção de uma economia de mercado 

desenvolvida foi também testada: de acordo com Ha-Joon Chang e Ilene Grabel, as 

experiências mais exitosas de desenvolvimento econômico ocorreram em países em que (i) 

o Estado efetivamente gerenciou e orientou o sistema financeiro (incluindo o mercado de 

capitais e o mercado de ações) para que servisse à promoção de crescimento ou (ii) os setores 

financeiro e industrial funcionaram como parceiros no processo de desenvolvimento 

econômico (frequentemente, sob a orientação do Estado)136.  

 

Sob enfoque menos desenvolvimentista, Ronald Dore também identifica, nos 

mercados acionários de Japão e Alemanha, a correlação positiva estabelecida entre (i) 

determinadas instituições de distorção do mercado e a flexibilização de algumas instituições 

de suporte ao mercado e (ii) o êxito de tais mercados de ações no desenvolvimento e na 

manutenção das estruturas produtivas daqueles países. No Japão, participações societárias 

cruzadas e a ausência de aquisições societárias entre os grandes grupos industriais 

permitiram a coordenação de práticas e preços entre concorrentes, o que, ainda que em 

oposição às melhores práticas de governança corporativa e de direito concorrencial 

determinadas pelas instituições de suporte ao mercado, reverteu positivamente no 

desenvolvimento e na proteção de setores da economia japonesa137. 

 

Na Alemanha, por sua vez, instituições heterodoxas de governança corporativa que 

determinam a participação de empregados nos conselhos de administração das 

companhias138, por exemplo, colaboraram para a reorientação da atividade empresarial para 

																																								 																					
136 CHANG, Ha-Joon; e GRABEL, Ilene. Reclaiming development: an alternative economic policy manual. 
Londres: Zed Books, 2014, p. 156. 
137 DORE, Ronald. Stock market capitalism: welfare capitalism; Japan and Germany versus the Anglo-Saxons. 
Oxford: Oxford University Press, 2000, pp. 46-47. 
138 SALOMÃO FILHO, op. cit., p. 23. 



	

	 75 

a consecução de objetivos, interesses e funções sociais que superam a busca egoística da 

maximização dos lucros e utilidades característica dos agentes econômicos sob a perspectiva 

neo-liberal.  

 

Por fim, a mesma correlação – entre, de um lado, determinadas instituições de 

distorção do mercado e a flexibilização de algumas instituições de suporte ao mercado e, 

de outro, o êxito do mercado de ações na proteção das estruturas produtivas de um país – 

pode ser identificada na experiência por que passou a Malásia nos anos 1990. De acordo 

com Kaplan e Rodrik139, os limites impostos pelo governo malaio à retirada de recursos (e 

remessas de lucros) do mercado de capitais (de ações e de dívida) por investidores 

estrangeiros em 1998 – em clara contraposição às instituições de suporte ao mercado, ao 

rule of law e à proteção ao direito de propriedade absoluto – protegeram a economia daquele 

país, produzindo recuperação econômica mais célere e menores quedas nos níveis de 

emprego e salários reais do que aquelas experimentadas por Tailândia e Coreia (que 

adotaram postura neo-liberal – liberalizante – em resposta à crise econômica de 1997). 

 

Nessa ordem de ideias, diante do exposto, pode-se afirmar que a evidência empírica 

corrobora o argumento de que determinadas instituições de distorção do mercado impactam 

positivamente o desenvolvimento do mercado acionário – que, nesses casos, frequentemente 

assume conformação concentrada, controlada essencialmente pelo Estado ou por grupos 

familiares140 – e da economia em geral. 

 

*** 

Considerando todo o exposto, pode-se dizer que, à luz da racionalidade de distorção 

do mercado ou sob a perspectiva heterodoxa, (i) é a atividade de planejamento econômico, 

desempenhada essencialmente pelo Estado, que determina de forma mais relevante o 

processo de desenvolvimento econômico, principalmente pelo canal da industrialização e 

dos ganhos de produtividade e tecnologia a ela inerentes; (ii) o Estado, em sua forma 

telocrática, por meio de instituições predominantemente de distorção e da intervenção direta 

																																								 																					
139 KAPLAN, Ethan; RODRIK, Dani. Did the Malaysian capital controls work? Cambridge: National Bureau 
of Economic Research Working Paper Series, n. 8142, 2001. 
140 Faço referência, exemplificativamente, aos mercados de Áustria, Bélgica, Grécia, Itália, Portugal, Suécia, 
e Hong Kong, nos quais, em números de 1996, mais da metade das companhias abertas era controlada por 
grupos familiares ou pelo Estado. Para mais, ver SINGH, Ajit. The New international financial architecture, 
corporate governance and competition in emerging markets: empirical anomalies and policy issues. In: 
CHANG, 2006b, p. 381. 
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(nos casos do Estado demiurgo e parteiro, por exemplo), distorce mercados e flexibiliza 

(relativiza) instituições de suporte ao mercado com a finalidade de promover, de forma 

coordenada, o objetivo e o interesse comum de desenvolvimento econômico; e (iii) os 

mercados e as instituições que o suportam passam a ser instrumentos de atuação estatal e de 

consecução de finalidades determinadas politicamente, ao invés de elementos estruturantes 

de relações e interações naturais. 

 

Nesse contexto, o mercado de ações, construído sobre instituições 

preponderantemente informadas por tal racionalidade, se caracteriza essencialmente (i) pelo 

incentivo ao crescimento e ao desenvolvimento de determinados setores industriais – 

capazes de agregar produtividade e tecnologia à economia em geral – em detrimento de 

outros setores econômicos; (ii) pela promoção (a) do acúmulo de recursos e de poderes e (b) 

de sua concentração nas mãos de determinados empresários e setores escolhidos 

politicamente como prioritários; e (iii) pela relativização do valor de determinadas 

instituições de suporte – incluindo, por exemplo, os meios confiáveis de execução forçada 

de contratos e os direitos de propriedade absolutos – em face de objetivos e finalidades 

comuns. 

 

Tendo em vista as considerações acima e considerando o escopo deste trabalho, cabe 

(i) verificar em que medida as racionalidades de suporte ao mercado e de distorção do 

mercado e as instituições que preponderantemente as refletem influenciaram a criação da 

infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro e, posteriormente, sua 

efetividade na promoção de desenvolvimento econômico para, em seguida, (ii) comparar a 

experiência brasileira com a experiência norte-americana que a inspirou. A tais análises se 

dedicam as Partes II e III subsequentes. 
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II. A experiência brasileira de regulação do mercado acionário: o 

estabelecimento da infraestrutura institucional e da Comissão de Valores 

Mobiliários, seus fundamentos teóricos, objetivos e efeitos 
 

A segunda parte deste trabalho tem por finalidades principais (i) apresentar e 

reconstruir o processo de estabelecimento da infraestrutura institucional do mercado 

acionário brasileiro – da qual a CVM é parte fundamental –, situando-o no contexto de um 

programa1 político de desenvolvimento econômico específico2, e (ii) relacionar referido 

processo, seus fundamentos e objetivos com as racionalidades de suporte ao mercado e de 

distorção ao mercado apresentadas na Parte I deste trabalho a fim de verificar, de um lado, 

(a) em que medida o mercado acionário brasileiro foi conformado por instituições típicas de 

suporte e de distorção, e, de outro, (b) como referidas instituições impactaram, positiva e 

negativamente, de acordo com as medidas de efetividade peculiares a cada uma de tais 

racionalidades, o desenvolvimento do mercado de ações brasileiro e, indiretamente, o 

desenvolvimento econômico do país. 

 

Os 2 (dois) capítulos seguintes se dedicam respectivamente aos dois objetivos 

principais referidos no parágrafo anterior. O Capítulo 2 – O estabelecimento da 

infraestrutura institucional do mercado de ações brasileiro procura (i) situar o processo 

de criação das Leis nº 6.385/76 e 6.404/76 – e de outras normas anteriores e posteriores3 – 

no contexto histórico brasileiro dos anos 1960 e 1970, destacando os aspectos econômicos, 

																																								 																					
1 Faço referência a CAMPOS, Roberto de Oliveira. A Experiência brasileira de planejamento. In: 
SIMONSEN; CAMPOS, 1975, p. 47. Segundo o autor, “declarações de políticas” seriam mera “enunciação 
de uma estratégia e metas de desenvolvimento”; “programas de desenvolvimento” compreenderiam “além da 
definição de metas, a atribuição de prioridades setoriais e regionais e a formulação de incentivos e 
desincentivos relacionados com essas prioridades; “planos de desenvolvimento” avançariam em relação aos 
projetos na medida em que estabeleceriam “um cronograma de implementação”, especificariam “o agente 
econômico (público ou privado)” encarregado da implementação e alocariam os recursos financeiros e 
materiais para sua concretização; e, finalmente, “projetos” seriam detalhamentos operacionais adicionais a 
planos e programas. Campos reconhece, no entanto, que apesar da diferenciação acima formulada, “a praxe no 
Brasil tem sido usar a palavra ‘plano’ para cobrir variados esforços de programação, que vão desde a simples 
listagem de objetivos até projetos setoriais minudentes”.  
2 Faço referência, principalmente, ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) (“II PND”), ao I 
Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-1974) (“I PND”) e às Metas e Bases de Ação do Governo (1970-
1971) (“MBAG”) que antecederam a criação das Leis nº 6.385/76 e 6.404/76. Em conjunto com o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970) (“PED”), com Plano Decenal (1967-1977) (“PD”) e com o 
Programa de Ação Econômica do Governo (1964-1966) (“PAEG”), as MBAG, o I PND e o II PND serão 
objeto de análise mais detida no Capítulo 2, a seguir. 
3 Em especial, (i) a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964 (“Lei nº 4.595/64”); (ii) a Lei nº 4.728, de 14 de 
julho de 1965 (“Lei nº 4.728/65”); e (iii) o Decreto-Lei nº 157, de 10 de fevereiro de 1967 (“Decreto-Lei nº 
157/67”). 
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ideológicos, políticos e regulatórios que o antecederam e determinaram; (ii) detalhar o 

programa político de desenvolvimento econômico a que a regulação do mercado de ações 

brasileiro e a criação da CVM serviu, identificando, na medida do possível, as motivações 

dos indivíduos envolvidos na formulação da regulação referida e a orientação política e 

econômica que os informou; e (iii) retratar, de forma simplificada, o processo legislativo de 

aprovação de cada uma das leis referidas. 

 

O Capítulo 3 – O mercado acionário brasileiro e sua infraestrutura institucional 

à luz das racionalidades de suporte ao mercado e de distorção do mercado, por sua vez, 

busca (i) apresentar a relação de tal programa de desenvolvimento, de tais motivações e 

processos legislativos com argumentos teóricos informados por cada uma das racionalidades 

referidas acima, identificando os aspectos em que referidos programa, motivações e 

processos mais se aproximam de tais argumentos teóricos; (ii) analisar a infraestrutura 

institucional do mercado acionário brasileiro então criada à luz de tais racionalidades; e (iii) 

destacar, a partir das análises anteriores, a explicação teórica informada por cada uma de tais 

racionalidades para alguns dos impactos que referida regulação teve no desenvolvimento do 

mercado acionário brasileiro (i.e., reforçar, à luz das medidas de efetividade peculiares a 

cada uma de tais racionalidades, os efeitos positivos ou negativos que referidas instituições 

tiveram no desenvolvimento do mercado que pretenderam regular). 

 

O fio condutor comum às análises realizadas em ambos os capítulos referidos, nessa 

ordem de ideias, consiste no argumento de que (i) os idealizadores da infraestrutura 

institucional do mercado de ações nacional se apoiaram essencialmente em argumentos 

teóricos – os quais, informados pelas racionalidades apresentadas anteriormente, orientaram 

o programa político de desenvolvimento econômico e caracterizaram o contexto político, 

econômico e ideológico dos anos 1960 e 1970 – quando da elaboração das leis referidas e 

da criação da CVM (i.e., o mercado acionário brasileiro teve seus contornos institucionais 

determinados principalmente por argumentos teóricos de suporte ao e de distorção do 

mercado) e (ii) a consequente consideração da conformidade de tal infraestrutura 

institucional com os argumentos teóricos referidos anteriormente fundamenta a maioria das 

análises sobre a efetividade das instituições que estabelecem o mercado acionário nacional 

na promoção de seus objetivos desenvolvimentistas (i.e., as explicações mais frequentes 

relacionadas à efetividade ou inefetividade de tais instituições formulam suas conclusões 



	

	 79 

afirmando que o mercado acionário é capaz, ou não, de desempenhar suas funções 

desenvolvimentistas por conta de sua conformidade, ou não, com referidas racionalidades).  

 

Assim, com as conclusões desta Parte II – tendo sido identificadas a relação entre as 

ideias apresentadas na Parte I, anterior, e a infraestrutura institucional do mercado de ações 

brasileiro, assim como as explicações teóricas mais frequentes para sua efetividade no 

desenvolvimento de tal mercado –, o presente trabalho busca comparar a experiência 

brasileira de regulação do mercado de ações com a experiência norte-americana retratada na 

Parte III subsequente, para, em seguida, proceder à definição de seu argumento principal na 

Parte IV, final. 
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Capítulo 2 – O estabelecimento da infraestrutura institucional do mercado 

de ações brasileiro 
 

Se o processo de estabelecimento da infraestrutura institucional do mercado de ações 

brasileiro tivesse de ser sintetizado em uma única palavra ou expressão, referida palavra ou 

expressão seria planejamento, a qual, em sua acepção ampla apresentada na Parte I deste 

trabalho, compreende variados esforços de programação4, por meio dos quais instituições e 

políticas (econômicas, industriais, sociais, etc.) são criadas e implementadas pelo Estado de 

forma consciente e coordenada tendo em vista a consecução de objetivos comuns à 

organização social previamente determinados.  

 

Como será demonstrado a seguir, embora, em diversas ocasiões, a aprovação das 

Leis nº 6.404/76 e nº 6.385/76 tenha sido associada à crise especulativa – que ficou 

conhecida como o segundo encilhamento5 – que varreu a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 

(“BVRJ”) em 19716, os esforços de institucionalização do mercado referido, que incluem 

não apenas as normas mencionadas mas outras leis e decretos que as antecederam, não 

trataram simplesmente de oferecer resposta regulatória a tal movimento especulativo7, mas, 

principalmente, de estabelecer, por meio da ação estatal8, um mecanismo que, respeitando a 

																																								 																					
4 CAMPOS, 1975b, p. 48. 
5 Em referência à crise do encilhamento ocorrida no final do século XIX, de cunho fortemente especulativo, 
em PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Reforma da lei das S/A. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 24 de agosto 
de 1975, Caderno Economia, p. 35 (disponível em 
https://news.google.com/newspapers?id=fAsWAAAAIBAJ&sjid=sgwEAAAAIBAJ&pg=6918%2C3294555
; consulta realizada em 8 de janeiro de 2018), Bulhões Pedreira designou a crise especulativa de 1971, a qual 
“afugentou do mercado milhões de brasileiros que sofreram os prejuízos de um clima de especulação 
irresponsável”, como segundo encilhamento. 
6 Em livro oficial preparado por ocasião do aniversário de quarenta anos da CVM, VIDOR, George. A História 
da CVM pelo olhar de seus ex-presidentes. Rio de Janeiro: ANBIMA & BM&FBOVESPA, 2016, p. 26, afirma 
expressamente que a Lei nº 6.404/76 – e a Lei nº 6.385/76 que a acompanhou – foram uma das “medidas 
tomadas pelo governo para recuperar o Mercado de Capitais brasileiro após a Bolha Especulativa de 1971”.  
7 De acordo com POSER, Norman S. Securities regulation in developing countries: the Brazilian experience. 
Charlottesville: Virginia Law Review, vol. 52, nº 7, 1966, p. 1283, nem mesmo a aprovação da Lei nº 4.728/65 
pode ser compreendida como resposta normativa a crises especulativas anteriores. Em suas palavras, 
“[a]lthough many of the provisions of this ‘Capital Markets Law’ are clearly designed to protect investors, its 
origins cannot be found in any sensational scandal or market collapse”. 
8 De acordo com TEIXEIRA, Egberto Lacerda; e GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das Sociedades 
anônimas no direito brasileiro. São Paulo: Livraria e Editora Jurídica José Bushatsky, 1979, pp. 31-32, não se 
tratou, também, de criação do mercado acionário, posto que tal mercado “não resulta da ação do Estado ou de 
criação da lei”, mas do estabelecimento, “através de instrumentos normativos apropriados, das condições 
necessárias para a sobrevivência, o equilíbrio e o desenvolvimento [de tal] mercado”. Em suas palavras, sobre 
o mercado acionário o Estado “exerce ação multiforme, quer em termos de estímulo e promoção, quer em 
termos de proteção, quer ainda em termos de fiscalização e controle. O intervencionismo oficial se manifesta 
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“dinâmica capitalista, baseada na empresa privada”9, fosse capaz de promover determinados 

objetivos de desenvolvimento econômico nacional, intimamente relacionados ao programa 

de desenvolvimento adotado pelo Estado brasileiro a partir de 1964 (na esteira dos programas 

econômicos implementados desde os anos 1950). 

 

A compreensão precisa do processo de estabelecimento de tal infraestrutura 

institucional, nessa ordem de ideias, passa, necessariamente, (i) pela análise e pela 

especificação (a) dos objetivos de desenvolvimento e (b) do programa que os informou, 

assim como (ii) pelo detalhamento dos mecanismos adotados com a finalidade de promovê-

los – as instituições criadas –, determinados não apenas por tais objetivos e programa, mas 

pelo contexto histórico (econômico, ideológico, político e regulatório) em que se inseriram 

e pela orientação e motivação dos seus idealizadores.  

 

As subseções a seguir se dedicam a cada uma das análises referidas acima. À 

subseção 2.1 cabe apresentar o contexto histórico em que se deu a criação da infraestrutura 

institucional do mercado acionário brasileiro objeto deste trabalho. Na subseção 2.2, é 

detalhado o programa de desenvolvimento brasileiro que marcou o período compreendido 

entre 1964 e 1976, bem como seus objetivos principais no que diz respeito à regulação do 

mercado acionário e suas funções desenvolvimentistas. Na subseção 2.3, são apresentadas 

algumas das convicções e motivações mais marcantes dos principais envolvidos na 

elaboração do programa de desenvolvimento e dos projetos de lei relativos à regulação do 

mercado acionário. E, por fim, à subseção 2.4 cabe apresentar os principais marcos e 

peculiaridades dos processos legislativos por meio dos quais referidos projetos foram 

aprovados como lei. 

 

2.1 Contexto econômico, ideológico, político e regulatório: o mercado de ações no Brasil 

dos anos 1960 e 1970 

 

2.1.1 Contexto econômico 

 

																																								 																					
desde a organização dos componentes e do funcionamento do mercado até a punição de todos quantos infrinjam 
as regras regularmente estabelecidas, que o devem disciplinar”. 
9 CAMPOS, 1975b, p. 49. 
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 A economia brasileira dos anos que antecederam o estabelecimento da infraestrutura 

institucional de seu mercado acionário se caracterizou, principalmente, por 3 (três) aspectos: 

(i) a política de industrialização substitutiva de importações; (ii) a mudança exitosa de seu 

perfil produtivo – de uma economia essencialmente agrária e produtora de produtos 

primários para uma economia com razoável nível de industrialização, com resultados 

significativamente positivos do ponto de vista de crescimento econômico –; e (iii) o aumento 

progressivo da participação do Estado nas condições de agente financiador e de empresário 

– relacionado à emergência da atividade de planejamento econômico e à dificuldade de 

canalização de recursos da poupança privada para setores produtivos. 

 

O processo de industrialização substitutiva de importações se iniciou, no Brasil, logo 

após a eclosão da crise especulativa que culminou na quebra da NYSE, em 1929. Por conta 

da Grande Depressão e da decorrente diminuição acentuada das exportações brasileiras – 

então compostas majoritariamente10 por (i) café; (ii) algodão; e (iii) peles e couros –, a 

década de 1930 representou redução severa na capacidade da economia brasileira de 

importar produtos de consumo, o que exigiu intenso esforço de substituí-los por produtos 

produzidos nacionalmente. No caso brasileiro, a industrialização substitutiva alcançou, neste 

estágio, a produção de produtos intermediários e bens de capital11. 

 

Na década seguinte ao término da Segunda Guerra Mundial, o processo de 

substituição tomou novo ímpeto: diferentemente do ocorrido no primeiro período referido – 

em que a restrição à importação, por conta da importância relativa das exportações na 

balança de pagamentos dos países então agroexportadores, fora praticamente absoluta –, 

neste segundo momento, a conjugação de alguma atividade interna com o novo fôlego às 

																																								 																					
10 De acordo com BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 200 anos do comércio 
exterior brasileiro. Brasília: [s.n.], 2017, disponível em http://www.mdic.gov.br/balanca/outras/200_anos.zip 
(Planilha “06 – Exportações por Produtos”; consulta realizada em 28 de dezembro de 2017), as principais 
mercadorias exportadas pelo Brasil nos anos 1920 e 1930, representando aproximadamente 70% do volume 
total exportado, foram café, algodão e peles e couros, distribuídos conforme a Tabela nº 1 abaixo: 
 

TABELA Nº 1 – EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR PRODUTOS (1920-1930) 
DÉCADA CAFÉ ALGODÃO PELES E COUROS TOTAL 

1921-1930 69,56% 2,41% 4,62% 76,59% 
1931-1940 50,03% 14,28% 4,39% 68,50% 

 
11 TAVARES, Maria da Conceição. Auge e declínio do processo de substituição de importações no Brasil. In: 
TAVARES, Maria da Conceição. Da Substituição de importações ao capitalismo financeiro. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1983, p. 37. 
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exportações “permitiu um aumento considerável do dinamismo” da economia brasileira que, 

expandindo sua industrialização, passou a produzir alguns bens de consumo duráveis e 

manteve a produção de produtos intermediários e bens de capital iniciada por estímulos 

estatais nos anos 193012. 

 

A partir da metade da década de 1950, período marcado por novas condições externas 

adversas a países exportadores de produtos primários (nesta época, apesar dos avanços da 

industrialização referidos, o café ainda representava mais de 50% (cinquenta por cento) das 

exportações brasileiras, barreira que só foi superada em 196513), a capacidade de importação 

de tais países voltou a retroceder. O Brasil, por outro lado, foi capaz de manter – e até de 

aumentar – o ritmo de sua industrialização, “mas não pôde fazê-lo, no entanto, sem aumentar 

consideravelmente o desequilíbrio de seu balanço de pagamentos”14 (i.e., o descompasso 

entre, de um lado, as importações de (i) bens de capital, favorecidas pelo Governo 

Kubitschek por meio de mecanismos cambiais, e (ii) capitais estrangeiros, causada, em boa 

medida, pela (a) contração de dívidas pelo mesmo Governo Kubitschek para a realização de 

massivos investimentos em infraestrutura e (b) entrada de capital estrangeiro privado sob a 

forma de investimento direto ao abrigo da Instrução nº 113, de 17 de janeiro de 1955, da 

Superintendência da Moeda e do Crédito (“SUMOC”)15, e, de outro, as exportações de 

produtos primários e de bens de consumo, ainda incipiente). Voltaremos a tratar do 

desequilíbrio do balanço de pagamentos brasileiro nos parágrafos subsequentes. 

 

Em síntese, portanto, o funcionamento da política de substituição de importações 

brasileira se deu da seguinte forma16: (i) no primeiro período referido, apoiada na existência 

de um mercado interno razoavelmente desenvolvido e de razoável diversificação de seu 

parque industrial (decorrente das próprias características da produção cafeeira), a 

industrialização brasileira, conduzida, em parte, pelos próprios produtores de café (que 

																																								 																					
12 TAVARES, 1972a, p. 37. 
13 De acordo com BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. op. cit. 
14 TAVARES, 1972a, p. 38. 
15 De acordo com o verbete respectivo no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil da Fundação Getúlio Vargas (“CPDOC”) (disponível em 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instrucao-113; consulta realizada em 28 de 
dezembro de 2017), a Instrução SUMOC nº 113, de 17 de janeiro de 1955, “permitia a importação de bens de 
capital à taxa “livre” de câmbio por investidores estrangeiros caso esses investidores aceitassem, como forma 
de pagamento, a participação no capital próprio da empresa que importasse o equipamento”, o que estimulava 
o investimento estrangeiro direto em empresas brasileiras. 
16 As considerações contidas neste parágrafo se baseiam em TAVARES, 1972a, pp. 59-97. 
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detinham os recursos necessários para a realização dos investimentos correspondentes), se 

dedicou a suprir a demanda de setores médios da sociedade por alimentos, bebidas, 

mobiliário e roupas, por exemplo; (ii) no segundo momento mencionado, dados (a) o 

aumento dos preços internacionais do café, e (b) a capacidade empresarial do setor privado 

desenvolvida nos anos anteriores, o poder de compra das exportações brasileiras foi mantido 

(e, comparativamente ao poder de compra das exportações argentinas e chilenas, bastante 

superior), o que possibilitou que a industrialização brasileira se aproveitasse de tais 

condições favoráveis para avançar na importação de bens de capital e equipamentos, os quais 

passaram a ser utilizados no incremento da capacidade produtiva brasileira; e (iii) no terceiro 

período referido, em face de nova piora das condições externas mas apoiado na política de 

industrialização adotada por Juscelino Kubitschek de Oliveira (“JK”) (que, como se disse, 

favorecia, por meio da utilização de taxas múltiplas de câmbio e controles quantitativos, a 

importação de bens de capital e promovia, por meio do endividamento externo, 

investimentos de base e em infraestrutura essenciais para a superação de gargalos ao 

desenvolvimento econômico), o setor industrial brasileiro, em desenvolvimento, aumentou 

significativamente a compra de máquinas, equipamentos e insumos a serem utilizados na 

produção de diversos outros bens de consumo e produtos intermediários (e.g., automóveis, 

produtos de indústrias de base como a siderúrgica e refino de petróleo), ainda que em 

prejuízo do equilíbrio externo das contas brasileiras. 

 

Pondo de lado os aspectos negativos relacionados ao desequilíbrio externo – aos 

quais voltaremos nos parágrafos seguintes –, do ponto de vista do crescimento econômico, 

os resultados da industrialização substitutiva de importações descrita acima foram 

significativamente positivos. Em decorrência dos esforços de industrialização empreendidos 

pelos governos de GV (1930-1945 e 1951-1954) e JK (1956-1961) e da política cambial17 

																																								 																					
17 Faço referência à reforma do sistema cambial operada pelo Governo Kubitschek em 1957, cujos objetivos 
principais eram, de acordo com ORENSTEIN, Luiz; e SOCHACZEWSKI, Antonio Claudio. Democracia 
com desenvolvimento, 1956-1961. In: ABREU, Marcelo de Paiva. A Ordem do progresso: dois séculos de 
política econômica no Brasil. Rio de Janeiro, Elsevier Editora, 2014, p. 159, (i) simplificar o sistema de taxas 
múltiplas e introduzir um sistema de proteção específica por produtos da mesma categoria, (ii) limitar o uso 
das receitas líquidas das operações cambiais para financiamento do setor público na medida em que sua 
utilização passava a ser vinculada por lei; e (iii) reajustar tarifas de forma a aumentar os recursos sem 
vinculação à disposição do Tesouro Nacional. De acordo com os autores (p. 160), “essa reorientação tornou a 
política de importação coerente com o estágio alcançado pelo processo de substituição / industrialização [na 
medida em que] alguns bens de capital foram incluídos na categoria especial (o que tornou sua importação 
mais cara) enquanto taxas favoráveis foram mantidas para a importação (...) dos chamados bens de capital-
capital (isto é, aqueles necessários ao equipamento de empresas produtoras de bens de capital), de produtos 
intermediários e de matérias-primas, todos necessários à produção de equipamentos. [Por conta disso,] a 
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implementada pelo último, o período compreendido entre 1930 e 1960 foi marcado por forte 

crescimento econômico no Brasil. Apesar de certa variação nos indicadores e nos dados 

oficiais e extraoficiais18, é possível afirmar com alguma segurança que, entre 1930 e 1955, 

o PIB brasileiro cresceu anualmente à ordem de 6,50% (seis inteiros e cinquenta centésimos 

por cento)19. 

 

Especialmente nos anos que seguiram à Segunda Guerra Mundial20 – o segundo 

período da política de substituição de importações acima referida –, mais do que simples 

crescimento econômico, ocorreu mudança relevante no padrão de desenvolvimento 

econômico brasileiro: se, em 1945, aproximadamente 20% (vinte por cento) do PIB era 

originário da indústria21 (o que correspondia, aproximadamente, à mesma participação da 

agricultura na economia de então), até os anos 1960, a indústria cresceu em ritmo 

significativamente superior ao das demais atividades desenvolvidas no Brasil (em média, 

9% (nove por cento) ao ano no período 1945-196022 e 10,70% (dez inteiros e setenta 

centésimos por cento) ao ano no período 1957-196123) e elevou sua participação no PIB a 

35% (trinta e cinco por cento)24; se, no início da política de substituição de importações, a 

																																								 																					
indústria de bens de capital cresceu à taxa de 26,4% ao ano entre 1955 e 1960 em grande medida devido ao 
comportamento dos segmentos ‘equipamentos e veículos’ e ‘equipamentos e transporte’”. 
18 A pouca disponibilidade de dados confiáveis relativos ao período foi apontada, exemplificativamente, por 
ADESG. Comércio e ADESG criticam Estado na economia. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 20 de julho de 
1976, Caderno Economia, pp. 28-29 (disponível em 
https://news.google.com/newspapers?id=38tOAAAAIBAJ&sjid=Zw8EAAAAIBAJ&pg=6828%2C1793010; 
consulta realizada em 8 de janeiro de 2018). 
19 Valor calculado com base (i) nos dados relativos ao período 1930-1947 apresentados por (a) KOHLI, op. 
cit., p. 164; e (b) SIMONSEN, 1975a, pp. 3-5; e (ii) nos dados relativos ao período 1948-1955 disponibilizados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (consulta à “Séries Históricas”, subseção “Sistema de Contas 
Nacionais”, tópico “Contas Nacionais”, item “Produto Interno Bruto – variação em volume”, disponível em 
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=12&op=0&vcodigo=SCN53&t=produto-interno-
brutobrvariacao-volume). 
20 Nas palavras de POSER, op. cit., p. 1285, “[d]uring the postwar years Brazil has made enormous strides 
on its way to becoming an industrialized nation. Aided by a government policy of imposing selective currency 
exchange controls and tariffs which discouraged the importation of consumer goods competing with those 
manufactured locally, Brazil’s industrialization has spread from textiles and certain light industries to steel, 
automobiles, petroleum refining, and a variety of other products and activities”. 
21 KOHLI, op. cit., p. 166. 
22 KOHLI, op. cit., p. 169. 
23 Nas palavras de SIMONSEN, 1975a, pp. 5-6, “[o] desenvolvimento transformou-se em bandeira política 
[no Governo Kubitschek], incentivando-se a industrialização a qualquer custo, escudada em fortíssima 
proteção aduaneira e em polpudos subsídios cambiais, e promovendo-se uma série de obras públicas de vasto 
impacto publicitário. (...) O produto real, no período, conseguiu crescer a taxas até então inéditas em nossa 
História: 8,3% ao ano, em média, entre 1957 e 1961, a componente industrial se expandindo de 10,7% ao ano, 
e a agrícola de 5,8% anuais”. 
24 KOHLI, op. cit., p. 169. Interessante notar, também, a produtividade da indústria brasileira em relação ao 
fator de produção “mão-de-obra”: de acordo com BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO. Os 
mercados de capitais do Brasil. Cidade do México: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Deltec 
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produção industrial brasileira se concentrava nos setores têxtil e de pequenas manufaturas, 

até os anos 1960, ela passou a se destacar também nos setores siderúrgico, automobilístico, 

de refino de petróleo e em diversas outras áreas e atividades. 

 

Dentre os diversos fatores que colaboraram para tal desenvolvimento25, o aumento 

da participação do Estado na economia – intimamente relacionado à política de substituição 

de importações referida acima – pode ser apontado como um dos mais relevantes. Sob JK, a 

intervenção estatal, que já era elemento marcante desde o primeiro período da política de 

substituição de importações, nos anos 1930, se intensificou: fruto indireto26 dos trabalhos (i) 

da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (“CMBEU”)27, (ii) do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico (posteriormente renomeado para Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social e, portanto, definido como “BNDE(S)”), criado em 

1952, e (iii) do Grupo Misto CEPAL-BNDE, o Plano de Metas formulado pelo Conselho de 

Desenvolvimento28 em 1956 foi “a mais sólida decisão consciente em prol da 

																																								 																					
Panamérica S.A., 1968, p. 7, em 1966, a indústria brasileira ocupava apenas 13% da mão-de-obra nacional e 
contribuía para o PIB brasileiro na mesma proporção da agricultura, que, por sua vez, ocupava 54% dos 
trabalhadores brasileiros. 
25 Não se ignora o impacto (i) da conjuntura econômica externa favorável (crescente demanda por importações 
nos países em reconstrução no pós-guerra) e desfavorável (nos contextos de recuperação pós-crise de 1929 e 
de queda dos preços do café na segunda metade da década de 1950); (ii) da criação de empresas estatais 
voltadas à produção de bens de capital (capazes de alavancar a iniciativa privada e a atividade industrial); e 
(iii) do controle da força de trabalho promovido pelos governos no período, por exemplo, no desenvolvimento 
industrial brasileiro no período referido. Por outro lado, a análise de tais aspectos não está compreendida no 
escopo do presente trabalho. Para análise mais ampla acerca dos fatores macroeconômicos que influenciaram 
o desenvolvimento industrial brasileiro entre 1930 e 1985, ver KOHLI, op. cit., capítulos 4 e 5. 
26 De acordo com ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI, op. cit., p. 161, em decorrência das recomendações da 
CMBEU, o BNDE foi criado em 1952, com a atribuição, entre outras, de gerir um fundo especial arrecadado 
pelo setor público cujos recursos seriam utilizados na implementação que consistia, essencialmente, no 
conjunto de projetos formulados pela CMBEU. Por conta das dificuldades de mobilização de recursos externos 
e domésticos, o BNDE acabou atuando timidamente em seus primeiros anos, o que causou a revisão do 
programa de investimentos pelo Grupo Misto CEPAL-BNDE em 1953. O relatório preparado por este grupo, 
por sua vez, consistiu na base do programa econômico que viria a ser formulado pelo Conselho de 
Desenvolvimento, criado em 1956, posteriormente chamado de Plano de Metas. 
27 Nas palavras de VIANNA, Sérgio Besserman. Duas tentativas de estabilização, 1951-1954. In: ABREU, 
op. cit., p. 122, a CMBEU, constituída em 1950, “representava uma mudança qualitativa fundamental na 
posição norte-americana [em relação ao financiamento de programas de desenvolvimento para o Terceiro 
Mundo], na medida em que se propunha a elaborar projetos concretos que deveriam ser financiados por 
instituições como o Banco de Exportação e Importação (“Eximbak”) e o BIRD, influenciando, inclusive, a 
montagem da equipe de governo brasileiro. A CMBEU e sua influência ideológica na condução da política 
econômica brasileira serão analisados mais detidamente na subseção 2.1.2, a seguir. 
28 Nas palavras de ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI, op. cit., p. 161, o Conselho de Desenvolvimento foi o 
órgão criado também em 1956, diretamente subordinado à Presidência da República, “encarregado de traçar a 
estratégia de desenvolvimento para o país”. 
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industrialização da história econômica do país”29, conduzida majoritariamente pelo Estado 

brasileiro. 

 

O plano estabelecia as áreas de atuação pública e privada na realização de 

investimentos em 5 (cinco) setores principais – energia, transporte, alimentação, indústrias 

de base e educação, sendo que os 2 (dois) primeiros concentrariam mais de 70% (setenta por 

cento) do orçamento do programa e ficariam praticamente em sua integralidade a cargo do 

setor público30. Do valor total a ser investido, aproximadamente 50% (cinquenta por cento) 

ficaria a cargo do Estado, 35% (trinta e cinco por cento) caberia à iniciativa privada e 15% 

(quinze por cento) às agências públicas (que destinariam recursos tanto a projetos públicos 

quanto privados). Além disso, sob o Plano de Metas, o Estado assumiu posição 

progressivamente mais proeminente como empresário: passaram à atribuição e ao controle 

estatal a produção de insumos (e.g., aço, energia) e a criação da infraestrutura de transporte 

e comunicações necessária à industrialização, por exemplo31. 

 

Adicionalmente aos novos investimentos e à maior participação do Estado na 

economia na condição de agente econômico, os quais seriam, em ambos os casos, custeados 

por recursos públicos (originados de receitas tributárias do Estado ou de seu endividamento, 

doméstico ou estrangeiro), o Plano de Metas também se caracterizava por uma política de 

crédito estatal expansiva, orientada para a promoção do desenvolvimento dos setores eleitos 

como prioritários pelo Governo Kubitschek. Assim é que, no período de 1959-1962, o 

crédito à iniciativa privada concedido pelo Estado chegou a corresponder a quase 70% 

(setenta por cento) do crédito total disponível às empresas nacionais, as quais eram 

majoritariamente financiadas por meios externos e, praticamente em sua integralidade, por 

meio de endividamento32. 

																																								 																					
29 LESSA, C. Quinze anos de política econômica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981. 
30 ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI, op. cit., p. 162. 
31 Ilustrativas, nesse sentido, as informações apresentadas por ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI, op. cit., p. 
166, de acordo com as quais “o Estado passou a ter sob seu controle: a produção de aço, através das três maiores 
usinas do país, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Cosipa e Usiminas; a produção e refino de petróleo 
através da Petrobrás; a produção e exportação de minério de ferro pela Companhia Vale do Rio Doce; a 
produção de soda cáustica pela Companhia Nacional de Álcalis; crescente envolvimento na produção de 
energia elétrica através da CHESF e de Furnas; transporte ferroviário através da Rede Ferroviária Federal; 
navegação de cabotagem através do Lloyd Brasileiro e Companhia de Navegação Costeira; controle e 
construção de novas rodovias através do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e dos 
departamentos de estrada de rodagem estaduais (DERs), que gerenciavam o Fundo Rodoviário Nacional”. 
32 De acordo com HUDDLE, Donald L. Financiamento inflacionário, expansão industrial e ganhos do 
desenvolvimento no Brasil: o período de 1954-1964. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Economia, 32 (3): 
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Se, de um lado, a captação, pelo Estado, dos recursos necessários ao financiamento 

(i) de seus investimentos em infraestrutura; (ii) de sua maior participação na economia na 

condição de agente econômico; e (iii) dos empréstimos concedidos por ele à iniciativa 

privada a fim de promover o desenvolvimento da atividade industrial, esteve relacionada ao 

primeiro grande problema enfrentado pela economia brasileira no início dos anos 1960 – 

i.e., o desequilíbrio do balanço de pagamentos e a dívida externa, decorrentes da manutenção 

das importações de bens de capital e da entrada de recursos estrangeiros mutuados ao Estado 

em um cenário de deterioração das condições externas (e, portanto, das exportações 

brasileiras) –, de outro, a referida política de crédito expansionista, aliada à ineficiência 

alocativa de diversos dos empréstimos concedidos33, foi causa de pelo menos 1 (uma) das 

consequências do Plano de Metas mais prejudiciais ao desenvolvimento econômico 

brasileiro nos anos subsequentes: a inflação. 

 

Funcionando bem (do ponto de vista do crescimento econômico nacional) até 1960, 

o modelo de desenvolvimento que informava o Plano de Metas de JK – baseado, em seu 

aspecto interno, no financiamento inflacionário34 e, externamente, na importação de bens de 

capital – começou a dar sinais de esgotamento quando (i) a pressão inflacionária – que de, 

aproximadamente, 20% (vinte por cento) ao ano ao longo da década de 1950 passou a 80% 

(oitenta por cento) em 196335 – criada pela ampla disponibilidade de crédito e pela realização 

de investimentos tão vultosos exigiu, para que a estabilização econômica fosse alcançada, 

																																								 																					
419-455, 1978, pp. 423-425, no intervalo 1959-1962, (i) 56,8% dos investimentos das indústrias privadas 
nacionais eram financiados por fontes externas, sendo 8,2% dos recursos obtidos mediante a emissão de novas 
ações ordinárias e 48,6% obtidos por meio do endividamento de tais companhias; e (ii) do crédito total 
disponibilizado às empresas nacionais, mais de 68% era concedido pelo Estado. 
33 De acordo com TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 124, (i) “[o] crédito governamental era, frequentemente, 
concedido por razões políticas e feito, muitas vezes, a empresários menos eficientes, em prejuízo dos mais 
eficientes. Recursos oriundos do mercado das letras de câmbio eram distribuídos na base da segurança do 
investimento e não em termos de produtividade ou lucratividade marginal dos novos investimentos”; e (ii) 
relatório preparado pelo Ministro do Planejamento em 1966, no âmbito do Plano Decenal que caracterizou o 
governo de Humberto de Alencar Castello Branco, reforçava a afirmação anterior e previa que “o 
desenvolvimento do mercado de capitais solucionaria essa situação (...), [além de proporcionar] a dissolução 
do controle familiar ou de pequenos grupos das empresas”. 
34 De acordo com ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI, op. cit., p. 165, o sistema de financiamento 
inflacionário se baseava (i) na emissão de papel-moeda pelo Estado; (ii) no aumento da tributação nominal e 
diferencial e (iii) no aumento dos lucros das empresas privadas e públicas. Nesse sentido é que, de acordo com 
os autores, a pressão inflacionária decorrente da utilização ampla de tais instrumentos somente poderia ter sido 
evitada por meio do aumento da carga tributária (o que seria politicamente inviável) ou pelo estabelecimento 
de um “sistema financeiro com dimensão, maturidade e flexibilidade suficientes para captar as poupanças 
requeridas pelos investimentos propostos”, então ausente no Brasil. 
35 TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 116. 
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alternativamente, (a) o aumento da carga tributária (o que era, à época, politicamente 

inviável); ou (b) a redução drástica da concessão de empréstimos à iniciativa privada; e (ii) 

o desequilíbrio externo e os altos níveis de endividamento do Estado brasileiro passaram a 

pressionar a capacidade de importação de bens de capital da economia brasileira, impedindo 

a reprodução de investimentos produtivos por empresários que não tivessem acesso a linhas 

de crédito estatais, cada vez mais escassas.  

 

Nessa ordem de ideias, na tentativa de sanear (ou mitigar) os dois problemas da 

economia brasileira referidos, os primeiros anos da década de 1960 testemunharam a 

implementação de medidas orientadas à estabilização econômica pelos Governos 

Kubitschek, Quadros e Goulart. Referidos esforços de estabilização tiveram sua origem 

ainda em 1958, quando Lucas Lopes – alinhado com Roberto Campos em suas preocupações 

com as fontes de financiamento da atividade privada e do Plano de Metas – assumiu o 

Ministério da Fazenda e elaborou o Plano de Estabilização Monetária (“PEM”). Informado 

por negociações com o FMI acerca do compromisso do Governo Kubitschek de manter os 

pagamentos da dívida externa brasileira – que, como se disse, cresceu significativamente em 

decorrência da implementação do Plano de Metas –, o PEM foi conjugado politicamente 

com a concessão seletiva (e, portanto, reduzida) de crédito, “destinada a canalizar recursos 

para as áreas mais importantes, e uma tentativa simultânea de adoção de medidas com vistas 

à intensificação do fluxo de poupança pessoal para as empresas, através do mercado de 

capitais”36. Surgia aí, então, a preocupação do Estado com o desenvolvimento de um 

mercado acionário nacional, capaz de funcionar como meio eficiente e viável de 

financiamento do desenvolvimento industrial por meio da realocação da poupança popular 

para setores dinâmicos37. 

																																								 																					
36 TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 117. De acordo com os autores, o início da preocupação do Governo 
Kubitschek com o mercado de ações se deu exatamente no âmbito das tentativas de estabilização 
consubstanciadas no PEM. Nas suas palavras (p. 122), “[o] financiamento por ações era uma possível solução 
deste problema [inflacionário], porque os custos do capital seriam função de lucratividade e, devido aos custos 
mais baixos de transações intermediárias, seriam, de início, mais baratos dos que os de fontes já existentes. 
Além disso, o mercado de capitais propiciaria fontes de financiamento que substituiriam o crédito 
governamental, somente possível com déficits de orçamento inflacionário, financiados pelas emissões de papel 
moeda. Como parte do processo de estabilização, o Governo foi forçado a diminuir, drasticamente, os créditos 
governamentais ao setor privado; a não ser que fosse encontrada uma fonte alternativa, não inflacionária, de 
fundos, esta redução levaria grande número de empresas à falência”. 
37 Nas palavras de TAVARES, Maria da Conceição. Notas sobre o problema do financiamento numa economia 
em desenvolvimento: o caso do Brasil. In: TAVARES, Maria da Conceição. Da Substituição de importações 
ao capitalismo financeiro. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983, pp. 127-128, no cenário brasileiro, “(...) 
importa[va] menos o volume de poupança ex ante que as possibilidades de torná-lo efetivo, mediante a criação 
de instrumentos e mecanismos institucionais capazes de captar e realizar os recursos reais e financeiros, 
transferindo-os dos ‘setores’ onde há um superávit potencial aos setores efetivamente deficitários ou aos que 
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Continuados sem êxito durante o breve Governo Quadros (1961) e submersos na 

crise política que marcou o Governo Goulart (1961-1964), referidos esforços de 

estabilização foram insuficientes para evitar que o início dos anos 1960 (1961-1963) 

ficassem caracterizados por “aceleração inflacionária, tentativas fracassadas de 

estabilização, intensa instabilidade política e aguda (embora breve) desaceleração 

econômica”38. 

 

O governo militar, instalado a partir do golpe de 1964, nessa ordem de ideias, 

encontrou uma economia brasileira caracterizada (i) por profundas restrições de liquidez – 

o que afetou o desempenho das empresas nacionais, dependentes de crédito39 para o 

financiamento de suas atividades e expansão –; (ii) pelo esgotamento da industrialização por 

substituição de importações; (iii) pelo agravamento do desequilíbrio externo; e (iv) por 

pressão inflacionária resiliente. As políticas, medidas, planos e programas utilizados pelos 

militares a partir de então, embora constituam, sem dúvida, parte relevante do contexto 

econômico dos anos que antecederam o estabelecimento da infraestrutura institucional do 

mercado de ações brasileiro, serão objeto de análise mais detalhada na subseção 2.2, abaixo, 

dedicada exclusivamente à apresentação do programa de desenvolvimento no bojo do qual 

referida infraestrutura institucional foi criada. 

 

*** 

 

Considerando os três aspectos que marcaram a economia brasileira dos anos que 

antecederam o estabelecimento da infraestrutura institucional acima apresentados – a 

evolução (e a exaustão) da política de substituição de importações, a emergência da 

industrialização e o aumento da participação do Estado na condição de financiador e de 

empresário – e o escopo do presente trabalho, é possível afirmar que, no âmbito das 

atividades de planejamento econômico desempenhadas pelo Estado ao longo dos anos 1950 

																																								 																					
são capazes de gerar maior dinamismo, o que nem sempre coincide com os anteriores”. No mesmo sentido, 
reforçando que “o que falta[va] às poupanças privadas [brasileiras] não [era] volume global, mas capacidade 
coesiva para financiar a formação das empresas de grande porte”, SIMONSEN, Mario Henrique. Os Desafios 
do desenvolvimento. In: SIMONSEN; CAMPOS, 1975, p. 206. 
38 MESQUITA, Mário M. C. Inflação, estagnação e ruptura, 1961-1964. In: ABREU, op. cit., p. 180. Para 
análise detalhada sobre o período, com destaque para o funcionamento do Plano Trienal de João Belchior 
Marques Goulart (“JG”), ver MESQUITA, op. cit., pp. 180-193. 
39 MESQUITA, op. cit., p. 194. 
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e 1960, um mercado acionário primário, que funcionasse como mecanismo de financiamento 

da atividade industrial (i.e., fornecendo recursos a serem utilizados na importação de bens 

de capital) poderia (i) aliviar o Estado de sua função de credor da iniciativa privada – função 

para a qual ficava progressivamente menos capacitado–; (ii) reduzir a inflação a que deram 

causa os investimentos realizados e a política de crédito expansiva característicos do Plano 

de Metas; e (iii) equacionar satisfatoriamente a incompatibilidade entre as medidas de 

estabilização econômica necessárias e a manutenção dos estímulos à industrialização 

brasileira no início dos anos 1960.  

 

2.1.2 Contexto ideológico 

 

Considerando o escopo deste trabalho, é possível afirmar que o traço ideológico mais 

marcante dos anos que antecederam o estabelecimento da infraestrutura institucional do 

mercado de ações brasileiro foi a emergência e a consolidação da ideia de planejamento 

econômico como o principal instrumento disponível ao Estado para a promoção de 

desenvolvimento. Outras questões e ideias características do período analisado, ainda que 

não tão determinantes daquele zeitgeist quanto a ideia de planejamento, foram (i) a questão 

da influência estrangeira sobre a economia e a indústria nacional – tanto do ponto de vista 

das fontes de seu financiamento quanto do controle das empresas brasileiras; e (ii) a 

estatização da economia brasileira – i.e., o aumento da participação do Estado na economia 

na condição de empresário e a dependência dos esforços de industrialização em relação aos 

recursos e às iniciativas estatais. 

 

Refletindo, de certa forma, as formulações e os argumentos teóricos relativos à 

interação entre instituições, mercados, Estado e desenvolvimento defendidos por autores da 

Economia do Desenvolvimento, da Economia Institucional e do Direito e Desenvolvimento 

apresentados na Parte I deste trabalho (e.g., a relação entre poupança, investimento e 

crescimento, tal como apresentada por Harrod e Domar; a necessidade de realocação de 

recursos do setor de subsistência para o setor capitalista (i.e., industrialização), nos termos 

defendidos por W. Arthur Lewis; o papel a ser desempenhado pelo Estado na promoção do 

aumento da taxa de investimento e a necessidade de mecanismos de financiamento de longo 

prazo que suportassem a assunção de riscos por empreendedores, tal como argumentava 

Walt Whitman Rostow), economistas brasileiros posicionados tanto à esquerda quanto à 

direita no espectro político-ideológico (i) enxergavam o desenvolvimento econômico como 
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objetivo prioritário40 do país no período; e (ii) defendiam a intervenção estatal na economia 

(i.e., o desempenho, pelo Estado, de seu duplo papel para promover o florescimento de 

mercados e atacar, de forma coordenada, outros gargalos institucionais que representassem 

obstáculos à decolagem econômica, conforme referido acima), pela via do planejamento, 

como mecanismo principal de promoção de desenvolvimento41. 

 

Apesar do consenso sobre o meio – planejamento econômico estatal – de promoção 

de desenvolvimento, o alcance e os objetivos das medidas planejadas defendidos por autores 

heterodoxos e neo-liberais diferiam significativamente. De acordo com o pensamento 

estruturalista, a intervenção estatal na economia – e o planejamento que a informa – deveria 

direcionar e coordenar incentivos, setores e atividades econômicas para possibilitar a 

superação (i) das tendências estruturais “ao desequilíbrio externo, [(ii) d]a insuficiência da 

poupança privada, [e (iii) d]as irresistíveis pressões no sentido de concentrar a renda”; do 

contrário, “as forças do mercado deixadas a elas mesmas conduziriam a formas várias de 

desperdício de recursos e à acumulação de atraso no plano social, ou levariam a um 

endividamento externo desordenado e comprometedor da autonomia de decisão” do governo 

brasileiro42. No limite, de acordo com as linhas mais radicais de tal heterodoxia, mesmo as 

iniciativas estatais de proteção de determinados setores (por meio de desvalorização cambial 

																																								 																					
40 Nas palavras de SIMONSEN; CAMPOS, 1975, p. 1, se referindo ao período posterior a 1964, “(...) os temas 
de desenvolvimento econômico e social passaram a dominar a opinião pública brasileira, tornando-se o 
desenvolvimento e a emancipação econômica do país, não só meta de governo, mas também um grande 
objetivo a ser alcançado por toda a Nação”. No mesmo sentido, nas palavras de SIMONSEN, 1975a, p. 1, “[a] 
Revolução de Março de 1964 abriu nova fase da História Econômica do Brasil, na qual se podem destacar os 
seguintes aspectos: a) a especificação do desenvolvimento econômico como objetivo nacional prioritário, num 
quadro político estável, atento à continuidade de princípios, e que permitiu que as decisões econômicas se 
formulassem por critérios isentos de injunções eleitorais”. O próprio Simonsen reconhece, no entanto, que a 
consideração do desenvolvimento econômico como “bandeira política” no Brasil era verificável antes de 1964, 
pelo menos, a partir do Governo Kubitschek (p. 5). Ver, também, em relação a outros países em 
desenvolvimento, a nota de rodapé nº 107 da Parte I deste trabalho, acima. 
41 Dentre os primeiros autores (posicionados à esquerda no espectro político-ideológico), pode ser destacado 
Celso Furtado, membro da Comissão Econômica para a América Latina (“CEPAL”) e um dos articuladores da 
ideia de “programação do desenvolvimento” (no sentido de elaboração de programas para a promoção do 
desenvolvimento) defendida amplamente pela CEPAL (de acordo com FURTADO, Celso. A Comissão 
econômica para a América Latina. In: D’AGUIAR, op. cit., p. 100). Dentre os segundos (posicionados à 
direita), pode ser destacado Roberto Campos, de acordo com o qual (CAMPOS, 1975b, p. 48) “[a] oposição à 
ideia de planejamento, por infensa ao desenvolvimento capitalista ou eivada de conotações socialistas ou 
autoritárias, amainou [nos anos anteriores a 1964] a ponto de se tornar politicamente imprescindível perfilhar 
algum tipo de planejamento”. Apesar das diferenças de orientação política, os autores referidos trabalharam 
em conjunto no âmbito da implementação do Plano de Metas (CEPAL e BNDE, então liderados por Furtado e 
Campos, colaboraram durante o Governo Kubitschek). Para mais sobre a interação referida, ver GATTO, 
Coriolano; FARO, Luiz Cesar; e ALMEIDA, Rodrigo de. José Luiz Bulhões Pedreira: a invenção do Estado 
Moderno brasileiro. Rio de Janeiro: Insight Engenharia de Comunicação, 2009, pp. 91-92. 
42 Para ambos os trechos citados, ver FURTADO, 1988, pp. 105-106. 
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e de proteções alfandegárias, por exemplo), embora desejáveis para iniciar o processo de 

desenvolvimento, seriam insuficientes para a superação da relação de dependência das 

economias periféricas (dos países em desenvolvimento) em relação às economias centrais43 

– alteração estrutural profunda do padrão de industrialização de tais países, causada pelo 

Estado, seria necessária para tanto. 

 

De outro lado, o planejamento defendido pelo pensamento neo-liberal44 enfatizava o 

papel de criação, pelo Estado, das condições necessárias para o desenvolvimento pleno da 

iniciativa privada – em outras palavras, o florescimento de mercados. Reconhecendo a 

importância do Estado na gestão da economia, o pensamento neo-liberal atribuía a ele o 

papel de “manipulador de incentivos e não de um controlador de decisões”45, limitando sua 

atuação “às necessidades impostas pela segurança nacional, ao desenvolvimento econômico 

e ao controle das modalidades de abuso do poder econômico privado [para permitir a 

preservação], ao lado do setor público, [de] um setor aberto à liberdade das iniciativas 

individuais”46. De acordo com essa linha argumentativa, o estímulo ao desenvolvimento 

																																								 																					
43 Nas palavras de CARDOSO, Fernando Henrique; e FALETTO, Enzo. Dependency and development in 
Latin America. Los Angeles: University of California Press, 1979, pp. 19-20, “[t]hus, in a global interpretation 
of development, arguments based solely on market incentives and reactions do not suffice to explain 
industrialization and the economic process. Such incentives or mechanisms to defend the economy can only 
begin an industrialization process; its continuation requires changes favorable to development in the 
international market and, still more essential, elements favorable to a broader measure of autonomy within 
the socio-political game of the developing countries”. 
44 De acordo com FURTADO, 1988, pp. 94-95, o pensamento neo-liberal, “insistentemente defendido pelos 
delegados do governo dos Estados Unidos nas conferências da CEPAL, estatuía que o papel do Estado deveria 
limitar-se a criar um ‘clima favorável’ aos investimentos nacionais e estrangeiros, admitindo implicitamente a 
espontaneidade do desenvolvimento e negando especificidades às economias periféricas”. Nesse sentido, 
originalmente, o pensamento neo-liberal (puro, defendido pelos EUA) era inclusive contrário à ideia de 
planejamento estatal. A partir da Conferência da CEPAL de Montevidéu em 1950, no entanto, “tornaram-se 
explícitas as diferenças de opinião, insistindo os delegados latino-americanos em uma resolução de dez itens 
que foi chamada de Decálogo do Desenvolvimento econômico, na qual se recomendava aos governos da região 
que ‘determinassem as metas específicas do desenvolvimento econômico e estabelecessem uma ordem de 
prioridade para sua realização’”, ou seja, que estabelecessem um plano de ação econômica para a promoção de 
desenvolvimento. 
45 De acordo com GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 64, Lucas Lopes, Ministro da Fazenda a partir de 
1958, entendia que o Estado deveria participar ativamente da economia na condição de investidor pioneiro e 
supletivo, sem se tornar um Leviatã absorvente de toda a atividade econômica. 
46 PEDREIRA, 1975a, p. 35. No mesmo sentido, nas palavras de ADESG. op. cit., p. 28, “[n]o nosso estágio 
atual de desenvolvimento, atrasado em muitos anos comparado aos das economias capitalistas, não se poderia 
adotar, hoje, os mesmos conceitos e as mesmas restrições alhures impostos, sob pena de continuarmos 
estagnados no pré-desenvolvimento. A recuperação do tempo perdido não ocorrerá sem a participação do 
Estado – diretamente, na medida em que chamar a si os investimentos menos produtivos e de maiores riscos – 
e, indiretamente, no incentivo à criação, desenvolvimento e fortalecimento da empresa privada. Caberá ao setor 
privado demonstrar a capacidade de assumir, cada vez mais, o seu papel no crescimento tecnológico, 
procurando desenvolver know-how próprio e abrindo os horizontes para uma visão mais social de suas 
atividades”. 
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econômico seria tanto mais eficiente quanto maior fosse o fator de atração de investimentos 

(domésticos e estrangeiros) e a confiança dos investidores e dos empresários na estabilidade 

econômica brasileira. 

 

Postas de lado referidas diferenças, unidos pelo reconhecimento, compartilhado, da 

importância do planejamento como instrumento estatal de promoção de desenvolvimento, 

economistas defensores de ambas as linhas argumentativas mencionadas (e.g., de um lado, 

Celso Furtado, Ignácio Rangel e Maria da Conceição Tavares e, de outro, Lucas Lopes, 

Roberto Campos, Eugênio Gudin e Octávio Gouveia de Bulhões) trabalharam 

conjuntamente nas primeiras iniciativas de planejamento dos anos 1950, da origem do 

BNDE, em 1952, até a elaboração e implementação do Plano de Metas, que decorreu 

daqueles trabalhos e esforços iniciais47. 

 

Nessa ordem de ideias, a criação do BNDE pode ser entendida como a consagração 

da ideia de planejamento entre economistas e políticos brasileiros no período referido. O 

banco de desenvolvimento, que esteve envolvido na elaboração de toda a legislação 

econômica produzida nos anos subsequentes à sua criação48, esteve, também, relacionado às 

2 (duas) outras ideias e questões que marcaram o contexto ideológico dos anos que 

antecederam a criação da infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro: a 

influência estrangeira e a estatização da economia brasileira. 

 

A preocupação relacionada às condições de financiamento do processo de 

desenvolvimento brasileiro se originaram ainda nos anos 1940. Impulsionadas pelas 

																																								 																					
47 Ver nota de rodapé nº 26 desta Parte II do trabalho, acima. 
48 Nas palavras de GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 39, “Toda a legislação econômica, nos principais 
setores da economia, tinha origem no BNDE”. 
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conclusões da (i) Missão Cooke49, de 1942, (ii) Missão Abbink50, de 1948; e (iii) CMBEU51, 

de 1951, que, de maneira geral, destacavam entre os pontos de estrangulamento da economia 

nacional (a) a deficiência dos mecanismos de financiamento então presentes e (b) a baixa 

capacidade do Estado de coordenação de medidas e políticas econômicas, tais ideias 

resultaram na criação, em 1952, do BNDE, encarregado principalmente de gerir e aplicar, 

de forma coordenada e alinhada com os objetivos de desenvolvimento do governo brasileiro, 

os recursos do Fundo de Reaparelhamento Econômico recém criado. 

 

Em suas origem e motivação, portanto, o BNDE esteve relacionado à interação 

político-ideológica entre Brasil e EUA e, nesse sentido, indiretamente, à influência norte-

americana sobre a economia nacional. Organizado para (i) elaborar projetos de infraestrutura 

e investimentos a serem financiados por meio de recursos fiscais e por agências norte-

americanas ou internacionais (principalmente o BIRD e o Eximbank) e (ii) implementar, 

com as devidas alterações, os projetos de investimento formulados no âmbito da CMBEU, 

o BNDE poderia ser considerado um veículo de influência e pressão norte-americanas sobre 

a iniciativa privada e sobre o governo brasileiros.  

 

A questão da influência estrangeira sobre a economia nacional permeou discussões 

políticas e econômicas relacionadas ao desenvolvimento brasileiro ao longo dos anos 1950, 

1960 e 1970. Enquanto alguns, a exemplo de Bulhões Pedreira, defendiam que a associação 

de capitais estrangeiros ao capital nacional poderia ser benéfica ao desenvolvimento 

																																								 																					
49 De acordo com TAVARES, Maria da Conceição; MELO, Hildete Pereira de; CAPUTO, Ana Claudia; 
COSTA, Gloria Maria Moraes da; e ARAUJO, Victor Leonardo de. O papel do BNDE na industrialização 
do Brasil: os anos dourados do desenvolvimentismo, 1952-1980. Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso 
Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, Memórias do desenvolvimento, ano 1, nº 1, 2007, p. 13, a Missão 
Cooke foi consequência dos Acordos de Washington de 1939, em que o governo dos EUA selou sua 
cooperação com o governo brasileiro com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico brasileiro e 
o crescimento do comércio entre as duas nações. 
50 De acordo com TAVARES; MELO; CAPUTO; COSTA; ARAUJO, op. cit., p. 15, o relatório da missão, 
assinado por John Abbink e Octávio Gouveia de Bulhões, preconizava uma política industrial ativa para o setor 
privado mas uma política restritiva de crédito estatal, o que implicava a necessidade de criação de um banco 
de investimento privado para o financiamento da expansão industrial.  
51 De acordo com TAVARES; MELO; CAPUTO; COSTA; ARAUJO, op. cit., pp. 19-21, os trabalhos da 
CMBEU (composta, dentre outros, por Lucas Lopes – que viria a ocupar o Ministério da Fazenda em 1958 – 
e Roberto Campos – que viria a presidir o BNDE e, posteriormente, ocupar o Ministério do Planejamento) 
resultaram em investimentos em 41 projetos, totalizando o montante de US$ 392 milhões financiados com 
recursos do BIRD. Para o financiamento dos demais projetos (que somavam, no total, aproximadamente US$ 
1 bilhão), o Governo Vargas propôs o Plano de Reabilitação Econômica e Reaparelhamento Industrial, que 
seria custeado tanto por recursos estrangeiros quanto com recursos nacionais, os quais, organizados sob o 
Fundo de Reaparelhamento Econômico então criado, seriam geridos e aplicados pelo BNDE, criado por meio 
da Lei nº 1.628, de 18 de junho de 1952.  
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nacional52, majoritariamente, a sociedade brasileira via com ressalvas a maior integração e 

influência de capitais estrangeiros. Exemplificativamente53, é possível mencionar (i) a 

instalação, em 1975, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (“CPI”) – inicialmente, na 

Câmara dos Deputados, mas, posteriormente, bicameral – para investigar as atividades das 

multinacionais no país e a influência do capital estrangeiro no Brasil; (ii) a crítica pública de 

Modesto Carvalhosa ao anteprojeto da Lei das S.A. que estava sendo elaborado por José 

Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho em 1975, segundo a qual “a minuta (...) poderá 

ampliar a desnacionalização da economia do país, contrariando frontalmente a política 

governamental expressa em suas linhas fundamentais, no II PND, e ferindo, inclusive, a 

própria Constituição”54; e (iii) ainda, a crítica de Modesto Carvalhosa, que representava os 

interesses da Bolsa de Valores de São Paulo (“Bovespa” e, posteriormente, 

“BM&FBovespa”), à Lei das S.A. tal como aprovada em 1976, segundo a qual o novo 

regime societário “[f]acilitaria (...) a penetração dos interesses das multinacionais na maioria 

dos conglomerados estatais e naqueles constituídos pelos grupos financeiros locais. (...) Não 

se deve esquecer (...) os fortes grupos de empresas multinacionais de há muito operando no 

Brasil e que, valendo-se das facilidades de monopólio da nova lei, formarão seus próprios 

conglomerados”55. 

 

Em relação à questão da estatização da economia brasileira, o desempenho, pelo 

BNDE, de suas funções de financiamento e fomento, acabou promovendo, por sua vez, 

maior grau influência e controle do Estado na economia brasileira (seja por meio da 

concessão de empréstimos subsidiados, seja por meio do avalizamento de empréstimos 

contraídos por empresas nacionais em face de credores estrangeiros), o que resultou na 

percepção, por alguns setores econômicos e sociais, de um movimento de estatização da 

																																								 																					
52 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 96. 
53 Além dos exemplos mencionados, as limitações às remessas de lucros por companhias estrangeiras também 
podem ser consideradas reflexos da relação ambígua (ora de promoção, ora de repúdio) existente entre o Estado 
brasileiro e o capital privado estrangeiro. 
54 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 170. 
55 CARVALHOSA, op. cit., p. 64. 



	

	 98 

economia nacional56. Críticas públicas como as formuladas pela ADESG57 e por José Luiz 

Bulhões Pedreira58 exemplificam o teor dos argumentos contrários ao (suposto) movimento 

de estatização por que passava o setor empresarial brasileiro. Voltaremos ao assunto quando 

das discussões relativas aos projetos de Lei nº 6.404/76 e 6.385/76, na subseção 2.4, abaixo. 

 

*** 

 

Considerando os aspectos que marcaram o contexto ideológico nos anos que 

antecederam o estabelecimento da infraestrutura institucional do mercado acionário 

brasileiro acima indicados e o escopo deste trabalho, é possível destacar (i) a ideia de 

planejamento econômico pelo Estado como uma das ideias principais que informaram o 

programa econômico e determinaram a regulação do mercado acionário promovida; e (ii) o 

conflito estatização-influência do capital estrangeiro que marcou as discussões relativas aos 

projetos de lei analisados abaixo.  

 

2.1.3 Contexto político 

 

																																								 																					
56 Favorecendo tal percepção, segundo SIMONSEN, 1975b, p. 205, “das vinte maiores empresas do país [em 
algum momento dos anos 1970], 11 são estatais, 7 controladas por capitais estrangeiros, e apenas 2 por capitais 
privados nacionais. O Estado hoje controla setores vitais do desenvolvimento nacional, como a produção de 
energia elétrica, o setor de petróleo, a siderurgia, etc. Indústrias de grande porte, como a automobilística, a 
mecânica pesada, a de material elétrico, estão praticamente sob o controle de capitais estrangeiros. Só no 
sistema financeiro é que se sente a presença marcante da grande empresa privada nacional, embora com a ativa 
concorrência dos bancos estatais”. 
57 Faço referência à crítica formulada por ADESG. op. cit., p. 28 em relação ao tratamento diferenciado 
dispensado às empresas estatais pelo Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 e à possibilidade de que 
empresas estatais fossem capturadas por interesses privados. Em suas palavras, “[a]s instituições estatais 
contempladas com certos privilégios, que lhes permitiram grande rentabilidade e em decorrência disso, 
liberdade para escapar de seus objetivos iniciais, criaram dinâmica e autonomia próprias. O perigo reside no 
arbítrio exercido por estas empresas ao confundirem frequentemente o interesse social amplo com objetivos 
políticos e pessoais imediatistas”. 
58 De acordo com PEDREIRA, 1975a, p. 35, a defesa da manutenção de um “setor aberto à liberdade das 
iniciativas individuais” se devia aos fatos de que, historicamente, “a viabilidade de um modelo de organização 
de sociedade política baseado no primado da ordem jurídica, que assegur[ass]e os direitos e garantias 
individuais e iguais oportunidades para todos, que [fosse] um sistema aberto capaz de absorver novos inputs e 
manter alto grau de mobilidade social, depend[ia], principalmente, de uma divisão ou balanço dinâmico de 
poderes, no sentido de admitir e estimular que as diversas formas de poder se distribuam por estruturas, 
instituições e pessoas diferentes, a fim de evitar que a concentração exagerada de poderes em uma única 
estrutura social ponha em risco a preservação do primado da ordem jurídica, de que depend[ia]m, em suma, as 
características desse modelo de organização política” e “a estatização da economia não é o único caminho para 
aumentar o grau de justiça social, em termos econômicos, mas que esse ideal também pode ser atingido 
mediante a utilização, pelo Estado, do poder tributário e da orientação da despesas públicas”. 
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Do ponto de vista político, os anos que antecederam o estabelecimento da regulação 

e do regulador do mercado de ações do Brasil foram marcados, principalmente, (i) por 

intensa instabilidade política, especialmente no período compreendido entre 1961 e 1964; 

(ii) pela quebra institucional decorrente do golpe militar de 1964, com o estabelecimento de 

um governo não democrático; e (iii) pelo movimento pendular de alinhamento e 

distanciamento entre a política externa brasileira e os interesses e a política externa norte-

americana. 

 

JK, candidato do Partido Social Democrático (“PSD”), foi eleito por 35,68% (trinta 

e cinco inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) dos eleitores em 1955, superando 

Juarez Távora (candidato à presidência pela União Democrática Nacional (“UDN”)) e 

Adhemar de Barros (candidato à presidência pelo Partido Social Progressista (“PSP”)). Sob 

forte oposição política capitaneada pela UDN desde o suicídio de GV em 24 de agosto de 

1954 e após tentativas de golpe e decretação de estado de sítio pelo Congresso59, JK tomou 

posse em 1956 para encontrar um país (i) “impulsionado por um crescimento dinâmico, [em 

uma] fase histórica de transição econômica, [ainda que marcado por] intensos e perniciosos 

efeitos da espiral inflacionária”60; e caracterizado por grande participação do Estado na 

economia – “parcela significativa da renda nacional [era] destinada à formação de capital 

(...); com o fim de suplantar a iniciativa privada, no campo dos investimentos básicos, [em 

1955], elev[ara-se] a mais de 36% a participação do Setor Público no total de investimentos 

brutos realizados no Brasil”61. 

 

Com a finalidade de mitigar referidos efeitos perniciosos da inflação, JK propôs, em 

seu primeiro ano de governo, a adoção de medidas destinadas a (i) reduzir os déficits 

orçamentários da administração pública; (ii) realizar a reforma aduaneira – de forma a 

calibrar as taxas de câmbio específicas para determinados produtos e bens, em linha com a 

política de substituição de importações; e (iii) melhorar o serviço de arrecadação da receita 

																																								 																					
59 Faço referência ao Movimento do 11 de Novembro (de 1955), em que diversos setores da sociedade brasileira 
se insurgiram contra os resultados da eleição de outubro do mesmo ano e buscaram impedir ou dificultar a 
posse de JK (Presidente) e de JG (vice-presidente) em 1956. Para mais, ver verbete respectivo no CPDOC 
(disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/movimento-do-11-de-
novembro; consulta realizada em 30 de dezembro de 2017). 
60 KUBITSCHEK, Juscelino. Mensagem ao Congresso Nacional remetida pelo Presidente da República por 
ocasião da abertura da sessão legislativa de 1956. Brasília: [s.n.], 1968, pp. 12-15 (disponível em 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/mensagem-ao-congresso-nacional/mensagem-
ao-congresso-nacional-jk-1956-parte-1/view; consulta realizada em 30 de dezembro de 2017). 
61 KUBITSCHEK, op. cit., p. 25. 
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pública, tudo isso sem comprometer (a) os investimentos úteis; (b) a expansão do 

intercâmbio e os interesses nele empenhados; e (c) a capacidade do setor produtivo de gerar 

receitas e lucros, respectivamente. Ao mesmo tempo, considerando a importância 

concomitante da superação dos problemas de estrutura e infraestrutura enfrentados pela 

economia brasileira, a Mensagem ao Congresso inicial do Governo Kubitschek reforçava a 

necessidade de execução de um programa nacional de desenvolvimento baseado no 

planejamento plurianual e na coordenação das “atividades da iniciativa privada com os 

programas governamentais, no quadro de uma política econômica definida, em que se 

realça[vam] a iniciativa privada como elemento fundamental de progresso no País (...) [e] a 

missão de investidor supletivo [do governo]”62. Referido plano nacional de 

desenvolvimento, fundamentalmente focado em investimentos públicos no setor de energia, 

exploração e refino de petróleo, transporte e logística, seria a base do Plano de Metas que 

orientaria toda a gestão de JK63. 

 

Do ponto de vista de política externa brasileira, o Governo Kubitschek se 

caracterizou pela chamada Operação Panamericana. Adotada oficialmente em 1958, tal 

política “visava atrair os Estados Unidos a participar do processo de reversão do quadro de 

subdesenvolvimento regional, enquanto fonte de investimento, de tecnologia e igualmente 

de mercado”64. Nesse sentido, politicamente, reforçando a associação entre segurança 

regional, democracia e desenvolvimento – objetivos hegemônicos dos EUA no contexto da 

Guerra Fria –, a Operação Panamericana procurava aproximar o Brasil àquele país, 

facilitando a entrada de produtos e investimentos norte-americanos e promovendo a 

exportação de produtos brasileiros à América do Norte por meio da manipulação seletiva de 

																																								 																					
62 KUBITSCHEK, op. cit., pp. 46-48. 
63 Reforçando a importância das atividades de planejamento estatal e de atuação econômica do Estado, 
KUBITSCHEK, op. cit., pp. 275-276, descreve com razoável detalhe os contornos do plano de 
desenvolvimento que seria ainda mais especificado no Plano de Metas. Segundo ele (em apertada síntese), “O 
desenvolvimento econômico do Brasil só pode ser promovido por uma contínua e eficaz assistência do Estado 
às necessidades da produção, do empresário e do trabalhador nacionais (...). A assistência (...) tem de se traduzir 
primeiramente em um esforço de planejamento, no sentido de orientar a economia brasileira para a sua 
expansão. (...) Creio que o desenvolvimento orientado de nossa economia não deve decorrer do propósito único 
de aumentar o grau de intervenção do Estado, devendo, pelo contrário, substituir a intervenção esporádica e 
descoordenada pela formulação de um programa orgânico, dentro do qual a iniciativa privada conheça as metas 
gerais que o desenvolvimento econômico exige e os incentivos que o Estado está disposto a proporcionar. Para 
esse fim, o programa de governo que me proponho a realizar prevê, inicialmente, a adoção de um plano 
nacional de desenvolvimento, no qual se fixem os objetivos e as condições necessárias, para que a iniciativa 
privada nacional, com o auxílio do capital estrangeiro e a eficaz assistência do Estado, possa realizar a grande 
tarefa do progresso e emancipação do Brasil”. 
64 OLIVEIRA, Henrique Altemani de. Política externa brasileira. São Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 73. 
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taxas cambiais e tarifas alfandegárias. Em sua dimensão técnica e econômica, por sua vez, 

tal política procurava ajustar às necessidades e aos objetivos da política interna – i.e., a 

promoção do desenvolvimento econômico – a influência e a intervenção norte-americanas, 

refletindo o pensamento desenvolvimentista defendido pela CEPAL65. 

 

Conforme referido anteriormente, apesar dos esforços de estabilização monetária do 

Governo Kubitschek66, os quais foram conjugados com o aumento seletivo do gasto e do 

investimento públicos e com maiores níveis de endividamento externo (decorrentes, em boa 

medida, da deterioração das condições externas – e, consequentemente, da queda das receitas 

brasileiras originárias de suas exportações – no final dos anos 1950 e no início dos anos 

1960), as pressões inflacionárias e o desequilíbrio externo se intensificaram no final de seu 

mandato. A despeito do crescimento expressivo verificado entre 1956 e 1960 – de quase 

50% (cinquenta por cento) do PIB e quase 60% (sessenta por cento) da produção industrial67 

– e da consequente popularidade de que gozava JK (mesmo ao final de seu mandato), a 

herança política mais marcante recebida por Jânio da Silva Quadros (“JQ”), seu sucessor, 

foi a necessidade premente de implementação e intensificação de uma política econômica 

de austeridade, carregada, como seria de se esperar, de intensa carga política negativa. 

 

O período compreendido entre 1961 e 1964 foi marcado, possivelmente, pela maior 

instabilidade política por que passou a república brasileira até então: nesse intervalo, 

assistimos “à experiência parlamentarista, [tivemos] três presidentes, cinco chefes de 

governo e seis Ministros da Fazenda”68. A dificuldade de implementação da política de 

austeridade referida – necessária para o realinhamento da economia brasileira a um curso de 

desenvolvimento –, em um cenário como o descrito, seria ainda maior do que nos anos 

anteriores. 

 

Superando Henrique Teixeira Lott, candidato do PSD, e Adhemar de Barros 

(novamente), candidato do PSP, JQ, ex-prefeito e ex-governador do Município e do Estado 

de São Paulo, candidato à presidência pelo Partido Trabalhista Nacional (“PTN”), foi eleito 

por 48,26% (quarenta e oito inteiros e vinte e seis centésimos por cento) dos eleitores em 

																																								 																					
65 OLIVEIRA, op. cit., pp. 84-85. 
66 Intensificados, a partir de 1958, por meio da implementação do PEM, referido na subseção 2.1.1, acima. 
67 MESQUITA, op. cit., p. 180. 
68 MESQUITA, op. cit., p. 179. 
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1960. Apesar do apoio popular ao candidato eleito – decorrente da coalizão momentânea dos 

interesses do eleitorado conservador paulista com aqueles de setores sensíveis ao apelo 

populista de suas propostas69 –, as legendas que suportavam sua candidatura contavam com 

pouca representatividade no Congresso Nacional, o que tornava o Governo Quadros 

politicamente frágil70 desde seu início. 

 

JQ chegou à Presidência “sem uma visão clara dos problemas nas áreas nacional e 

internacional”71. De acordo com José Luiz Bulhões Pedreira, o presidente não havia tido 

nem formação técnica, nem experiência capazes de garantir-lhe familiaridade com os 

problemas que enfrentaria à frente do Governo Federal. Além disso, segundo Candido 

Mendes, o Governo Quadros não tinha programa de governo nenhum: “não recebemos 

sequer uma orientação setorial. (...) Formulamos um programa de governo que foi assinado 

praticamente sem modificações. [Referido programa tinha,] na introdução, [previsão do] 

papel do Estado para o desenvolvimento e, sobretudo, a coabitação entre os setores público 

e privado, além da necessidade de retomada do planejamento”72, mas não representava, 

necessariamente, a agenda política – que, na realidade, era vazia – de JQ. 

 

As iniciativas econômicas do Governo Quadros refletiram exatamente (i) a referida 

necessidade de estabilização herdada de JK; e (ii) o alinhamento de JQ à ortodoxia 

econômica mais rasa: buscavam reduzir o desequilíbrio no balanço de pagamentos (por meio 

da manipulação das taxas de câmbio), renegociar a dívida externa e combater a inflação 

(reduzindo o crédito e os investimentos públicos)73. A curta duração da sua gestão, 

interrompida pela renúncia em 25 de agosto de 1961, no entanto, dificulta a avaliação dos 

resultados efetivos de tais medidas. 

 

																																								 																					
69 MESQUITA, op. cit., p. 180. 
70 Outro ponto de fragilidade do Governo Quadros, apontado por GASPARI, Elio. A Ditadura envergonhada: 
as ilusões armadas. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca (edição digital), 2014, p. 55, era o fato de que o Vice-
Presidente eleito, JG, não representava os mesmos interesses que elegeram JQ. Nas palavras do autor, “Em 
1960, 5,6 milhões de brasileiros haviam votado em Jânio Quadros, um demagogo que fizera a campanha 
eleitoral usando a vassoura como símbolo. Jânio prometera varrer a ordem política de que Jango era produto. 
(...) Assim, elegeram-se ao mesmo tempo Jânio, com a vassoura, e Jango, que, a juízo dos seguidores do novo 
presidente, encarnava o lixo a ser varrido”. 
71 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 107. Os autores fazem referência, também, a declarações de 
Candido Mendes e de José Luiz Bulhões Pedreira sobre JQ, referidas a seguir. 
72 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 108. 
73 MESQUITA, op. cit., p. 180. 
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Do ponto de vista da política externa adotada, à luz dos resultados decepcionantes da 

Operação Panamericana que caracterizara o Governo Kubitschek74, o Governo Quadros 

iniciou um movimento – que iria se consolidar no Governo Goulart e se fortalecer, 

novamente, no Governo Geisel – de distanciamento em relação aos EUA e de reinserção do 

Brasil no cenário internacional por meio de tratados multilaterais e parcerias estratégicas 

com outros países (e não apenas com os EUA). Tal movimento, orientado também pelo 

reposicionamento do objetivo de desenvolvimento nacional ao centro da política externa 

brasileira, foi designado Política Externa Independente (“PEI”)75. 

 

Após a renúncia de JQ e o veto militar à posse do então Vice-Presidente, JG, 

vinculado ao Partido Trabalhista Brasileiro (“PTB”), adotou-se o sistema parlamentarista de 

governo no Brasil76. A partir de setembro de 1961, o cargo de Primeiro Ministro foi ocupado 

por (i) Tancredo Neves, vinculado ao PSD (que ocupou o cargo até junho de 1962); (ii) 

Brochado da Rocha, vinculado ao PTB (que ocupou o cargo entre julho e setembro de 1962); 

e (iii) Hermes Lima, também vinculado ao PTB (que ocupou o cargo entre setembro de 1962 

e janeiro de 1963). JG somente recuperaria os poderes presidenciais em janeiro de 1963, 

depois de um plebiscito “com 9,5 milhões de votos contra e 2 milhões dados ao 

																																								 																					
74 Dentre tais resultados, pode se apontado o pequeno valor (relativamente aos valores esperados pelo Governo 
Kubitschek) dos empréstimos concedidos pelos EUA e por suas organizações para o financiamento dos 
investimentos previstos sob o Plano de Metas. 
75 Nas palavras de OLIVEIRA, op. cit., p. 74, “(...) a implantação da política externa independente 
representava uma ruptura no processo de definição da política externa brasileira. A PEI teve como objetivo 
redirecionar a política externa, deslocando-a do eixo norte-americano para uma inserção mais internacional. 
Ainda que se considerasse que o campo natural de atuação da política externa seria o espaço regional, passa-
se a cristalizar a percepção de que a presença hegemônica dos Estados Unidos impunha constrangimentos e 
que, consequentemente, a saída seria a universalização da política externa. Entendendo-se por universalização 
a multiplicação de contatos internacionais e a diminuição das possibilidades de pressão hegemônica”. 
76 Nas palavras de GOULART, João. Mensagem ao Congresso Nacional apresentada pelo Presidente João 
Goulart por ocasião da abertura da sessão legislativa de 1962. Brasília: [s.n.], 1962, pp. VII-VIII (disponível 
em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/mensagem-ao-congresso-
nacional/mensagem-ao-congresso-nacional-joao-goulart-1962/view; consulta realizada em 31 de dezembro de 
2017), “[n]a memória de todos estão presentes os acontecimentos de 25 de agosto a 7 de setembro de 1961. 
Foi o Brasil atingido por uma sucessão de ocorrências políticas e militares originados pela renúncia de meu 
antecessor, que a todos surpreendeu. (...) Dias de aflição e incerteza viveu nossa pátria, com perigosas 
perspectivas para a paz interna e até para a permanência das instituições democráticas. O espírito de concórdia 
– nobre e inconfundível característica do povo brasileiro – sobrepujou a iminência de desordem. Tudo fiz, 
transigindo e conciliando, com ingentes sacrifícios, para evitar o mal irremediável – o derramamento do sangue 
de irmãos. E assim se puderam preservar a paz e a liberdade. (...) [A] luta do povo brasileiro pela posse do 
Vice-Presidente na Presidência vaga, como afirmação do direito de voto em sua mais autêntica expressão, 
colocou aqueles dias entre os mais luminosos da História brasileira. Em consequência da crise, dos ajustes 
políticos para conjurar a ameaça de guerra civil, adotou-se o regime parlamentarista, mediante Emenda 
Constitucional votada na emergência”. 
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parlamentarismo”77. A instabilidade política do Governo Goulart, no entanto, seria a mesma 

sob ambos os sistemas de governo. 

 

O início do Governo Goulart – associado a Tancredo Neves – teve como objetivo 

político o reestabelecimento da união nacional78 e, como objetivo econômico, “a luta pela 

emancipação econômica, que [era] a luta contra o pauperismo, a luta contra o 

subdesenvolvimento”79, a qual se operaria por meio de reformas econômicas estruturais 

destinadas à superação de determinados obstáculos ao desenvolvimento brasileiro80. A 

necessidade de tais reformas tornava, nas palavras de JG, “imperativa a formulação e a 

execução de uma política de desenvolvimento nacional”81.  

 

Para a elaboração da política de desenvolvimento nacional referida, seria utilizada a 

Comissão Nacional de Planejamento (“CNP”), criada (embora nunca utilizada) por JQ por 

meio do Decreto nº 51.152, de 5 de agosto de 1961, e encarregada de “elaborar um plano 

plurienal de desenvolvimento econômico e social do País, controlar sua execução e sugerir 

as modificações ditadas pelo comportamento das conjunturas nacional e internacional”82. 

 

																																								 																					
77 GASPARI, op. cit., p. 55. De acordo com o autor, ainda, ilustrativa da profunda instabilidade política que 
caracterizou o período foi a tentativa de golpe pelo próprio JG, em outubro de 1963, por meio da solicitação 
de decretação do estado de sítio – não acolhida pelo Congresso. 
78 Nas palavras de GOULART, João. Discurso perante o Congresso Nacional, ao assumir a Presidência de 
República. Brasília: [s.n.], 7 de setembro de 1961, p. 10, (disponível em 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/joao-goulart/desenvolvimento-e-
independencia-2013-vol-1-discursos-1961/view; consulta realizada em 31 de dezembro de 2017), “[s]abem os 
partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a 
unir do que a dividir; prefiro pacificar a acirrar ódios; prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. 
Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da 
garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania 
nacional”. 
79 GOULART, 1961a, p. 10. 
80 Ilustrativo das preocupações de JG em relação ao desenvolvimento econômico e aos obstáculos a ele foi o 
discurso proferido em cerimônia organizada pela CEPAL em 1961. Nas palavras de GOULART, João. 
Discurso no auditório do Ministério da Fazenda, ao paraninfar os economistas que concluíram o Curso de 
Capacitação em Problemas de Desenvolvimento, promovido pela Comissão Econômica para a América Latina 
(CEPAL), em cooperação com o governo brasileiro. Rio de Janeiro: [s.n.], 28 de novembro de 1961, p. 88 
(disponível em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/joao-
goulart/desenvolvimento-e-independencia-2013-vol-1-discursos-1961/view; consulta realizada em 31 de 
dezembro de 2017), os obstáculos principais ao desenvolvimento, a serem superados, seriam: “infraestrutura 
agrária de base latifundiária; dependência econômica e financeira de potências altamente industrializadas; 
atraso e inadequação das instituições; insuficiência dos padrões de vida”. 
81 GOULART, 1961b, p. 90. 
82 BRASIL. Decreto nº 51.152, de 5 de agosto de 1961. Brasília: [s.n.], 1961, art. 1º (disponível em 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-51152-5-agosto-1961-390822-
publicacaooriginal-1-pe.html; consulta realizada em 31 de dezembro de 2017). 
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Para compor a CNP, Tancredo Neves convidou José Luiz Bulhões Pedreira 

(formalmente), Roberto Campos e Mario Henrique Simonsen (os últimos, informalmente)83. 

Em seguida, encarregou-lhes da elaboração de um plano de governo que servisse aos 

objetivos políticos e econômicos enunciados por JG (i.e., união nacional e reformas 

estruturais). O programa então elaborado, consubstanciado no Plano de Emergência do 

Conselho de Ministros, no Plano Quinquenal e no Plano Perspectiva (com prazo de 

implementação de 20 anos), indicava uma série de projeções, metas e medidas a serem 

implementadas pelo Governo Goulart e pelos que o seguiriam84. 

 

Considerando o escopo deste trabalho, cumpre ressaltar, entre as preocupações e 

objetivos estabelecidos no programa elaborado pela CNP, a reforma do sistema bancário e 

a promoção do desenvolvimento do mercado de capitais. Nesse sentido, (i) refletindo as 

preocupações de JG expressas em sua Mensagem ao Congresso, em 1962, de acordo com as 

quais85 (a) o sistema bancário nacional não estava, “nem institucional, nem financeiramente, 

aparelhado para responder” às exigências de financiamento da atividade industrial; (b) os 

“institutos de crédito público (...) já se encontra[vam] em sérias dificuldades para o 

atendimento de novas solicitações, dado que os recursos que lhes [eram] destinados não 

cresc[iam] em volume capaz de compensar a desvalorização do poder de compra da moeda”; 

(c) o “acesso ao mercado de capitais [era] ainda mais restrito [do que o acesso a linhas de 

crédito], [sendo que] apenas empresas de firme tradição [vinham] conseguindo inspirar 

confiança ao público”; e (d) “o mercado de capitais não poder[ia] se desenvolver na 

amplitude que se faz[ia] necessária, enquanto não se institu[ísse] um sistema que 

permit[isse] a fiscalização e o controle dos papéis oferecidos ao público”, e (ii) buscando 

solucionar a fragilidade financeira que obstava a implementação de investimentos e 

programas de desenvolvimento desde o Governo Kubitschek, o programa da CNP deu 

																																								 																					
83 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., pp. 113-114. 
84 Nas palavras de GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., pp. 113-114, “[o] programa preparado pelo 
pequeníssimo grupo listava sete objetivos gerais – inclusive, segundo expressão do futuro embaixador de 
Washington, um de ‘lírico otimismo’: taxa de crescimento real de 7,5% ao ano. Pretendiam a promoção do 
pleno emprego; a redução das tensões oriundas da má distribuição de renda, a redução das desigualdades 
regionais, a melhoria do balanço de pagamentos e a correção de deformações estruturais da economia”. 
85 GOULART, 1962, pp. 34-37. Transcrevo a seguir trecho significativo relativo ao pedido de JG ao Congresso 
Nacional na mesma mensagem, não incluído acima apenas por afinidade temática: “[a]ssim, por exemplo, é 
indispensável que o Congresso Nacional reforme, com a necessária urgência, a legislação bancária e financeira, 
de molde a caracterizar melhor a natureza das instituições de crédito e suas operações, e imprima racional 
estrutura administrativa unificada aos órgãos que, presentemente, desempenham funções de banco central, 
concedendo-lhes poderes de controle monetário eficazes e definindo claramente suas responsabilidades”. 
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contornos iniciais à reforma do sistema financeiro (compreendendo o mercado financeiro e 

o mercado de capitais) que viria a se concretizar a partir de 1964, já sob o comando militar. 

 

A dificuldade de, concomitantemente, promover políticas de estabilização 

econômica – nos moldes da PEM, formulada em 1958 – e implementar o programa de 

investimentos estabelecido pela CNP e, posteriormente, previsto no Plano Trienal de 

Desenvolvimento86, ainda mais considerando o baixo apoio no Congresso Nacional de que 

gozava o Governo Goulart desde seu início, explica, parcialmente, o insucesso econômico 

do período (incluindo o período posterior à restauração do presidencialismo em janeiro de 

1963)87: exemplificativamente, (i) investimentos estrangeiros se reduziram à metade; (ii) a 

inflação, de 50% (cinquenta por cento) em 1962, passou a 75% (setenta e cinco por cento) 

em 1963; (iii) a renda per capita se contraiu pela primeira vez desde a Segunda Guerra 

Mundial; (iv) as greves gerais duplicaram entre 1962 e 1963; e (v) o déficit das contas 

públicas aumentava. 

 

Outros fatores que colaboraram para tais resultados negativos – e, consequentemente, 

para a erosão completa do frágil apoio popular, parlamentar e de setores sindicais a JG – 

foram (i) as mudanças constantes nos Ministérios da Fazenda e do Planejamento; (ii) a 

tomada de medidas (de pouca efetividade do ponto de vista de saneamento econômico mas 

com forte impacto político negativo no setor industrial) como o congelamento de preços; 

(iii) as pressões do empresariado pelo relaxamento da política creditícia; (iv) a aprovação, 

pelo Congresso Nacional, de reajuste das remunerações do funcionalismo público em 70% 

(setenta por cento), impulsionando a escalada inflacionária; (v) o fracasso da renegociação, 

conduzida por Santiago Dantas, da dívida externa; e (vi) a eclosão de rebeliões de setores 

baixos da Marinha, da Aeronáutica, que consolidaram a percepção dos quadros mais altos 

das Forças Armadas de que alguma medida deveria ser tomada para evitar uma guinada 

radicalizante à esquerda.  

 

																																								 																					
86 De acordo com MESQUITA, op. cit., p. 188, o Plano Trienal de Desenvolvimento, elaborado sob a 
coordenação de Celso Furtado (então nomeado Ministro Extraordinário para Assuntos do Desenvolvimento 
Econômico), procurava “responder ao quadro de deterioração externa e à aceleração inflacionária” e 
estabelecia “medidas de contenção da demanda e reorientação do padrão de consumo e produção”, o que 
encontrava “forte resistência na base sindical e parlamentar de apoio ao governo” e, ultimamente, comprometeu 
sua implementação. Seu abandono pelo Governo Goulart, por sua vez, acabou por acelerar tanto a pressão 
inflacionária quanto por erodir completamente a base em que se apoiava JG. 
87 GASPARI, op. cit., p. 57. 
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Do ponto de vista da política externa, o Governo Goulart representou continuidade 

da PEI iniciada sob JQ, com tentativas reiteradas e fracassadas de renegociação da dívida 

externa pelo Brasil – que contaram, inclusive, com a ameaça de uma moratória unilateral em 

julho de 1963 – e com a tomada de medidas como a regulamentação da lei de capitais 

estrangeiros por meio do Decreto nº 53.451, de 20 de janeiro de 1964, que, limitando a 

remessa ao exterior a 10% (dez por cento) dos capitais registrados e impedindo a remessa 

de lucros associados a reinvestimento, contrariava interesses públicos e privados norte-

americanos.  

 

Foi no contexto acima descrito que, em 31 de março de 1964, “em quartelada quase 

silenciosa, conspiradores civis e militares derrubaram JG sem arroubos desnecessários, 

[refletindo] a aprovação interna [de governadores, de parte da população, da Igreja Católica, 

da Ordem dos Advogados do Brasil (“OAB”) e de boa parte da imprensa] ao golpe”88, e 

instalaram um regime político autoritário, com a progressiva supressão de direitos políticos 

da população. Os eventos políticos do período compreendido entre 1964 e 1976, inclusive 

no que diz respeito às alterações da política externa brasileira, embora sejam traço relevante 

do contexto político dos anos que antecederam à criação da CVM e da regulação do mercado 

acionário brasileiro, a exemplo da economia pós-1964, poderão ser melhor compreendidos 

a partir da análise conjunta, na subseção 2.2, abaixo, do programa político e econômico que 

informou o estabelecimento de tal infraestrutura institucional. 

 

*** 

 

Considerando o contexto político brasileiro exposto acima e o escopo do presente 

trabalho, é possível afirmar que, até 1964, (i) o país caminhava para maior polarização 

política entre setores progressistas e conservadores da sociedade; (ii) referida polarização 

dificultava a formação de bases de apoio político sólidas o suficiente para a implementação 

de programas de governo e planos econômicos necessários à promoção do desenvolvimento 

sustentado brasileiro; (iii) a preocupação política com os meios de financiamento da 

atividade empresarial e industrial começou a se cristalizar em projetos de reforma do sistema 

financeiro e do mercado de capitais; e (iv) por meio da PEI, o governo brasileiro iniciou um 

movimento de distanciamento em relação ao interesses norte-americanos. 

																																								 																					
88 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 120. 
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2.1.4 Contexto regulatório 

 

Em relação ao contexto regulatório em que se deu o estabelecimento da infraestrutura 

institucional do mercado de ações brasileiro, considerando o escopo deste trabalho, podem 

ser destacados89, como fatores mais relevantes para a conformação daquelas instituições, (i) 

a inadequação (e o anacronismo) do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940 

(“Decreto-Lei nº 2.627/40”) para a disciplina das sociedades por ações necessárias ao 

desenvolvimento brasileiro nos anos 1960 e 1970; (ii) a estruturação do sistema financeiro 

brasileiro, ao longo da década de 1960; e (iii) a utilização de incentivos materiais e 

regulatórios – inclusive de natureza fiscal – dedicados, ultimamente, à promoção e ao 

desenvolvimento do mercado acionário. 

 

Até a promulgação da Lei nº 6.404/76, a disciplina das sociedades por ações 

brasileiras cabia ao Decreto-Lei nº 2.627/40. Elaborado por Trajano de Miranda Valverde a 

pedido de GV e de Francisco Campos (então Ministro da Justiça), o texto do decreto referido 

refletia a preocupação de regular a sociedade empresarial que compunha a economia 

brasileira nos anos 1920 e 1930, caracterizada por incipiente (embora crescente) atividade 

industrial, pelo dinamismo predominante da atividade agrícola e pela “anemia profunda das 

bolsas de valores”90 brasileiras, ainda ressentidas da quebra da NYSE em 1929. Era, nesse 

sentido, um regramento apropriado às companhias privadas fechadas, não inseridas em um 

mercado de capitais ativo mas organizadas em torno da figura do empresário, e conservador 

em relação às inovações financeiras por conta da memória, ainda fresca, dos efeitos do 

encilhamento91.  

 

																																								 																					
89 Para um panorama geral conciso a respeito do contexto regulatório do período, ver TRINDADE, Marcelo 
F. O Papel da CVM e o mercado de capitais no Brasil. In: SADDI, Jairo (org.). Fusões e aquisições: aspectos 
jurídicos e econômicos. São Paulo: IOB, 2002. 
90 LAMY FILHO, Alfredo; e PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A.: pressupostos, elaboração, 
modificações. Rio de Janeiro: Renovar, vol. I, 1997, p. 112. 
91 Segundo LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 112, fazendo referência à exposição de motivos do próprio 
Miranda Valverde, o Decreto-Lei 2.627/40 deixou de disciplinar institutos como, por exemplo, o capital 
autorizado por conta dos abusos cometidos no âmbito do encilhamento. Além disso, em alterações posteriores, 
o decreto passou a diferenciar as regras de divulgação aplicáveis a empresas estatais, por exemplo, o que 
reduzia a confiança dos potenciais investidores no mercado de capitais brasileiro. No mesmo sentido, ver 
MUNHOZ, Eduardo S. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 43.  
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Desde o final da Segunda Guerra Mundial – e especialmente após a emergência, nos 

anos 1950, da ideia de que o “Direito e o desenvolvimento econômico se interpenetram, 

cabendo ao Direito se ajustar aos reclamos de uma economia em mutação e acelerar tal 

mutação no sentido desejado”92 – algumas das transformações por que passaram as empresas 

nacionais tornavam necessária a alteração de sua disciplina jurídica. A título de exemplo, 

Alfredo Lamy Filho destacou93, entre tais transformações e necessidades, (i) o 

engrandecimento e a complexificação das empresas e a consequente transferência dos 

poderes relacionados à sua gestão aos órgãos de administração – i.e., a necessária passagem 

de um regime de disciplina do empresário para um regime regulatório focado na empresa 

em sentido mais amplo; (ii) a necessidade de mobilização de grandes montantes de recursos 

para fazer frente a novos e vultosos investimentos, os quais somente poderiam ser reunidos 

por uma companhia de capital aberto, na qual os sócios passariam a “meros prestadores de 

capital”; (iii) a necessidade de universalização das regras jurídicas aplicáveis às companhias 

brasileiras de acordo com as práticas mercantis e empresariais internacionais, considerando 

o aumento da internacionalização da economia nacional; e (iv) a concentração empresarial 

e a formação de grandes conglomerados e grupos societários – em parte para fazer frente a 

tais novos investimentos – e a consequente necessidade de discipliná-los. 

 

Nessa ordem de ideias, para instrumentalizar a criação da grande empresa nacional, 

baseada no funcionamento de um mercado acionário razoavelmente desenvolvido (e que 

será detalhada como parte do programa de governo de que a infraestrutura institucional 

objeto deste trabalho era elemento relevante, apresentado na subseção 2.2, abaixo), o 

Decreto-Lei nº 2.627/40 deveria ser substituído – e não reformado94 – por uma norma que, 

por exemplo, (i) diferenciasse a disciplina das companhias abertas e fechadas, obrigando as 

primeiras a maior divulgação de informações corporativas; (ii) permitisse uma série de 

inovações (e.g., a possibilidade de emissão de ações sem valor nominal, fundamental para a 

																																								 																					
92 Nas palavras de LAMY FILHO, Alfredo. A Reforma da Lei das Sociedades Anônimas. In: LAMY FILHO, 
Alfredo. Temas de S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 37, “(...) [d]ireito e desenvolvimento, neste ponto, 
se interpenetram, e o rendimento ótimo do processo deve ser buscado através de sucessivos ajustes das normas 
aos reclamos de uma economia em mutação, ajustes esses que, por sua vez, possam disciplinar, e, sempre que 
possível, acelerar, tal mutação, no sentido desejado”. 
93 LAMY FILHO, 1971, pp. 38-49. 
94 O caráter orgânico e sistemático da regulação das companhias determinava, de acordo com LAMY FILHO, 
1971, p. 49, a necessidade de substituir o Decreto-Lei nº 2.627/40 por diploma legal inteiramente novo (i.e., 
não caberia apenas alterá-lo no que fosse necessário). De acordo com GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., 
p. 179, no entanto, Lamy Filho e Bulhões Pedreira procuraram, na medida do possível, acomodar a redação do 
antigo decreto no anteprojeto de Lei das S.A. de forma a facilitar – e acelerar – sua compreensão pelo 
empresariado nacional após a promulgação da lei.  
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negociação de ações em bolsa; a criação do capital autorizado, conferindo maior poder de 

gestão à administração da companhia; a definição da função social da empresa, coerente com 

a relevância econômica e social que as companhias assumiram em decorrência de seu 

crescimento); e (iii) regulasse os acordos de acionistas, conferindo maior autonomia e 

segurança jurídica aos acionistas em suas negociações privadas e permitindo, assim, a 

formação de joint ventures, por exemplo. A Lei nº 6.404/76, acompanhada da Lei nº 

6.385/76, segundo seus autores, viria justamente a satisfazer tais necessidades de mudança 

(algumas das quais, inclusive, foram objeto de mudança pela Lei nº 4.728/65), que se 

tornaram ainda mais prementes após a crise especulativa de 1971. 

 

No que diz respeito à estruturação do sistema financeiro nacional, é possível afirmar 

que as reformas realizadas a partir de 1964 – e que mais diretamente impactaram a 

infraestrutura do mercado acionário que viria a ser criada no futuro – foram lançadas tendo 

como base a estrutura financeira previamente existente, composta (i) pela SUMOC, criada 

em 1945; (ii) pelo Banco do Brasil, criado em 1808; e (iii) pelo BNDE, criado em 1952.  

 

Até a edição da Lei nº 4.595/64, a SUMOC e o Banco do Brasil cumulavam, de forma 

não plenamente determinada, as funções de autoridade monetária e de fiscalização do 

mercado financeiro95. Referidas funções, sob a nova lei, foram expressamente dividas entre 

o Conselho Monetário Nacional (“CMN”), ao qual foi atribuída a função de “formular a 

política da moeda e do crédito, (...) objetivando o progresso econômico e social do País”96, 

e o Banco Central do Brasil (“BCB”), ao qual competiria “cumprir e fazer cumprir as 

disposições que lhe [fossem] atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo 

CMN, [além de] exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades 

previstas, conceder autorização às instituições financeiras para que p[udessem] funcionar no 

país, [e disciplinar, no que couber] as bolsas de valores”97. Além, a Lei nº 4.595/64 sujeitou 

ao BCB e à sua disciplina “as pessoas físicas ou jurídicas que exer[cessem], por conta própria 

ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações ou quaisquer outros 

títulos”98. 

																																								 																					
95 TRINDADE, op. cit., p. 300. No mesmo sentido, ver YAZBEK, op. cit., p. 265. 
96 BRASIL. Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Brasília: [s.n.], 1964, art. 2º. 
97 BRASIL. Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Brasília: [s.n.], 1964, art. 9º, art. 10, IX e X, e art. 18, 
§1º. 
98 BRASIL. Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Brasília: [s.n.], 1964, art. 18, §1º. 
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Apenas com a edição da Lei nº 4.728/65, cujo anteprojeto foi, também, redigido por 

Bulhões Pedreira, passou-se a exigir o registro, perante o BCB, dos “títulos e valores 

mobiliários” negociados em bolsas de valores99 e das pessoas jurídicas de direito privado 

que os emitissem100. Acompanhadas de referida lei, as Resoluções CMN (i) nº 39, de 20 de 

outubro de 1966, que regulamentava as bolsas de valores; (ii) nº 88, de 30 de janeiro de 

1968, que disciplinava o registro de emissões de valores mobiliários; e (iii) nº 106, de 11 de 

dezembro de 1968, que estabelecia o conceito de companhia aberta, completaram a 

infraestrutura jurídica então criada, ordenada de forma coerente101 e “destinada a criar 

condições para a estruturação e o desenvolvimento do mercado de capitais em bases sólidas, 

capazes de mobilizar e dirigir a poupança privada para os setores considerados prioritários, 

dentro da estratégia governamental”102.  

 

As inovações trazidas pela Lei nº 4.728/65 foram, de fato, substanciais103. O projeto 

que serviu de base para sua aprovação, quando submetido à Câmara dos Deputados (sob o 

nº 2.732/65), estabelecia como um de seus objetivos principais a proteção do investidor 

“contra fraudes e manipulações que permit[issem] a especulação no mercado”104. Para 

atingir tal objetivo, a lei (i) estabeleceu a obrigatoriedade de registro, perante o BCB, das 

companhias emissoras e das emissões de títulos e valores mobiliários e (ii) consagrou o 

princípio da revelação obrigatória (i.e., a divulgação obrigatória de informações 

																																								 																					
99 BRASIL. Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965. Brasília: [s.n.], 1965, art. 3, V. 
100 BRASIL. Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965. Brasília: [s.n.], 1965, art. 19, II. 
101 Nas palavras de GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 141, “[a]ntes das duas reformas [a bancária e a 
do mercado de capitais], ‘dispunha-se de um conjunto de leis e decretos isolados, os quais não obedeciam a 
qualquer tipo de orientação integrada’”. 
102 TEIXEIRA; GUERREIRO, op. cit., p. 29. 
103 Sem prejuízo das inovações destacadas a seguir, GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 144, elencam, 
entre as novidades trazidas pela Lei nº 4.728/65, (i) a regulação “das atribuições do Conselho Monetário e do 
Banco Central sobre os mercados ao organizar o sistema de distribuição de valores no mercado, formado pela 
Bolsa de Valores, os underwriters e as corretoras; [(ii) a disciplina das] bolsas, [substituindo] os corretores de 
fundos públicos por sociedades corretoras e [criando] os bancos de investimento; [(iii) a exigência da] 
coobrigação de instituições financeiras nos títulos cambiais lançados nos mercados; [(iv) a limitação da] 
utilização do sistema financeiro pelas empresas que tinham acesso aos mercados estrangeiros; [(v) a regulação 
das] sociedades e fundos de investimento; [(vi) a criação da] alienação fiduciária em garantia, como 
modalidade de penhor sem tradição do bem empenhado; e [(vii) a disciplina], de modo sistemático, [d]as 
incidências do Imposto de Renda sobre os rendimentos dos títulos e valores mobiliários”.  
104 De acordo com VIEIRA, Laerte. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados. In: BRASIL. Câmara dos Deputados. Dossiê PL nº 2.732/1965. Brasília: [s.n.], 1965, p. 3 (fl. 49 
do documento referido) (disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=F6300401F3A93C69AE0B19D
D5FC5D087.proposicoesWebExterno1?codteor=1196652&filename=Dossie+-PL+2732/1965; consulta 
realizada em 1 de janeiro de 2018)). 
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corporativas), o qual decorria, nos termos do Relatório da Comissão de Economia da Câmara 

dos Deputados de relatoria do Deputado Floriano Rubim, do “dever [das autoridades 

governamentais] de zelar para que o público disp[usesse] de todas as informações 

necessárias para poder julgar a qualidade de seu investimento”105.  

 

Outros objetivos do projeto que merecem destaque, considerando o escopo deste 

trabalho, foram: (i) o estabelecimento de um sistema de distribuição de títulos e valores 

mobiliários, promovido por meio da (a) submissão dos corretores à fiscalização do BCB106; 

(b) obrigatoriedade de que operações realizadas em bolsa fossem intermediadas por 

sociedades corretoras; (c) regulação das bolsas de valores e das sociedades que exercessem 

as atividades de subscrição para revenda, ou intermediação na colocação no mercado; e (d) 

submissão de tais entidades à fiscalização do BCB; (ii) a criação de condições para a 

formação de mercados de obrigações privadas a médio e longo prazo, estimulada por meio 

da (x) extensão da correção monetária “às debêntures emitidas pelas sociedades anônimas, 

às letras de câmbio e notas promissórias emitidas ou sacadas pelas sociedades comerciais, e 

aos depósitos a prazo fixo (de prazo superior a um ano) feitos nos bancos que se 

adapta[ssem] para tais operações”107, o que promoveria a emissão e comercialização de tais 

títulos; e (y) criação de ações e debêntures transferíveis por endosso, o que facilitaria também 

sua transmissão e promoveria sua emissão108; (iii) o fortalecimento da autonomia da 

administração das companhias, em linha com o exigido em um contexto de crescimento e 

concentração empresarial, promovido por meio da criação de companhias com capital social 

autorizado; e (iv) o estímulo à abertura capital por companhias brasileiras, consubstanciado 

																																								 																					
105 RUBIM, Floriano. Relatório da Comissão de Economia da Câmara dos Deputados. In: BRASIL, 1965b, 
p. 3 (fl. 97 do documento referido). 
106 De acordo com BULHÕES, Octávio Gouveia de; CAMPOS, Roberto de Oliveira; e FARACO, Daniel. 
Exposição s/n dos Ministros da Fazenda, Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica e 
da Indústria e Comércio. In: BRASIL, 1965b, pp. 17-18 (fls. 25-26 do documento referido), o regime 
regulatório dos corretores de valores mobiliários – então nomeados pelo governo, mas não subordinados às 
regras do serviço público – conspirava “contra o senso de responsabilidade e contra o ânimo da eficiência”; 
daí decorria a sugestão do projeto de “convidar os corretores a se unirem em sociedades corretoras, sujeitas à 
fiscalização do Banco Central, orientadas e disciplinadas por meio de regulamentos a serem expedidos pelo 
Conselho Monetário Nacional”. 
107 VIEIRA, op. cit., p. 4 (fl. 50 do documento referido)). 
108 Nas palavras de BULHÕES; CAMPOS; FARACO, op. cit., p. 18 (fl. 26 do documento referido)), “[o] 
desenvolvimento global do mercado e o estímulo à poupança e sua aplicação nas empresas nacionais são 
contempladas no projeto com as seguintes providências: a) a instituição de ações e de debêntures transmissíveis 
por endosso; (...) A existência de ações e de debêntures endossáveis oferecerá a conjugação da fácil 
transferabilidade dos títulos ao portador com a conveniência tributária”. 
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na criação de diversos incentivos fiscais – reduções de alíquotas do imposto de renda, por 

exemplo – aplicáveis a rendimentos oriundos da venda de ações em mercado. 

 

A criação de incentivos materiais regulatórios – que incluíam incentivos fiscais tais 

como os previstos na Lei nº 4.728/65 –, dedicados a estimular as aberturas de capital e o 

investimento em ações negociadas publicamente, por fim, consiste no último aspecto do 

contexto regulatório em que se deu o estabelecimento da infraestrutura do mercado de ações 

que deve ser destacado para os fins do presente trabalho. Adicionalmente às previsões 

contidas naquela lei, (i) a criação do Fundo de Democratização do Capital de Empresas 

(“FUNDECE”)109; e a aprovação (ii) da Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964110 (“Lei nº 

4.357/64”); (iii) da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964111 (“Lei nº 4.506/64”); e (iv) 

do Decreto-Lei nº 157/67112 são exemplos da utilização de tais instrumentos na promoção 

do desenvolvimento do mercado de ações nacional. Apesar dos esforços e estímulos 

referidos – e dos inesperados resultados negativos de alguns desses instrumentos113 –, no 

entanto, o fraco desempenho do mercado acionário brasileiro ainda motivaria sua maior 

transformação institucional, uma década depois. 

																																								 																					
109 De acordo com TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 131, criado por meio do Decreto nº 54.105, de 6 de 
agosto de 1964, o FUNDECE “foi feito, de fato, para solucionar um problema, a curto prazo: fornecer capital 
de giro às empresas industriais”. Carentes de financiamento em decorrência da política anti-inflacionária do 
governo de Castello Branco, as empresas industriais teriam acesso a crédito (originado de recursos do 
FUNDECE) caso satisfizessem as condições estabelecidas pelo programa. Uma de tais condições seria a 
abertura de capital. O FUNDECE, que aceitaria o pagamento dos débitos de tais empresas em ações de sua 
emissão, atuaria (na imaginação do Governo Castello Branco) como underwriter, vendendo no mercado 
secundário as ações então recebidas. 
110 De acordo com LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 125, referida lei “autorizou os contribuintes pessoas 
físicas a abaterem da renda bruta anual, para efeito de determinar a base de cálculo do imposto progressivo, 
20% das aplicações em títulos nominativos da dívida pública federal e 15% do preço de subscrição em dinheiro 
de ações nominativas de aumento de capital de sociedades anônimas cujas ações tivessem sido negociadas, 
pelo menos uma vez em cada mês, em qualquer das bolsas de valores, no decurso do ano-base”.  
111 De acordo com TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 133, a lei referida criava a incidência de Imposto de 
Renda sobre lucros distribuídos aos acionistas ao mesmo tempo em que isentava de tal incidência os lucros 
distribuídos por companhias abertas. 
112 De acordo com LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 126, acompanhado do Decreto-Lei nº 238, de 22 
de fevereiro de 1967 que o alterou, o Decreto Lei nº 157/67 autorizou “pessoas físicas a aplicarem até 10% do 
imposto, e as jurídicas, até 5%, no exercício de 1967, na aquisição de ‘certificados de compra de ações’ 
vendidos por bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento e sociedades 
corretoras membros das bolsas de valores. O produto da venda desses certificados devia ser aplicado por essas 
instituições (...) exclusivamente na compra de ações ou debêntures conversíveis em ações de companhias” que 
observassem determinados requisitos. Para análise profunda acerca do mecanismo engendrado pelo Decreto 
Lei nº 157/67, ver TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., pp. 149-165.  
113 De acordo com Eduardo Munhoz, o incentivo fiscal criado pelo Decreto-Lei nº 157/67 acabou por atrair ao 
mercado de capitais empresas que não tinham como objetivo efetivo se tornarem empresas de capital aberto 
mas que queriam fazer jus ao benefício. Tal movimento, segundo o autor, marcou o início do movimento 
especulativo no mercado de ações brasileiro, culminando na crise de 1971. Para mais, ver MUNHOZ, op. cit., 
p. 49. 
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*** 

 

Considerando os aspectos regulatórios dos anos 1950 e 1960 acima destacados e o 

escopo deste trabalho, em síntese, é possível afirmar que (i) as mudanças por que passou a 

economia brasileira entre 1940 e 1970 tornaram incompatível – e anacrônica – a disciplina 

das sociedades anônimas de então com o tamanho, a complexidade e as funções 

desenvolvimentistas das empresas brasileiras ao final dos anos 1960; (ii) na tentativa de 

solucionar a insuficiência dos mecanismos de financiamento da atividade industrial então 

existentes, o Governo Castello Branco (re)estruturou o sistema financeiro nacional, cujos 

esforços iniciais embasariam a criação da infraestrutura institucional do mercado acionário 

na década seguinte; (iii) dadas as necessidades de capital das empresas nacionais, o mercado 

acionário que se pretendeu estimular por meio dos incentivos regulatórios criados, 

necessário para o sucesso dos programas econômicos dos governos militares (conforme 

detalhados na subseção 2.2, abaixo), era o de ofertas primárias de ações114 (i.e., emissões de 

ações para o levantamento de novos recursos); e (iv) não obstante a criação, por meio de tais 

incentivos, da oferta de, e da demanda por, ações de companhias abertas, o insatisfatório 

desempenho, pelo mercado acionário, de suas funções desenvolvimentistas (em linha com 

referidos programas de governo) nos anos que seguiram exigiu sua reconstrução 

institucional em 1976. 

 

2.1.5 O mercado acionário brasileiro anterior à CVM 

 

Por fim, para que a análise do contexto em que se deu a criação da Lei nº 6.404/76 e 

da Lei nº 6.385/76 esteja completa, cabe ainda (i) descrever brevemente a evolução histórica 

e o funcionamento do mercado acionário brasileiro até 1976 – incluindo a crise especulativa 

que o acometeu em 1971; e (ii) apresentar algumas das peculiaridades que caracterizaram o 

período que antecedeu o estabelecimento da infraestrutura institucional objeto deste trabalho 

– dentre as quais merecem destaque (a) o baixo nível de desenvolvimento do mercado de 

ações entre 1950 e 1970, medido por meio de métricas como o número de companhias com 

																																								 																					
114 Nas palavras de LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 129, “limitados ao reinvestimento de lucros das 
suas empresas em operação e sem mercado primário de ações no qual pudessem obter capital de risco adicional, 
mediante associação de poupanças de terceiros, os empresários privados nacionais estavam sendo excluídos de 
todos os setores básicos da economia nacional: as alternativas para a execução dos grandes projetos de 
investimento estavam reduzidas ao Estado e às empresas estrangeiras ou multinacionais”. 
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ações negociadas publicamente e o volume negociado nas bolsas brasileiras115; (b) o caráter 

concentrado, familiar e personalíssimo do setor empresarial brasileiro pré-1976; e (c) o 

pequeno número de sociedades anônimas privadas de grande porte então existentes no Brasil 

(as principais destinatárias e beneficiárias de eventual desenvolvimento do mercado 

acionário primário projetado quando do estabelecimento das Leis nº 6.404/76 e 6.385/76). 

 

Em apertada síntese, é possível afirmar que o funcionamento do mercado acionário 

brasileiro, ainda que em estágios embrionários de desenvolvimento, antecedeu sua disciplina 

jurídica: se, por um lado, o início da atividade dos corretores de valores mobiliários remonta 

à década de 1810 – que assistiu à criação da Bolsa de Valores de Salvador, em 1817, e da 

BVRJ, em 1820 – por outro, foi na década de 1840 que as primeiras regras relacionadas à 

sua regulação foram criadas116.  

 

A partir da edição do Decreto nº 417, de 14 de junho de 1845, passou a ser obrigatória 

a nomeação pelo poder público para o desempenho das atividades de intermediação – de 

transações envolvendo valores mobiliários ou quaisquer outros bens –, podendo os 

corretores nomeados ser demitidos ou suspensos nas hipóteses ali estabelecidas. Em 

sequência, por meio do Decreto nº 648, de 10 de novembro de 1849 (“Decreto nº 648/49”), 

(i) a atividade de corretagem foi dividida em 3 (três) categorias distintas (i.e., de fundos 

públicos, de navios, e de mercadorias); (ii) foi estabelecido o número máximo de corretores 

de fundos públicos em exercício no Rio de Janeiro – à época, dez; e (iii) atribuiu-se ao ofício 

de corretagem o caráter vitalício. De profissão, a corretagem passou a cargo117. 

 

O Decreto nº 648/49 criou, também, a Junta dos Corretores, órgão de classe 

autorregulado que funcionava como instância intermediária entre o Estado brasileiro e a 

categoria dos corretores e era encarregado de fiscalizar a atuação destes e aplicar-lhes 

penalidades, quando necessárias. 

 

																																								 																					
115 A ausência de dados amplos e confiáveis sobre o período, conforme referida anteriormente, dificulta a 
análise de outras métricas também relevantes (e.g., capitalização do mercado acionário como % do PIB 
brasileiro; liquidez (share turnover ratio) e um diagnóstico mais preciso sobre a situação do mercado de ações 
brasileiro antes da implementação da Lei nº 6.404/76 e da Lei nº 6.385/76. 
116 YAZBEK, op. cit., pp. 263-265. 
117 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. A Natureza jurídica das atividades das bolsas de valores. Rio de Janeiro: 
Revista de Administração de Empresas, 26(1): 5-15, 1986, p. 7. 
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Em 20 de abril de 1893, por meio da edição do Decreto 1.359, (i) o ofício de corretor 

de fundos públicos foi transformado em ofício público (i.e., os corretores “tornaram-se 

exercentes de atividade pública”118), consolidando a institucionalização da categoria iniciada 

em 1845 e fortalecida pela edição de diversos diplomas legais nos quarenta anos que 

seguiram; (ii) os corretores passaram a ser nomeados pelo Presidente da República, por 

decreto, e referendados pelo Ministro da Fazenda, a partir da indicação de candidatos pela 

Câmara Sindical – órgão que substituiu a Junta dos Corretores; (iii) o número de corretores 

em exercício no Rio de Janeiro foi aumentado de 10 (dez) para quarenta; e (iv) ao local 

apartado em que ocorriam as negociações de fundos públicos119, parte da Praça de Comércio, 

foi atribuída a denominação “Bolsa Oficial de Valores”.  

 

Do ponto de vista estadual, a regulação da atividade de corretagem no Estado de São 

Paulo, por exemplo, se originou com a Lei Estadual nº 479, de 24 de dezembro de 1896. De 

acordo com o diploma – que, reproduzindo a lei federal, mantinha o caráter público da 

função desempenhada pelos corretores e, portanto, a necessidade de expedição de patente 

governamental para o exercício do cargo de corretor –, a capital de São Paulo teria 15 

(quinze) corretores em exercício e a cidade de Santos, 7 (sete)120. Outras legislações 

estaduais sobre o assunto foram também aprovadas no início do século XX. 

 

Em relação às Bolsas Oficiais de Valores – apenas indiretamente reguladas pelas 

regras aplicáveis aos corretores121 –, é possível afirmar que sua disciplina legal específica 

foi criada pela Lei nº 2.146, de 29 de dezembro de 1953, a qual, reconhecendo o poder 

disciplinar e autorregulatório de tais entidades, atribuiu àquelas o caráter de órgão auxiliar 

do poder público, ainda que sem conferir a elas personalidade jurídica. As bolsas eram, 

então, formadas pelos corretores nomeados pelo poder público e, “embora criadas por lei, 

não nasceram como órgãos da administração direta (...) [nem como] autarquias”122, mas 

																																								 																					
118 MATTOS FILHO, op. cit., p. 8. 
119 A designação fundos públicos compreendia, além de ações e outros títulos emitidos por companhias 
privadas, títulos de dívida pública emitidos pelo governo brasileiro e outros títulos de crédito. 
120 MATTOS FILHO, op. cit., p. 9. 
121 De acordo com MATTOS FILHO, op. cit., p. 5, as primeiras regras relativas ao mercado acionário se 
“dirigiam somente aos agentes de intermediação, já que não havia qualquer instituição que os unisse, mas 
apenas o interesse material representado pela junção da oferta e da demanda de determinado produto. A 
interseção dos interesses dos vendedores e compradores ocorria sempre em local de comum aceitação, e em 
horários previamente combinados. Esta é a razão pela qual as legislações mais antigas não tratam de 
regulamentar as atividades das Bolsas, porém a dos agentes intermediadores”. 
122 MATTOS FILHO, op. cit., p. 9. 
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adquiriram, ao longo do tempo, referido caráter de órgão público. As discussões 

relacionadas à natureza jurídica das bolsas de valores, acaloradas no período em que se deu 

a aprovação da Lei nº 4.728/65 (que mudou radicalmente sua regulação e determinou sua 

caracterização como associação civil sem fins lucrativos), somente se resolveriam quarenta 

anos mais tarde, com a desmutualização em 2007. 

 

Do ponto de vista de sua atividade, é possível afirmar que as Bolsas Oficiais de 

Valores brasileiras se desenvolveram – e proliferaram – razoavelmente entre a metade do 

século XIX e a metade do século XX. Em 1968, havia 21 (vinte e uma) bolsas de valores em 

funcionamento no Brasil123, dentre as quais se destacavam, por sua relevância histórica e 

dimensões, a BVRJ e a Bovespa. Desde 1965, no entanto, por conta da implementação de 

um projeto de modernização baseado profissionalização de sua administração e na melhoria 

de seu sistema de tecnologia de informação, a BVRJ se consolidara na posição de liderança 

entre as bolsas brasileiras. 

 

Combinadas, BVRJ e Bovespa concentravam, entre 1961 e 1964, percentual entre 

87% (oitenta e sete por cento) e 92% (noventa e dois por cento) do volume total dos títulos 

negociados no mercado de bolsa no Brasil124. À BVRJ cabiam, majoritariamente, as 

negociações envolvendo ações de companhias públicas e privadas, ao passo que na Bovespa 

se concentravam as transações envolvendo títulos da dívida pública e letras de câmbio125. 

 

Em números absolutos, (i) o volume de negociações de tais bolsas combinadas, que, 

no mês de setembro de 1966, atingiu uma média de Cr$ 616 milhões (seiscentos e dezesseis 

milhões de cruzeiros) diários (o que, a título de comparação, representava aproximadamente 

1% do PIB nacional referente ao ano de 1966); e (ii) os números de companhias registradas 

perante a BVRJ e a Bovespa, que superavam 8.000 (oito mil) companhias, na Bovespa, e 

7.000 (sete mil), na BVRJ, por exemplo, indicavam, à primeira vista, que o mercado 

acionário brasileiro atingira nível de desenvolvimento avançado para um país em 

desenvolvimento. 

 

																																								 																					
123 BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., p. 137. 
124 BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., p. 150. 
125 BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., p. 150. 
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Referida impressão, no entanto, não sobrevivia a exame mais detido dos números 

indicados. Dada a frequência das wash sales126, estima-se que o volume total de transações 

efetivas da BVRJ e da Bovespa combinadas, ao longo do ano de 1965, tenha sido equivalente 

a 1/3 (um terço) do volume médio diário negociado na NYSE127. Em relação ao número de 

companhias registradas na BVRJ e na Bovespa, considerando (i) a obrigatoriedade legal de 

que todas as sociedades anônimas brasileiras tivessem suas ações cotadas em bolsa (ainda 

que não fossem listadas ou tivessem suas ações negociadas nelas), e (ii) as negociações 

efetivamente ocorridas de forma frequente em tais bolsas, as quais envolviam 

aproximadamente “40 (quarenta) ações negociadas ativamente”128 apenas, qualquer 

estimativa verossímil do tamanho do mercado acionário brasileiro de então apontaria para 

um número de companhias abertas – e para um estágio de desenvolvimento – muito inferior 

àqueles apresentados – e sugerido – acima. 

 

Além, (i) dada a ausência de sanção pelo descumprimento das obrigações de 

divulgação de informações corporativas às bolsas de valores por sociedades anônimas (que 

acompanhavam a obrigação de cotação de suas ações mencionada), as informações 

fornecidas pelas companhias àquelas entidades, quando não duplicadas em relação às 

informações prestadas às juntas comerciais estaduais, eram incompletas e desatualizadas; 

(ii) por conta do prazo de até 48h (quarenta e oito horas) – posteriormente reduzido para 24h 

(vinte e quatro horas) – para a liquidação das transações ordinárias, havia estímulo constante 

a operações especulativas129 semelhantes às operações executadas com recursos de margem 

que caracterizaram a NYSE dos anos 1920 (conforme detalhadas na subseção 4.1.5, abaixo); 

e (iii) considerando a inexistência de especialistas e de análises técnicas relativas à maioria 

dos títulos negociados, era razoavelmente simples distorcer preços e especular130. 

																																								 																					
126 Atestada em BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., p. 151, segundo o qual as wash 
sales eram operações em que o comprador e o vendedor eram o mesmo indivíduo, simuladas apenas com a 
finalidade de evidenciar a ocorrência de negociações a determinado preço e, assim, manipular as cotações dos 
ativos subjacentes. 
127 Nas palavras de POSER, op. cit., p. 1286, “[i]n 1965 the Rio de Janeiro and Sao Paulo stock exchanges, 
the only exchanges of any economic importance, had a combined trading volume of under 200 billion cruzeiros, 
or about ninety million dollars, which is about one-third of an average day’s volume on the New York Stock 
Exchange”. 
128 BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., p. 152. 
129 BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., p. 145. 
130 De acordo com BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., p. 149, “[u]m mercado tão 
reduzido como o da BVRJ, onde pouco mais de 25 ações atraem a atenção dos investidores, é, naturalmente, 
altamente especulativo. Dada a inexistência de especialistas na maioria dos títulos, não é difícil a manipulação 
de preços. As primeiras ações negociadas no início do pregão da Bolsa do Rio, em qualquer dia do ano, exercem 
influência decisiva sobre o resto do mercado, não só no Rio, mas em todas as demais bolsas. As ações 



	

	 119 

 

Todos esses fatores, em alguma medida, contribuíram para que, (i) a despeito das 

alterações promovidas pela Lei nº 4.728/65 na regulação das bolsas de valores e da atividade 

dos corretores, (ii) como reflexo do baixo nível de desenvolvimento do mercado acionário 

brasileiro, “imaturo e pouco afeito a princípios técnicos básicos”131 e (iii) em decorrência do 

aumento – infundado – da confiança dos investidores causado pela própria aprovação da lei 

referida, a crise especulativa de 1971 ocorresse. 

 

De acordo com Lamy Filho e Bulhões Pedreira132, a partir de 1970, a euforia criada 

pelo “milagre brasileiro” contagiou as Bolsas de Valores e, na ausência de controles 

adequados, especialistas treinados, e da consideração de princípios técnicos básicos referida, 

causou febre especulativa “com elevação continuada e sem precedentes dos preços e do 

volume de transações”. De acordo com Simonsen, “com a publicação dos excelentes 

balanços referentes ao exercício de 1968, com as altas taxas de crescimento do produto real, 

e com os incentivos fiscais instituídos [pelas leis referidas na subseção 2.1.4, acima], o preço 

médio das ações nas Bolsas de Valores subiu 260% [em 1969], (...) 110% [em 1970] e 140% 

[no primeiro semestre de 1971, o que representava um aumento de 1.700% em dois anos e 

meio]”133. A partir de junho de 1971, quando o movimento de subida perdeu fôlego e o 

castelo de cartas erigido pela especulação começou a desmoronar, no entanto, um longo 

período de queda das cotações e do volume de negócios se instalou. 

 

Na análise de Simonsen sobre as causas da crise especulativa de 1971, o movimento 

especulativo e sua eclosão – com as consequentes perdas sofridas, essencialmente, por 

pequenos investidores – tornaram evidentes uma série de debilidades estruturais do mercado 

acionário brasileiro de então134. Tais debilidades, pode-se dizer, refletiam o estado geral de 

atrofia daquele mercado. 

																																								 																					
individuais raramente contrariam a tendência geral: via de regra, todas as ações apresentam alta ou baixa no 
mesmo dia. Os anos de 1962, 1963 e 1964 testemunharam amplas variações nos preços das ações” catalisadas 
por esse mecanismo. 
131 SIMONSEN, 1975b, p. 196. 
132 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 127. 
133 SIMONSEN, 1975b, p. 196. 
134 Exemplificativamente, de acordo com SIMONSEN, 1975b, p. 196, as debilidades reveladas pela crise de 
1971 eram: “(a) a pouca atenção aos dividendos em dinheiro e a obsessão pelas bonificações em ações; (b) a 
ignorância quanto ao verdadeiro valor patrimonial por ação, já que os balanços frequentemente subestim[av]am 
o valor venal dos ativos imobilizados; (c) a desatenção aos índices de preço/lucro; (d) o pequeno peso, no 
mercado, dos investidores institucionais que orientam suas compras e vendas por critérios técnicos; e (e) o mau 
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De acordo com diagnóstico de Norman Poser – representante da NYSE que integrava 

o grupo de trabalho criado por Octávio Gouveia de Bulhões para o estudo das legislações 

relativas a bolsas de valores e ao exercício da profissão de corretor de fundos públicos135 –, 

entre as diversas136 causas da atrofia do mercado de capitais brasileiro em 1966, podiam ser 

apontadas: (i) a cultura do investidor brasileiro, que tinha mais familiaridade com, e 

preferência por, letras cambiais e outros títulos de renda fixa pré-fixada137; (ii) o apego dos 

controladores brasileiros ao controle direto de suas empresas, o que reduzia a propensão das 

companhias a abrir o capital138; e (iii) a inflação galopante, a qual, apesar de normalmente 

associada ao desenvolvimento do mercado de ações (em contrapartida aos títulos de renda 

fixa pré-fixados), no caso brasileiro, erodiu completamente o valor dos investimentos em 

ações e espantou potenciais investidores do mercado (instalando o lemons equilibrium que 

culminaria com a crise especulativa de 1971). 

 

Em relação à cultura do investidor brasileiro e à sua preferência por alguns 

investimentos – letras cambiais e imóveis, por exemplo – sobre as ações, é interessante notar 

																																								 																					
aconselhamento ao público em geral, quanto à composição das suas carteiras e quanto às épocas de comprar e 
vender”.  
135 De acordo com GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 147, referido grupo era composto por Denio 
Chagas Nogueira (representando a SUMOC), José Cavalcanti Neves (membro da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional), Sérgio Augusto Ribeiro (representante da Caixa de Amortização), Ney Souza Ribeiro 
Carvalho (representante da BVRJ), Ernesto Barbosa Tomanik (representante da Bovespa), Ary Waddington 
(preposto do corretor Henrique Guedes de Mello e diretor de companhia de investimento), Pedro Leitão da 
Cunha (diretor de companhia de investimento) e Norman Poser (representante da NYSE). 
136 Em outra análise sobre as causas da atrofia do mercado acionário, GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., 
p. 145, afirmam que ela estava relacionada aos problemas existentes “[(i)] numa economia cronicamente 
inflacionária (responsável pela concentração das transações em poucas ações), [(ii)] nas bolsas de valores 
pessimamente organizadas (propiciando a manipulação), [(iii)] no monopólio dos corretores públicos, [(iv)] na 
forma de atuação das sociedades de investimento (marcada por “certas práticas predatórias”) e [(v)] numa 
legislação inadequada (por não resguardar os direitos dos acionistas minoritários), além de [(vi)] uma 
tributação penalizadora do mercado (com impostos excessivos sobre os rendimentos)”. 
137 A popularidade das letras de câmbio, emitidas pela primeira vez pelo Banco do Brasil e popularizadas pela 
Finasa S.A., se devia, em boa medida, (i) à isenção de imposto de renda de que gozavam; e (ii) à prática de 
vendê-las com desconto aos investidores, de forma a contornar a limitação de rentabilidade de títulos de renda 
fixa determinada pelo Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933 (a Lei de Usura). Para análise detalhada sobre 
o funcionamento do mercado de letras de câmbio e sua preponderância sobre o mercado de ações, ver BANCO 
INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., pp. 57-64. Juntamente com títulos de renda fixa, o apreço 
dos brasileiros pelo investimento em imóveis, ainda mais considerando as pressões inflacionárias que 
caracterizaram os anos 1960, também contribuía para a baixa procura por títulos de renda variável (i.e., ações) 
nesse período. Nesse sentido, ver TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 123. 
138 Nas palavras de POSER, op. cit., p. 1287, companhias brasileiras raramente iam ao mercado e, quando isso 
acontecia, eram ainda controladas por grupos familiares “unwilling to let go of control”. Segundo Poser, (p. 
1287, nota de rodapé nº 12), “there probably does not exist in Brazil a single example of Adolf Berle’s ‘modern 
corporation’, in which management and ownership are divorced’”. 



	

	 121 

como os resultados de uma pesquisa de opinião realizada pelo IBOPE em 1966139 refletem 

as impressões de Poser referidas acima. Conforme indicados nas Tabelas nº 2 e 3 abaixo, 

tais resultados, exemplificativamente, (i) confirmam a preferência dos investidores 

brasileiros por títulos de renda fixa, depósitos bancários e imóveis (os quais, somados, 

correspondiam a (a) mais de 60% (sessenta por cento) das escolhas de investimento recentes; 

e (b) mais de 70% (setenta por cento) das intenções ou escolhas de investimentos futuros), 

sobre o investimento em ações140; (ii) evidenciam que a dificuldade de realizar os ganhos ou 

prejuízos de seus investimentos – i.e., liquidá-los em momentos de necessidade de recursos 

–, característica mais pronunciada nas ações brasileiras, negociadas em um mercado 

atrofiado e ilíquido, do que nas letras de câmbio, as quais circulavam facilmente no país no 

período analisado, era considerada o principal fator de resistência à decisão de investimento 

em ações, seguido de perto pela baixa confiança de que gozavam as empresas brasileiras em 

1966141; e (iii) indicam a predileção do investidor brasileiro por investimentos passivos (e.g., 

ações preferenciais, em oposição a ações ordinárias; títulos de renda fixa ou depósitos 

bancários, em oposição a ações (mesmo considerando o interesse manifestado de “comprar 

mais ações”142)), ainda que em prejuízo da potencial rentabilidade.  

 

PERGUNTA 
INVESTIMENTOS 

Imóveis 
Dep. 

bancários 
Ações 

Letras de 
câmbio 

Joias 
arte 

US$ Deb. Outros 

Dentre as várias 
possibilidades de 
investimento oferecidas 
ao público, quais delas 
V.Sa. escolheu 
recentemente? 

25,6% 25,6% 13,4% 11,6% 6,4% 3,2% 1,9% 12,3% 

Que percentagem de sua 
renda V.Sa. aplicou nos 
últimos investimentos 
escolhidos? 

25,4% 20,8% 14,3% 16,2% 13,8% 13% 9% - 

Se V.Sa. tivesse de 
investir hoje, que tipos de 
investimento escolheria 

46,3% 7% 12,1% 18,1% 6,1% 4,4% 0,1% 5,9% 

Tabela	nº	2	–	Pesquisa	de	opinião	IBOPE	1966	–	Alternativas	de	investimentos 

																																								 																					
139 BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., pp. 68-70. 
140 Ver linha 1 da Tabela nº 2. No mesmo sentido (indicando a preferência de investidores brasileiros por 
imóveis e títulos de renda fixa após a crise especulativa de 1971), ver TEIXEIRA; GUERREIRO, op. cit., p. 
30. 
141 Ver linha 6 da Tabela nº 3. 
142 Ver linha 4 da Tabela nº 3. 
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PERGUNTA RESPOSTAS 

Se V.Sa. escolhesse o mercado de 
ações, quais delas preferiria? 

Preferenciais Ordinárias Nenhuma 
79% 19% 2% 

Como se sente relativamente aos 
seus investimentos em ações? 

Satisfeito Insatisfeito Indiferente 
77% 22% 1% 

Na opinião de V.Sa. os dividendos 
são? 

Satisfatórios Pequenos Sem opinião 
53% 43% 3% 

Se V.Sa. pudesse: 
Venderia as ações 

Compraria mais 
ações 

Sem opinião 

31% 65% 4% 
V.Sa. acha que seus investimentos 
são rendosos? 

Sim Não Indiferente 
44% 54% 2% 

Por que V.Sa. não adquire ações? (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

27% 25% 19% 18% 7% 3% 8% 

Sendo: 
(a) Impossibilidade de resgate quando necessitar de capital; 
(b) Falta de confiança nas empresas; 
(c) Já comprou e não gostou; 
(d) Rentabilidade insatisfatória; 
(e) Não sabem como investir em ações; 
(f) Por causa dos impostos incidentes sobre dividendos; e 
(g) Indiferentes. 
Tabela	nº	3	–	Pesquisa	de	opinião	IBOPE	1966	–	Mercado	acionário 

 

No que diz respeito ao apego dos controladores brasileiros ao controle direto de suas 

empresas, por sua vez, seguindo o diagnóstico de Poser, alguns números e peculiaridades 

relativos ao mercado acionário brasileiro parecem indicar, mesmo após a implementação da 

Lei nº 4.728/65, a permanência do caráter personalíssimo das empresas brasileiras e o acerto 

da formulação daquele autor: (i) de acordo com Gatto, Faro e Almeida, apenas 700 

(setecentas) empresas se haviam arriscado a abrir o capital após a Lei nº 4.728/65143; e (ii) a 

maioria das empresas brasileiras ainda eram administradas por seus principais acionistas, 

frequentemente representantes de grupos familiares que as controlavam144. 

																																								 																					
143 Em suas palavras (GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 201) “e, mesmo assim, entre elas, apenas uma 
ínfima minoria tornara-se aberta de fato, no sentido de captar recursos do público e de devotar a ele, em 
contrapartida, o respeito a seus direitos de minoritários. Tudo o mais eram sociedades anônimas fechadas – 
que não recorriam ao público e dependiam apenas de um grupo de sócios, cada um responsável apenas pela 
parcela do capital subscrito”. 
144 Nas palavras de TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 125, “(...) os administradores de muitas empresas 
brasileiras não correspondem às aspirações dos seus acionistas. Muitas empresas no Brasil são administradas 
pelos seus principais acionistas, que, por sua vez, representam grupos familiares ou uniões de grupos 
familiares. Alegam os observadores que esses grupos estão acostumados a tomar dinheiro emprestado para 
financiar suas atividades, e não estão, em absoluto, dispostos a repartir seus lucros com outros acionistas. 
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Por fim, completando o panorama sobre a situação do mercado acionário brasileiro 

antes do estabelecimento das Leis nº 6.404/76 e 6.385/76, cabe ainda referir o pequeno 

número de sociedades anônimas privadas de grande porte então existentes no Brasil (as quais 

seriam as principais destinatárias e beneficiárias da legislação projetada). De acordo com 

Paulo Aragão, as sociedades anônimas representavam menos de 1% (um por cento) do total 

de sociedades empresariais do Brasil145. As sociedades limitadas, por outro lado, por conta 

de seus atrativos relacionados à obrigatoriedade de publicações e à facilidade de realização 

de reuniões de sócios, dentre outros, encontravam “largo emprego para firmas de 

propriedade de famílias e subsidiárias de sociedades estrangeiras cujo capital pertence[sse] 

integralmente a estas”146. Referidas vantagens, coerentes com o mercado acionário e com a 

dinâmica empresarial brasileira descrita nas subseções anteriores, faziam da esmagadora 

maioria das empresas brasileiras mais um obstáculo ao desenvolvimento de seu mercado de 

ações147. 

 

*** 

 

Considerando o panorama do mercado de ações brasileiro nos anos que antecederam 

o estabelecimento da infraestrutura institucional objeto deste trabalho, descrito acima, 

podem ser destacados, como fatores relevantes na conformação daquela infraestrutura, (i) o 

baixo nível de desenvolvimento, capilaridade e liquidez do mercado acionário brasileiro; (ii) 

a atuação incipiente das bolsas de valores como agentes reguladores daquele mercado; (iii) 

a presença de debilidades estruturais que colaboravam para a emergência de práticas 

predatórias e especulativas e reforçavam a desconfiança dos investidores brasileiros nas 

companhias e no mercado nacionais; (iv) a preferência dos investidores brasileiros por 

																																								 																					
Assim, mesmo que aceitem acionistas minoritários, ficam insensíveis aos pedidos de informações acerca dos 
negócios da empresa”. 
145 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 229. 
146 BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., p. 29. De acordo com o trabalho, os atrativos 
principais das sociedades limitadas eram “(i) não há exigências quanto à convocação e realização de reuniões, 
nem à publicação de atas; (ii) não é obrigada a publicar balanços; (iii) não está sujeita à tributação referente ao 
excesso de reservas em relação ao capital social integralizado, tornando-a assim um meio adequado à retenção 
de lucros, fator muito importante no Brasil, onde existe a carência de crédito”. 
147 Nas palavras de BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., p. 27, “[p]or constituir uma 
participação cuja transferência só se opera mediante alteração contratual, por não possuir certificados de ações 
e não poder emitir debêntures, a Limitada permanece à margem do mercado financeiro (excetuados os 
empréstimos bancários a curto prazo) e não preenche os requisitos essenciais para tomar parte no 
desenvolvimento do mercado brasileiro de títulos”. 
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investimentos de renda fixa ou imóveis sobre ações; e (v) a pouca representatividade das 

sociedades anônimas, de grande ou pequeno porte, como forma de organização da atividade 

empresarial brasileira, preponderantemente estruturada na forma de sociedades limitadas, 

em linha com os interesses de grupos familiares que a controlavam.  

 

Considerando os fatores econômicos, ideológicos, políticos e regulatórios que 

caracterizaram o Brasil nos anos 1950 e 1960, acima descritos, faz-se necessária, para a 

compreensão das determinantes do estabelecimento da Lei nº 6.404/76 e da Lei nº 6.385/76 

e do mercado acionário que pretendiam criar, a análise do impacto daqueles fatores na 

conformação do programa político criado e implementado pelos governos militares – 

fortemente orientados pela ideia de planejamento como instrumento de promoção de 

desenvolvimento – entre 1964 e 1976. A tal análise se dedica a subseção 2.2 subsequente. 

 

2.2 O programa de desenvolvimento e o desenho da infraestrutura institucional do 

mercado acionário: a política e a economia brasileira entre 1964 e 1976 

 

Conforme destacado anteriormente, instalado por meio do golpe de 31 de março de 

1964, o regime militar encontrou (i) uma economia brasileira (a) caracterizada por inflação 

crescente e fora de controle; (b) com profundas restrições de liquidez e de crédito (em parte, 

decorrentes da própria inflação e das medidas adotadas pelos Governos Kubitschek, Quadros 

e Goulart para combatê-la); (c) em momento crucial na consolidação de sua mudança de 

perfil produtivo (i.e., passando de uma economia agrária para uma economia 

predominantemente industrial) e, portanto, com forte demanda de recursos para o 

financiamento de investimentos relevantes; (d) em crescente desequilíbrio externo; e (ii) um 

país politicamente (x) dividido; (y) marcado por sucessivos solavancos institucionais 

recentes (e.g., suicídios, renúncias e impedimentos); e (z) orientado, externamente, na 

direção de maior distanciamento em relação aos interesses e à política externa norte-

americana (por conta da PEI iniciada no Governo Quadros e reforçada no Governo Goulart). 

 

Nesse contexto, representando o golpe resposta não-institucional de determinados 

setores conservadores da sociedade brasileira à referida polarização, à percepção, por tais 

setores, do risco crescente de radicalização à esquerda e, de maneira geral, à instabilidade 

política que marcou os primeiros anos da década de 1960, é compreensível que a agenda 

principal dos primeiros anos de regime tenha sido, do ponto de vista político, “propiciar ao 
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País, tão perturbado em sua tranquilidade e na segurança de seu futuro, uma sensação de 

confiança que lhe permitisse retomar o trabalho sem as incertezas quanto ao dia seguinte”148, 

i.e., suprimir pressões sociais e políticas contraditórias149 de forma a consolidar a 

estabilidade, e, do ponto de vista econômico, “obter, em prazo relativamente curto, a 

recuperação financeira e econômica”150 e “restaurar no Brasil a ordem econômica e 

financeira”151, i.e., combater, por meio da adoção de medidas drásticas, o “descalabro 

financeiro e econômico” que a inflação representava.  

 

Em outras palavras, e postas à parte (i) eventuais convicções políticas acerca da 

legitimidade da revolução vitoriosa de 1964 (na terminologia oficial então adotada) e (ii) 

considerações sobre a adequação dos meios escolhidos pelos militares para a consecução de 

seus objetivos, é possível afirmar que, em seus movimentos anteriores à radicalização que 

seguiria, o regime militar se preocupou principalmente (pelo menos oficialmente) em 

promover a “reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil (...), [a] 

restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa Pátria”152 e criar 

condições políticas (i.e., estabilidade) e econômicas (i.e., redução da inflação) para que, por 

meio de programas políticos e econômicos criados posteriormente, as dificuldades 

econômicas e políticas brasileiras referidas acima fossem enfrentadas.  

 

É à luz de tais considerações, portanto, que devem ser compreendidas as medidas e 

os programas adotados pelos Governos Castello Branco, Costa e Silva, Médici e Geisel 

objeto das subseções 2.2.1 e 2.2.2 subsequentes. 

 

																																								 																					
148 CASTELLO BRANCO, Humberto de Alencar. Mensagem ao Congresso Nacional remetida pelo 
Presidente da República na abertura da sessão legislativa de 1965. Brasília: [s.n.], 1965, p. 9 (disponível em 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/mensagem-ao-congresso-nacional/mensagem-
ao-congresso-nacional-castelo-branco-1965/view; consulta realizada em 3 de janeiro de 2018). 
149 O que ficava claro, por exemplo, pela supressão (i) das garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade 
e estabilidade (art. 7º) e da possibilidade de supressão de direitos políticos de parlamentares (art. 10) previstas 
no BRASIL. Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964. Brasília: [s.n.], 1964 (disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-64.htm; consulta realizada em 3 de janeiro de 2018); e (ii) dos 
partidos políticos (art. 18) prevista no BRASIL. Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965. Brasília: 
[s.n.], 1965 (disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-02-65.htm; consulta realizada em 3 de 
janeiro de 2018). 
150 CASTELLO BRANCO, op. cit., p. 10. 
151 BRASIL. Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964. Brasília: [s.n.], 1964, p. 1. 
152 BRASIL. Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964. Brasília: [s.n.], 1964, p. 1. 



	

	 126 

2.2.1 Os primeiros anos do regime militar e seus planos: o PAEG, o PD, o PED, as MBAG 

e o I PND 

 

O Governo Castello Branco representou, como se disse, os esforços iniciais do 

regime militar no sentido de promover e estabelecer condições materiais – políticas e 

econômicas – que permitissem a implementação, posterior, de programas econômicos de 

desenvolvimento. Nesse sentido, as medidas por ele adotadas tiveram caráter 

predominantemente emergencial, temporário, e instrumental: uma vez assegurada a 

estabilidade política – consubstanciada na restauração da autoridade e das capacidades de 

atuação do Estado, “inteiramente dissolvidas”153 no Governo Goulart – e saneadas as 

dificuldades econômicas – essencialmente, reduzidos a inflação, o desequilíbrio externo e a 

insuficiência dos mecanismos de financiamento da atividade produtiva –, o governo 

brasileiro poderia retomar a atividade de planejamento e reforçar sua intervenção no domínio 

econômico com a finalidade de promover o desenvolvimento da economia nacional. 

 

Referidas medidas emergenciais, temporárias e instrumentais assumiram, sob 

Castello Branco, formas diversas154. Para fins do presente trabalho, cumpre destacar (i) a 

criação do Conselho Consultivo de Planejamento (“Consplan”); (ii) as iniciativas previstas 

sob o PAEG; (iii) a aprovação das leis relacionadas à regulação do mercado financeiro e de 

capitais; e (iv) a mudança de orientação da política externa brasileira. 

 

Criado por meio do Decreto nº 55.722, de 2 de fevereiro de 1965, o Consplan 

materializava a preocupação do Governo Castello Branco com o fortalecimento da 

capacidade de diálogo e planejamento do governo federal brasileiro. Presidido pelo 

Presidente da República e secretariado pelo Ministro do Planejamento, o órgão155 tinha como 

																																								 																					
153 CASTELLO BRANCO, op. cit., p. 9. 
154 A título exemplificativo, CASTELLO BRANCO, op. cit. mencionava a adoção (pretérita e futura) de 
medidas que variavam desde a implementação de controles salariais a alterações na política educacional 
brasileira, passando por iniciativas de maior integração regional, pela reforma do sistema habitacional e da lei 
de remessa de lucros e pelo realinhamento da política externa brasileira à política externa norte-americana. 
Adicionalmente a tais medidas, não se pode deixar de mencionar, do ponto de vista político, a imposição dos 
Atos Institucionais nº 1, 2, 3 e 4, dedicados, grosso modo, a restringir direitos políticos e liberdades de 
parlamentares, instrumentalizar o poder de legislar do Poder Executivo, extinguir partidos políticos e aprovar 
um novo texto constitucional para o país (fortalecendo a capacidade de atuação do Estado brasileiro). 
155 O Consplan era composto por 19 (dezenove) membros, sendo eles (i) o Presidente da República; (ii) o 
Ministro do Planejamento; (iii) 4 (quatro) representantes das classes trabalhadoras; (iv) 4 (quatro) 
representantes das classes produtoras; (v) 1 (um) representante da imprensa e dos órgãos de divulgação da 
opinião pública; (vi) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Economia; (vii) 4 (quatro) técnicos, sendo 
2 (dois) do campo da economia, 1 (um) do campo da sociologia e 1 (um) da engenharia; e (viii) 3 (três) 
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principal objetivo “estabelecer a ligação entre os diversos setores sociais, econômicos e 

políticos do país e o Ministério da Fazenda”156, e permitir, assim, a discussão de ampla gama 

de temas entre tais setores e o governo federal. Dentre os temas mais relevantes discutidos 

no âmbito do Consplan durante o Governo Castello Branco, destacam-se, por exemplo, (i) 

as propostas de regulação das atividades das bolsas de valores e dos corretores, e do mercado 

de capitais157; e (ii) o PAEG. 

 

Elaborado a 8 (oito) mãos por Octávio Gouveia de Bulhões (então Ministro da 

Fazenda), Roberto Campos (então Ministro do Planejamento), Mario Henrique Simonsen e 

José Luiz Bulhões Pedreira, o PAEG consistia essencialmente em um programa emergencial 

de estabilização econômica a ser implementado entre 1964 e 1966. A abordagem do 

problema econômico adotada pelo PAEG, pode-se dizer, se caracterizava pela defesa da 

intervenção do Estado na economia158 e pelo gradualismo (apesar da orientação ideológica 

pessoal de Castello Branco – adepto do neo-liberalismo e defensor da preponderância do 

mercado como fator de promoção de desenvolvimento159 (i.e., da racionalidade de suporte 

ao mercado) – e da oposição da ortodoxia neo-liberal, defensora de medidas de estabilização 

mais radicais).  

 

De acordo com Simonsen, os objetivos declarados do plano eram “(i) amortecer a 

taxa inflacionária(...); (ii) acelerar a taxa de crescimento (...); (iii) aliviar desequilíbrios 

setoriais e regionais e as tensões criadas pela desigualdade social; (iv) assegurar, mediante 

																																								 																					
representantes de companhias ou organizações estaduais ou regionais de planejamento ou desenvolvimento 
econômico. 
156 De acordo com verbete respectivo no CPDOC (disponível em 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/conselho-consultivo-de-planejamento-
consplan; consulta realizada em 3 de janeiro de 2018). 
157 De acordo com GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., pp. 146-147, o relatório preparado pelo grupo de 
trabalho criado por Octávio Gouveia de Bulhões para o estudo das legislações estrangeiras relativas a bolsas 
de valores e ao exercício da profissão de corretor de fundos públicos (referido na nota de rodapé nº 135 desta 
Parte II, acima) foi submetido à análise do Consplan e à discussão, naquele foro, com representantes da BVRJ 
e da Bovespa. 
158 De acordo com GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., pp. 122-123, o PAEG defendia a atuação do setor 
público como meio de promoção de desenvolvimento econômico em países subdesenvolvidos, a qual se 
baseava nos argumentos de que “(i) o livre jogo das forças de mercado não garante necessariamente a formação 
de um volume desejável de poupança; (ii) o sistema de preços nem sempre incentiva adequadamente a 
formação de economias externas (investimentos em educação, estradas, etc.), dada a desvinculação entre a 
respectiva rentabilidade e a produtividade social correspondente; (iii) o livre jogo das forças de mercado não 
leva necessariamente a uma distribuição satisfatória da renda nacional entre pessoas e regiões; e (iv) a eficácia 
do sistema de preços pode ser apreciavelmente distorcida pelas imperfeições espontâneas ou institucionais do 
mercado”. 
159 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 121. 
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uma apropriada política de investimentos, adequadas condições de emprego produtivo (...); 

e (v) restaurar a viabilidade do balanço de pagamentos”160.  

 

Para a consecução de tais objetivos, o PAEG previa a adoção tanto de medidas 

isoladas (e.g., a “supressão de subsídios que vinham sendo concedidos ao trigo e à gasolina 

através de uma taxa cambial fictícia”161; criação do “salário-educação”162) quanto, em 

relação a determinadas áreas e problemas, de políticas e reformas mais amplas, compostas 

por medidas correlacionadas entre si (e.g., “reforma habitacional, (...) reformas agrária e 

tributária”163), as quais tinham por finalidade promover todos ou quase todos os objetivos 

referidos simultânea ou coordenadamente. Entre tais políticas, considerando o escopo deste 

trabalho, se destacou a reforma do sistema financeiro e do mercado de capitais. 

 

Retomando, com maior intensidade, a preocupação do governo federal em relação 

aos mecanismos para canalização da poupança privada para o setor produtivo contemplada 

no PEM (idealizado no Governo Kubitschek, em 1958)164 – e que permaneceria latente nos 

anos Governos Quadros e Goulart –, e considerando o potencial impacto positivo do 

estabelecimento de um mercado financeiro e de capitais (i) no combate à inflação (na medida 

em que possibilitaria a redução do crédito e do gasto público sem comprometer a realização 

de novos e necessários investimentos, por exemplo); (ii) na aceleração do crescimento (uma 

vez que permitiria o acúmulo de recursos necessários para a realização de novos e vultosos 

investimentos pelas empresas brasileiras sem o apoio do crédito público); (iii) na redução de 

desigualdade social (por meio, por exemplo, da democratização do capital social das 

empresas165); (iv) na promoção da produtividade nacional (na medida em que tais mercados 

forneceriam alternativas de financiamento que permitiriam a realização de investimentos 

relacionados ao crescimento e à concentração empresarial, assim como aos consequentes 

ganhos de escala produtiva); e (v) no reequilíbrio do balanço de pagamentos brasileiro (uma 

vez que aliviaria a necessidade de captação de recursos no exterior pelo Estado brasileiro 

																																								 																					
160 SIMONSEN, 1975a, pp. 61-62. 
161 CASTELLO BRANCO, op. cit., p. 10. 
162 CASTELLO BRANCO, op. cit., p. 36. 
163 CASTELLO BRANCO, op. cit., p. 36. 
164 Ver notas de rodapé nº 36 e 37 desta Parte II, acima. 
165 Faço referência a iniciativas como a criação do FUNDECE, referido anteriormente (nota de rodapé nº 109 
desta Parte II, acima), as quais criavam incentivos fiscais para estimular a abertura de capital de empresas 
brasileiras e que tinham por objetivos declarados, também, promover a dispersão de seu capital social. 
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para a concessão de crédito público), o PAEG colocou a reforma da legislação bancária e do 

mercado de capitais na ordem do dia do Governo Castello Branco. 

 

Em relação ao sistema financeiro e à legislação bancária, os principais166 

desdobramentos do PAEG foram, conforme mencionado anteriormente167, e a criação do 

CMN e do BCB por meio da aprovação da Lei nº 4.595/65. No que diz respeito ao mercado 

de capitais propriamente dito, os principais avanços promovidos pelo PAEG, também 

referidos, foram a aprovação da Lei nº 4.728/65 e criação dos incentivos materiais 

regulatórios representados, exemplificativamente, pelo FUNDECE, pela Lei nº 4.357/64, 

pela Lei nº 4.506/64 e pelo Decreto-Lei nº 157/67. 

 

São ilustrativos das motivações subjacentes às regras aplicáveis ao mercado de 

capitais acima referidas – e elucidativos dos mecanismos e dispositivos escolhidos pelo 

legislador – os objetivos expressos do PAEG no tocante ao desenvolvimento do mercado de 

capitais, especificamente. De acordo com Trubek, Vieira e Sá168, a redação original do 

PAEG determinava que, no âmbito do programa, o estímulo à abertura de capital das 

sociedades anônimas – que corresponderia à melhor forma de “compatibilizar o controle 

democrático das empresas com a imposição tecnológica das dimensões associadas às 

economias de escala” – se daria por meio (i) da concessão de estímulos fiscais, 

particularmente, através do imposto de renda, às sociedades anônimas abertas; (ii) dentro de 

uma política geral de estímulos fiscais à poupança, de incentivos às aplicações das 

poupanças pessoais na subscrição de novas ações de sociedades anônimas abertas; (iii) da 

reestruturação das sociedades de investimento, protegendo o público no que diz respeito ao 

lançamento de novas ações; e (iv) da reorganização das bolsas de valores, dando maior 

seletividade às suas transações. 

 

Nesse sentido, à luz de tais motivações e estímulos, é possível afirmar que a 

regulação do mercado acionário brasileiro formulada no âmbito do PAEG – e que serviria 

de base para a criação da Lei nº 6.404/76 e da Lei nº 4.685/76 mais de uma década depois – 

																																								 																					
166 Conforme mencionado por GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 130, a Lei nº 4.380, de 21 de agosto 
de 1964, que criou o Sistema Financeiro de Habitação, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e o Plano 
Nacional de Habitação também poderia ser considerada como uma das leis relativas ao sistema financeiro 
relevantes criadas no período. 
167 Ver subseção 2.1.4, acima. 
168 TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., pp. 133-134. 
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se orientava, em síntese, pelo objetivo (i) imediato de estimular novas aberturas de capital 

por empresas brasileiras, ou seja, de desenvolver um mercado primário169 de ações que 

servisse como forma de captação de recursos para o financiamento de novos e custosos 

investimentos, por exemplo, sem dedicar o mesmo tipo de preocupação ao desenvolvimento 

de um mercado acionário secundário, o qual serviria antes como rota de liquidez para 

investidores e acionistas (e, frequentemente, como mecanismo de especulação) do que como 

mecanismo de acúmulo e realocação de capitais potencialmente produtivos; e (ii) mediato 

de compatibilizar algum grau de dispersão do capital social (decorrente da abertura de capital 

referida) com o necessário – porque determinado pela imposição tecnológica das dimensões 

associadas aos ganhos de escala – engrandecimento da empresa nacional, ou seja, de 

estabelecer uma estrutura regulatória que permitisse, ao mesmo tempo, a captação de 

recursos da poupança popular (o que, apesar da designação democratização do capital 

social, não representaria, necessariamente, grau relevante de dispersão do capital social das 

sociedades anônimas que ofertassem publicamente suas ações) e a concentração (tanto 

empresarial quanto do poder econômico e político de seus controladores) que possibilitaria 

a formação de empresas e conglomerados grandes o suficiente para gerar e apropriar ganhos 

de escala. 

 

Nessa ordem de ideias é que devem ser compreendidos, por exemplo, (i) os 

incentivos regulatórios e fiscais embutidos na Lei nº 4.728/65 e criados por meio do 

FUNDECE, da Lei nº 4.357/64, da Lei nº 4.506/64 e do Decreto-Lei nº 157/67 – os quais se 

aplicavam, praticamente em sua totalidade, apenas a novas emissões de ações; (ii) as 

alterações da disciplina dos corretores e das bolsas de valores promovidas pela Lei nº 

4.728/65 – as quais procuravam restringir a possibilidade de condutas predatórias e 

fraudulentas, de forma a estabelecer um nível mínimo de confiança do pequeno investidor, 

necessário para a aquisição, por ele, de novas ações; e (iii) a proliferação dos tipos de títulos 

e valores mobiliários (de capital, de dívida e de natureza mista) que poderiam ser emitidos 

– os quais conferiam ao controlador das sociedades anônimas em abertura de capital maior 

flexibilidade, permitindo, por meio de um arranjo combinado de valores mobiliários 

distintos, a concomitante manutenção do controle político e a captação de recursos. 

																																								 																					
169 Corroborando a afirmação, PEDREIRA, 1975a, p. 35, segundo o qual “Bolsa é, por definição, mercado 
secundário, ou seja, auxiliar de um mercado primário, e sua função é estimular os investidores no mercado 
primário, ao lhes dar a perspectiva de liquidez das aplicações realizadas. O que interessa ao desenvolvimento 
do país (...) é a criação de um mercado primário de ações, o que jamais será conseguido apenas com a elevação 
artificial das cotações da Bolsa”. 
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Por fim, como a última das medidas emergenciais, temporárias e instrumentais 

tomadas pelo Governo Castello Branco relevante para a compreensão da infraestrutura 

institucional objeto deste trabalho, cabe ainda mencionar a mudança de orientação da 

política externa brasileira que o caracterizou, destinada, sobretudo, à recomposição “do 

prestígio internacional da nossa Pátria”170 e ao restabelecimento do equilíbrio externo 

brasileiro.  

 

Rompendo com a PEI, que o antecedeu, Castello Branco procurou instrumentalizar, 

novamente, um alinhamento automático com os EUA, “retomando as questões de inserção 

ideológica no contexto ocidental e de Guerra Fria, porém, pressupondo que a manutenção 

da segurança deveria redundar em apoio ao processo de desenvolvimento”171 brasileiro. 

Nesse sentido, após o rompimento das relações diplomáticas com Cuba em 1964 e a 

alteração por que passou a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962172, Castello Branco foi 

capaz de obter “o reescalonamento da dívida externa brasileira e um empréstimo de quase 

US$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares) da Aliança para o Progresso, a política 

americana que procurava dar uma resposta à Revolução Cubana”173.  

 

Ao longo do Governo Castello Branco, no entanto, os resultados de tal realinhamento 

com os EUA, apesar do início promissor, foram decepcionantes: não houve mudança 

significativa no volume de exportações brasileiras para aquele país e, exceto pelos anos de 

1964 e 1965, as importações brasileiras de produtos norte-americanos voltaram a crescer e 

se recuperaram aos níveis anteriores ao golpe de 1964. Por conta disso, o abandono posterior 

de tal política de reaproximação e a retomada das diretrizes básicas da PEI indicam ter sido 

o Governo Castello Branco um hiato na definição da política externa brasileira e que, 

																																								 																					
170 Ver nota de rodapé nº 152 desta Parte II, acima. 
171 OLIVEIRA, op. cit., pp. 107-108. 
172 De acordo com CASTELLO BRANCO, op. cit., p. 95, “[c]oube ao atual Governo a tarefa de reformular 
alguns dos dispositivos da Lei nº 4.131m escoimando-a dos aspectos xenófobos, e conferindo-lhe as 
características de um nacionalismo pragmático. Assim é que se aboliram as distinções entre o capital original 
e reinvestimento, pois elas só serviam para incentivar as remessas e desestimular os ingressos de novos 
recursos. Suprimiram-se, do mesmo modo, as limitações quantitativas à movimentação de capitais e de seus 
ingressos, visto que tais limitações não foram bem-sucedidas nem no Brasil nem em outros países que as 
adotaram. Preferiu-se dar liberdade aos movimentos estrangeiros, submetendo-os, todavia, aos riscos inerentes 
a essa liberdade”. 
173 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 121. 
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“conceitualmente, as políticas externas dos governos militares [posteriores] mantiveram os 

princípios da PEI” 174 de multilateralidade e autonomia. 

 

Conforme referido anteriormente, consubstanciando essencialmente uma estratégia 

emergencial para o período de transição (1964-1967), o PAEG (cujas metas estiveram longe 

de ser plenamente atingidas) teve resultados econômicos mistos no que diz respeito ao 

combate efetivo à inflação, mas, (i) demonstrando o aumento da preocupação do Governo 

Castello Branco com a atividade de planejamento econômico e (ii) sendo acompanhado do 

fortalecimento do papel do Poder Executivo (e, portanto, de sua capacidade de intervenção) 

decorrente dos Atos Institucionais nº 1, 2, 3 e 4 e da Constituição outorgada em 24 de janeiro 

de 1967, o programa serviu razoavelmente ao objetivo preparatório das condições 

necessárias para a retomada daquela atividade, das políticas e programas 

desenvolvimentistas correlatos ao planejamento pelos governos que o sucederam. 

 

Reflexo da existência de tais condições foi o PD, elaborado nos últimos dias do 

Governo Castello Branco. Formulado pelo Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada 

(EPEA, posteriormente designado Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e, portanto 

“(E)(I)PEA”) – organização técnica especializada vinculada ao Ministério do Planejamento 

– o PD foi o primeiro esforço de programação de longo prazo do regime militar. Traçando 

uma estratégia decenal (1967-1977) de desenvolvimento, o PD compreendia, segundo 

Simonsen175, “um plano de perspectiva no qual se estabeleciam metas (...) e orçamentos de 

formação de capital” para custear (i) as despesas regulares do governo federal; (ii) as 

despesas dos governos estaduais e municipais; e (iii) as projeções estimadas dos 

investimentos das empresas privadas nos setores de habitação, aço, metais não ferrosos, 

indústria mecânica e elétrica, produtos químicos de base, infraestrutura, construção, 

comunicações, energia elétrica e mineração. 

 

Quando assumiu a Presidência da República em 15 de março de 1967, Artur da Costa 

e Silva herdou de Castello Branco, além do PD, (i) uma economia brasileira (a) recessiva, 

desde 1966; (b) ainda marcada pela inflação (a despeito dos esforços de estabilização 

																																								 																					
174 OLIVEIRA, op. cit., pp. 107-108. 
175 SIMONSEN, 1975a, pp. 63-64. 
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implementados sob o PAEG); (c) com razoável capacidade industrial ociosa176 – decorrente, 

em parte, da redução drástica do crédito e do gasto público adotadas com a finalidade de 

combater a escalada dos preços; (d) caracterizada pela deterioração das condições de vida 

de boa parte da população177; e (ii) politicamente, um país ainda caracterizado por (x) 

polarização excessiva e (y) enfrentamentos ideológicos cada vez mais radicais (em 

decorrência da progressiva supressão de liberdades políticas que, iniciada em Castello 

Branco, viria a caracterizar o Governo Costa e Silva), ou seja, um cenário não muito distinto 

daquele que encontrou Castello Branco 3 (três) anos antes. 

 

As maiores diferenças entre os períodos iniciais de ambos os governos, no entanto, 

eram (i) a conjuntura econômica internacional – mais favorável em 1967 e nos anos que 

seguiram do que entre 1964 e 1967; e (ii) o aparelhamento do Estado brasileiro para o 

exercício de sua atividade de planejamento – relacionado, em boa medida, (a) aos esforços 

de reconstrução, desde o início do Governo Castello Branco, das séries estatísticas e da 

coleta de dados econômicos e sociais que foram negligenciados nos anos que antecederam 

o golpe, e (b) ao estabelecimento, também por Castello Branco, de órgãos e entidades 

vinculadas ao Ministério do Planejamento compostas por técnicos capazes de processar os 

dados levantados e propor medidas e soluções tecnicamente eficientes a serem adotadas pelo 

governo federal.  

 

Nessa ordem de ideias, refletindo tanto as condições políticas e econômicas herdadas 

de Castello Branco quanto a capacidade de planejamento do Estado brasileiro por ele 

(re)construída, dentre as medidas adotadas por Costa e Silva, tendo em vista o escopo deste 

																																								 																					
176 LAGO, Luiz Aranha Correa. A Retomada do crescimento e as distorções do “milagre”, 1967-1974. In: 
ABREU, op. cit., p. 214. 
177 De acordo com LAGO, op. cit., p. 214, referida deterioração das condições de vida – relacionada, também, 
às medidas anti-inflacionárias adotadas pelo Governo Castello Branco – criava pressões sociais que “pareciam 
exigir uma retomada do crescimento para legitimar o regime”. Interessante, nesse aspecto, observar a 
divergência entre a realidade social brasileira no período e o discurso oficial do Governo Costa e Silva, nos 
termos do qual (SILVA, Arthur da Costa. Mensagem ao Congresso Nacional remetida pelo Presidente da 
República na abertura da sessão legislativa de 1968. Brasília: [s.n.], 1968, p. 7 (disponível em 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/mensagem-ao-congresso-nacional/mensagem-
ao-congresso-nacional-costa-e-silva-1968/view; consulta realizada em 30 de dezembro de 2017): “Ao dar 
conta a Vossas Excelências do cumprimento do primeiro período do mandato que me confiaram em nome do 
povo brasileiro, quero assinalar, antes de mais nada, a atmosfera de tranquilidade e paz reinante em todo o País, 
que vem propiciando a realização de trabalho fecundo, nas áreas de administração a cargo do Governo como 
no âmbito dos empreendimentos particulares. O simples fato de não ter havido registro de agitação constitui 
evidência de sentimento geral de confiança nos propósitos do Governo e na sua capacidade de manter a ordem 
sem recurso à violência”. Como se verá a seguir, a imposição do Ato Institucional nº 5 por Costa e Silva sugere 
que a realidade social e política não estivesse tão calma quanto o descrito na Mensagem ao Congresso referida. 
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trabalho, podem ser destacadas (i) a imposição do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro 

de 1968 (“AIT nº 5/68”); e (ii) a formulação do PED. 

 

Consolidando o movimento de radicalização implementado por meio dos atos 

institucionais que o antecederam, os quais envolveram a supressão de direitos políticos de 

parlamentares, a extinção dos partidos políticos e a elaboração de um novo texto 

constitucional (em 1967), e com a finalidade declarada oficialmente de manter “a ordem, a 

segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e 

social do país”178, o AIT nº 5/68 procurou combater “atos nitidamente subversivos oriundos 

dos mais distintos setores políticos e culturais”179 por meio da atribuição, ao Presidente da 

República, dos direitos de, exemplificativamente, (i) dissolver o Congresso Nacional, as 

Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores (art. 2º); (ii) intervir em Estados e 

Municípios (art. 3º); e (iii) suspender direitos políticos de qualquer cidadão (art. 4º). Nessa 

ordem de ideias, do ponto de vista dos poderes e das capacidades auto-atribuídos ao Poder 

Executivo brasileiro, considerando o escopo deste trabalho, é relevante ressaltar o 

progressivo isolamento dos governos militares em relação à realidade econômica e social – 

e a blindagem de suas políticas e programas em relação aos interesses e às necessidades da 

sociedade e da economia brasileiras – e o crescente grau de discricionariedade (praticamente 

irrestrito) envolvido em suas decisões180 – o que, por um lado, facilitaria a aprovação de leis 

e a orientação da política econômica nos anos vindouros e, por outro, aumentaria o risco de 

inefetividade de tais leis e orientações uma vez que, como demonstra a experiência, 

instituições efetivas dependem do local knowledge181 que emerge apenas em regimes 

democráticos de governo. Voltaremos ao ponto no Capítulo 3 deste trabalho, abaixo. 

																																								 																					
178 BRASIL. Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Brasília: [s.n.], 1968, p. 1 (disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm; consulta realizada em 3 de janeiro de 2018). 
179 BRASIL. Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Brasília: [s.n.], 1968, p. 1. 
180 Interessante a defesa de tal discricionariedade (que cresceu, pelo menos, até 1974) por Emílio Garrastazu 
Médici em sua mensagem ao Congresso Nacional em 1970. Em suas palavras (MÉDICI, Emílio Garrastazu. 
Mensagem ao Congresso Nacional. Brasília: [s.n.], 1970, p. 8 (disponível em 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/emilio-medici/mensagens-ao-
congresso/mensagem-ao-congresso-nacional-de-1970; consulta realizada em 5 de janeiro de 2018), “[o] 
intervencionismo estatal não se caracteriza, entretanto, unicamente pela distensão, cada vez maior, do seu 
campo de incidência, mas ainda pela forma segundo a qual a ação do poder público se desenvolve. A 
complexidade crescente da vida moderna obriga, realmente, a que se abra espaço sempre mais largo à 
competência discricionária da administração, a fim de se assegurar aos mecanismos estatais mais agilidade de 
movimentos e maior eficiência no desempenho de suas tarefas. A liberdade que a administração adquire, pelo 
acréscimo de seu poder discricionário, reflete-se, contudo, na liberdade individual, cujos limites, ao menos, se 
tornam imprecisos, quando envolvidos na zona cinzenta de juízos informados pela conveniência 
administrativa”. 
181 Ver nota de rodapé nº 4 da Parte III deste trabalho, abaixo. 
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Economicamente, o Governo Costa e Silva se caracterizou pela elaboração do PED, 

plano emergencial de duração projetada de 2 (dois) anos (1968-1970) que substituiu o PD 

(que não chegou propriamente a ser implementado). Sua diferença mais significativa em 

relação ao PD, além do período de duração, consistiu na formulação de uma política anti-

inflacionária baseada não na ideia de inflação da procura (demanda), mas na de inflação de 

custos182. Nesse sentido, o PED promoveu medidas como a desoneração de alguns produtos 

utilizados como matéria-prima na cadeia produtiva de outros e o controle salarial de 

determinadas categorias para reduzir a força de tais fatores no movimento inflacionário 

brasileiro. Conjuntamente, postergou o pagamento de alguns impostos por determinados 

setores econômicos e expandiu linhas de crédito, destravando investimentos privados 

planejados havia tempo. Seus resultados, especialmente no que concerne à aceleração da 

atividade produtiva, foram expressivos: após leve declínio em 1967, o crescimento do PIB 

brasileiro atingiu 9,30% (nove inteiros e trinta centésimos por cento), em 1968, e 9,0% (nove 

por cento), em 1969183; a indústria de transformação e de construção e os serviços industriais 

de utilidade pública também cresceram a taxas de dois dígitos no período184. 

 

Finalmente, do ponto de vista da política externa brasileira, conforme antecipado, o 

Governo Costa e Silva retomou os princípios que informavam a PEI. Nesse sentido, a partir 

da constatação do insucesso da política de interdependência desenvolvida no Governo 

Castello Branco, Costa e Silva implantou a Diplomacia da Prosperidade185, que enfatizava 

“o caráter estratégico do setor externo para a consecução d[os] objetivos [de 

desenvolvimento brasileiros]”, acolhendo sua contribuição e colaboração, mas 

compreendendo seu caráter supletivo186 – i.e., subordinado aos interesses nacionais. 

 

																																								 																					
182 SIMONSEN, 1975a, p. 65. A inflação da procura (demanda) seria aquela em que o principal vetor da 
pressão inflacionária é a demanda por produtos ou crédito (primeiro cresce o consumo, depois os preços). A 
inflação de custos, por outro lado, seria aquela em que uma alta nas matérias primas ou em outros custos de 
produção de produtos empurram a alta nos preços dos produtos finais (as crises do petróleo, por exemplo, 
foram causa de pressões inflacionárias em todos os países do mundo, em maior ou menor grau). 
183 SIMONSEN, 1975a, p. 67. 
184 LAGO, op. cit., pp. 216-217. 
185 Nas palavras de SILVA, op. cit., p. 131, “A Diplomacia da Prosperidade baseia-se na convicção de que o 
desenvolvimento é uma responsabilidade nacional – a ser exercida principalmente através de instrumentos 
internos. Reconhece o Governo, contudo, o caráter estratégico do setor externo, tanto em termos de comércio 
como de capitais e técnica. Por isso, acolhe a colaboração estrangeira, mas compreende seu caráter supletivo”. 
186 OLIVEIRA, op. cit., p. 121. 
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Quando Emílio Garrastazu Médici tomou posse do cargo de Presidente da República, 

em 30 de outubro de 1969, a economia (ainda afetada pela alta inflação) e a produção 

industrial brasileiras cresciam a passos largos187. Demonstração do sucesso da 

implementação, pelos Governos Castello Branco e Costa e Silva, do PAEG – responsável 

pelo fortalecimento da capacidade de planejamento do Estado brasileiro – e do PED – que, 

com abordagem mais heterodoxa, combinou medidas de combate à inflação com estímulos 

a determinados investimentos – referido crescimento se intensificaria nos anos seguintes, e 

marcaria o período do milagre brasileiro sob Médici. 

 

Reforçando a convicção das vantagens do planejamento na promoção do 

desenvolvimento econômico que marcara, em maior ou menor grau, os governos que o 

antecederam, em seu discurso de posse, Médici reafirmou o compromisso de sua gestão com 

a formulação de um “grande plano diretor”, por meio do qual todos os esforços de 

planejamento seriam coordenados, integrados e sistematizados”188. Apesar disso, 

considerando a filosofia de continuidade e aperfeiçoamento das conquistas obtidas e dos 

mecanismos desenvolvidos pelos governos militares anteriores, em sua Mensagem ao 

Congresso de 31 de março de 1970189, Médici indicou que “não proceder[ia], de imediato, à 

elaboração de novo plano global” e que, exceto no que modificados pelas MBAG (as quais 

seriam apresentadas proximamente), “permenece[riam] em vigor os programas e projetos já 

aprovados”. 

 

De acordo com a referida Mensagem ao Congresso Nacional, as MBAG – que 

teriam, portanto, caráter transitório e preparatório para a elaboração do grande plano diretor 

de Médici – definiriam “o conjunto das ações governamentais, notadamente na área das 

grandes prioridades”, destinadas a promover os objetivos de desenvolvimento do Governo 

Médici. Referidos objetivos, que orientariam todos os anos de sua gestão, compreendiam, 

																																								 																					
187 De acordo com BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 
14 (disponível em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/medici/i-pnd-
72_74/view; consulta realizada em 5 de janeiro de 2018), entre 1964 e 1970, o PIB brasileiro avançou 52% e 
a produção industrial cresceu em 69%. 
188 Nas palavras de MÉDICI, Emílio Garrastazu. Discurso de posse, pronunciado a 30 de outubro de 1969. 
Brasília: [s.n.], 1969, p. 36 (disponível em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-
presidentes/emilio-medici/discursos/1969/04.pdf/view; consulta realizada em 5 de janeiro de 2018), “[h]omem 
da caserna, creio nas virtudes da disciplina, da ordem, da unidade de comando. E creio nas messes do 
planejamento sistematizado, na convergência de ações, no estabelecimento das prioridades. E, porque assim o 
creio, é que tudo farei por coordenar, integrar, totalizar nossos esforços – tantas vezes supérfluos, redundantes, 
contraditórios, dispersivos – em uma tarefa global, regida por um grande plano diretor”. 
189 MÉDICI, 1970b, p. 13. 



	

	 137 

nas palavras do Presidente da República e ex-aluno da Escola Superior de Guerra190, (i) 

“esforços no sentido de que [fosse] alcançado um ritmo de desenvolvimento acelerado e 

sustentável”, compatibilizado com “a estabilidade interna, consubstanciada na segurança”; 

(ii) a promoção do “maior grau possível de privatismo e de descentralização do poder 

econômico”; (iii) o “incremento substancial da produção agrícola e do aumento das 

exportações”, de forma a promover o reequilíbrio da relação entre o desenvolvimento do 

setor industrial e do setor agrário; (iv) o “incremento das exportações a fim de fortalecer a 

capacidade de importar os equipamentos indispensáveis à implantação de uma tecnologia 

atualizada” no Brasil; (v) a “integração do País a uma economia mundial extremamente 

dinâmica”; e (vi) a continuidade da “verdadeira revolução operada no campo econômico, 

completando a reformulação do sistema bancário, das instituições financeiras e do mercado 

de capitais, iniciada em março de 1964”. 

 

As MBAG (1970-1971) – e o I PND (1972-1974), que as sucedeu –, de fato, 

materializaram os objetivos referidos e especificaram não apenas as áreas prioritárias da ação 

governamental – dentre as quais se destacam, para fins deste trabalho, (i) a aceleração do 

desenvolvimento tecnológico e científico; e (ii) o fortalecimento do poder de competição da 

indústria nacional191 – mas, também, as metas quantitativas a serem atingidas na, e as 

políticas e medidas que deveriam ser adotadas para, consecução daqueles objetivos. Nesse 

sentido, prevendo como meta ou objetivo, por exemplo, (a) o crescimento do PIB “a uma 

taxa mínima entre 7% (sete por cento) e 9% (nove por cento) ao ano (...), com a orientação 

de conduzir a economia brasileira para uma expansão dinâmica da ordem de 10% (dez por 

cento) ao ano”192, e estabelecendo como medida para o atingimento da meta referida a 

“elevação progressiva de investimento da média de 15% (quinze por cento) a 16% (dezesseis 

por cento), para mais de 18% (dezoito por cento), até 1975”193, as MBAG procuravam criar 

condições para que a economia brasileira, crescendo em ritmo acelerado e sustentável, 

integrasse o país à economia internacional em posição não periférica; (b) a “elevação 

																																								 																					
190 MÉDICI, Emílio Garrastazu. Aula inaugural proferida na Escola Superior de Guerra, na Guanabara, a 
10 de março de 1970. In: MÉDICI, Emílio Garrastazu. Nova consciência de Brasil. Rio de Janeiro: [s.n.], 
1973, pp. 65-70 (disponível em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-
oficiais/catalogo/medici/nova-consciencia-de-brasil/view; consulta realizada em 5 de janeiro de 2018). 
191 De acordo com SIMONSEN, 1975a, p. 68, as outras 2 (duas) prioridades definidas pelas MBAG eram (i) 
a revolução na educação e aceleração do programa de saúde e saneamento; e (ii) a revolução na agricultura e 
no abastecimento. 
192 MÉDICI, 1970b, p. 13. 
193 SIMONSEN, 1975a, p. 69. 
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progressiva de investimento da média de 15% (quinze por cento) a 16% (dezesseis por 

cento), para mais de 18% (dezoito por cento), até 1975”, as MBAG pretendiam capacitar as 

empresas brasileiras a desenvolverem e absorverem novas tecnologias e, assim, com sua 

produtividade fortalecida, se tornarem capazes de competir internacionalmente e, 

novamente, de reposicionar a economia brasileira na hierarquia da divisão do trabalho 

internacional194; e (c) a promoção de descentralização do poder econômico e do incremento 

da produção agrícola, as MBAG determinavam a criação dos Programas de Integração 

Nacional (PIN), de Integração Social (PIS) e de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agro-

Indústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA).  

 

O I PND, instituído por meio da Lei nº 5.727, de 4 de novembro de 1971, 

essencialmente estendeu as MBAG no tempo e em escopo195. Formalizando, oficialmente, 

o Modelo Econômico Brasileiro de Desenvolvimento – que consistia “no modo brasileiro de 

organizar o Estado e moldar as instituições para, no período de uma geração, transformar o 

Brasil em nação desenvolvida”196 – o I PND estabelecia, grosso modo, dez metas cuja 

realização deveria se dar no período compreendido entre 1972 e 1974, as quais se orientavam 

por 3 (três) objetivos principais. Referidos objetivos nacionais do desenvolvimento 

brasileiro eram: (i) “colocar o Brasil, no espaço de uma geração, na categoria das nações 

desenvolvidas”197; (ii) “duplicar, até 1980, a renda per capita do Brasil, devendo verificar-

se, para isso, crescimento anual do PIB equivalente ao dos últimos 3 (três) anos”198; e (iii) 

“elevar a economia, em 1974, às dimensões resultantes de um crescimento anual do PIB 

entre 8% e 10%”199. Em relação às metas, para os fins deste trabalho, cumpre destacar 5 

(cinco) delas: (a) a “consecução dos objetivos nacionais de desenvolvimento e 

transformação social mediante processo de competição capaz de assegurar níveis 

																																								 																					
194 Corroborando a preocupação desenvolvimentista de reposicionar a economia brasileira internacionalmente, 
de acordo com SIMONSEN, 1975a, p. 68, as MBAG enunciavam, como “objetivo-síntese”, orientador de 
todas as medidas ali previstas, “o ingresso do Brasil no mundo desenvolvido, até o final do século [XX]”. 
195 Nesse sentido, de acordo com comentário ao I PND publicado n’O Estado do Paraná em 17 de setembro de 
1971, intitulado “Plano da Revolução” (íntegra da notícia constante de BRASIL. Projeto do I Plano Nacional 
de Desenvolvimento: comentários e editoriais. Brasília: [s.n.], 1971, p. 15 (disponível em 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/medici/i-pnd-projeto-_-
comentarios/view; consulta realizada em 5 de janeiro de 2018), “[m]as estava reservado, ao governo Emílio 
Médici e ao ministro Reis Velloso, o papel de consolidadores da obra de planificação revolucionária, levando 
a programação do desenvolvimento a uma esfera ainda mais ampla, extravasando do campo estritamente 
econômico para a esfera social”. 
196 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 14. 
197 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 14. 
198 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 15. 
199 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 15. 
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internacionais de eficiência aos setores público e privado”200; (b) a “implantação de novos 

instrumentos para modernizar a empresa nacional, fortalecendo-lhes a capacidade 

competitiva e eliminando as condições de desigualdade em que opera, relativamente à 

estrangeira”201; (c) a “mobilização ainda mais intensa do sistema financeiro nacional e do 

mercado de capitais, para maior participação no financiamento da formação real de capital 

do setor privado e na criação de sólidas estruturas das empresas (...), bem como utilização 

dos instrumentos financeiros já criados, no BNDE e em outros organismos oficiais, para a 

grande empresa ou grandes empreendimentos nacionais”202; (d) a “implementação da 

Política Tecnológica Nacional, que permita a aceleração e orientação da transferência de 

tecnologia para o País, associada a forte componente de elaboração tecnológica própria”203; 

e (e) a “abertura social, para assegurar a participação de todas as categorias sociais nos 

resultados do desenvolvimento, bem como a descentralização do poder econômico (...), 

[sendo instrumento financeiro dessa política o programa de] abertura do capital das 

empresas”204. 

 

Para o atingimento destas metas – e, indiretamente, para a consecução daqueles 

objetivos – o I PND estabelecia, de um lado, elementos e condições cujas existência e 

verificação eram necessárias e, de outro, diversas medidas, estímulos e incentivos a serem 

implementados pelo governo federal e por agentes econômicos privados no sentido de criar 

tais condições e possibilitar o atingimento daquelas metas. Considerando o escopo deste 

trabalho, cumpre destacar, entre referidos elementos e condições: (i) a “incorporação dos 

modernos instrumentos de evolução das economias desenvolvidas, entre os quais se 

destacam (x) a influência crescente do Governo na gestão do sistema econômico, com 

expansão de seus investimentos e de sua capacidade de regulamentar (...) [e] (y) a coerência 

e a racionalidade das decisões, mediante planejamento a longo prazo”205; (ii) “criação de 

uma economia que capacite o Brasil a enfrentar a competição econômica e tecnológica 

moderna”206; e (iii) a “vitalidade do setor privado, originada de uma nova concepção de 

empresa, inclusive com tendência a fusões e a modernas estruturas de produção e 

																																								 																					
200 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 7. 
201 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 7. 
202 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, pp. 7-8. 
203 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 8. 
204 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 8. 
205 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 17. 
206 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 17. 
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comercialização”207. Novamente, considerando o escopo deste trabalho e as metas acima 

referidas, cumpre destacar entre as medidas, estímulos e incentivos indicados sob o I PND: 

(a) a implementação de uma “política de capitalização capaz de desenvolver o sistema 

financeiro e o mercado de capitais que desempenhem papel mais destacado na formação do 

capital real das empresas e na melhoria de sua estrutura financeira”208; (b) a “criação de 

modelo brasileiro de capitalismo industrial, que institucionalize o Programa de Promoção de 

Grandes Empreendimentos Nacionais, destinado a criar a grande empresa nacional, ou levar 

a empresa brasileira a participar em empreendimentos de grande dimensão em setores de 

alta prioridade”209; (c) a implementação da “política de modernização da empresa nacional, 

privada e pública, quer quanto à tecnologia, quer quanto à capacidade gerencial, 

equacionando-se aí os problemas de inovação tecnológica, de custos e de novos métodos de 

gestão e controle”210; (d) a manutenção e/ou criação de “incentivos fiscais do imposto de 

renda à fusão e à incorporação de empresas, conjugando-as à abertura de capital, na forma 

do Decreto-Lei nº 1.182/72211”212; (e) a “modernização e reorganização industrial – pelo 

fundo específico, no BNDE, para financiar fusões e a reorganização técnica e administrativa 

na indústria [e] (...) pelo Fundo de Desenvolvimento do Mercado de Capitais (em fase de 

esquematização), associado à colocação de ações e debêntures no mercado, para financiar 

projetos de expansão e reorganização de empresas”213; (f) a continuidade da “ação 

progressiva já em curso relativamente à reformulação da estrutura do sistema [financeiro e 

do mercado de capitais]; (...) da política de incentivo a fusões no sistema financeiro (...); [e 

do estímulo à] tendência à formação de conglomerados, sejam puramente financeiros (...), 

do tipo voltado para a diversificação de investimentos (...) ou ainda do tipo interessado na 

integração de grupo financeiro com grupo industrial e comercial; [tudo para] permitir a 

formação de sólidos grupos empresariais, com poder de competição e com adequada 

estrutura financeira”214; (g) a continuação “no tocante às Bolsas de Valores, da política de 

																																								 																					
207 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 18. 
208 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 21. 
209 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 21. 
210 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 21. 
211 O Decreto-Lei nº 1.182, de 16 de julho de 1971, para promover fusões, incorporações e abertura de capital 
de empresas consideradas de interesse para a economia nacional, permitia a reavaliação de bens do ativo 
imobilizado acima dos limites da correção monetária com isenção de imposto de renda incidente sobre tal 
acréscimo de valor. Com tal medida, pretendia-se estimular a criação da grande empresa nacional (por meio 
de fusões, aquisições e incorporações). 
212 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 22. 
213 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 22. 
214 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 50. 
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fortalecer o sistema, com um crescimento ordenado do volume global de recursos nelas 

aplicados, [procurando-se incentivar] a oferta de ações, pelo número de novas ações e pelo 

acesso à Bolsa, de novas empresas, aperfeiçoando-se, ainda, o sistema de acompanhamento 

e controle das operações do mercado”215; (h) a manutenção da “política de estímulos à 

abertura de capital das empresas – aperfeiçoando-se a respectiva regulamentação – com o 

duplo objetivo de melhorar a estrutura financeira do sistema empresarial e de ampliar as 

dimensões do mercado, pela oferta de maior número de papéis, reduzindo-se, 

consequentemente, as possibilidade de distorções prejudiciais ao seu desenvolvimento e 

consolidação”216; e (i) a aceleração das “as providências em curso para a reformulação da 

Lei das Sociedades Anônimas, acentuando-se a adequação desse diploma legal às condições 

dinâmicas do mercado e às perspectivas de sua futura evolução”217 

 

Nessa ordem de ideias, e, mais uma vez, considerando o escopo deste trabalho, (i) os 

objetivos, (ii) as metas, (iii) os elementos e condições, e (iv) as medidas previstas pelo I PND 

podem ser sintetizados esquematicamente da seguinte forma: 

 

OBJETIVOS 

NACIONAIS DO 

DESENVOLVIMENTO 

BRASILEIRO 
(norteadores do I 

PND) 

METAS 
(orientadas pelos 

Objetivos) 

 
ELEMENTOS E 

CONDIÇÕES 
(cuja existência era 
necessária para o 
atingimento das 

Metas) 

MEDIDAS E POLÍTICAS 
(para o atingimento das 
Metas e consecução dos 

Objetivos) 

(i) alçar o Brasil 
à categoria de nação 
desenvolvida (o que 
incluía a consideração 
de parâmetros como 
acesso à educação e 
saneamento básico, 
produtividade per 
capita, etc., além de 
crescimento 
econômico) 

(a) consecução dos 
objetivos nacionais de 
desenvolvimento e 
transformação social 
mediante processo de 
competição capaz de 
assegurar níveis 
internacionais de 
eficiência para os setores 
público e privado 

 (I) desenvolver o 
sistema financeiro e o 
mercado de capitais para 
formação do capital real 
das empresas brasileiras, 
melhorando suas 
estruturas financeiras e 
permitindo que compitam 
internacionalmente 
(II) modernização da 
empresa nacional no que 
diz respeito à tecnologia e 
à gestão, incrementando 
sua eficiência e 
competitividade 

(b) implantação de 
novos instrumentos para 
modernizar a empresa 
nacional, fortalecendo sua 
capacidade competitiva 

																																								 																					
215 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 51. 
216 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 51. 
217 BRASIL. I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND): 1972/74. Brasília: [s.n.], 1972, p. 51. 
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(ii) duplicar a 
renda per capita 
brasileira até 1980 (o 
que incluía tanto o 
crescimento 
significativo do PIB 
quanto a 
redistribuição dos 
resultados do 
crescimento entre a 
população) 

(c) abertura social e 
descentralização do poder 
econômico por meio da 
abertura de capital das 
empresas nacionais 

 (III) em relação às 
Bolsas de Valores, 
estimular a formação de 
um mercado acionário 
primário por meio da 
manutenção de incentivos 
à abertura de capital 

(iii) elevar a 
economia, em 1974, 
às dimensões 
resultantes de um 
crescimento anual do 
PIB entre 8% e 10% 
(o que significava não 
apenas altas taxas de 
crescimento 
econômico mas a 
mudança qualitativa 
do perfil produtivo da 
economia brasileira 
(que passaria a ser 
composta por grandes 
empresas e 
conglomerados, 
atuantes em 
segmentos 
tecnologicamente 
avançados, por 
exemplo)) 

(d) mobilização 
ainda mais intensa do 
sistema financeiro 
nacional e do mercado de 
capitais para maior 
participação no 
financiamento da 
formação real de capital 
do setor privado bem 
como utilização dos 
instrumentos financeiros já 
criados, no BNDE e em 
outros organismos oficiais, 
para a grande empresa ou 
grandes empreendimentos 
nacionais 

(1) incorporação 
de elementos 
modernos das 
economias 
desenvolvidas como 
influência crescente do 
governo na economia 
por meio de 
investimento e de 
regulação 

(IV) estimular, por 
meio de incentivos 
fiscais, a fusão e a 
incorporação de empresas 
para formação de sólidos 
grupos empresariais com 
poder de competição  

(2) vitalidade do 
setor privado 
originada de uma nova 
concepção de empresa, 
que incorpore a 
tendência moderna a 
fusões 

(V) alterar a Lei das 
S.A. de forma a adequá-la 
às condições dinâmicas 
do mercado e às 
perspectivas de sua futura 
evolução 
(VI) institucionalizar 
programa de promoção de 
grandes empreendimentos 
nacionais destinado a 
criar a grande empresa 
nacional 

(e) implementação 
da Política Tecnológica 
Nacional que permita 
aceleração e transferência 
de tecnologia para o país 

(3) condições 
que capacitem a 
economia e a empresa 
brasileira a enfrentar a 
competição econômica 
e tecnológica moderna 

(VII) modernização da 
empresa nacional tendo 
em vista a questão da 
inovação tecnológica 

Tabela	nº	4	–	Quadro	esquemático	I	PND	–	Objetivos,	Metas,	Condições	e	Medidas 

 

A análise da Tabela nº 4 acima, permite a identificação de algumas ideias e objetivos 

característicos do I PND que permearam e influenciaram o processo de estabelecimento da 

infraestrutura institucional objeto deste trabalho. Sem prejuízo de análise detalhada mais 

adiante, por ora, é possível afirmar exemplificativamente que, no programa de governo de 

Médici, (i) a grande empresa nacional, com estrutura financeira sólida e com ganhos de 

escala crescentes, assumia papel crucial no processo de desenvolvimento econômico na 
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medida em que, imaginava-se, teria capacidade de competir internacionalmente em 

condições de igualdade; (ii) ao desenvolvimento tecnológico e à capacidade de absorção de 

tecnologia estrangeira de determinados setores produtivos brasileiros era atribuída grande 

relevância na medida em que permitiam, de um lado, o aumento da produtividade da 

economia nacional (que poderia se aproximar da produtividade da economia de uma nação 

desenvolvida) e, de outro, a mudança de seu perfil produtivo (que poderia elevar a economia 

brasileira a um novo patamar qualitativo); e (iii) o mercado de capitais brasileiro e a Lei das 

S.A. deveriam ser modernizados para possibilitar, de um lado, o desenvolvimento de um 

mercado acionário primário (em que o capital social das companhias poderia ser 

democratizado), que permitiria o acúmulo de recursos necessário ao engrandecimento da 

empresa nacional e, de outro, facilitar operações de concentração como fusões e 

incorporações entre companhias dos setores industrial, comercial e financeiro, também 

relacionadas ao crescimento lateral e vertical das grandes empresas nacionais. 

 

Cumpre, por fim, apresentar, como último aspecto do Governo Médici relevante para 

os fins deste trabalho, a alteração da política externa brasileira por ele implantada. No mesmo 

sentido do movimento de retorno aos princípios da PEI iniciado por Costa e Silva – i.e., de 

afastamento da ideia de interdependência e de alinhamento automático aos EUA –, o Projeto 

Brasil Potência218 adotado por Médici reforçava a ideia de multilateralismo e de sujeição da 

conjuntura internacional e dos interesses estrangeiros aos interesses e ao projeto de 

desenvolvimento brasileiros. Nas palavras do próprio Médici, considerando “os círculos 

concêntricos de nossas relações internacionais” e as constatações de que “somos latino-

americanos e de que participamos da América, do Hemisfério Ocidental, da civilização 

cristã, da democracia, da comunidade de povos de língua portuguesa e do mundo 

subdesenvolvido”, “todo esforço do Brasil no trato com as outras nações será sempre no 

sentido do imperativo do desenvolvimento nacional, [predominando] sempre o interesse 

nacional”219. 

 

Considerando o exposto acima, apresentadas algumas das características principais 

do período e dos programas iniciais do regime militar, cumpre, em seguida, apresentar o 

programa de governo no âmbito do qual se concluiu a formulação da infraestrutura 

																																								 																					
218 OLIVEIRA, op. cit., p. 140. 
219 MÉDICI, 1970, p. 72. 
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institucional do mercado acionário brasileiro objeto deste trabalho. A este objetivo se dedica 

a subseção 2.2.2 subsequente. 

 

2.2.2 O Governo Geisel e a consolidação de um programa de desenvolvimento: o II PND 

 

Retrospectivamente, é possível afirmar que os resultados econômicos positivos, em 

boa medida decorrentes da implementação do I PND, e a repressão política foram as 

características mais marcantes do Governo Médici. O fim do milagre econômico – marcado 

pelo crescimento de 17% (dezessete por cento) da produção industrial e de 14% (catorze por 

cento) do PIB em 1973220 –, no entanto, trouxe também o fim dos anos de chumbo, período 

marcado pelo “exercício do poder sem limites e sem prestação de contas, sem oposição, sem 

incômodos da livre imprensa e sem compromissos políticos a criar embaraços ao 

voluntarismo da política econômica”221. 

 

Nesse sentido, se, do ponto de vista político, o Governo Geisel, iniciado em 15 de 

março de 1974, seria marcado pela progressiva – ainda que lenta – abertura e restauração de 

direitos políticos222, do ponto de vista econômico, sua característica principal seria a 

continuidade “de ideais e de planos para a ação governamental” em relação aos governos 

militares que o antecederam. Nas palavras de Ernesto Geisel223, tal continuidade não 

implicava, entretanto, “imobilismo”, mas a adaptação de políticas e programas existentes 

para (i) adequá-los às novas circunstâncias externas e (ii) atender a “novos objetivos e a 

novas prioridades que decorr[iam], naturalmente, do estágio de progresso mais elevado já 

alcançado pelo país”. 

																																								 																					
220 NETTO, Dionísio Dias Carneiro. Crise e esperança, 1974-1980. In: ABREU, 2014, p. 243. 
221 NETTO, 2014, p. 243. 
222 Nas palavras de GEISEL, Ernesto. Primeira reunião ministerial em 19 de março de 1974. In: GEISEL, 
Ernesto. Discursos: volume I, 1974. Brasília: Assessoria de Imprensa e Relações Públicas da Presidência da 
República, 1975, p. 38 (disponível em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-
oficiais/catalogo/geisel/discursos-vol-i-1974-1/view; consulta realizada em 6 de janeiro de 2018), “[q]uanto ao 
setor político interno, envidaremos sinceros esforços para o gradual, mas seguro, aperfeiçoamento democrático, 
ampliando o diálogo honesto e mutuamente respeitoso e estimulando maior participação das elites responsáveis 
e do povo em geral, para a criação de um clima salutar de consenso básico e a institucionalização acabada dos 
princípios da Revolução de 64. Os instrumentos excepcionais de que o Governo se acha armado para 
manutenção da atmosfera de segurança e de ordem, fundamental para o próprio desenvolvimento econômico-
social do país sem pausas de estagnação nem, muito menos, retrocessos sempre perigosos, almejo vê-los não 
tanto em exercício duradouro ou frequente, antes como potencial de ação repressiva ou de contenção mais 
enérgica e, assim mesmo, até que se vejam superados pela imaginação política criadora, capaz de instituir, 
quando for oportuno, salvaguardas eficazes e remédios prontos e realmente eficientes dentro do contexto 
constitucional”. 
223 GEISEL, 1974, pp. 36-37. 
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Nessa ordem de ideias é que se deu a concepção do II PND, o programa econômico 

que viria a concentrar os objetivos, as metas, e as medidas cuja consecução e implementação 

orientaria o Governo Geisel entre 1975 e 1979: não se tratava de “abandonar o Primeiro 

Plano Nacional de Desenvolvimento (...) mas, de fato, (...) de completá-lo, prolongá-lo e de 

complementá-lo através do Segundo Plano em elaboração, dentro de diretrizes básicas 

análogas, porém adequadas à presente situação e à sua possível evolução nos próximos 

anos”224. Dentre os aspectos de tal “situação presente”, destacavam-se as “fortes influências 

inflacionárias” chegadas do exterior, originadas da Guerra do Yom Kippur e da resposta da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo ao apoio norte-americano a Israel, que 

elevaram significativamente os preços do petróleo praticados internacionalmente em 1973. 

 

Nesse contexto, é compreensível a retomada, pelo II PND, por exemplo, das 

preocupações (i) anti-inflacionárias, marcantes dos Governos Castello Branco e Costa e 

Silva e de importância reduzida durante o Governo Médici; (ii) monetárias e fiscais, as quais 

teriam como objetivo, novamente, evitar a escalada dos preços sem comprometer a 

realização de investimentos prioritários, o financiamento da atividade industrial e a 

produtividade da economia brasileira; e (iii) cambiais, derivadas da necessidade da 

manutenção e, na medida do possível, expansão dos fluxos de capitais estrangeiros para o 

Brasil para fazer frente aos gastos crescentes com a importação de petróleo e derivados, 

evitando, assim, a deterioração do equilíbrio externo brasileiro. 

 

Programaticamente, nas palavras de João Paulo dos Reis Velloso225 – então Ministro 

do Planejamento –, o II PND repetia o I PND em suas preocupações fundamentais de 

promover “a integração com a economia mundial”, externamente, e “a configuração de uma 

economia industrial moderna”, internamente. Considerando a elevação dos preços do 

petróleo referida, no entanto, o II PND propunha alterações em relação ao programa que o 

antecedeu no que diz respeito, por exemplo, (i) à promoção das exportações brasileiras (que 

se daria pelo estímulo à inovação tecnológica e ao desenvolvimento novos de produtos, bem 

																																								 																					
224 GEISEL, 1974, p. 37. 
225 VELLOSO, João Paulo dos Reis. O II PND e as oportunidades do Brasil: pronunciamento na Escola 
Superior de Guerra em 13 de setembro de 1974. Brasília: [s.n.], 1974, p. 2 (disponível em 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/geisel/ii-pnd_reis-velloso/view; 
consulta realizada em 5 de janeiro de 2018). 
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como à diversificação das exportações226); (ii) à redução das importações (que decorreria de 

“um novo surto de substituição de importações (...) na área de setores básicos: insumos 

industriais básicos e bens de capital”227, financiado por grandes investimentos em indústrias 

básicas); e (iii) às funções a serem desempenhadas pela agricultura de alta produtividade no 

crescimento econômico e no reequilíbrio das contas externas brasileiras. 

 

Instituído pela Lei nº 6.151, de 4 de dezembro de 1974, o II PND estabelecia, de 

acordo com a terminologia utilizada na Mensagem nº 430, de 10 de setembro de 1974, ao 

Congresso Nacional228, os “objetivos básicos, a estratégia e os instrumentos gerais de ação 

do governo” a serem utilizados na implementação do modelo brasileiro de desenvolvimento 

no período de 1975 a 1979. Sob a designação “indicadores de perspectiva”229 (de forma 

semelhante aos “objetivos nacionais do desenvolvimento brasileiro” estabelecidos no I 

PND), o II PND previa que (i) “a renda per capita nacional, em 1979, ter[ia] ultrapassado a 

barreira dos US$ 1.000,00 (mil dólares)”; (ii) “em 1977, estar[ia] o Brasil ultrapassando a 

barreira dos US$ 100.000.000.000,00 (cem bilhões de dólares) em seu PIB”; (iii) “a criação 

de oportunidades de emprego (...) ultrapassar[ia] em 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) 

a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) a oferta de mão-de-obra disponível no mercado de 

trabalho”; (iv) “a população economicamente ativa, em 1980, já estar[ia] beirando os 

40.000.000 (quarenta milhões) de pessoas (...)”; e (v) “o nível do comércio exterior 

brasileiro, no final do II PND, estar[ia] acima dos US$ 40.000.000.000,00 (quarenta bilhões 

de dólares), ou seja, cerca de 15 (quinze) vezes o que era na altura de 1963”. 

 

Para atingir tais indicadores de perspectiva, de acordo com o II PND, o país deveria 

realizar determinadas tarefas, as quais, em seus termos, teriam “o sentido de conquistas 

econômicas e sociais de envergadura”230 (de forma semelhante aos “elementos e condições” 

estabelecidos no I PND). Dentre as 8 (oito) conquistas referidas no programa231, cumpre 

																																								 																					
226 VELLOSO, João Paulo dos Reis. A Nova estratégia: texto publicado n’O Globo de 24 de setembro de 
1974. Brasília: [s.n.], 1974, p. 8 (disponível em http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-
oficiais/catalogo/geisel/ii-pnd_reis-velloso/view; consulta realizada em 5 de janeiro de 2018). 
227 VELLOSO, 1974a, p. 7. 
228 BRASIL. II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979). Brasília: [s.n.], 1975, pp. 11 (disponível em 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/geisel/ii-pnd-75_79/view; consulta 
realizada em 6 de janeiro de 2018). 
229 BRASIL. II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979). Brasília: [s.n.], 1975, pp. 15-16. 
230 BRASIL. II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979). Brasília: [s.n.], 1975, p. 16. 
231 BRASIL. II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979). Brasília: [s.n.], 1975, pp. 15-16. 
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destacar, tendo em vista o escopo deste trabalho, as seguintes: (i) “o Brasil dever[ia] ajustar 

a sua estrutura econômica à situação de escassez de petróleo (...), [o que implicaria 

implementar uma política de] grande ênfase [no desenvolvimento] de indústrias básicas, 

notadamente do setor de bens de capital e de eletrônica pesada, assim como do campo dos 

insumos básicos, [de forma a permitir a substituição de] importações e, se possível, abrir 

novas frentes de exportação”, tudo isso para evitar o aumento do desequilíbrio externo da 

economia brasileira; (ii) “espera[va]-se consolidar, até o fim da década, uma sociedade 

industrial moderna e um modelo de economia competitiva, [o que implicaria] acelerar a 

substituição de importações em setores básicos [por meio de investimentos maciços], (...) e 

fortalecer a política de desconcentração [regional] industrial [considerando que o parque 

industrial do Centro-Sul do Brasil já estava em situação de plena utilização da capacidade 

industrial instalada]”; (iii) “a política científica e tecnológica, [que contaria com recursos de 

aproximadamente Cr$22.000.000.000,00 (vinte e dois bilhões de cruzeiros), deveria se 

desenvolver] com equilíbrio entre pesquisa aplicada e pesquisa fundamental, [de forma a 

permitir o desenvolvimento de novas tecnologias e sua utilização pela indústria nacional, 

incrementando sua competitividade internacional]; e (iv) “na integração com a economia 

mundial, ganha[ria] mais importância a conquista de mercados externos, principalmente para 

manufaturados e produtos primários não tradicionais (agrícolas e minerais), [o que 

implicaria maior] controle sob o déficit do balanço de pagamentos”. 

 

Analogamente ao estabelecido no I PND, o II PND também previu, sob a designação 

“objetivos e opções nacionais”232 (de forma semelhante às “metas” previstas no I PND), 

algumas diretrizes cuja observância permitiria o atingimento daqueles indicadores de 

perspectiva e colaboraria para a concretização das conquistas econômicas e sociais referidas 

acima. Em linha com a análise anterior, considerando o escopo deste trabalho, cumpre 

destacar, entre tais diretrizes, (i) “manter o crescimento acelerado dos últimos anos”; e (ii) 

“reafirmar a política de contenção da inflação pelo método gradualista”. 

 

Por fim, em equivalência lógica às medidas e políticas estabelecidas no I PND, o II 

PND detalhava as estratégias233 que deveriam ser implementadas pelo Governo Geisel com 

a finalidade de (i) promover os objetivos e opções nacionais, (ii) criar condições para a 

																																								 																					
232 BRASIL. II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979). Brasília: [s.n.], 1975, pp. 28-29. 
233 BRASIL. II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979). Brasília: [s.n.], 1975, pp. 47-54 e 125-126. 
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realização das conquistas econômicas e, ulteriormente, (iii) atingir os indicadores de 

perspectiva acima referidos. Nesse sentido, tendo em vista o objeto deste trabalho, cumpre 

destacar, dentre as estratégias previstas no programa, (a) “adoção de regime econômico de 

mercado, como forma de realizar o desenvolvimento com descentralização de decisões, mas 

com ação norteadora e impulsionadora do setor público”; (b) “utilização, para aceleração do 

desenvolvimento de certos setores, de estruturas empresariais poderosas, como a criação de 

grandes empresas, através da política de fusões e incorporações – na indústria, na 

infraestrutura, na comercialização urbana, no sistema financeiro (...) –, ou a formação de 

conglomerados financeiros, ou industriais financeiros (...)”; (c) “absorver, completamente 

ao esforço interno, poupança, tecnologia e capacidade gerencial externas”; (d) “uso de 

tecnologia industrial moderna, como forma de adquirir poder de competição (...)”; (e) 

“criação de fortes estruturas empresariais por meio de (w) apoio governamental, por 

intermédio do BNDE, (...) a projetos de grandes empresas nacionais ou à participação de 

empresas nacionais em grandes empreendimentos; (x) apoio à transformação de pequenas e 

médias empresas em grandes empresas, através de financiamentos concedidos para tal fim e 

de aportes de capital minoritários; (y) política de fusões e incorporações, com estímulos 

financeiros e fiscais (...), nos setores em que a excessiva disseminação de empresas lhes 

retire o poder de competição; (z) formação de conglomerados nacionais, realizando a 

integração financeira, financeiro-industrial (...) [com o objetivo central de promover] a 

produtividade no uso dos recursos (...) e a estrutura financeira sólida”; (e) “criação de 

mecanismos para dotar as empresas nacionais de condições razoáveis de competição, (...) 

[sanando deficiências relativas a] capital, financiamentos de longo prazo, tecnologia e 

capacidade gerencial”; (f) “expansão do crédito e dos meios de pagamento, [combinada 

com] seletividade do crédito (...) para incentivar a agropecuária e as exportações”; (g) 

“fortalecimento do mercado de ações [de forma] equilibrada entre os mercados primário e 

secundário, [por meio da manutenção] dos incentivos fiscais à subscrição e à compra de 

ações, [da regulamentação] dos investidores institucionais (...), [da instituição de] fundos 

especiais para a eventual captação de poupanças externas [e da flexibilização] das carteiras 

dos Fundos ligados ao Decreto-Lei nº 157; as Bolsas de Valores deverão exercer uma ação 

saneadora e didática sobre o mercado, tornando os investidores mais atentos à distribuição 

de dividendos, às relações preço/lucro e aos valores patrimoniais por ação, e menos 

preocupados com as oscilações especulativas a curto prazo das cotações”; (h) “criação de 

mecanismos especiais para a capitalização da empresa privada nacional [como, por exemplo, 

participações minoritárias, sem direito a voto, de titularidade do BNDE]; e (i) “reforma da 
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Lei das Sociedades Anônimas com os objetivos de (1) assegurar às minorias acionárias o 

direito de dividendos mínimos em dinheiro; (2) evitar que cada ação do majoritário possua 

valor de mercado superior a cada ação do minoritário; (3) disciplinar a distribuição de 

gratificações a diretores e empregados; (4) aperfeiçoar os mecanismos de auditoria (...); e 

(5) facilitar o funcionamento das sociedades de capital autorizado”.  

 

Nessa ordem de ideias, e, novamente, considerando o escopo deste trabalho, (i) os 

indicadores de perspectiva, (ii) as conquistas econômicas e sociais, (iii) os objetivos e opções 

nacionais e (iv) as estratégias previstas no II PND podem ser sintetizados esquematicamente 

da seguinte forma: 

 

INDICADORES DE 

PERSPECTIVA 
CONQUISTAS 

ECONÔMICAS E SOCIAIS 

OBJETIVOS E 

OPÇÕES 

NACIONAIS 
ESTRATÉGIAS 

(i) a renda per 
capita nacional, em 
1979, terá ultrapassado 
a barreira dos mil 
dólares (o que envolvia 
o crescimento 
significativo do PIB e, 
em alguma medida, a 
redistribuição dos 
resultados do 
crescimento entre a 
população e entre 
regiões) 

(a) consolidação de 
sociedade industrial 
moderna e de modelo de 
economia competitiva; 
dependia de substituição 
de importações em 
setores básicos e da 
política de 
desconcentração regional 
industrial (com impactos 
no desenvolvimento 
regional) 

(1) manter o 
crescimento 
acelerado dos 
últimos anos 

(I) adoção de regime 
econômico de mercado, como 
forma de realizar o 
desenvolvimento com 
descentralização de decisões, 
mas com ação norteadora e 
impulsionadora do setor 
público 
(II) reforma da Lei das 
Sociedades Anônimas para (1) 
assegurar dividendos mínimos 
aos minoritários; (2) evitar 
prêmio de controle; (3) 
disciplinar remuneração de 
diretores e empregados; (4) 
aperfeiçoar os mecanismos de 
auditoria (...); e (5) facilitar o 
funcionamento do capital 
autorizado 

(ii) em 1977, o 
PIB ultrapassará cem 
bilhões de dólares (o 
que envolvia, 
essencialmente, 
crescimento da 
atividade industrial e 
agrícola, além das 
exportações brasileiras) 

(b) a política 
científica e tecnológica 
implementada com 
equilíbrio entre pesquisa 
aplicada e pesquisa 
fundamental, para 
desenvolvimento de 
novas tecnologias e sua 
utilização pela indústria 
nacional, incrementando 
sua competitividade 
internacional e as 

(III) criação de fortes 
estruturas empresariais por 
meio de apoio governamental; 
apoio à transformação de 
pequenas e médias empresas 
em grandes empresas; política 
de fusões e incorporações, com 
estímulos financeiros e fiscais; 
formação de conglomerados 
nacionais, para produtividade 
no uso dos recursos e estrutura 
financeira sólida 
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exportações de novos 
produtos  

(IV) expansão do crédito e 
meios de pagamento, com 
seletividade do crédito (...) para 
incentivar a agropecuária e as 
exportações 
(V) fortalecimento do 
mercado primário e secundário 
de ações com incentivos fiscais, 
regulamentação dos 
investidores institucionais; 
Bolsas de Valores exercendo 
ação saneadora e didática sobre 
o mercado, tornando os 
investidores mais atentos à 
distribuição de dividendos, à 
relação preço/lucro e ao valor 
patrimonial por ação 

(iii) o nível do 
comércio exterior 
brasileiro, no final do II 
PND, estará acima dos 
quarenta bilhões de 
dólares (cerca de 15 
(quinze) vezes o que 
era na altura de 1963) 
(o que estava 
relacionado à 
promoção das 
exportações brasileiras 
e da substituição de 
importações de 
insumos e bens de 
capital) 

(c) ajuste da 
estrutura econômica à 
situação de escassez de 
petróleo; ajuste implicava 
ênfase no 
desenvolvimento de 
indústrias básicas (bens 
de capital, eletrônica, 
insumos básicos) para 
permitir a substituição de 
importações e, se 
possível, abrir novas 
frentes de exportação 

(VI) uso de tecnologia 
industrial moderna, como 
forma de adquirir poder de 
competição internacional 

(d) na integração 
com a economia mundial, 
ganha mais importância a 
conquista de mercados 
externos, principalmente 
para manufaturados e 
produtos primários não 
tradicionais (agrícolas e 
minerais), [o que 
implicava maior] controle 
sob o déficit do balanço 
de pagamentos 

(VII) criação de mecanismos 
para dotar as empresas 
nacionais de condições 
razoáveis de competição, (...) 
[sanando deficiências relativas 
a] capital, financiamentos de 
longo prazo, tecnologia e 
capacidade gerencial 
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(iv) a criação de 
oportunidades de 
emprego (...) 
ultrapassará em 
1.700.000 a oferta de 
mão-de-obra disponível 
no mercado de trabalho 
(ou seja, o atingimento 
do pleno emprego) 

 (2) reafirmar 
a política de 
contenção da 
inflação pelo 
método 
gradualista (o que 
incluía a 
contenção de 
gastos com 
salários e outros 
fatores de 
produção) 

(VIII) absorver, 
completamente ao esforço 
interno, poupança, tecnologia e 
capacidade gerencial externas 
(incluindo força de trabalho) 

(v) a população 
economicamente ativa, 
em 1980, já estará 
beirando os quarenta 
milhões de pessoas (a 
este ponto estão 
relacionadas as 
questões relativas à 
política educacional e 
de treinamento, de 
forma a capacitar o 
ingresso da população 
em crescimento no 
mercado de trabalho de 
uma economia 
industrializada 

 

Tabela	nº	5	–	Quadro	esquemático	II	PND	–	Indicadores,	Conquistas,	Objetivos	e	Estratégias 

 

A análise da Tabela nº 5, acima, por sua vez, permite identificar o reforço a algumas 

ideias contidas nos programas que antecederam o II PND e, simultaneamente, outras ideias 

e objetivos determinantes da regulação do mercado de ações que se criou entre 1960 e 1976. 

Nesse sentido, é possível afirmar exemplificativamente que, no programa de Geisel, (i) se 

reforçava a necessidade de criação e de estímulo da grande empresa nacional, que seria capaz 

de produzir bens de capital, insumos e tecnologia que, por sua vez, permitiam novo surto de 

substituição de importações, fortaleciam a competitividade da economia brasileira 

internacionalmente e evitavam o aumento do desequilíbrio externo do país; (ii) a Lei das 

S.A. deveria ser alterada para fortalecer alguns direitos e garantias dos acionistas 

minoritários234, essencialmente patrimoniais, de forma a tornar viável seu investimento na 

																																								 																					
234 De acordo com BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO, op. cit., pp. 29-30, os direitos dos 
acionistas minoritários sob o Decreto-Lei nº 2.627/40 eram, de fato, muito frágeis. De acordo com o 
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subscrição de novas ações e, assim, garantir a segurança financeira da grande empresa 

nacional; (iii) o Estado trabalharia em conjunto com a iniciativa privada (seja por meio da 

regulação, seja por meio da prestação de recursos financeiros) para fortalecer e capitalizar o 

mercado de capitais e financiar operações de concentração econômica (fusões, aquisições e 

incorporações) destinadas a engrandecer a empresa nacional e blindá-la da competição e das 

influências internacionais; e (iv) a modernização da empresa nacional, responsável por sua 

competitividade internacional, passava a incluir a modernização das técnicas de gestão, além 

da própria tecnologia produtiva, reflexo da precariedade da administração de empresas 

controladas por grupos familiares que caracterizavam a economia brasileira de então. 

 

Corroborando algumas das afirmações acima e agregando à análise do II PND a 

perspectiva de indivíduos envolvidos na formulação e na aplicação das medidas do 

programa do Governo Geisel acima indicadas, Trubek, Vieira e Sá235 sintetizaram as metas 

básicas que teriam orientado os esforços do governo brasileiro para o desenvolvimento de 

um mercado de capitais em: (i) manutenção dos esforços para reduzir a inflação236; (ii) 

aumento das taxas de poupança nacional237; e (iii) aumento da produtividade do capital 

empregado pelas empresas nacionais238, o que se desdobrava em (a) alocação mais eficiente 

																																								 																					
diagnóstico, por exemplo, “[a] lei de sociedades anônimas [Decreto-Lei 2.627/40] adota a filosofia do controle 
irrestrito pela maioria, dando à maioria das ações com direito a voto, o direito de eleger todos os diretores, 
aprovar os relatórios financeiros, declarar dividendos e, em suma, de decidir sobre todas as questões de 
interesse da sociedade. Verifica-se pois que na sociedade anônima brasileira a minoria praticamente não goza 
de qualquer proteção. (...) [S]e 5% ou mais dos acionistas com direito a voto tiverem condições para comprovar 
em juízo irregularidades na gestão dos negócios sociais, poderá o juiz conceder-lhes o direito de mandar 
proceder a um exame contábil dos livros. Mesmo que sejam comprovadas irregularidades, a lei não cogita 
porém de qualquer ação, de iniciativa dos acionistas, em benefício da sociedade, de forma que os acionistas 
minoritários suportam o difícil encargo de provarem que como acionistas estão sendo prejudicados por atos 
praticados pela maioria”. 
235 TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., pp. 121-124. 
236 De acordo com TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 122-123, parte da motivação dos governos militares 
em estimular o desenvolvimento do mercado de ações decorre da convicção de que referido mercado poderia 
reduzir o custo financeiro do capital de giro das empresas, o que poderia se refletir em menores custos para 
produtos acabados, reduzindo, assim, a inflação de preços. 
237 Para TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., pp. 123, com base nas entrevistas que realizaram, os militares 
enxergavam o mercado de ações como um instrumento de investimento capaz de atrair investidores e reduzir 
a tendência de manter poupanças na forma de moedas estrangeiras, imóveis ou bens duráveis, que, como vimos 
acima, refletia, dentre outras coisas, preferências pessoais do investidor brasileiro médio. Interessa para os fins 
deste trabalho, no entanto, verificar como essa perspectiva se refletiu nos objetivos da regulação criada, i.e., 
para ser capaz de atrair investimentos e dissuadir investidores de pouparem por meio da aquisição de títulos de 
renda fixa e imóveis, a regulação do mercado de ações deveria se preocupar em garantir (i) determinada 
rentabilidade, acima da inflação (daí a previsão do dividendo mínimo obrigatório); (ii) certa liquidez (no 
mínimo comparável à liquidez das letras de câmbio, mas, indubitavelmente, maior do que a dos imóveis); e 
(iii) razoável segurança (daí a preocupação de educar os investidores sobre as métricas patrimonial, de 
lucratividade, etc., e o papel das bolsas de valores nesse sentido). 
238 De acordo com TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., pp. 125-128, os governos militares se preocupavam com 
a eficiência da alocação dos recursos da poupança popular. Nesse sentido, esperavam que sua distribuição fosse 
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de recursos (i.e., para empresas e setores mais produtivos); e (b) modernização da 

administração e das instalações das empresas nacionais. 

 

Cabe, por fim, em linha com a análise realizada em relação aos Governos Castello 

Branco, Costa e Silva e Médici, mencionar brevemente a política externa brasileira adotada 

durante o Governo Geisel. Em vista da maior vulnerabilidade externa decorrente do aumento 

do endividamento (relacionado, principalmente, à alta dos preços do petróleo), o Governo 

Geisel implantou uma política externa pragmática, ecumênica e responsável”239, marcada 

pela redefinição das relações com os EUA e pela diversificação do envolvimento brasileiro 

com a Europa Ocidental, o Japão e com outros países em desenvolvimento, principalmente 

da América Latina e da África240. Assim, ao dar “relevo especial ao relacionamento com as 

nações-irmãs da circunvizinhança de aquém e além-mar”241, o Governo Geisel pretendia 

impulsionar “a ação diplomática, alerta sempre para a detecção de novas oportunidades e a 

serviço, em particular, dos interesses de nosso comércio exterior, da garantia do suprimento 

adequado de matérias-primas e produtos essenciais e do acesso à tecnologia mais atualizada 

de que não dispomos ainda, fazendo para tanto, com prudência e tato mas com firmeza, as 

opções e os realinhamentos indispensáveis”242. 

 

*** 

 

Considerando todo o exposto, e tendo em vista o escopo deste trabalho, é possível 

afirmar que o mercado acionário idealizado sob os programas de governo do regime militar, 

em geral, e sob o II PND, em especial: 

 

(i) deveria funcionar como instrumento de política anti-inflacionária (na medida 

em que, (a) em linha com o PAEG e com o II PND, permitiria a redução da 

concessão de crédito público e privado à atividade empresarial sem 

																																								 																					
baseada na perspectiva de maior lucratividade (como expressão da maior eficiência na utilização de tais 
recursos). Os ganhos de produtividade para a economia brasileira que adviriam estariam relacionados à 
utilização dos recursos captados para a aquisição de máquinas e novas tecnologias e, de outro lado, à 
modernização das técnicas de gestão que maior transparência corporativa (decorrente do mercado acionário) 
exigiria ou promoveria. 
239 OLIVEIRA, op. cit., p. 149. 
240 OLIVEIRA, op. cit., p. 150. 
241 GEISEL, 1974, pp. 37-38. 
242 GEISEL, 1974, pp. 37-38. 
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comprometer a realização de investimentos pela indústria; e (b) reduziria o 

custo de capital de giro das empresas, o que se refletiria em menores custos 

e preços para produtos acabados); 

 

(ii) permitiria a aceleração das taxas de crescimento econômico brasileiras (na 

medida em que, de acordo com o PAEG, facilitaria a formação de poupança 

e o acúmulo de recursos necessários ao custeio de investimentos, à aquisição 

e ao desenvolvimento de novas tecnologias, capazes de agregar 

produtividade à economia brasileira e aumentar a taxa de crescimento do 

PIB);  

 

(iii) representaria mecanismo de manutenção do equilíbrio externo da economia 

brasileira (na medida em que (a) aliviaria a necessidade de captação, pelo 

Estado brasileiro, de recursos estrangeiros para a concessão de crédito 

industrial; e (b) permitiria investimentos em tecnologia capazes de melhorar 

a competitividade da indústria nacional e de promover a produção de bens de 

capital e insumos em substituição de importações); 

 

(iv) promoveria o aumento da produtividade da economia brasileira (na medida 

em que (a) permitiria a realocação de recursos, orientada por lucratividade, 

para setores mais produtivos em detrimento de setores menos produtivos; (b) 

possibilitaria a concentração empresarial (i.e., a formação da grande empresa 

nacional) necessária para a geração de crescentes ganhos de escala; (c) 

estimularia, nos termos do I PND, o aumento da eficiência das empresas 

brasileiras (e.g., por meio da valorização das cotações das ações em bolsa); e 

(d) permitiria, nos termos do II PND, o desenvolvimento e a absorção de 

tecnologias mais produtivas pela empresa nacional); 

 

(v) seria fundamentalmente um mercado primário de ações, por meio do qual as 

empresas brasileiras seriam capazes de levantar novos recursos a serem 

utilizados no financiamento de investimentos e em operações de 

concentração empresarial; 
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(vi) deveria permitir a combinação de algum grau de dispersão acionária (na 

medida do necessário para a captação de grandes montantes de recursos) com 

o movimento de concentração de empresas e do poder econômico na 

formação e na direção de grandes conglomerados empresariais (o que se 

daria, por exemplo, por meio da emissão combinada de diversos tipos de 

valores mobiliários distintos, conferindo direitos políticos e econômicos 

diversos a seus titulares); 

 

(vii) serviria como instrumento para promover a integração da economia brasileira 

à economia internacional em posição não periférica (na medida em que, (a) 

nos termos das MBAG e do II PND, promovendo ganhos de tecnologia, 

produtividade e competitividade por meio do engrandecimento da empresa 

nacional, do fortalecimento de sua estrutura financeira e da modernização de 

sua gestão, ampliaria a agenda brasileira de exportações e a conquista de 

novos mercados externos; e (b) nos termos do II PND, permitiria o 

desenvolvimento de indústrias de base, de bens de capital e de insumos 

(dependentes de grandes investimentos), potencializando a mudança do perfil 

industrial e de exportação do país); e 

 

(viii) seria estimulado (a) por meio da participação do Estado na mobilização 

crescente de recursos do sistema financeiro e do mercado de capitais para a 

formação de capital fixo das empresas nacionais e para a criação de sólidas 

estruturas empresariais (i.e., operações de fusão, incorporação, aquisições); 

(b) por meio da participação do Estado no exercício de sua capacidade 

regulatória e diretiva (i.e., pela (x) implementação de programas de grandes 

empreendimentos nacionais e de incentivos fiscais à abertura de capital e à 

concentração empresarial; (y) reforma da Lei das S.A. para adequação à 

realidade das grandes empresas de capital aberto (e.g., nos termos do II PND, 

prevendo dividendos mínimos e facilitando o funcionamento do capital 

autorizado); e (z) disciplina jurídica dos investidores institucionais).  

 

Aspecto interessante a se destacar, tendo em vista a síntese acima e o objeto deste 

trabalho, é a ausência – praticamente completa – de referência à necessidade de criação de 

um órgão regulador do mercado de capitais nos programas de governo do regime militar 



	

	 156 

referidos. Neles, as menções ao mercado de ações e ao mercado de capitais são 

frequentemente acompanhadas da referência (i) à necessidade de reforma da Lei das S.A. 

para adequação da disciplina societária aos objetivos acima indicados ou (ii) ao papel 

educativo e de fiscalização que caberia às Bolsas de Valores no desenvolvimento daqueles 

mercados, mas silenciam quanto à criação da CVM. 

 

Esclarecidos os pontos principais dos programas dos Governos Castello Branco, 

Costa e Silva, Médici e Geisel relacionados ao desenvolvimento e à regulação do mercado 

de capitais (e de ações) brasileiro, cumpre, em seguida, apresentar brevemente os perfis e as 

orientações dos indivíduos mais intimamente relacionados à sua idealização. A este tema se 

dedica a subseção 2.3 a seguir. 

 

2.3 Os perfis e as motivações dos idealizadores do mercado acionário brasileiro 

 

Roberto de Oliveira Campos, Mario Henrique Simonsen, José Luiz Bulhões Pedreira 

e Alfredo Lamy Filho podem ser considerados os principais envolvidos no desenho 

institucional do mercado de ações brasileiro estabelecido nos anos 1960 e 1970243. Após 

trabalharem juntos em diversas oportunidades, ao longo de um período que se estendeu por 

mais de vinte anos, referidos indivíduos exerceram funções distintas, complementares e 

igualmente relevantes na idealização do mercado acionário que se pretendeu criar e na 

elaboração dos textos jurídicos que o iriam concretizar. 

 

Uma característica comum pelo menos aos três primeiros era a convicção da 

relevância do planejamento como instrumento fundamental da atuação estatal no campo 

econômico: Campos, Simonsen e Bulhões Pedreira eram planejadores convictos quando da 

criação da infraestrutura institucional objeto deste trabalho244. 

 

																																								 																					
243 Embora não se negue a participação e a importância das contribuições de outros indivíduos na formulação 
dos textos posteriormente aprovados na forma das Leis nº 6.404/76 e nº 6.385/76, não se pretende, neste 
trabalho, analisar a formação, o perfil ideológico e/ou as motivações de todos aqueles que contribuíram para a 
criação da regulação referida. Exemplos de indivíduos que influenciaram de forma relevante o processo e não 
foram aqui referidos são Octávio Gouveia de Bulhões (Ministro da Fazenda entre 1964 e 1967); Antonio 
Delfim Netto (Ministro da Fazenda entre 1967 e 1974); Hélio Beltrão (Ministro do Planejamento entre 1967 e 
1969); e João Paulo dos Reis Velloso (Ministro do Planejamento entre 1969 e 1974). 
244 Ainda que, conforme mencionado por GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 39, Campos afirme ao 
final da vida que “[à]quele tempo, relembra Campos, eles acreditavam no dirigismo planificador; ao fim da 
vida, achariam que planos de governo não passariam de ‘sonhos com data marcada’”. 
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Nascido na cidade de Cuiabá, em 1917, e graduado em teologia e filosofia, Roberto 

Campos ingressou na vida pública por meio do concurso de acesso à carreira diplomática, 

em 1939245. Tendo atuado como diplomata brasileiro até 1949 (e tendo sido membro da 

delegação brasileira presente na Conferência Monetário-Financeira da Organização das 

Nações Unidas realizada em 1944, a Conferência de Bretton Woods), em seu retorno ao 

Brasil, Campos passou a integrar a assessoria econômica de GV, exatamente no período em 

que a modernização da infraestrutura econômica brasileira passava a ocupar posição central 

na agenda do Governo Vargas. 

 

Em março de 1951, Campos foi promovido a primeiro-secretário e iniciou sua 

carreira como planejador profissional: passou a integrar a CMBEU e no ano seguinte, após 

a criação do BNDE – conforme sugestão da própria CMBEU, em linha com as conclusões 

da Missão Abbink que a antecedeu –, assumiu uma de suas diretorias. 

 

Durante o período em que ocupou o cargo de diretor do BNDE, Roberto Campos foi 

responsável pela aproximação entre o banco e a CEPAL, no âmbito das discussões que 

resultaram, 3 (três) anos depois, na elaboração do Plano de Metas que marcou o Governo 

Kubitschek, para a qual também concorreu na condição de diretor-superintendente do 

BNDE. Foi também nessa época que Campos teve seu primeiro contato com José Luiz 

Bulhões Pedreira, que integrava o departamento jurídico do banco. 

 

Sob JK, Roberto Campos foi feito membro do Conselho de Desenvolvimento, órgão 

diretamente vinculado à Presidência da República criado em 1956 com a finalidade de 

coordenar a política econômica do Governo Kubitschek, e, em 1958, assumiu a presidência 

do BNDE (substituindo Lucas Lopes, então nomeado para o cargo de Ministro da Fazenda). 

No mesmo ano, trabalhando em conjunto com Lucas Lopes, foi um dos responsáveis pela 

elaboração do PEM. 

 

Retomando suas funções diplomáticas entre 1959 e 1964, Roberto Campos retornou 

ao Brasil para assumir, após o golpe de 1964 (que apoiou), o Ministério Extraordinário para 

																																								 																					
245 Exceto se expressamente disposto de forma diversa, as informações biográficas relativas a Roberto Campos 
apresentadas a seguir constam do verbete “Roberto Campos” em FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. 
Dicionário histórico biográfico brasileiro pós 1930. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001 (disponível em 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/roberto_campos; consulta realizada em 5 de janeiro de 
2018). 
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o Planejamento e Coordenação Econômica, cargo que ocupou durante todo o Governo 

Castello Branco, até 1967. Coube à sua gestão a elaboração do PAEG, acima referido. 

 

Após, Campos ainda seria (i) nomeado embaixador brasileiro em Londres (em 1974); 

e, filiado ao Partido Democrático Social, (ii) eleito Senador pelo Estado do Mato Grosso (em 

1982) e Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro (em 1990). 

 

De acordo com Gatto, Faro e Almeida246, Roberto Campos fora o “maestro criativo 

da grande reestruturação econômica” implementada ao longo dos anos 1950 e 1960, cabendo 

a Mario Henrique Simonsen a “modelagem financeira” das políticas implementadas e a José 

Luiz Bulhões Pedreira a “formulação jurídica das reformas” por que passou o Brasil de 

então. Segundo os autores, o grupo composto por tais indivíduos não assumia ou apoiava 

uma linha ideológica clara – o que, apesar de difícil no Brasil dos anos 1950 e 1960, pode 

ter contribuído positivamente para o acerto de seus diagnósticos e formulações: “desejavam 

reinventar o sistema, reformular as modernas instituições capitalistas brasileiras e 

pavimentar o asfalto para o desenvolvimento do país, [buscando apenas] enxergar as 

condições para que isso ocorresse de fato”247. 

 

Mario Henrique Simonsen, por sua vez, nasceu no Rio de Janeiro, em 1935248. 

Graduado em Engenharia Civil – com especialização em Engenharia Econômica – pela 

Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do 

Rio de Janeiro), em 1957, e em Economia e Finanças pela mesma universidade, em 1963, 

Simonsen foi acadêmico e professor entre 1958 e 1964, além de ter (i) integrado, a partir de 

1960, a Sociedade Civil de Planejamento e Consultas Técnicas – Consultec, sociedade de 

estudos econômico-financeiros fundada em 1959 por Jorge de Melo Flores, Mário Pinto, 

Lucas Lopes e Roberto Campos; e (ii) fundado, em 1961, a firma de serviços financeiros 

Bozano Simonsen & Cia. Ltda., que viria a se transformar no Banco Bozano, Simonsen 

posteriormente. 

 

																																								 																					
246 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 28. 
247 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 51. 
248 Exceto se expressamente disposto de forma diversa, as informações biográficas relativas a Mario Henrique 
Simonsen apresentadas a seguir constam do verbete “Mario Henrique Simonsen” do CPDOC (disponível em 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/simonsen-mario-henrique; consulta realizada 
em 6 de janeiro de 2018). 
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Sua carreira pública teve início com a colaboração com Roberto Campos a partir de 

1964. A convite de Octávio Gouveia de Bulhões e de Campos, Ministros da Fazenda e do 

Planejamento do Governo Castello Branco, respectivamente, Simonsen foi envolvido 

(extraoficialmente) na elaboração do PAEG (particularmente para a concepção da fórmula 

de cálculo que embasaria a política salarial prevista pelo programa). No mesmo ano, 

colaborou também com José Luiz Bulhões Pedreira na elaboração do texto que viria a ser 

aprovado na forma da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, por meio da qual foram criados 

o Sistema Financeiro de Habitação e o Banco Nacional de Habitação. 

 

Com a saída de Octávio Gouveia de Bulhões e de Roberto Campos dos respectivos 

ministérios ao término do Governo Castello Branco, em 1967, Simonsen voltou a se dedicar 

à vida acadêmica e passou a integrar o conselho de administração de algumas companhias 

brasileiras. Somente voltou à vida pública em 1970, já sob Médici, quando assumiu a 

presidência da Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral, um esforço de 

planejamento que, infelizmente, não teve os resultados projetados. 

 

A partir de 1974, Simonsen substituiu Antonio Delfim Netto no Ministério da 

Fazenda de Geisel e, em conjunto com João Paulo dos Reis Velloso, Ministro do 

Planejamento, foi responsável pela elaboração do II PND. No Governo Geisel, Simonsen, 

“reconhecidamente um entusiasta do mercado de ações como instrumento de capitalização 

de empresas e de democratização do capital”249, colaboraria de forma significativa para a 

elaboração250 e aprovação da Lei nº 6.404/76 e da Lei nº 6.385/76. 

 

Após, em 1979, já sob João Batista Figueiredo, Simonsen assumiria a Secretaria de 

Planejamento da Presidência da República (SEPLAN), substituindo Velloso. Continuaria 

dos bastidores, desde então e pelos anos que seguiram, sua participação no planejamento 

econômico brasileiro. 

 

																																								 																					
249 VIDOR, op. cit., p. 26. 
250 Segundo PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Um gênio que sabia rir de si mesmo. In: FARO, Luiz Cesar; e 
GATTO, Coriolano. Mario. Rio de Janeiro: Insight, Trilogia de 100 Anos da Integração da Economia 
Brasileira, 2017, p. 172, “passamos um ano elaborando o texto da Lei das Sociedades Anônimas, que era 
altamente complexo. (...) Certo dia, Mario Henrique chamou a mim e ao Alfredo Lamy: “Vocês estão atrasando 
muito a lei! Dêem um pulo aqui em Brasília. Na beira da piscina vamos resolver tudo”. E assim foi feito. 
Fazíamos nossas reuniões para discutir a lei na sua casa, à beira da piscina”. 
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José Luiz Bulhões Pedreira viria a ser “o mais ilustre dos desconhecidos entre os 

construtores do Estado moderno brasileiro”251. Suas contribuições à modernização das 

instituições brasileiras, de fato, se refletiram em textos legais e regulações das mais diversas 

áreas252. Especificamente no que diz respeito às instituições que compõem o objeto deste 

trabalho, sua influência se fez sentir profundamente. 

 

Nascido no Rio de Janeiro, em 1925, Bulhões Pedreira se formou em Direito pela 

Faculdade Nacional de Direito (atualmente integrante da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), em 1948. Após um curto período de atividades empresariais, Bulhões Pedreira 

ingressou no departamento jurídico do BNDE, em 1952. 

 

Foi no período em que trabalhou no BNDE (entre 1952 e 1957) que Pedreira 

conheceu Roberto Campos (então um dos diretores da instituição). Após deixar o BNDE, 

Pedreira ocuparia uma série de cargos públicos até 1964253, dentre os quais se destaca o de 

membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento do Governo Kubitschek. Depois do 

golpe militar, suas contribuições ao desenvolvimento institucional brasileiro – que 

permaneceram relevantes – se deram sempre na condição de colaborador. 

 

Considerando o escopo deste trabalho, a primeira grande contribuição de Pedreira 

foi a elaboração do anteprojeto da Lei nº 4.728/65 e a colaboração na redação do Decreto-

Lei nº 157/67 que acompanharia aquela no primeiro impulso à construção de um mercado 

de capitais no Brasil. Conforme mencionado anteriormente, a reforma do mercado de 

capitais implementada por meio dos diplomas legais referidos alterava substancialmente a 

regulação aplicável a corretores de fundos públicos e a bolsas de valores, estendia a correção 

monetária a vários títulos e criava incentivos econômicos para estimular a abertura de capital 

por empresas brasileiras, buscando assim iniciar um movimento de crescimento do mercado 

																																								 																					
251 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., pp. 22. 
252 De acordo com GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., pp. 22-23, exemplificativamente, nos “Códigos de 
Águas e Navegação, nas tarifas energéticas, no transporte ferroviário e rodoviário, no imposto de renda, no 
sistema financeiro habitacional, na reforma bancária, na correção monetária e criação do Banco Central, para 
não citar a emblemática Lei das S.A.”. 
253 De acordo com GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 58, “consultor jurídico da Central Elétrica de 
Furnas (1957- 1958), consultor jurídico do Ministério da Viação e Obras Públicas (1956-1958), assessor 
jurídico dos ministros Lucas Lopes (1958-1959), Walther Moreira Salles, Miguel Calmon e San Tiago Dantas 
(1961-1963), consultor jurídico da Comissão de Reorganização do Ministério da Fazenda (1962-1964) e 
consultor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional (1962-1964). No Ministério da Viação, foi diretor da 
Rede Ferroviária Federal, delegado brasileiro à Conferência da ONU sobre Direito Marítimo, integrante da 
Comissão Nacional do Plano Portuário do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais”. 
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nacional. Além, submetia as companhias abertas a registro no BCB, o primeiro titular da 

função de regulador do mercado de ações que viria a ser atribuída à CVM uma década 

depois. 

 

Pedreira tinha consciência da necessidade de um mercado de ações – e de seu 

funcionamento eficiente – tanto para a formação de poupança quanto para a sua realocação 

para a atividade produtiva, de forma a permitir o engrandecimento das empresas brasileiras. 

Em suas palavras, de acordo com Gatto, Faro e Almeida, “se você não tiver um mercado de 

ações, não há possibilidade de uma empresa crescer de pequena para média, de média para 

grande. Chega um ponto que não cresce mais. Na base de empréstimo e de 

autofinanciamento não é possível”254. Além, convicto de que as condições econômicas e 

industriais dos anos 1960 e 1970 exigiam a formação de grandes empresas para a geração e 

absorção dos ganhos de escala, Pedreira enxergava o desenvolvimento insuficiente do 

sistema financeiro e do mercado de capitais como um grande entrave ao próprio 

desenvolvimento econômico: em um ambiente como este, o setor produtivo ficaria 

desprovido de uma poderosa alavanca do processo de acumulação de capital, 

desenvolvimento de novas tecnologias e concentração empresarial – o crédito de longo 

prazo255. 

 

Não é de se espantar, nessa ordem de ideias, que, quando da elaboração dos 

anteprojetos das Leis nº 6.404/76 e 6.385/76, em conjunto com Alfredo Lamy Filho, José 

Luiz Bulhões Pedreira tenha procurado, nas palavras de Raphael de Almeida Magalhães, (i) 

“criar condições para que as empresas nacionais ganhassem escala, medida fundamental para 

o florescimento, sem sobressalto, da economia de mercado; e (ii) cercar de proteção os 

acionistas minoritários, não só pela criação da CVM como pelo severo código de conduta 

que deveria ser cumprido pelo acionista controlador e pelos administradores, expressão dos 

deveres éticos do empresário na condução dos seus negócios”256. Em outras palavras, não 

																																								 																					
254 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., pp. 145-146. 
255 Complementando o diagnóstico acima, TEIXEIRA; GUERREIRO, op. cit., pp. 8-9, “(...) o empresário só 
conseguirá escapar ao círculo vicioso do endividamento e da descapitalização através da criação de um 
poderoso mercado de ações, onde vá buscar o capital próprio de que precisa. Em outras palavras, o 
desenvolvimento nacional necessita mais de sócios do que de credores”. 
256 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 19. No mesmo sentido, nas palavras de TEIXEIRA; 
GUERREIRO, op. cit., p. 10, “Para tornar viável a formação da grande empresa privada nacional, [a Lei das 
S.A.] procurou restaurar a confiança dos investidores no sistema societário através, principalmente, de uma 
adequada tutela aos acionistas minoritários. Não será exagero dizer-se que, tecnicamente, essa tutela é a pedra 



	

	 162 

bastava garantir o acesso das empresas ao mercado acionário, mas estabelecer padrões, 

garantias e rentabilidade mínimos, suficientes para que pequenos investidores decidissem 

pelo investimento em ações. No mesmo sentido, Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre 

Tavares Guerreiro, ponderando que, no regime de mercado, as empresas tendiam a se 

desenvolver sob “a égide das economias de escala”, afirmam que os autores dos anteprojetos 

referidos procuraram promover simultaneamente “(i) a viabilidade da grande empresa 

nacional e (ii) a proteção das minorias acionárias”257. 

 

Duas outras preocupações de Pedreira, relevantes para a compreensão da 

infraestrutura institucional que compõe o escopo deste trabalho, devem, ainda, ser 

destacadas: (i) a preocupação com o movimento de estatização da economia brasileira e sua 

relação com a deficiência dos instrumentos de financiamento da empresa privada; e (ii) 

aquela com a criação de uma regulação que atendesse genuinamente aos interesses 

nacionais. 

 

Em relação à primeira, é relevante a declaração de Bulhões Pedreira ao Jornal do 

Brasil, em 24 de agosto de 1975. De acordo com Pedreira, o processo de concentração das 

poupanças nacionais – e das empresas brasileiras produtivas – no patrimônio do Estado 

decorria, de um lado, das necessidades crescentes de investimento determinadas pelo estágio 

de desenvolvimento da indústria nacional nos anos 1970 e, de outro, da debilidade dos meios 

de canalização da poupança privada diretamente para a atividade produtiva. De acordo com 

o seu diagnóstico, “sem ter acesso a um mercado primário de ações no qual possam obter 

capital de risco adicional, mediante associação de poupanças de terceiros, as empresas 

privadas de capital nacional [seriam completamente] excluídas de todos os setores básicos 

da economia nacional”258. Nesse sentido, o mercado acionário projetado deveria funcionar, 

também, como freio à estatização da economia nacional em curso. 

																																								 																					
de toque da reforma do regime do anonimato, em torno da qual gravitam muitas das mais notáveis inovações 
que a Lei veio introduzir em nosso ordenamento positivo”. 
257 TEIXEIRA; GUERREIRO, op. cit., pp. 8-9. 
258 Nas palavras de PEDREIRA, 1975a, p. 35, “É fato notório que se acha institucionalizado no país um 
processo de concentração das poupanças nacionais no patrimônio do Estado (...). Esse processo não foi 
implantado deliberadamente, em execução de uma decisão de política do Governo ou da Nação: é consequência 
inevitável da definição do desenvolvimento econômico e social como objetivo prioritário nacional, nessa fase 
de nossa história. (...) Desenvolvimento acelerado pressupõe elevada taxa de investimento. Não há 
investimento sem poupança, e nos países subdesenvolvidos, ainda subcapitalizados, sem os mecanismos 
institucionais que canalizem para investimentos as poupanças voluntárias, a manutenção de alta taxa de 
investimento somente pode ser obtida mediante a utilização dos instrumentos estatais de poupança forçada”. 
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Em relação à segunda, é ilustrativa a declaração de Bulhões Pedreira em entrevista 

ao jornal Politika, referida por Gatto, Faro e Almeida259, sobre o processo de criação 

legislativa que deveria ser observado no Brasil. De acordo com Pedreira, o “Brasil não pode 

continuar (...) a construir uma estrutura jurídica no prazo de poucas horas. A tarefa é definir 

e implantar uma nova estrutura institucional, eficiente, democrática e verdadeiramente 

brasileira. E isso é obra de engenharia social”260. Em outras palavras, no trecho referido, 

Pedreira parecia demonstrar preocupação com a importação atabalhoada de modelos e 

instituições que, não sendo produzidas localmente, poderiam não funcionar da forma 

esperada no Brasil. Voltaremos a este ponto no Capítulo 6, abaixo. 

 

Alfredo Lamy Filho, por fim, compôs com José Luiz Bulhões Pedreira a dupla que 

efetivamente redigiria os anteprojetos de lei que foram aprovados nas formas da Lei nº 

6.404/76 e da Lei nº 6.385/76. 

 

Nascido no Rio de Janeiro, em 1918, Lamy Filho se graduou em Direito e exerceu, 

por boa parte da vida profissional, a docência na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. Era, sem dúvida, o mais acadêmico261 do grupo envolvido nas discussões sobre o 

mercado de ações e sua regulação. 

 

O início de sua contribuição à elaboração do anteprojeto da Lei das S.A. se deu ainda 

em 1971, quando, a pedido do IPEA, elaborou estudo a respeito dos motivos que exigiam 

uma reforma da lei societária (i.e., o Decreto-Lei nº 2.627/40) e das formas por meio das 

quais tal reforma deveria ser implementada. À época, ocupavam as discussões relativas ao 

tema (i) a conveniência de elaboração de um novo diploma legal para disciplinar as 

sociedades anônimas (em oposição à proposta de reforma do Decreto-Lei nº 2.627/40); e (ii) 

a ideia de incluir a regulação das sociedades anônimas no projeto de Código Civil em 

elaboração, o qual teria a pretensão de reunir, em uma só lei, todas as regras de direito 

privado brasileiro. 

																																								 																					
259 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 54. 
260 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 54. 
261 De acordo com GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 177, Sergio Bermudes afirmava que “Alfredo 
Lamy era uma escola de conhecimentos jurídico, mas mais teórica (de estudos sobre a doutrina jurídica, 
nacional e estrangeira, em razão de ser professor), enquanto Bulhões Pedreira era uma escola de aplicação 
prática do Direito”. 
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Os dois pontos foram atacados por Lamy Filho no estudo referido. Em relação à 

proposta de reformar a lei societária anterior, argumentando que as mudanças econômicas 

ocorridas no século XX transformaram “a S/A de mera modalidade jurídica de organização 

privada de um negócio na instituição fundamental da evolução econômica do mundo 

ocidental”262, o autor defendia a necessidade de reformulação completa da regulação das 

sociedades anônimas brasileiras para adaptá-las adequadamente à nova realidade econômica 

nacional e internacional. Não bastava, nessa ordem de ideias, alterar a legislação antiga – 

era necessário repensar o próprio conceito de sociedade anônima. 

 

Em relação à segunda ideia, de separar as disposições societárias do restante da 

legislação de direito privado brasileira, sob o argumento principal da inconveniência “de 

ficarem sujeitas à inevitável inflexibilidade dos códigos as normas relativas às sociedades 

empresariais”263, necessariamente mutáveis de acordo com os hábitos e práticas do comércio 

e do empresariado (o costume desorganizado, para falar com Commons), Lamy Filho 

conseguiu convencer os Ministros da Fazenda – Mario Henrique Simonsen – e do 

Planejamento – João Paulo dos Reis Velloso – da necessidade de desmembramento do 

projeto de lei societária do projeto de Código Civil. Foi isso que permitiu, em seguida, a 

integração daquele conjunto de regras com a legislação que disciplinaria o mercado de 

valores mobiliários (a Lei nº 6.385/76). 

 

Assim como Bulhões Pedreira, Lamy Filho também acreditava que “as exigências 

da revolução tecnológica” e “os reclamos da economia de escala”264 determinavam a 

existência – e, portanto, a disciplina jurídica – da grande empresa, que superava a dimensão 

do patrimônio do empresário que a controlava para assumir autonomia própria e caráter 

público. Nesse sentido, representando a sociedade anônima de capital aberto uma mudança 

																																								 																					
262 LAMY FILHO, 1971, p. 89. Além dos fatores indicados, Lamy Filho também faz referência a outros 
aspectos determinantes do crescimento da estrutura empresarial. Exemplificativamente, em suas palavras (p. 
39), “[a] multiplicidade de informações técnicas, impossíveis de serem dominadas por um só homem, 
envolvendo aspectos sempre mais complexos, e que são imprescindíveis ao funcionamento normal da empresa 
e à tomada de decisões; a exigência do aumento de produção, em massa, para alcançar a otimização dos custos 
e enfrentar com sucesso a concorrência; o reclamo do planejamento e da pesquisa que envolvem grandes 
investimentos e só são superáveis em escala; as práticas de estocagem e as exigências de autofinanciamento, 
só viável nas macrounidades econômicas; a publicidade e as pesadas somas que requer – explicam o 
predomínio da grande empresa na economia das nações, e, dentro delas, da tecnoestrutura [i.e., da 
administração profissional]”. 
263 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 133. 
264 LAMY FILHO, 1971, p. 38.  
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de natureza em relação à sociedade anônima de capital fechado, “uma nova dimensão da 

S/A”265 que não se limitava a regular relações privadas entre seus acionistas, de acordo com 

Lamy Filho, haveria necessidade de repensar a disciplina societária em bases mais 

publicistas, em que, por exemplo, (i) a regulação do direito de voto e de participação em 

assembleias gerais daria lugar à preocupação com a publicidade de informações e com a 

previsão de deveres de diligência da administração; (ii) a assembleia geral seria substituída 

pela administração da companhia como o órgão máximo de deliberação societária; e (iii) os 

deveres da sociedade para com a economia, como um todo, superassem aqueles perante os 

detentores do capital social. 

 

Além dos pontos acima, Lamy Filho também defendia, em linha com as exigências 

da economia internacional de então, que a legislação brasileira deveria ser alteada para 

contemplar (i) maior universalização das regras societárias – para que as empresas brasileiras 

se pusessem “em consonância com a evolução ocorrida em outros povos”266; (ii) a 

preocupação com a disciplina de grupos e conglomerados econômicos; (iii) a previsão legal 

de novos arranjos contratuais empresariais (e.g., joint ventures, tender offers, take-over 

bids). 

 

Como será apresentado na subseção 2.4 subsequente, várias dessas ideias e 

motivações marcaram o processo de elaboração e o texto final da infraestrutura institucional 

do mercado acionário brasileiro em 1976. 

 

*** 

 

Considerando o exposto, pode-se afirmar que os indivíduos mais diretamente 

envolvidos na idealização e conformação jurídica do mercado de ações brasileiro (i) se 

caracterizavam pela experiência e pela convicção da efetividade do planejamento na 

promoção, por diversos canais, de desenvolvimento econômico; (ii) enxergavam o mercado 

acionário como um instrumento relevante e indispensável para permitir o crescimento 

empresarial e o desenvolvimento econômico brasileiro; (iii) viam o crescimento e a 

concentração empresarial como um fenômeno desejável (se não inexorável) para o sucesso 

																																								 																					
265 LAMY FILHO, 1971, p. 41.  
266 LAMY FILHO, 1971, p. 43.  
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de uma economia de mercado nos anos 1960 e 1970; e (iv) entendiam indissociável a relação 

entre a nova – e grande – empresa organizada na forma de sociedade anônima e o 

desenvolvimento de um mercado acionário em que fosse garantido o mínimo de segurança 

necessária para a efetiva atração da poupança popular. 

 

Cumpre, em seguida, considerando os objetivos e funções estabelecidos nos 

programas de governo do regime militar apresentados acima, verificar como aqueles 

programas, os perfis e as motivações dos idealizadores do mercado acionário nacional 

referidos se refletiram no processo de elaboração e aprovação de sua infraestrutura 

institucional. A este objetivo se dedica a subseção 2.4 subsequente. 

 

2.4 A elaboração e a aprovação legislativa da infraestrutura institucional do mercado 

brasileiro 

 

Conforme referido anteriormente, as Leis nº 6.385/76 e nº 6.404/76 tiveram como 

antecedentes lógicos, no que diz respeito à regulação do mercado de capitais e de ações, a 

Lei nº 4.728/65 e, em relação à disciplina das sociedades anônimas, o Decreto-Lei nº 

2.627/40. Considerando o período temporal analisado neste trabalho e o foco nos aspectos 

determinantes da conformação das leis aprovadas em 1976, no entanto, cumpre-nos apenas 

referir, ainda que brevemente, alguns aspectos relevantes que envolveram a aprovação da 

Lei nº 4.728/65. 

 

Encomendado por Roberto Campos a Bulhões Pedreira, o anteprojeto da Lei nº 

4.728/65 submetido ao Congresso Nacional em 22 de abril de 1965 sob o nº 2.732/65267 

previa alterações substanciais na regulação do mercado financeiro e de capitais brasileiro. 

As principais de tais alterações diziam respeito (i) à criação do CMN e do BCB como órgãos 

reguladores do mercado financeiro e de capitais (art. 1º); (ii) ao estabelecimento, como 

finalidades do controle pelo CMN e pelo BCB sobre os mercados referidos, da (a) garantia 

de “observância de práticas comerciais equitativas por todos aqueles que exerçam 

profissionalmente funções de intermediação na distribuição ou negociação de títulos ou 

valores mobiliários” (art. 2º, IV); (b) disciplina da “utilização do crédito no mercado de 

																																								 																					
267 Todas as informações e referências ao PL nº 2.732/65 foram retiradas de BRASIL. Câmara dos Deputados. 
Dossiê PL nº 2.732/1965. Brasília: [s.n.], 1965. Quando necessário para identificação do texto ou informação 
referida, farei referência à página do documento mencionado em nota de rodapé. 
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títulos ou valores mobiliários” (art. 2º, V); e (c) regulação do “exercício da atividade 

corretora de títulos mobiliários e de câmbio” (art. 2º, VI); (iii) à submissão, ao BCB, da 

constituição e do funcionamento das bolsas de valores (art. 3º, I) e das sociedades de 

corretores (art. 3º, II); (iv) à submissão a registro perante o BCB dos títulos e valores 

mobiliários negociados em bolsa (art. 3º, V) e das emissões de títulos a serem distribuídos 

no mercado de capitais (art. 3º, VI); (iv) à consagração do princípio da revelação obrigatória 

de informações corporativas relativas à “situação econômico-financeira, administração e 

aplicação dos resultados das sociedades” emissoras de títulos e valores mobiliários 

negociados publicamente (art. 3º, VII, a; art. 20, §1º; art. 21); (v) à sujeição das bolsas de 

valores, ainda que mantidas suas autonomias administrativa, financeira e patrimonial, à 

supervisão do BCB (art. 6º); (vi) à criação de competência, atribuída ao CMN, para fixar 

normas relativas, exemplificativamente, “à constituição, e extinção; forma jurídica; órgãos 

de administração e seu preenchimento; exercício do poder disciplinar sobre os membros; 

imposição de penas e condições de exclusão” das bolsas de valores, às “espécies de 

operações admitidas; normas, métodos e práticas a serem observadas” nas operações nelas 

realizadas, aos “emolumentos, comissões e quaisquer outros custos cobrados” pelas bolsas 

e ao “crédito para aquisição de títulos e valores mobiliários” no mercado de bolsa (art. 7º, I, 

III, IV, IX); (vii) à obrigatoriedade de que operações realizadas em bolsa fossem 

intermediadas por sociedades de corretores e não por corretores individualmente (art. 8º); 

(viii) a segregação das funções de corretor de fundos públicos e de corretor de câmbio (art. 

9º); (ix) à criação de competência, atribuída ao CMN, para fixar normas relativas, 

exemplificativamente, “ao capital mínimo” das sociedades que tenham por objeto a 

subscrição para revenda e a distribuição de títulos no mercado, “às condições de idoneidade, 

capacidade financeira e habilitação técnica” dos administradores de tais sociedades e às 

“comissões, ágios, descontos ou quaisquer outros custos cobrados” por elas (art. 10, I, III, 

VI); (x) à submissão a registro perante o BCB das sociedades que tenham por objeto a 

subscrição para revenda e a distribuição de valores mobiliários (art. 11); (xi) à diferenciação 

entre os requisitos de registro de empresas públicas e empresas privadas (art. 19); (xii) à 

extensão da possibilidade de emissão de debêntures, letras de câmbio e às notas promissórias 

com cláusula de correção monetária (art. 26; art. 27); (xiii) a criação da figura do banco de 

investimento (art. 29); (xiv) à extensão da possibilidade de emissão de ações e debêntures 

endossáveis (art. 31; art. 39); (xv) à criação das debêntures conversíveis em ações (art. 43); 

(xvi) à possibilidade de estabelecimento, nos estatutos das sociedades anônimas, do capital 

autorizado (art. 44); (xvii) à criação das sociedades e dos fundos de investimento (art. 48); e 
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(xviii) à criação de incentivos fiscais (redução da base de cálculo do imposto de renda sobre 

ganhos de capital decorrentes da venda de ações) para estimular o investimento em ações 

(art. 52). 

 

Inserido no contexto de recuperação econômica – no âmbito das políticas anti-

inflacionárias previstas pelo PAEG –, o projeto estabelecia, conforme referido acima, 

diversas medidas e provisões destinadas a fomentar o desenvolvimento do mercado 

financeiro e de capitais brasileiro (no espírito de aliviar a necessidade de investimentos e de 

crédito governamental sem comprometer o nível geral de investimentos, que inspirou aquele 

programa). À parte de tais disposições, no entanto, o projeto estabelecia, essencialmente, 

restrições à livre atuação dos corretores e das bolsas de valores, dotados de ampla autonomia 

e independência sob o regime anterior268. Não por acaso, foi desses setores que enfrentou 

maior resistência. 

 

De acordo com Gatto, Faro e Almeida, Ney Carvalho (então presidente da BVRJ) 

foi a público declarar o descontentamento da BVRJ com as novas medidas propostas269. 

Embora reconhecesse as dificuldades por que passava o mercado de capitais, Carvalho 

apontava para fatores “alheios ao funcionamento da bolsa, como a recessão econômica 

motivada pela política de contenção à inflação”, se posicionando de forma contrária, por 

exemplo, “à eliminação dos corretores de câmbio nas operações de câmbio, ao registro das 

sociedades anônimas e à intervenção”270 do BCB, que passaria a exercer “um controle direto 

e esmagador sobre as bolsas de valores”271. 

 

No curso do processo legislativo da Lei nº 4.728/65, a pressão das bolsas – 

especialmente da BVRJ – e dos corretores para que o projeto fosse alterado se fez notar, 

principalmente, nas discussões ocorridas no âmbito das Comissões de Constituição e Justiça 

e de Finanças da Câmara dos Deputados e da Comissão de Projetos do Executivo do Senado 

																																								 																					
268 Faço referência à disciplina dos corretores e das bolsas de valores mencionada nas subseções 2.1.4 e 2.1.5 
acima. 
269 De acordo com GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 148, “Ney dizia que o projeto foi ‘infeliz’, capaz 
de ‘causar enormes prejuízos’ às bolsas, ‘esvaziando-as de sua importância como centro nervoso do regime 
capitalista’”. 
270 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 148. 
271 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 148. 
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Federal. Ao governo coube a defesa do projeto, grosso modo, no âmbito da Comissão de 

Economia da Câmara.  

 

No curso dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 

Deputados, o Deputado Laerte Vieira, seu relator, argumentou, (i) ao se referir à restrição 

aplicável aos corretores (decorrente da previsão de que somente sociedades corretoras 

poderiam atuar no ambiente de bolsa), que parecia “desacertada” a regulação proposta uma 

vez que “não deve[ria] ser prejudicado o exercício da profissão de corretor, nem suprimidos 

os direitos que a legislação anterior atribuiu aos [então] atuais ocupantes destes cargos”272; 

e que, sendo a função do corretor “de interesse público, [ela] envolve uma responsabilidade 

que melhor estará resguardada se ligada à pessoa física do titular, passível de sanções penais 

que mais dificilmente podem alcançar as pessoas jurídicas”273; (ii) em relação às regras 

aplicáveis às bolsas, que extinguiam a necessidade de que todas as sociedades anônimas 

(abertas ou fechadas) tivessem suas ações cotadas (ainda que não negociadas publicamente), 

que o projeto limitaria o “o direito que [teriam] os Estados de legislar supletivamente sobre 

a matéria”274. Dentre outros, referidos pontos foram alterados no projeto substitutivo 

oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça, cujos art. 8º e 18, §2º, previam, 

respectivamente, (a) o exercício da atividade de intermediação dos negócios nas bolsas por 

sociedades corretoras e corretores275; e (b) a obrigatoriedade de que, sem prejuízo do registro 

perante o BCB, as companhias continuassem cotando suas ações nas bolsas de valores276. 

 

No âmbito da Comissão de Finanças da mesma Casa, o Deputado Hamilton Prado, 

incumbido da relatoria, ponderou as conclusões contraditórias da Comissão de Constituição 

e Justiça e da Comissão de Economia e defendeu, como saída conciliatória, a modificação 

do “status jurídico [dos corretores], organizando-se em pessoa jurídica, de forma a criarem 

os demais fatores de garantia que o projeto inicial tinha em vista ao referir-se a ‘sociedade 

corretora’, a saber: capital, organização contábil, subordinação e formalidades de divulgação 

																																								 																					
272 VIEIRA, op. cit., p. 3 (fl. 49 do documento referido). 
273 VIEIRA, op. cit., p. 3 (fl. 49 do documento referido). 
274 VIEIRA, op. cit., p. 4 (fl. 50 do documento referido). 
275 BRASIL. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto nº 2.732/65 – Substitutivo. In: BRASIL, 1965b, p. 
4 (fl. 64 do documento referido). 
276 BRASIL. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto nº 2.732/65 – Substitutivo. In: BRASIL, 1965b, p. 
8, p. 4 (fl. 68 do documento referido). 
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da vida da firma, etc.”277, mas dando “definição mais precisa ao tipo de sociedade que pode 

ser corretora, afastando o risco de sociedades de fato, ou irregulares, ao impor a necessidade 

de serem sempre entidades corretoras pessoa jurídica, seja firma individual ou coletiva”278. 

 

No âmbito da Comissão de Economia da Câmara dos Deputados, cujo relatório 

coube ao Deputado Floriano Rubim, defendeu-se o projeto. Em relação às bolsas e aos 

corretores, nas palavras de Rubim, a regulação proposta foi defendida com base no 

argumento de que a subordinação hierárquica dos funcionários das bolsas aos corretores 

“tornou fora de questão a possibilidade de estes serem fiscalizados por aqueles”279, o que 

exigia reformas estruturais profundas para evitar que “em lugar de ‘corretores da bolsa’, [se 

cristalizasse] a imagem da ‘bolsa dos corretores’”280. Além, segundo Rubim, tornava-se 

“inadiável recuperar a confiança do público investidor, [por meio da adoção de] regras que 

o lev[assem] a reconhecer, onde quer que resid[issem], que a bolsa [era] um negócio do qual 

todos pod[iam] participar, pois sua ordem de compra ou venda ser[ia] executada dentro do 

mais severo critério moral, independentemente de sua presença no local onde se realizam as 

operações”281. Por fim, Rubim defendeu também a manutenção da exclusividade de 

sociedades corretoras para o exercício de intermediação de operações realizadas em bolsa, 

sob o argumento de que “dificilmente uma pessoa, individualmente, poderia prestar a mesma 

qualidade de serviço e ter o mesmo dinamismo que uma sociedade, onde o capital, o 

conhecimento técnico e a organização se associam”282. 

 

Em meio a tais ataques, a Comissão de Economia apresentou um substitutivo que 

silenciava sobre os comentários e emendas propostas no âmbito das duas outras comissões. 

Referido substitutivo, elaborado por Bulhões Pedreira, se preocupava principalmente com a 

definição mais clara do papel que caberia ao CMN (outro ponto controvertido), e, aprovado 

pela Câmara dos Deputados, foi encaminhado ao Senado Federal.  

 

																																								 																					
277 PRADO, Hamilton. Relatório da Comissão de Finanças. In: BRASIL, 1965b, p. 4 (fl. 92 do documento 
referido). 
278 PRADO, op. cit., p. 4 (fl. 92 do documento referido). 
279 RUBIM, op cit., p. 6 (fl. 100 do documento referido). 
280 RUBIM, op cit., p. 6 (fl. 100 do documento referido). 
281 RUBIM, op cit., p. 6 (fl. 100 do documento referido). 
282 RUBIM, op cit., p. 6 (fl. 100 do documento referido). 
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Tamanha era a força dos interesses das bolsas de valores e dos corretores que, mesmo 

superada a pressão na Câmara dos Deputados, foram propostas emendas para flexibilizar o 

projeto encaminhado – em linha com os argumentos expostos por Vieira e Prado em seus 

respectivos relatórios – no âmbito da Comissão de Projetos do Executivo do Senado Federal. 

 

A Emenda nº 5 – CPE propôs a inclusão da possibilidade de que corretores 

individuais, desde que atuantes ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 4.728/65, se 

registrassem no BCB e pudessem, assim, continuar exercendo a atividade de intermediação 

em mercado de bolsa. O argumento que embasava a alteração era: seria “humanitariamente 

desejável atender aos insistentes apelos que vêm sendo feitos pelos atuais corretores de 

fundos públicos no sentido de que lhes seja preservada a personalização da função”283.  

 

A Emenda nº 13 – CPE, por sua vez, propôs a inclusão de um parágrafo 2º ao artigo 

19, de acordo com o qual as sociedades anônimas que já tivessem requerido a cotação de 

suas ações nas bolsas de valores deveriam observar as novas regras de registro (i.e., o registro 

perante o BCB) apenas a partir de janeiro de 1966. A justificativa desta emenda era 

ilustrativa da influência exercida pelas bolsas de valores no processo legislativo de 

aprovação da Lei nº 4.728/65: “não cortar abruptamente uma das fontes de recursos das 

Bolsas de Valores”284. 

 

A redação final da Lei nº 4.728/65 contemplou as Emendas nº 5 e nº 13 propostas 

pela Comissão de Projetos do Executivo em seu art. 8, §6º e em seu art. 19, §2º, 

respectivamente. Apesar disso, as alterações promovidas na regulação do mercado de 

capitais brasileiro e os estímulos ao seu desenvolvimento criados por ela foram substanciais, 

e seus efeitos, positivos até 1971. 

 

Contaminado pela euforia econômica do milagre brasileiro de Médici, conforme 

referido anteriormente, e demonstrando a insuficiência das alterações promovidas e o lado 

perverso dos incentivos criados pela Lei nº 4.728/65, o mercado acionário brasileiro 

mergulhou em profunda crise a partir da eclosão da bolha especulativa de 1971. Foi nesse 

																																								 																					
283 SÁ, Mem de. Parecer nº 738 da Comissão de Projetos do Executivo. In: BRASIL, 1965b, p. 4 (fl. 328 do 
documento referido). 
284 SÁ, op. cit., p. 5 (fl. 329 do documento referido). 
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ambiente, na ressaca de 1971 marcada pela “paralisia, pelo desgaste e pelo descrédito”285 do 

mercado de ações brasileiro, que as Leis nº 6.404/76 e nº 6.385/76 foram formuladas286. 

 

2.4.1 A Lei nº 6.404/76 

 

Os primeiros movimentos relacionados à elaboração de uma nova lei das sociedades 

anônimas remontam a 1971. Conforme referido anteriormente, na ressaca da crise 

especulativa, Alfredo Lamy Filho elaborou, a pedido do IPEA, estudo acerca dos motivos 

que exigiam uma reforma da lei societária (i.e., o Decreto-Lei nº 2.627/40) e das formas por 

meio das quais referida reforma deveria ser implementada. Como desdobramentos de tal 

estudo, (i) ganhou força a ideia de que o Decreto-Lei nº 2.627/40 deveria ser integralmente 

substituído por outro diploma legal (i.e., dada a alteração de natureza por que passara a 

sociedade anônima, a reforma da legislação em vigor não seria suficiente para adaptar o 

instituto às novas condições da economia brasileira e internacional); e (ii) em 1974, as 

disposições relativas à disciplina das sociedades anônimas foram retiradas do projeto de 

Código Civil então em elaboração, passando a ser tratadas como objeto de lei autônoma, 

flexível e adaptável como exigiam as práticas comerciais e empresariais287.  

 

O estudo realizado por Lamy Filho indicava, essencialmente, dez pontos principais288 

nos quais a reestruturação da disciplina jurídica das sociedades anônimas deveria se 

concentrar: (i) a diferenciação das regras aplicáveis a companhias abertas e fechadas, com o 

estabelecimento de exigências mais amplas em relação à publicação de informações e à 

estrutura dos órgãos de administração aplicáveis às companhias que tivessem suas ações 

																																								 																					
285 COSTA, Roberto Teixeira da. O Mercado de capitais no Brasil. In: COSTA, Roberto Teixeira da. Mercado 
de capitais: uma trajetória de 50 anos. São Paulo: Imprensa Oficial, 2006, p. 52. 
286 Apesar de a Lei nº 6.385/76 ter sido aprovada em momento anterior à aprovação da Lei nº 6.404/76, na 
exposição a seguir optamos por inverter a ordem referida em decorrência da anterioridade lógica da Lei nº 
6.404/76 à Lei nº 6.385/76. 
287 Nos termos de BARRETO FILHO, Oscar. Seminário sobre a reforma das sociedades anônimas 
promovido pelo Instituto dos Advogados do Brasil. In: LAMY FILHO, 2007, p. 92, as razões que motivavam 
a separação das disposições relativas às sociedades anônimas compreendiam: “o interesse público da nova S/A, 
como instrumento da política econômica; a imbricação de normas privadas e públicas na disciplina da 
instituição; o caráter internacional dos preceitos, que, ainda por isso, ficam sujeitos a sucessivas atualizações; 
a coordenação permanente que deve ser mantida entre S/A e outras instituições, como Banco Central, Bolsas 
de Valores, sociedades financeiras e bancos de investimentos; normas de incentivos fiscais e tantas outras que 
compõem o grande quadro de estímulo à economia e proteção aos crédito público; a eclosão das sociedades 
mistas, das coligadas, dos conglomerados, dos novos contratos com ações, em suma, de todos aqueles fatos 
novos sobre os quais se debruçam estudiosos no mundo inteiro”. 
288 Nos termos da síntese apresentada por BARRETO FILHO, op. cit., pp. 93-95. 
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negociadas publicamente; (ii) a criação da figura do conselho de administração, cuja 

existência em determinada companhia fechada dependeria da opção dos acionistas; (iii) a 

disciplina, em capítulo específico, das sociedades de economia mista, às quais se aplicariam 

regras de administração distintas daquelas aplicáveis às demais companhias; (iv) a alteração 

das regras de voto para admitir as convenções (i.e., os acordos de acionistas); (v) a disciplina 

dos grupamentos societários (consórcios, holdings, conglomerados, assim como as 

associações ou joint ventures); (vi) a previsão da possibilidade de emissão de ações sem 

valor nominal; (vii) o estabelecimento de incentivos para que a grande empresa pudesse 

desempenhar suas responsabilidades e funções sociais; (viii) a dispensa, às companhias 

fechadas, de determinadas normas de convocação e publicidade; (ix) a previsão, às 

companhias abertas, de ampla variedade de títulos e valores mobiliários a serem emitidos 

(incluindo debêntures perpétuas, ações preferenciais com dividendos garantidos, etc.); e (x) 

a regulamentação das operações de fusão, incorporação e cisão envolvendo sociedades 

anônimas. 

 

Apesar das discussões relativas ao assunto em meios acadêmicos289, nos quadros da 

política nacional, a reforma da regulação das sociedades anônimas foi relegada a segundo 

plano nos anos que seguiram à crise de 1971, embevecidos pela performance 

milagrosamente positiva da economia brasileira (a despeito da importância atribuída pelo 

Governo Médici ao mercado de capitais, nos termos do I PND). A partir de 1973, no entanto, 

quando o choque do petróleo reacendeu o alerta sobre a necessidade de fortalecimento dos 

mecanismos de captação e realocação da poupança interna para o financiamento da atividade 

produtiva na agenda governamental290, o tema voltou a ocupar posição central não apenas 

no programa de governo (i.e., o II PND) mas, também, no noticiário econômico nacional291. 

																																								 																					
289 Conforme referido por LAMY FILHO, 2007, após a elaboração do estudo referido, foram realizados 
seminários (e.g., o Seminário sobre a Reforma das Sociedades Anônimas realizado pelo Instituto dos 
Advogados Brasileiros nos dias 6 e 7 de julho de 1972) para sua discussão por professores, advogados e agentes 
de mercado.  
290 Conforme referido anteriormente, a crise de 1973 provocou a retomada, pelo governo federal, das 
preocupações anti-inflacionárias, monetárias, fiscais e cambiais que marcaram os Governos Castello Branco e 
Costa e Silva. Nesse sentido, sendo o mercado de capitais um mecanismo útil para evitar a escalada dos preços 
sem comprometer a realização de investimentos prioritários, o financiamento da atividade industrial e a 
produtividade da economia brasileira e, potencialmente, um fator de promoção da competitividade e das 
exportações brasileiras (o que garantiria o equilíbrio externo), o Governo Geisel voltou a se preocupar com seu 
desenvolvimento de forma mais consistente. 
291 Como indicado exemplificativamente a seguir, a reformulação da legislação aplicável às sociedades 
anônimas foi tema de diversas notícias, manifestações públicas e editoriais nos jornais brasileiros entre 1974 e 
1976. 
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As posses de Ernesto Geisel, em 15 de março de 1974, e de Mario Henrique 

Simonsen (como Ministro da Fazenda) e João Paulo dos Reis Velloso (como Ministro do 

Planejamento), em seguida, marcaram o início deste movimento de retomada. Em 25 de 

junho do mesmo ano, por meio da Exposição de Motivos do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico de nº 14, Simonsen e Velloso propuseram ao Presidente (i) a separação das 

disposições relativas às sociedades anônimas do projeto de Código Civil em elaboração; (ii) 

o início da elaboração de uma lei especial sobre o tema; e (iii) algumas das diretrizes que 

referida lei deveria observar292. 

 

Com a aprovação de Geisel, Simonsen e Velloso constituíram, em agosto de 1974, o 

grupo encarregado de elaborar a primeira minuta do anteprojeto da nova lei societária. Em 

sua formação inicial, referido grupo era composto por Alfredo Lamy Filho, José Luiz 

Bulhões Pedreira, Carlos Leoni Rodrigues Siqueira e Modesto de Souza Barros Carvalhosa 

– este incluído a pedido da Bovespa293. Por diversos motivos294, logo no início dos trabalhos, 

Siqueira e Carvalhosa deixaram o grupo, que prosseguiu na elaboração do projeto de lei 

societária em paralelo à elaboração do projeto de lei de modernização do mercado de capitais 

– que criaria a CVM, à qual seria atribuída a função de órgão regulador do mercado de ações. 

 

A primeira versão, preliminar, do anteprojeto ficou pronta em fevereiro de 1975 e 

foi, em seguida, encaminhada a diversos advogados para crítica e sugestões295. 

																																								 																					
292 De acordo com LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, pp. 133-134, as definições de política a serem 
observadas na elaboração da nova Lei das S.A. previstas na Exposição de Motivos nº 14/74 incluíam, 
exemplificativamente: (i) razoável grau de autonomia à iniciativa privada na determinação das formas pelas 
quais o relacionamento entre a companhia e outras partes interessadas (administradores, empregados, 
comunidade, acionistas) se daria (i.e., a lei não deveria descer a “minúcias que p[udessem] representar 
cerceamento da iniciativa empresarial ou da ação orientadora das autoridades monetárias”); (ii) unidade da 
norma na disciplina de todas as sociedades anônimas, abertas ou fechadas, ainda que com previsões mais 
rígidas no que concerne à administração, à publicidade de informações e à fiscalização pela autoridade pública 
(BCB) aplicáveis exclusivamente às companhias abertas; (iii) previsão do dividendo mínimo obrigatório; e (iv) 
previsão de mecanismos que “impe[dissem] que cada ação do majoritário possu[ísse] um valor potencial muito 
superior ao de cada ação do minoritário” (i.e., o prêmio de controle).  
293 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 134. 
294 Segundo GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 206, o vazamento de informações relativas à elaboração 
do projeto (em entrevistas concedidas a jornais, por exemplo) foi o que motivou o afastamento de Carvalhosa 
do grupo. Em relação a Carlos Siqueira, segundo LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 134, compromissos 
profissionais dificultaram sua participação efetiva no trabalho. 
295 Compunham este grupo de advogados, de acordo com LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 134, Egberto 
Lacerda Teixeira, Fábio Konder Comparato, Fran Martins, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, J. M. Pinheiro Neto, 
Luiz Gastão de Paes Barros Leães, Modesto Carvalhosa e Plínio Pinheiro Guimarães, por exemplo. 
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Contemplando os comentários e críticas recebidos, uma nova versão do documento foi 

entregue a Simonsen em abril do mesmo ano. 

 

Na mensagem de encaminhamento do anteprojeto revisado ao Ministro da Fazenda, 

Lamy Filho e Bulhões Pedreira reforçaram os objetivos que os informaram na elaboração do 

texto296: se, de um lado, (i) pretenderam “criar o modelo de companhia adequado à 

organização e ao funcionamento da grande empresa privada” e “disciplinar (...) fenômenos 

novos e importantes como as coligações e os grupos societários”, estabelecendo a 

possibilidade de emissão de ampla variedade de títulos e valores mobiliários para “assegurar 

a liberdade (...) na organização e estruturação financeira das companhias”, em um esforço 

para, compatibilizando “a tradição brasileira (...) de direito continental europeu [com] as 

soluções úteis do sistema anglo-americano”, “atualizar a nossa legislação em relação a 

práticas e institutos vigentes nos mercados internacionais”, de outro, (ii) procuraram “definir 

um regime [para] as companhias abertas que contribu[ísse] para aumentar a confiança e o 

interesse do público investidor nas aplicações em valores mobiliários”, definindo “deveres 

dos administradores e acionistas controladores” e regras como a “o dividendo mínimo 

obrigatório”. Além, reafirmaram (a) o objetivo estabelecido na Exposição de Motivos do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico de nº 14/74 de promover a expansão do mercado 

de valores mobiliários por se tratar de mecanismo indispensável para, simultaneamente, 

viabilizar, por um lado, o crescimento e a concentração das empresas brasileiras e, por outro, 

a democratização da renda e da propriedade do capital, e (b) a necessidade de criação de um 

órgão regulador competente para a fiscalização e para a regulação do mercado acionário para 

assegurar a efetividade das alterações propostas à disciplina societária. 

 

A distribuição do anteprojeto encaminhado ao Ministério da Fazenda à imprensa 

ocorreu em 15 de julho de 1975. A partir de então, diversos setores da sociedade brasileira 

(representados, por exemplo, pela Associação Brasileira das Companhias de Capital Aberto 

(“ABRASCA”), pelas bolsas de valores, pela OAB e pelas Federações e Confederações 

Nacionais e Estaduais da Indústria) confrontaram publicamente – por meio de artigos 

publicados no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo e n’O Estado de São Paulo e em 

eventos oficiais e extraoficiais organizados pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento 

e por tais organizações – dispositivos do anteprojeto e algumas das motivações de seus 

																																								 																					
296 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, pp. 135-136. 
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autores297. Para fins deste trabalho, cumpre destacar, a seguir, alguns dos principais 

comentários e críticas formulados e as considerações de Lamy Filho e Bulhões Pedreira em 

resposta a tais questionamentos. 

 

Para dar início às discussões sobre o anteprojeto de lei societária com as entidades 

de classe e com a sociedade, e com a finalidade de especificar e esclarecer os objetivos do 

que orientaram a elaboração do documento, Lamy Filho e Bulhões Pedreira publicaram, 

entre agosto e setembro de 1975, uma série de artigos no Jornal do Brasil. De forma geral, 

tais artigos se concentraram em (i) defender a necessidade do desenvolvimento de um 

mercado de ações que funcionaria como instrumento no combate ao fenômeno de estatização 

da economia brasileira298; (ii) tentar convencer os investidores-empresários, consumidores 

de ações, da importância do estabelecimento de um mercado primário (em oposição ao 

mercado secundário já existente) para o desenvolvimento da grande empresa e da economia 

brasileira299; (iii) resguardar o anteprojeto de críticas relacionadas a um “pretenso 

favorecimento das empresas multinacionais” por algumas de suas disposições300; (iv) 

justificar a opção do anteprojeto pela disciplina e pelo estímulo à criação da grande empresa 

nacional301; e (v) apresentar, didaticamente, o funcionamento e as justificativas de alguns de 

seus dispositivos (e.g., ações ao portador sem direito a voto; responsabilidades do acionista 

controlador; dividendo obrigatório; e ações preferenciais sem direito a voto correspondentes 

a até 2/3 (dois terços) do capital da companhia)302. 

 

A partir de tais artigos, que aumentaram a exposição pública do anteprojeto, os 

autores e o texto atraíram a atenção de diversos setores da sociedade e da imprensa e 

passaram a receber críticas variadas. Ainda em setembro de 1975, chamado a depor na CPI 

instalada para investigar as atividades das multinacionais no país e a influência do capital 

																																								 																					
297 Para análise pormenorizada de algumas das críticas e comentários formulados, bem como das respostas de 
Lamy Filho e Bulhões Pedreira, ver LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, pp. 137-219. 
298 PEDREIRA, 1975a, p. 35. 
299 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Criação do mercado primário de ações: uma reforma institucional e 
cultural. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 31 de agosto de 1975, Caderno Economia, p. 33 (disponível em 
https://news.google.com/newspapers?id=EMRNAAAAIBAJ&sjid=sgwEAAAAIBAJ&pg=6977%2C581702
8; consulta realizada em 8 de janeiro de 2018).  
300 LAMY FILHO, Alfredo. As empresas multinacionais e o anteprojeto. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 21 
de setembro de 1975, Caderno Economia, p. 32 (disponível em 
https://news.google.com/newspapers?id=tqwVAAAAIBAJ&sjid=vgwEAAAAIBAJ&pg=7033%2C2016516
; consulta realizada em 8 de janeiro de 2018). 
301 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 145. 
302 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, pp. 154-157. 
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estrangeiro no Brasil, Modesto Carvalhosa declarou, essencialmente, que o projeto 

elaborado (i) facilitava a aquisição do controle de empresas nacionais por multinacionais na 

medida em que, ao permitir a emissão de ações preferenciais em quantidade equivalente a 

2/3 (dois terços) do capital social da companhia e não estender a todas as ações detidas por 

acionistas minoritários o direito de participar em alienações do controle societário em 

condições de igualdade com o acionista controlador, possibilitava a aquisição de controle 

por meio da compra de pequena quantidade de ações (ordinárias) de emissão das 

companhias; e (ii) contribuía para que o centro de decisão das companhias sediadas no Brasil 

fosse transferido para o exterior ao admitir que até 1/3 (um terço) dos membros do conselho 

de administração fosse composto por indivíduos não residentes no Brasil303. José Luiz 

Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho foram, então, oficiados pela CPI para defender o 

anteprojeto de sua autoria304. 

 

Em resposta às críticas de Carvalhosa, Lamy Filho e Pedreira argumentaram305 (i) 

não se tratar o documento de um anteprojeto de lei destinado a regular a participação do 

capital estrangeiro na economia brasileira – matéria estranha ao direito societário –, mas a 

disciplinar as relações internas e externas entre a sociedade e seus stakeholders; (ii) que a 

redução do percentual do capital social necessário para assegurar o controle societário (a) 

era coerente com os objetivos da legislação do mercado de capitais criada a partir de 1965, 

i.e., “a dispersão da propriedade do capital social das companhias privadas nacionais e o 

simultâneo desenvolvimento do mercado de ações”, e (b) não representava vantagem 

particularmente aplicável às companhias estrangeiras, uma vez que companhias brasileiras 

também poderiam adquirir o controle de outras sociedades mediante a aquisição de parcela 

menor de seus respectivos capitais sociais; e (iii) que, sendo o conselho de administração 

um “órgão de representação proporcional dos grupos de acionistas”, cujos membros “não 

[tinham] funções executivas nem de representação da companhia”, e considerando que o 

																																								 																					
303 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 171. 
304 De acordo com GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 210, o motivo principal da convocação de Lamy 
Filho e Bulhões Pedreira pela CPI foi a suspeita, por alguns parlamentares, de que os autores do anteprojeto, 
por terem patrocinado os interesses de companhias multinacionais em causas judiciais e operações realizadas 
no Brasil, representassem tais interesses também no exercício da função de elaboradores do anteprojeto de lei 
societária. Segundo os autores, em sua resposta aos parlamentares, Bulhões Pedreira teria afirmado “[n]o 
entender de V.Sa., resulta claro que um brasileiro que presta serviços de profissional liberal a empresas 
multinacionais não vende seus serviços, mas vende a própria alma de brasileiro, e perde a capacidade de 
distinguir entre direitos ou interesses de multinacionais que, de acordo com as leis brasileiras, tenha 
patrocinado, e o interesse do país, ao formular uma reforma institucional”. 
305 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, pp. 171-182. 
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anteprojeto previa que a diretoria das sociedades anônimas deveria ser composta 

exclusivamente por residentes no país, não havia que se falar em transferência, para o 

exterior, do centro de decisões das companhias brasileiras ou sediadas no Brasil. 

 

Em paralelo ao envio, por Lamy Filho e Pedreira, de uma versão revisada do 

anteprojeto (que não contemplava grandes alterações) ao Ministério da Fazenda, em 9 de 

março de 1976, a BVRJ manifestou, também em março, suas opiniões e comentários ao 

documento original. Em artigo publicado em diversos jornais do país, a BVRJ criticou 

principalmente a previsão de que até 2/3 (dois terços) do capital social das sociedades 

anônimas pudessem ser compostos por ações preferenciais sem direito a voto, 

majoritariamente sob os argumentos de que tal previsão (i) “democratizaria o capital mas 

não a propriedade” da empresa privada nacional; (ii) diferenciaria, em bases não equitativas, 

o empresário-controlador dos demais acionistas da companhia; e (iii) contribuiria para 

exacerbar o desequilíbrio econômico existente entre acionistas de uma mesma companhia, 

o que seria indesejável em qualquer cenário que se propusesse a promover a democratização 

dos resultados e do controle das sociedades empresariais306.  

 

Em sentido semelhante, embora melhor fundamentada, foi a crítica formulada pelo 

Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (“Ibmec”) ao anteprojeto divulgado pelo 

Ministério da Fazenda no ano anterior. Publicado na edição de 28 de março de 1976 do 

Jornal do Brasil, o texto assinado por Horácio de Mendonça Netto307, diretor-geral do Ibmec, 

enfatizava que a possibilidade de emissão de ações preferenciais sem direito a voto 

representando até 2/3 (dois terços) do capital social (i) geraria “situações em que o grupo 

controlador não necessit[aria] deter mais do que 16,70% (dezesseis inteiros e setenta 

centésimos por cento) do volume do capital de uma empresa, [o que vinha sendo criticado] 

sob o argumento de que ocorrer[ia] apenas uma democratização do capital das companhias, 

(...) [e não] (...) uma democratização da propriedade”; e (ii) criaria uma diferenciação no 

direito de propriedade de acionistas detentores de ações preferenciais e de ações ordinárias 

na medida em que, considerando que “a decisão sobre a atividade exercida (através de uma 

ficção jurídica) pela pessoa jurídica, ocorre por vontade da maioria dos acionistas com 

																																								 																					
306 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, pp. 182-197. 
307 NETTO, Horácio de Mendonça. Ibmec defende as ações ordinárias. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 28 
de março de 1976, Caderno Economia, p. 36 (disponível em 
https://news.google.com/newspapers?id=eKkVAAAAIBAJ&sjid=Qg8EAAAAIBAJ&pg=7374%2C4418258
; consulta realizada em 8 de janeiro de 2018). Todas as citações do parágrafo foram retiradas deste texto. 
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direito a voto, (...) direito de propriedade integral só [seria] exercido pelos acionistas 

controladores; [haveria] então acionistas que detêm o direito de propriedade integral e outros 

que detêm apenas uma parcela do direito de propriedade, que, em termos práticos, é 

representada pelo fructus, isto é, os rendimentos a que suas ações d[ariam] direito”. Nesse 

sentido, continuava, havendo “então um grupo controlador, não se pode[ria] falar em 

separação propriedade/controle, [mas de] um grupo com a propriedade integral e outro com 

um direito de propriedade atenuada; [só faria] sentido falar nesta separação quando o 

controle [fosse] exercido por um grupo de gerentes não-acionistas”.  

 

Nessa ordem de ideias, considerando que um dos objetivos centrais do anteprojeto 

era o estabelecimento de um sistema de proteção adequado aos acionistas minoritários, seria 

necessária, para a efetividade de tal proteção, a “existência de acionistas ativos na defesa de 

seus direitos”. Tendo em vista que tal defesa podia se dar ou pela participação nas 

deliberações societárias (i.e., pelo exercício do direito de voto), ou pelo exercício, pela via 

judicial, de controle e pressão sobre os administradores e controladores, e levando em conta, 

também, a dificuldade prática deste segundo caminho em face “da sistemática processual e 

da dificuldade do Poder Judiciário em absorver e decidir rapidamente demandas” de natureza 

societária, Netto afirmava que caberia revitalizar o direito a voto – por meio de sua atribuição 

à totalidade das ações e do reforço das “possibilidades de representação dos acionistas 

minoritários, através do mecanismo do voto múltiplo, no Conselho de Administração e no 

Conselho Fiscal” – para que “os minoritários pudessem pressionar os controladores dentro 

e fora da sociedade”. Por fim, Netto ainda criticava as disposições do anteprojeto relativas à 

oferta pública de aquisição de ações na hipótese de alienação do controle societário: em suas 

palavras, “como a oferta dirige-se apenas aos acionistas com direito a voto (...), o valor destas 

ações tenderia a assumir um preço de mercado [muito mais] alto do que o das ações 

preferenciais, [o que] criaria, evidentemente, um problema de equidade, aguçado pelo fato 

de poucas serem as ações efetivamente de controle, objeto portanto de oferta”. 

 

As respostas de Lamy Filho e Bulhões Pedreira aos comentários de BVRJ – e que 

endereçavam, em parte, os comentários do Ibmec – foram, também, publicadas nas edições 



	

	 180 

de 28 de março308 e de 4 de abril309 de 1976 do Jornal do Brasil. Reforçando que o anteprojeto 

tinha por objetivo precípuo criar a estrutura institucional da grande empresa privada de 

capital nacional – justificada esta orientação pela mudança de escala dos empreendimentos 

decorrente do desenvolvimento econômico das empresas brasileiras – e criticando o caráter 

atécnico de alguns dos comentários ao anteprojeto recebidos310, os autores argumentavam 

que os investidores de mercado não se interessavam “por participar da administração da 

companhia nem – muito menos – (...) preocupar-se com seus problemas técnicos e de 

mercado, ou seus planos de expansão; [esperavam] que o acionista controlador e os 

administradores resolv[essem] essas questões com a maior eficiência, mant[ivessem] a 

companhia próspera e respeit[assem] seus direitos”311. Na falta de qualquer desses 

elementos, continuavam, os investidores “aliena[riam] suas ações, invest[iriam] em outras 

companhias ou se retir[ariam] do mercado”312. Era justamente essa segregação de funções 

entre controlador e investidor que, de acordo com Lamy Filho e Pedreira, explicaria “a 

omissão do público investidor em comparecer às assembleias-gerais para discutir e votar as 

decisões (...)”313.  

 

Ainda, segundo Lamy Filho e Pedreira, “(...) os princípios políticos do sufrágio 

universal e da igualdade de todos perante a lei (...) nada [tinham] a ver com o voto do 

acionista e os direitos e garantias que lhe dev[iam] ser assegurados. (...) Uma assembleia 

geral é uma reunião de sacos de dinheiro que votam, e não uma festa cívica”314. Levando ao 

limite o argumento da BVRJ de que, em uma sociedade empresária ideal, todos os acionistas 

teriam direito de voto e o capital seria amplamente pulverizado, os autores (i) argumentavam 

																																								 																					
308 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Função empresarial e ações preferenciais. Rio 
de Janeiro: Jornal do Brasil, 28 de março de 1976, Caderno Economia, p. 37 (disponível em 
https://news.google.com/newspapers?id=eKkVAAAAIBAJ&sjid=Qg8EAAAAIBAJ&pg=7248%2C4422022
; consulta realizada em 8 de janeiro de 2018).  
309 Conforme referido por GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 209. 
310 Nas palavras de LAMY FILHO; PEDREIRA, 1976, p. 37, “[n]esse debate [sobre o anteprojeto, nos 10 
meses que antecederam a publicação do artigo], é natural que se defrontem ideias, teses e propostas 
radicalmente diferentes e irreconciliáveis. Não é apenas questão da diversidade dos interesses em jogo. 
Algumas críticas dirigem-se, ostensiva ou veladamente, à própria opção política. Há os que preferem a 
manutenção do status quo, porque adeptos, por convicção ideológica, da estatização. Há também os 
beneficiários de um estado de coisas que, embora saibam que não pode ser permanente, preferem usufruir, 
enquanto dura. Outros revelam desconhecimento, ou – o que é a maior fonte das confusões – o conhecimento 
imperfeito dos objetivos procurados e dos meios adequados para alcançá-los”. 
311 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1976, p. 37.  
312 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1976, p. 37.  
313 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1976, p. 37.  
314 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1976, p. 37.  
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que “nenhuma organização resist[iria] a mudanças frequentes de seus administradores, ou a 

período prolongado de instabilidade administrativa, como a que resulta[ria] do fato de seus 

dirigentes não terem qualquer expectativa sobre o prazo durante o qual exercer[iam] seus 

cargos. Se o capital da companhia se acha[sse] pulverizado, de modo que nenhum acionista 

det[ivesse] a maioria, e se alguns acionistas não se aglutina[ssem] para assumir o controle, 

as deliberações em cada assembleia passa[riam] a depender de maiorias ocasionais, 

conforme a mistura dos acionistas presentes, [transformando-se], assim, a utópica ‘empresa 

de todos’ na ‘empresa de ninguém’”315 e (ii) concluíam afirmando que considerações como 

a citada acima “explica[riam] porque o anteprojeto, ao invés de tentar destruir o empresário-

empreendedor (...) adotou, como diretriz, reconhecer sua importância na economia aberta, 

centrar um grupo de normas em torno de sua figura, assegurar-lhe maior número de opções 

para organizar a empresa, mas, correlatamente, cobrar-lhe, em termos de responsabilidade, 

empresarial e social, o mau uso que venha a fazer dessa liberdade e do seu poder”316. 

 

Em 4 de abril, em linha com a argumentação acima, Lamy Filho e Pedreira 

publicaram a continuação de sua resposta à BVRJ. Conforme referido por Gatto, Faro e 

Almeida317, Lamy Filho e Pedreira afirmaram que, ao tecer as críticas acima, “o objetivo da 

bolsa não [era] tornar a S.A. aberta, mais democrática, aumentando a participação do ‘povo’ 

nas deliberações sociais, [mas] acabar de vez com o princípio de ‘soberania do povo’ – os 

acionistas, os proprietários de ações; procura[va] deliberadamente fazer com que os 

acionistas per[dessem] o poder de controle da sociedade para que este p[udesse] ser 

assumido por uma classe estranha ao ‘povo’ – a dos tecnocratas, que confund[ia] com os 

administradores profissionais”. Em suas palavras, concluíam: “o objetivo do anteprojeto 

[era] diametralmente oposto[:] [mantinha] o regime democrático e procura[va] aperfeiçoá-

lo, completando a implantação do ‘Estado de Direito’ na S.A. brasileira ao submeter à lei o 

exercício do poder de controle – tanto por acionistas controladores quanto por 

administradores”.  

 

Ainda em março de 1976, no dia 19, a Seção do Estado do Rio de Janeiro da OAB 

(“OAB-RJ”) encaminhou ao Presidente da República um memorial com considerações e 

sugestões sobre o anteprojeto de Lamy Filho e Pedreira. O documento, que elogiava alguns 

																																								 																					
315 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1976, p. 37.  
316 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1976, p. 37.  
317 GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 209. 
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dos seus dispositivos, criticava 4 (quatro) de seus aspectos principais. Conforme referidas 

por Lamy Filho e Pedreira318, as críticas formuladas foram: (i) “o anteprojeto é 

prioritariamente voltado para a grande empresa, afastando, praticamente, a utilização da 

sociedade anônima pelos pequenos e médios empresários”; (ii) o texto “procura impedir a 

participação e ampliação das sociedades estatais na vida econômica”; (iii) o anteprojeto 

busca “transplantar para a lei societária brasileira figuras e institutos da prática econômica 

norte-americana, ausentes da tradição de nossas práticas comerciais e que não correspondem 

à realidade brasileira”; e, por fim, (iv) o projeto “contém dispositivos de atendimento a 

empresas multinacionais, de discutível interesse para empresas nacionais” (fazendo 

referência expressa, neste ponto, à possibilidade de que sociedades brasileiras emitissem 

debêntures no exterior). 

 

Em resposta aos pontos levantados pela OAB-RJ, Lamy Filho e Pedreira afirmaram, 

em 7 de maio de 1976, que (i) a Exposição de Motivos do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico nº 14/74 já estabelecia como finalidade da lei das sociedades anônimas a 

disciplina da grande empresa, “essencial ao processo de desenvolvimento econômico 

brasileiro”319, motivo pelo qual não poderiam os autores do anteprojeto desta orientação se 

afastar; (ii) não se tratava de restringir a participação do Estado na economia, mas de 

estabelecer um “modelo de economia mista que preserv[asse], nos limites máximos 

compatíveis com as condições do mundo moderno, um setor privado aberto à liberdade de 

iniciativa”320; (iii) não sendo a sociedade anônima criação norte-americana, mas produto do 

desenvolvimento e da criação econômica de todas as nações desenvolvidas, não se tratava 

de importação de instituições norte-americanas, mas de adaptação das instituições brasileiras 

às formas e padrões praticados internacionalmente, com vistas a permitir melhor integração 

da economia brasileira à economia internacional; e (iv) “não cab[ia] à Lei das S.A., e sim à 

legislação cambial, proibir as sociedades brasileiras de emitir debêntures no exterior [o que 

já era, inclusive permitido pela legislação vigente], ou subordinar essa emissão a prévia 

autorização governamental”321. 

 

																																								 																					
318 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, pp. 198-203.  
319 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 198.  
320 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 199.  
321 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 202.  
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Conforme referido, em paralelo às críticas e às respostas mencionadas acima, o 

anteprojeto encaminhado ao Ministério da Fazenda em 9 de março de 1976 também recebeu 

críticas, propostas de emendas e comentários de diversas outras entidades de classe, 

endereçados diretamente ao ministério. Refletindo alguns desses comentários, o anteprojeto 

foi então encaminhado ao Presidente da República juntamente com a Exposição de Motivos 

nº 196, em 24 de junho de 1976, e submetido a deliberação formal do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico, três dias depois. Ajustado, foi encaminhado ao Congresso 

Nacional em 2 de agosto de 1976, acompanhado da Mensagem nº 204/76 e do anteprojeto 

sobre o mercado de capitais e a CVM – cuja redação fora proposta pelo próprio Ministério 

da Fazenda (com base em um anteprojeto formulado, também, por Bulhões Pedreira). 

 

O projeto que chegou à Câmara dos Deputados, processado sob o nº 2.559/76, 

estabelecia, basicamente322, (i) a possibilidade de emissão de ações sem valor nominal (art. 

11); (ii) a obrigatoriedade de que o objeto social das companhias fosse definido de modo 

preciso e completo (art. 2º, §2º); (iii) distinção entre dois tipos de companhia, as companhias 

fechadas e as companhias abertas (art. 4º), sendo que estas estariam sujeitas a registro perante 

a CVM (em substituição ao BCB); (iv) a possibilidade de que os estatutos das companhias 

estabelecessem um limite de competência da assembleia geral ou do conselho de 

administração para aumentar, independentemente de reforma estatutária, o capital social 

(i.e., o capital autorizado); (v) a possibilidade de que ações preferenciais, às quais poderia 

ser atribuído o direito de receber dividendos cumulativos pagos à conta das reservas de 

capital (art. 17, §5º), sem direito a voto ou com voto restrito representassem até 2/3 (dois 

terços) do capital social de determinada companhia (art. 15, parágrafo único); (vi) a 

possibilidade de que o estatuto social assegurasse a uma ou mais classes de ações 

preferenciais o direito de eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos 

de administração (art. 18); (vii) o direito de todas as companhias (e não apenas as 

companhias com capital autorizado, conforme estabelecido anteriormente na Lei nº 

4.728/65) de adquirirem ações de sua emissão, observadas as regras expedidas pela CVM 

quando se tratassem de companhias abertas (art. 30); (viii) como valor mínimo a ser pago, a 

																																								 																					
322 Os pontos a seguir identificados foram selecionados considerando o escopo deste trabalho, e retirados de 
BRASIL. Câmara dos Deputados. Dossiê PL nº 2.559/1976. Brasília: [s.n.], 1976a (disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2620FEE14EDE55F012061807
4570A3D6.proposicoesWebExterno2?codteor=1535662&filename=Dossie+-PL+2559/1976; consulta 
realizada em 8 de janeiro de 2018). Para análise completa dos dispositivos previstos no projeto de Lei das S.A. 
e das alterações propostas em relação à legislação então vigente, além do dossiê referido, ver LAMY FILHO; 
PEDREIRA, 1997, pp. 223-314. 
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título de reembolso, aos acionistas dissidentes de deliberações sociais, o valor patrimonial 

de suas ações (art. 45, §1º); (ix) ampla flexibilidade às companhias na determinação dos 

termos e condições em que seriam emitidas debêntures (e.g., garantias; formas de 

remuneração; conversibilidade em ações) (arts. 53 a 57); (x) a figura do agente fiduciário 

como representante dos interesses dos debenturistas, à semelhança do trustee do direito 

norte-americano, sujeito à regulamentação e fiscalização pela CVM (arts. 66 a 70); (xi) a 

competência da CVM para denegar, por inviabilidade ou temeridade do empreendimento, 

ou inidoneidade dos fundadores, o registro de emissão para constituição de companhia 

mediante subscrição pública (art. 82, §2º); (xii) o direito de preferência dos acionistas nas 

emissões de ações ou de outros títulos conversíveis em ações (e.g., bônus de subscrição, 

partes beneficiárias e debêntures conversíveis) (arts. 109, IV, 172 e 173); (xiii) a vedação ao 

exercício do direito de voto pelos titulares de ações ao portador (art. 112); (xiv) parâmetros 

– padrões – para a determinação e resolução das situações de abuso do direito de voto (da 

maioria e da minoria) e de conflito de interesses (art. 115); (xv) detalhadamente a figura do 

acionista controlador, atribuindo a ele deveres e responsabilidades em relação aos acionistas 

minoritários, à companhia, aos empregados da companhia e à comunidade em que a 

companhia atua (arts. 116 e 117); (xvi) a disciplina dos acordos de acionistas, os quais 

passavam a ser oponíveis a terceiros quando arquivados na sede social (art. 118); (xvii) 

novos quóruns para algumas deliberações pela assembleia geral (e.g., criação de debêntures 

e proposta de concordata deixavam de exigir quórum qualificado enquanto alterações 

relativas ao dividendo obrigatório, à cisão da companhia e à participação da companhia em 

grupo de sociedades passavam a exigi-lo) e a competência da CVM para, em companhias 

abertas de capital disperso, flexibilizar tais quóruns (art. 136 e §2º); (xviii) a possibilidade 

de que a administração das companhias fosse dividida entre conselho de administração e 

diretoria, sendo o primeiro obrigatório para as companhias de capital autorizado (art. 138, 

§2º); (xix) o instrumento do voto múltiplo para representação das minorias no conselho de 

administração (art. 141); (xx) a possibilidade de que até 1/3 dos membros do conselho de 

administração fosse composto por não residentes no Brasil (art. 146); (xxi) competência da 

assembleia geral determinar o montante global da remuneração dos administradores da 

companhia (art. 153); (xxii) deveres e responsabilidades dos administradores semelhantes 

àqueles atribuídos aos acionistas controladores (arts. 154-161); (xxiii) a possibilidade de que 

o estatuto social estabelecesse as regras de funcionamento do conselho fiscal (art. 162); 

(xxiv) critérios para a determinação do preço de emissão de novas ações de forma a evitar a 

diluição desnecessária e injustificada dos acionistas que não acompanhassem o aumento de 
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capital (art. 171); (xxv) regulação pormenorizada das demonstrações financeiras, do balanço 

patrimonial, da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, da demonstração do 

resultado do exercício, da demonstração das origens e aplicação de recursos e das regras 

contábeis a serem utilizadas pelas companhias de forma a uniformizar os métodos e critérios 

contábeis para que as informações disponibilizadas por todas as companhias fossem 

comparáveis entre si (arts. 177 a 189); (xxvi) o dividendo mínimo obrigatório (art. 203); 

(xxvii) a disciplina da operação de cisão (art. 230); (xxviii) regras específicas (e.g., 

possibilidade reembolso pelos acionistas de companhia adquirida, por desapropriação, por 

pessoa jurídica de direito público, nos termos do art. 237, parágrafo único) aplicáveis a 

sociedades de economia mista; (xxix) obrigatoriedade de divulgação de operações de 

alienação de controle de companhias abertas (art. 255); (xxx) a oferta pública para aquisição 

de controle de companhia aberta (art. 258) e a atribuição à CVM da competência para 

expedir normas a respeito do assunto (art. 258, §4º); (xxxi) regras especiais de proteção aos 

acionistas minoritários nas hipóteses de incorporação de sociedade controlada por sociedade 

controladora (e.g., direito de retirada com reembolso a valor de mercado ou patrimonial, nos 

termos do art. 263, §3º); (xxxii) a disciplina dos grupos de sociedades, que incluía a 

possibilidade de que determinadas sociedades trabalhassem para outras com a finalidade de 

que objetivos comuns fossem atingidos (art. 266 e ss.); e (xxxiii) que as publicações 

necessárias seriam realizadas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o lugar em 

que estivesse situada a companhia, e em outro jornal editado no local em que tivesse sede a 

companhia ou nele tivesse grande circulação (art. 290). Na Câmara dos Deputados, foi 

distribuído para a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, para a Comissão de 

Constituição e Justiça e para a Comissão de Finanças. 

 

As discussões relativas ao projeto no âmbito da Comissão de Economia, Indústria e 

Comércio da Câmara dos Deputados envolveram, principalmente, críticas323 relacionadas (i) 

à inadequação da disciplina das sociedades anônimas às necessidades das pequenas e médias 

empresas, para as quais a complexidade e os custos envolvidos na estruturação de uma 

sociedade anônima tornariam inviável a utilização dessa forma societária324; (ii) às ações 

																																								 																					
323 Para fins de concisão, foram suprimidas da apresentação a seguir as considerações positivas relativas a 
vários dos dispositivos do projeto e os elogios a ele constantes do relatório da Comissão de Economia, Indústria 
e Comércio da Câmara dos Deputados. 
324 Nos termos da manifestação da Federação do Comércio do Estado de São Paulo encaminhada à Comissão 
de Economia, conforme referida em NEVES, Tancredo. Relatório da Comissão de Economia, Indústria e 
Comércio – PL nº 2.559/76. In: BRASIL, 1976a, pp. 411-412 (fls. 400-401 do documento referido). 
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sem valor nominal, as quais, utilizadas em conjunto com as ações com valor nominal, seriam 

“fator de insegurança e dúvidas no relacionamento dos acionistas entre si, do acionista com 

a empresa e, por último, com a própria Bolsa, (...) estimulando manipulações que dev[eriam] 

ser evitadas”325; (iii) à possibilidade de emissão de debêntures no exterior com a constituição 

de garantias sobre os bens da companhia emissora localizados no Brasil e sem a 

obrigatoriedade de que os recursos captados fossem utilizados no país, o que abriria “largos 

flancos à dominação e controle da empresa nacional pelos credores alienígenos”326 caso não 

fossem submetidas, tais emissões, ao controle pelo BCB; (iv) ao aumento do limite de 

emissão de ações preferenciais sem direito a voto de 50% (cinquenta por cento) para 2/3 

(dois terços) do capital, o que criaria sociedades “que ter[iam] as suas deliberações entregues 

a 1/3 (um terço) do capital, representado por ações com direito a voto e [que seriam], 

portanto, facilmente vulneráveis quanto ao seu controle”327; (v) à ausência de representação 

dos acionistas minoritários e dos empregados da companhia em sua diretoria; (vi) à ausência 

de previsão de que acionistas minoritários pudessem vender suas ações nas mesmas 

condições que o acionista controlador nas hipóteses de alienação de controle; e (vii) à 

deficiência da disciplina conferida às sociedades de economia mista, as quais, realizando 

“objetivos paralelos no mesmo campo econômico com um elevado custo de manutenção e 

injustificável esbanjamento de recursos em setores que nem sempre [eram] os prioritários 

para o fortalecimento de nossa economia, [deveriam ser objeto de lei apartada] para seu 

aprimoramento, [para a eliminação de] hipertrofias ou [criação], quando necessário, [de] 

facilidades à sua constituição e ao exercício de suas funções”328.  

 

Reforçando a falta de tempo para discussão mais aprofundada e deliberação sobre o 

PL nº 2.559/76329, o Deputado Tancredo Neves, a quem coube a relatoria dos trabalhos da 

comissão, propôs a rejeição das emendas sugeridas em relação à representação dos acionistas 

minoritários e empregados na diretoria e à inclusão de tag along ou mecanismo semelhante 

no projeto de lei societária (itens “v” e “vi”, acima), e a aprovação daquelas relacionadas aos 

																																								 																					
325 NEVES, 1976a, p. 413 (fl. 402 do documento referido). 
326 NEVES, 1976a, p. 416 (fl. 405 do documento referido). 
327 NEVES, 1976a, p. 417 (fl. 406 do documento referido). 
328 NEVES, 1976a, p. 423 (fl. 412 do documento referido). 
329 Nas palavras de NEVES, 1976a, p. 426 (fl. 415 do documento referido), “[n]ão sabemos se o Executivo 
pretendeu subestimar ainda uma vez o Congresso, levantando, deliberadamente, barreiras à sua contribuição 
ao aperfeiçoamento da importante proposição, ou se está minimizando o significado, a extraordinária valia e 
as profundas repercussões que o seu projeto irá ter na vida da Nação. Em qualquer dos casos, só nos resta 
protestar e lamentar”. 
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outros pontos referidos. Acompanhado das 236 (duzentas e trinta e seis) emendas propostas 

pelo plenário e de 7 (sete) emendas apresentadas por Neves, o texto foi aprovado pela 

Comissão de Economia, Indústria e Comércio330 em 31 de agosto de 1976.  

 

O relatório da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados sobre o 

PL nº 2.559/76, elaborado pelo Deputado Djalma Bessa331, se limitou a tecer comentários 

gerais sobre a orientação e o espírito da lei societária, assim como sobre seu alinhamento à 

Exposição de Motivos do Conselho de Desenvolvimento Econômico nº 14/74. Nesse 

sentido, reconhecendo a constitucionalidade, a legalidade e a boa técnica legislativa do 

projeto e das 244 (duzentas e quarenta e quatro) emendas apresentadas, Bessa recomendou 

o acolhimento do parecer preparado pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio332, 

o que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em 6 de setembro de 1976. 

 

No âmbito da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, por sua vez, o 

Deputado João Castelo, designado relator, sugeriu a aprovação de emendas relativas (i) à 

incorporação do Capítulo VIII do Decreto-Lei nº 2.627/40 (que tratava de impostos e taxas 

devidas por sociedades anônimas cujo funcionamento dependia de autorização do governo) 

ao projeto, o qual, segundo Castelo, silenciava sobre a matéria333; (ii) à substituição da 

expressão “demonstrações financeiras” por “expressões contábeis”, por ser esta 

tecnicamente mais precisa334; e (iii) à inclusão de dispositivo que estabelecesse a 

obrigatoriedade de autorização governamental para a transferência, para pessoas jurídicas 

sediadas no exterior, do controle acionário de companhias favorecidas por incentivos 

fiscais335, bem como apresentou emenda da própria comissão relacionada à revogação das 

disposições do Decreto-Lei nº 2.627/40 incorporadas pelo PL nº 2.559/76 nos termos 

																																								 																					
330 O PL nº 2.559/76 foi aprovado com 52 emendas do plenário, 7 emendas de Tancredo Neves, 1 emenda 
proposta pela própria Comissão de Economia, Indústria e Comércio e teve 182 emendas rejeitadas. 
331 BESSA, Djalma. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça – PL nº 2.559/76. In: BRASIL, 1976a, 
pp. 1-6 (fls. 577-583 do documento referido). 
332 Em que pese a recomendação de Bessa, houve votos em separado do Deputado Celso Barros (pela 
inconstitucionalidade do projeto, sob o argumento de que, fortalecendo grupos econômicos poderosos, 
reforçando o poder das multinacionais e promovendo a concentração da propriedade de ações por grandes 
empresas, especialmente bancos de investimento, ele contrariava o art. 160, V, da Constituição Federal de 
1967/69) conforme BRASIL, 1976a, pp. 1-10 (fls. 583-593 do documento referido); do Deputado João 
Gilberto (também pela inconstitucionalidade, com base em argumentos semelhantes) conforme BRASIL, 
1976a, pp. 1-9 (fls. 594-603 do documento referido). 
333 CASTELO, João. Relatório da Comissão de Finanças – PL nº 2.559/76. In: BRASIL, 1976a, pp. 29-33 
(fls. 632-636 do documento referido). 
334 CASTELO, op. cit., pp. 34-35 (fls. 637-638 do documento referido). 
335 CASTELO, op. cit., pp. 43-44 (fls. 645-646 do documento referido). 
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acima336. Com as emendas referidas, em 25 de agosto de 1976, o texto foi encaminhado pela 

Comissão de Finanças ao plenário da Câmara dos Deputados. 

 

Na votação do plenário da Câmara, em 14 de setembro de 1976, foram votadas 236 

(duzentas e trinta e seis) emendas, entre novas e provenientes das comissões337. Aprovado, 

no total, com 56 (cinquenta e seis) adições ou alterações (sendo 48 (quarenta e oito) do 

plenário, 7 (sete) de Tancredo Neves e 1 (uma) da Comissão de Economia, Indústria e 

Comércio), o PL nº 2.559/76 foi, então, encaminhado para o Senado Federal. 

 

No Senado Federal, o projeto foi distribuído também para as respectivas Comissões 

de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças. Na Comissão de Constituição e Justiça 

foram apresentadas, ao todo, 24 (vinte e quatro) emendas, dentre as quais se destacam as 

inclusões (i) da permissão aos administradores para que representassem os acionistas nas 

assembleias gerais, contanto que tivessem sido constituídos procuradores há menos de 1 

(um) ano, sob o argumento de que, em sociedades anônimas de capital disperso, “o centro 

de estabilidade e decisão (...) é a administração, e não mais a assembleia geral”338; (ii) da 

obrigatoriedade de que a alienação do controle societário de uma companhia aberta fosse 

realizada por meio de oferta pública de aquisição, disciplinada pela CVM, com o objetivo 

de instrumentalizar “o princípio do tratamento equitativo dos acionistas minoritários”339; e 

(iii) da redução do quórum necessário para a aprovação da transformação de sociedades 

anônimas com capital social inferior a Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), de 

unanimidade para 2/3 (dois terços) do capital social, com a finalidade de “facilitar a 

transformação de pequenas sociedades anônimas em outro tipo de sociedade”340. 

 

																																								 																					
336 CASTELO, op. cit., p. 47 (fl. 650 do documento referido). 
337 Durante a tramitação do PL nº 2.559/76 na Câmara dos Deputados, a exemplo do que aconteceria também 
no Senado Federal (e que será apresentado abaixo), diversas entidades de classe e entidades relacionadas ao 
mercado de capitais manifestaram às comissões da Câmara e aos deputados seus interesses e sugestões de 
emendas. A título exemplificativo, podem ser destacadas, entre tais contribuições, as manifestações (i) do 
Instituto dos Advogados da Bahia; (ii) do Iº Encontro de Jornalistas do Interior de Minas Gerais e d’O Cartaz 
(jornal do interior do Rio de Janeiro); (iii) da BVRJ; (iv) da Bovespa (referida em documento enviada por 
Araújo Vianna Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; (v) da Associação dos Advogados de São Paulo; 
(vi) da ABRASCA; e (vii) da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Várias das emendas 
apresentadas pelos deputados, nessa ordem de ideias, refletiram tais contribuições de setores da sociedade 
brasileira. 
338 REZENDE, Eurico. Parecer nº 888 de 1976 da Comissão de Constituição e Justiça – PL nº 74/76. In: 
BRASIL, 1976a, pp. 3-4 (fls. 1462-1463 do documento referido). 
339 REZENDE, op. cit., pp. 5-6 (fls. 1464-1465 do documento referido). 
340 REZENDE, op. cit., p. 7 (fl. 1466 do documento referido). 
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No âmbito da Comissão de Economia do Senado, a exemplo do ocorrido na Câmara 

dos Deputados, as discussões sobre o PL nº 74/76 foram mais profundas, e as alterações 

propostas, mais substanciais. No parecer elaborado pelo Senador Jessé Freire, após relatório 

elogiando amplamente tanto a orientação política quanto os mecanismos adotados pelos 

autores do anteprojeto, foram sintetizadas (i) as sugestões e comentários de diversas 

entidades de classe e de entidades do mercado de capitais341; e (ii) as 161 (cento e sessenta 

e uma) emendas enviadas por senadores à comissão.  

 

Dentre as sugestões e comentários daquelas entidades, cumpre destacar (i) a de 

reinclusão da obrigatoriedade de que as demonstrações contábeis a serem preparados pelas 

sociedades anônimas nos termos da nova lei societária fossem assinadas por contabilistas 

habilitados, formulada pelo Conselho Federal de Contabilidade342; (ii) a de estabelecimento 

do prazo de 1 (um) ano para a decadência do direito de voto das ações ao portador e para o 

início da preparação das demonstrações contábeis de acordo com os novos padrões 

previstos, formulada pelas Lojas Americanas343; (iii) a do reestabelecimento do limite de 2/3 

(dois terços) do capital social para emissão de ações preferenciais sem direito a voto, 

formulada pela Fundição Tupy344; e (iv) a de exclusão da obrigatoriedade de que a alienação 

de controle de companhias abertas se desse por meio de oferta pública, disciplinada pela 

CVM – a qual estaria incumbida de zelar para que o tratamento dado aos minoritários e aos 

controladores fosse equitativo (i.e., para que não houvesse prêmio de controle auferido 

apenas pelos controladores alienantes de sua participação) –, formulada pela ABRASCA345. 

 

Em relação às emendas propostas por senadores no âmbito da Comissão de 

Economia (excluindo-se aquelas que decorreram das sugestões das entidades de classe 

referidas acima), merecem destaque (i) a inclusão da possibilidade de que, em sociedades 

																																								 																					
341 Nos termos de FREIRE, Jessé. Parecer nº 889 de 1976 da Comissão de Economia – PL nº 74/76. In: 
BRASIL, 1976a, pp. 9-50 (fls. 1468-1509 do documento referido), foram recebidas sugestões de (i) 
Associação Comercial do Rio de Janeiro, (ii) Confederação Nacional da Indústria; (iii) conjuntamente, 
Conselho Federal de Contabilidade, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, Federação dos 
Contabilistas do Estado de São Paulo, Sindicatos dos Contabilistas de São Paulo e do Rio de Janeiro e 
Associações dos Contabilistas do Brasil, dos Contadores do Brasil e dos Peritos Judiciais do Estado de São 
Paulo; (iv) Lojas Americanas; (v) Fundição Tupy; (vi) Gerhard Haentechel; (vi) Associação Brasileira de 
Bancos de Desenvolvimento; (vii) ABRASCA; (viii) Federação do Comércio do Estado do Paraná; e (ix) 
Bovespa. 
342 FREIRE, op. cit., p. 10 (fl. 1469 do documento referido). 
343 FREIRE, op. cit., p. 10 (fl. 1469 do documento referido). 
344 FREIRE, op. cit., p. 10 (fl. 1469 do documento referido). 
345 FREIRE, op. cit., p. 11 (fl. 1470 do documento referido). 
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anônimas fechadas em que os diretores fossem os únicos acionistas, tais acionistas pudessem 

votar para aprovar as próprias contas como administradores346; (ii) a exclusão das ações sem 

valor nominal347; (iii) a eleição, por meio do voto múltiplo, de membro da diretoria 

representante dos acionistas minoritários348; (iv) a possibilidade de que as companhias 

fizessem a escrituração de suas próprias ações ou que optassem por delegá-la a entidades 

especialmente criadas para o desempenho dessa função349; (v) a caracterização das 

deliberações tomadas por acionistas em conflito de interesses como nulas (ao invés de 

anuláveis)350; (vi) a obrigatoriedade de que as atas de assembleias gerais contivessem todos 

os votos em separado consolidados e que fossem publicadas em inteiro teor351; (vii) a 

sujeição de matérias como fusão, cisão e incorporação à aprovação por 50% (cinquenta por 

cento) do capital social, e não do capital social votante352; (viii) a extensão do direito de 

retirada à hipótese de transferência do controle acionário353; (ix) à extensão da 

responsabilidade dos administradores por favorecimento de sociedade coligada, 

controladora ou controlada em detrimento da companhia, para abranger não apenas a 

companhia, mas os acionistas, credores e concorrentes (i.e., os administradores seriam 

responsáveis perante todas essas pessoas por aqueles atos)354; e (x) a inclusão do tag along 

em condições de igualdade em relação ao acionistas controlador nas hipóteses de 

transferência do controle acionário355. 

 

Na Comissão de Finanças, as discussões se restringiram a assuntos menores e à 

reiteração de emendas sugeridas durante a tramitação na Câmara dos Deputados ou no 

																																								 																					
346 FREIRE, op. cit., p. 19 (fl. 1478 do documento referido). 
347 FREIRE, op. cit., p. 17 (fl. 1476 do documento referido). 
348 FREIRE, op. cit., p. 21 (fl. 1480 do documento referido). 
349 FREIRE, op. cit., p. 22 (fl. 1481 do documento referido). Interessante notar como a fundamentação da 
sugestão oferecida por Franco Montoro (segundo ele, ela visava “a impedir o favorecimento às grandes 
instituições financeiras, outorgando-lhes privilégios e concedendo-lhes o monopólio de determinadas 
operações”) reflete também os argumentos frequentes de que, ao estabelecer a escrituração e a custódia das 
ações pelas instituições financeiras e ao permitir que as mesmas representassem os acionistas titulares das 
ações em algumas deliberações sociais, o projeto procurava, na verdade, transferir o controle de fato das 
empresas brasileiras às instituições financeiras. Nesse sentido, para a formulação mais detalhada desta linha 
argumentativa, ver CARVALHOSA, op. cit. 
350 FREIRE, op. cit., p. 29 (fl. 1483 do documento referido). 
351 FREIRE, op. cit., p. 32 (fl. 1479 do documento referido). 
352 FREIRE, op. cit., p. 33 (fl. 1480 do documento referido). 
353 FREIRE, op. cit., p. 33 (fl. 1480 do documento referido). 
354 FREIRE, op. cit., p. 38 (fl. 1485 do documento referido). 
355 FREIRE, op. cit., pp. 39-40 (fls. 1486-1487 do documento referido). 
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âmbito das outras comissões do Senado Federal. O relatório356, de autoria do Senador 

Helvídio Nunes, após tecer elogios ao projeto, recomendou a sua aprovação com 3 (três) 

emendas e encaminhou o projeto e todas as emendas sugeridas até então para o plenário do 

Senado Federal. 

 

No plenário do Senado Federal foram apresentadas, no total, 277 (duzentas e setenta 

e sete) emendas, tendo o PL nº 74/76 sido aprovado com 42 (quarenta e duas) delas em 17 

de outubro de 1976. Dentre as emendas aprovadas357, vale destacar (i) a restauração do limite 

de 2/3 (dois terços) do capital social representado por ações preferenciais sem direito a voto; 

(ii) a restauração das debêntures com direito a participação nos lucros da sociedade emissora; 

(iii) a reinclusão da possibilidade de que administradores da sociedade representassem 

acionistas em assembleias gerais; (iv) a exclusão da possibilidade de que pessoas jurídicas 

exercessem cargos de administração de sociedades; (v) a obrigatoriedade de que as 

demonstrações financeiras das sociedades fossem assinadas por contadores legalmente 

habilitados; e (vi) a obrigatoriedade de que a transferência de controle acionário fosse 

realizada mediante oferta pública de aquisição a todos os acionistas (e rateio proporcional 

entre eles das ações a serem adquiridas pelo adquirente).  

 

Retornando às Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Economia, Indústria 

e Comércio da Câmara dos Deputados, o PL nº 74/76 (PL nº 2.559/76, na Câmara dos 

Deputados) e as emendas propostas pelo Senado Federal receberam parecer favorável em 

todas elas. Em sua redação final, em 25 de novembro de 1976, o projeto foi encaminhado ao 

Presidente da República, que o sancionou, sem nenhum veto, em 15 de dezembro de 1976. 

 

Considerando o exposto acima, necessário se faz, a título de síntese, destacar as 

alterações por que passou o projeto inicialmente oferecido ao Congresso Nacional durante 

seu processo legislativo. Nesse sentido, considerando os pontos inicialmente destacados, é 

possível afirmar que as principais alterações sofridas pelo projeto envolveram: (i) a 

obrigatoriedade da existência de um conselho de administração nas companhias de capital 

autorizado e nas companhias abertas (art. 138, §2º, da Lei das S.A.); (ii) o detalhamento do 

mecanismo de voto múltiplo, por meio do qual, em companhias cujo conselho de 

																																								 																					
356 NUNES, Helvídio. Parecer nº 890 de 1976 da Comissão de Finanças – PL nº 74/76. In: BRASIL, 1976a, 
pp. 50-54 (fls. 1497-1501 do documento referido). 
357 A íntegra das emendas aprovadas no Senado Federal consta das fls. 1586-1630 de BRASIL, 1976a. 
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administração fosse composto por menos de 5 (cinco) conselheiros, acionistas representando 

20% (vinte por cento) do capital votante poderiam eleger 1 (um) conselheiro (art. 141, §4º, 

da Lei das S.A.); (iii) a supressão da possibilidade de que 1/3 dos membros do conselho de 

administração fosse composto por não residentes no Brasil (art. 146); (iv) a obrigatoriedade 

de que as demonstrações financeiras fossem assinadas por contadores legalmente habilitados 

(arts. 177, §4º, da Lei das S.A.); (v) maior detalhamento da disciplina aplicável às sociedades 

de economia mista (arts. 236 e 237 da Lei das S.A.); (vi) a obrigatoriedade de (a) realização 

de oferta pública de aquisição na hipótese de alienação do controle societário de companhias 

abertas e (b) autorização prévia da CVM (art. 254 da Lei das S.A.)358; (vii) a previsão de 

regras de convocação e de publicações menos exigentes para companhias fechadas com 

menos de 20 (vinte) acionistas e com patrimônio líquido pequeno (art. 294 da Lei das S.A.), 

assim como de quórum reduzido para a sua transformação em outro tipo societário (art. 298 

da Lei das S.A.); e (viii) a previsão de um período de adaptação às novas regras (arts. 295 e 

296 da Lei das S.A.). 

 

Esses foram, grosso modo, os contornos da “estrutura jurídica necessária ao 

fortalecimento do mercado de capitais de risco no País”359 delineados pela Lei das S.A, 

estrutura esta baseada, essencialmente, no “estabelecimento de uma sistemática que 

assegur[asse] ao acionista minoritário o respeito a regras definidas e equitativas, as quais, 

sem imobilizar o empresário em suas iniciativas, oferece[ssem] atrativos suficientes de 

segurança e rentabilidade”360. Em linha com a Exposição de Motivos nº 196, no entanto, 

referida estrutura ainda pressupunha, para seu funcionamento adequado, a existência de um 

órgão regulador do mercado de capitais. A Lei nº 6.385/76, que tramitou no Congresso 

Nacional em paralelo ao PL nº 2.559/76 (nº 74/76), viria justamente suprir essa lacuna. 

 

2.4.2 A Lei nº 6.385/76 

 

Diferentemente do ocorrido com o projeto de lei societária, o texto original do projeto 

de lei que viria a ser aprovado como a Lei nº 6.385/76 não suscitou grande debate na 

sociedade brasileira e no Congresso Nacional. Talvez por ter tramitado de forma 

																																								 																					
358 Decorrente da Emenda nº 14 da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, apresentada pelo 
Senador Otto Cyrillo Lehmann. 
359 SIMONSEN, 1976, item 4. 
360 SIMONSEN, 1976, item 4. 
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concomitante com os PL nº 2.559/76 (nº 74/76) ou, ainda, por se tratar de tema menos 

conhecido da população em geral, a lei que disciplinou o mercado de valores mobiliários e 

criou o regulador do mercado de capitais brasileiro – a CVM – passou quase despercebida 

no noticiário nacional, a despeito de sua relevância para a efetividade das disposições 

daquela lei societária na consecução dos propósitos comuns que as uniam: o 

desenvolvimento do mercado acionário primário no Brasil e a manutenção, por meio do 

financiamento da atividade empresarial desempenhada pela grande empresa nacional, de 

seu desenvolvimento econômico milagroso. 

 

A primeira minuta do anteprojeto, que fora elaborada por Bulhões Pedreira 

simultaneamente ao projeto da Lei das S.A., foi entregue ao Ministro da Fazenda no mês de 

novembro de 1974361. Apenas em 2 de agosto de 1976, por meio da Mensagem nº 203, foi 

encaminhada ao Congresso Nacional por Ernesto Geisel. 

 

O anteprojeto, numerado na Câmara dos Deputados sob o nº 2.600/76 se destinava a 

atualizar algumas das disposições da Lei nº 4.728/65 – regulando o mercado de valores 

mobiliários, as emissões e distribuições públicas desses títulos e a atuação das bolsas de 

valores e dos intermediários – e a criar a CVM. Suas disposições principais362, nessa ordem 

de ideias, (i) estabeleciam o escopo da regulação criada, que incluía (a) a emissão e a 

distribuição de valores mobiliários, (b) a organização e o funcionamento das operações das 

bolsas de valores, e (c) a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, 

dentre outros temas e áreas (art. 1º); (ii) definiam, ainda que de forma aberta (i.e., com a 

possibilidade de inclusão de outros títulos a critério do CMN), o conceito de valores 

mobiliários sujeitos ao regime que se pretendia criar (art. 2º); (iii) diferenciavam as 

competências regulatórias atribuídas ao CMN (e.g., definição da política a ser observada na 

organização e no funcionamento do mercado de valores mobiliários; fixação da orientação 

geral a ser observada pela CVM no exercício de suas atribuições) e à CVM (e.g., 

regulamentação, com observância da política definida pelo CMN, as matérias previstas na 

lei; fiscalização permanente das atividades e dos serviços do mercado de valores mobiliários) 

(arts. 3º e 8º); (iv) definiam as finalidades da regulação e da atividade de CMN e CVM em 

																																								 																					
361 LAMY FILHO; PEDREIRA, 1997, p. 134. 
362 Os pontos a seguir identificados foram selecionados considerando o escopo deste trabalho, e retirados de 
BRASIL. Câmara dos Deputados. Dossiê PL nº 2.600/1976. Brasília: [s.n.], 1976b, pp. 1-24 (disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1185770&filename=Dossie+-
PL+2600/1976; consulta realizada em 8 de janeiro de 2018). 
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relação ao desenvolvimento do mercado de valores mobiliários (art. 4º) (e.g., “I – estimular 

a formação de poupanças e sua aplicação em valores mobiliários”; “II – promover a 

expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, e estimular as 

aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas sob controle de 

capitais privados nacionais”; “IV – proteger os titulares de valores mobiliários e os 

investidores do mercado contra emissões irregulares de valores mobiliários e atos ilegais de 

administradores e controladores das companhias abertas (...)”; e “VI – assegurar o acesso do 

público a informações sobre os valores mobiliários (...) e as companhias que os tenham 

emitido”); (v) criavam a CVM como entidade vinculada ao Ministério da Fazenda (art. 5º) e 

disciplinavam sua organização (art. 6º, §§ 3º, 4º e 5º) – inclusive mencionando que os 

diretores seriam demissíveis ad nutum, que seu quadro de pessoal seria constituído por 

empregos regidos pelas leis trabalhistas, como seria a dotação orçamentária da autarquia 

(art. 7º) e as suas competências (arts. 8º, 16); (vi) detalhavam as formas por meio das quais 

a CVM atuaria como fiscalizador (e.g., podendo examinar livros, registros contábeis; 

requisitar informações; apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais e práticas não 

equitativas; aplicar penalidades de advertência, multa, suspensão, inabilitação e/ou cassação 

de autorização aos infratores) do mercado de valores mobiliários (arts. 9º, 10, 11 e 12); (vii) 

definiam o sistema de distribuição de valores mobiliários e seus agentes (i.e., instituições 

financeiras intermediárias de ofertas, corretoras, profissionais autônomos que exercessem 

atividade de intermediação ou corretagem e as bolsas de valores) (art. 13); (viii) 

determinavam a necessidade de registro prévio na CVM para as distribuições de valores 

mobiliários no mercado e para os agentes encarregados dessa atividade (art. 14); (ix) 

sujeitavam as bolsas de valores à supervisão da CVM, ainda que tivessem autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial (art. 15); (x) definiam a emissão pública de valores 

mobiliários, sujeitando-as a registro prévio perante a CVM (art. 17); (xi) estabeleciam as 

competências da CVM como regulador (e.g., a competência para propor ao CMN a 

aprovação de normas gerais sobre as condições de registro necessário ao exercício da 

atividade de intermediação, ou sobre as condições de constituição e extinção das bolsas de 

valores, bem como sobre definições de emissão pública e registros) (arts. 16 e 17); (xii) 

conceituavam companhias abertas como aquelas que tinham valores mobiliários admitidos 

à negociação na bolsa ou em mercado de balcão (art. 20); (xi) estabeleciam as regras para o 

exercício das atividades de administração de carteira e custódia de valores mobiliários (arts. 

21 a 23), assim como aquelas aplicáveis aos auditores independentes, consultores e analistas 

de valores mobiliários, os quais também precisavam ser registrados na CVM (arts. 24 e 25); 
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(xii) estabeleciam as regras para a transição das atividades de regulador do BCB para a CVM 

(arts. 26 e 27). 

 

Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e 

Comércio, e de Finanças, o PL nº 2.600/76 recebeu apenas 11 (onze) propostas de emenda 

(do plenário). O teor de cada uma delas está resumido na Tabela nº 6, abaixo: 

 
EMENDA TEOR (RESUMIDO) 

Emenda nº 1363 

- Apresentou projeto substitutivo, que alterava, dentre outros aspectos: 
(i) a finalidade da lei (“Cria a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, fixa-lhe a 

competência e dá outras providências” ao invés de “Dispõe sobre o mercado de 
valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários - CVM”);  

(ii) excluía todas as disposições relativas às competências do CMN em relação ao 
mercado de capitais; 

(iii) reorganizava a ordem de vários dispositivos e concentrava as competências da 
CVM em um único artigo; 

(iv) detalhava a atuação da CVM como reguladora, submetendo projetos de 
instruções ao público para comentários, e como fiscalizadora, regulando o 
processo administrativo que seria instaurado por reclamações de acionistas ou 
investidores; 

(v) estabelecia, na estrutura da CVM, um serviço especial para exercer atividade 
consultiva e de orientação junto aos agentes de mercado; 

(vi) previa que a CVM poderia prever em seu orçamento subvenções e estímulos a 
bolsas de valores; e 

(vii) mantinha a definição de valores mobiliários do projeto, mas atribuía à CVM (e 
não ao CMN) a competência para ampliar o rol de valores mobiliários 
enumerados. 

Emenda nº 2364 

- De acordo (em parte) com sugestão formulada pela Federação e do Centro do 
Comércio do Estado de São Paulo, sugeriu a exclusão das competências do CMN em 
relação ao mercado de capitais do projeto e sua inclusão na Lei nº 4.595/65, por meio 
da qual foi criado. 

Emenda nº 3365 

- Sugeriu, em linha com sugestão da Federação e do Centro do Comércio do Estado de 
São Paulo, a fixação do mandato de 5 (cinco) anos dos diretores da CVM, o que 
conferiria maior estabilidade e independência, ainda que mantida a sua possibilidade 
de demissão ad nutum. 

Emenda nº 4366 
- Sugeriu a realocação da disposição relativa ao regimento interno da CVM, em linha 
com sugestão da Federação e do Centro do Comércio do Estado de São Paulo. 

Emenda nº 5367 
- Sugeriu alteração na redação relativa ao quadro permanente do pessoal da CVM, com 
a finalidade de esclarecer sua interpretação. 

																																								 																					
363 BRASIL, 1976b, pp. 1-25 (fls. 44-68 do documento referido). 
364 BRASIL, 1976b, pp. 1-2 (fls. 69-70 do documento referido). 
365 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 71 do documento referido). 
366 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 72 do documento referido). 
367 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 73 do documento referido). 
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Emenda nº 6368 
- Sugeriu a realocação da disposição relativa ao período de transição em que servidores 
do BCB seriam alocados à CVM durante a passagem do mandato. 

Emenda nº 7369 

- Sugeriu a exclusão da obrigatoriedade de que o BCB fosse ouvido previamente em 
todos os processos abertos e penalidades aplicadas a instituições financeiras pela 
CVM, sob o argumento de que somente a CVM poderia aplicar penas no que se refere 
às atividades do mercado de valores mobiliários (em nada interferindo com a 
competência do BCB). 

Emenda nº 8370 

- Sugeriu a supressão da expressão “com efeito suspensivo” que qualificava todos os 
recursos ao CMN decorrentes da aplicação de penalidades pela CVM, sob o argumento 
de que o efeito suspensivo generalizado eliminaria, em grande parte, o poder coativo 
da CVM no policiamento do mercado. 

Emenda nº 9371 
- Sugeriu que a definição de “oferta pública” de valores mobiliários fosse objeto de lei 
e não de resolução da CVM. 

Emenda nº 10372 

- Sugeriu que os requisitos próprios determinados pelas bolsas de valores para 
admissão de valores mobiliários à negociação deveriam ser aprovados previamente 
pela CVM, sob o argumento de não permitir a criação de mercados regionais 
(arbitragem regulatória). 

Emenda nº 11373 
- Sugeriu a inclusão de texto obrigando a CVM a observar, nas normas sobre o 
exercício das atividades de consultor e analista de valores mobiliários, as prerrogativas 
profissionais dos economistas. 

Tabela	nº	6	–	Emendas	do	Plenário	ao	PL	nº	2.600/76 

 

No relatório da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara374, de autoria do 

Deputado Claudino Sales, além de reconhecer a constitucionalidade e a juridicidade do 

projeto, Sales deliberou sobre as emendas do plenário indicadas acima. Submetido o PL nº 

2.600/76 à votação do plenário da comissão, foram apresentadas 4 (quatro) novas emendas, 

com as quais o documento foi aprovado. As 11 (onze) emendas indicadas acima, em sua 

redação final, e as 4 (quatro) novas emendas formuladas pela Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara foram resumidas na Tabela nº 7, abaixo, que também indica, em suas 

colunas 3 (três) e 4 (quatro), a posição de Sales expressada no relatório mencionado e o 

resultado da votação do plenário da Comissão: 

 

 

																																								 																					
368 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 74 do documento referido). 
369 BRASIL, 1976b, pp. 1-2 (fls. 75-76 do documento referido). 
370 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 77 do documento referido). 
371 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 78 do documento referido). 
372 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 79 do documento referido). 
373 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 80 do documento referido). 
374 SALES, Claudino. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados – PL nº 
2.600/76. In: BRASIL, 1976b, pp. 1-38 (fls. 81-119 do documento referido). 
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EMENDA 
TEOR  

(RESUMIDO) 
PARECER (DEP. 

SALES) 
VOTAÇÃO 

(PLENÁRIO CCJ) 

Emenda nº 1 

- Apresentou projeto substitutivo, que alterava, 
dentre outros aspectos: 
(i) a finalidade da lei (“Cria a Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM, fixa-lhe a 
competência e dá outras providências” 
ao invés de “Dispõe sobre o mercado de 
valores mobiliários e cria a Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM”);  

(ii) excluía todas as disposições relativas às 
competências do CMN em relação ao 
mercado de capitais; 

(iii) reorganizava a ordem de vários 
dispositivos e concentrava as 
competências da CVM em um único 
artigo; 

(iv) detalhava a atuação da CVM como 
reguladora, submetendo projetos de 
instruções ao público para comentários, e 
como fiscalizadora, regulando o processo 
administrativo que seria instaurado por 
reclamações de acionistas ou 
investidores; 

(v) estabelecia, na estrutura da CVM, um 
serviço especial para exercer atividade 
consultiva e de orientação junto aos 
agentes de mercado; 

(vi) previa que a CVM poderia prever em seu 
orçamento subvenções e estímulos a 
bolsas de valores; e 

(vii) mantinha a definição de valores 
mobiliários do projeto, mas atribuía à 
CVM (e não ao CMN) a competência 
para ampliar o rol de valores mobiliários 
enumerados. 

Pela rejeição, sob o 
argumento de que o 
projeto melhor se 
ajustava à 
sistemática 
proposta pelo 
governo.  

Pela rejeição. 

Emenda nº 2 

- De acordo (em parte) com sugestão 
formulada pela Federação e do Centro do 
Comércio do Estado de São Paulo, sugeriu a 
exclusão das competências do CMN em 
relação ao mercado de capitais do projeto e sua 
inclusão na Lei nº 4.595/65, por meio da qual 
foi criado. 

Pela rejeição, sob o 
argumento de que o 
projeto tinha por 
escopo traçar as 
regras regentes do 
mercado mobiliário 
(o que incluía 
competências do 
CMN). 

Pela rejeição. 

Emenda nº 3 

- Sugeriu, em linha com sugestão da Federação 
e do Centro do Comércio do Estado de São 
Paulo, a fixação do mandato de 5 (cinco) anos 
dos diretores da CVM, o que conferiria maior 
estabilidade e independência, ainda que 

Pela rejeição, sob o 
argumento de que 
seria contraditório 
fixar o mandato de 
cargo cujo titular 

Pela rejeição. 
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mantida a sua possibilidade de demissão ad 
nutum. 

poderia ser 
demitido ad nutum. 

Emenda nº 4 

- Sugeriu a realocação da disposição relativa 
ao regimento interno da CVM, em linha com 
sugestão da Federação e do Centro do 
Comércio do Estado de São Paulo. 
- Subemendada, passou a incluir “a aprovação 
do regimento interno da CVM” entre as 
competências do CMN. 

Pela aprovação. Pela aprovação. 

Emenda nº 5 
- Sugeriu alteração na redação relativa ao 
quadro permanente do pessoal da CVM, com a 
finalidade de esclarecer sua interpretação. 

Pela aprovação. Pela aprovação. 

Emenda nº 6 

- Sugeriu a realocação da disposição relativa 
ao período de transição em que servidores do 
BCB seriam alocados à CVM durante a 
passagem do mandato. 

Pela rejeição. Pela rejeição. 

Emenda nº 7 

- Sugeriu a exclusão da obrigatoriedade de que 
o BCB fosse ouvido previamente em todos os 
processos abertos e penalidades aplicadas a 
instituições financeiras pela CVM, sob o 
argumento de que somente a CVM poderia 
aplicar penas no que se refere às atividades do 
mercado de valores mobiliários (em nada 
interferindo com a competência do BCB). 

Pela rejeição, sob o 
argumento de que 
seria necessária 
apenas a ciência do 
BCB (i.e., não 
haveria limitação à 
competência da 
CVM). 

Pela rejeição. 

Emenda nº 8 

- Sugeriu a supressão da expressão “com efeito 
suspensivo” que qualificava todos os recursos 
ao CMN decorrentes da aplicação de 
penalidades pela CVM, sob o argumento de 
que o efeito suspensivo generalizado 
eliminaria, em grande parte, o poder coativo da 
CVM no policiamento do mercado. 

Pela rejeição. Pela rejeição. 

Emenda nº 9 
- Sugeriu que a definição de “oferta pública” 
de valores mobiliários fosse objeto de lei e não 
de resolução da CVM. 

Pela aprovação. Pela aprovação. 

Emenda nº 
10 

- Sugeriu que os requisitos próprios 
determinados pelas bolsas de valores para 
admissão de valores mobiliários à negociação 
deveriam ser aprovados previamente pela 
CVM, sob o argumento de não permitir a 
criação de mercados regionais (arbitragem 
regulatória). 

Pela aprovação. Pela aprovação. 

Emenda nº 
11 

- Sugeriu a inclusão de texto obrigando a 
CVM a observar, nas normas sobre o exercício 
das atividades de consultor e analista de 
valores mobiliários, as prerrogativas 
profissionais dos economistas. 

Pela aprovação. Pela aprovação. 
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Emenda nº 
12 (1ª da 
CCJ)375 

- Sugeriu a substituição de “serão 
disciplinados e fiscalizados de acordo com esta 
Lei” por “são disciplinados...” (art. 1º). 

- Pela aprovação. 

Emenda nº 
13 (2ª da 
CCJ)376 

- Sugeriu reorganização de dispositivos 
relacionados às competências da CVM (art. 
8º). 

- Pela aprovação. 

Emenda nº 
14 (3ª da 
CCJ)377 

- Sugeriu a atribuição de títulos aos capítulos 
do projeto de lei. 

- Pela aprovação. 

Emenda nº 
15 (4ª da 
CCJ)378 

- Sugeriu o desdobramento do artigo 28 em 2 
(dois) artigos, sem alteração no texto  

- Pela aprovação. 

Tabela	nº	7	–	Emendas	do	Plenário	e	da	Comissão	de	Constituição	e	Justiça	ao	PL	nº	2.600/76 

 

Merece destaque, ainda, no âmbito das discussões na Comissão de Constituição e 

Justiça, o voto em separado do Deputado João Gilberto379. Anexando estudo realizado pela 

Seção do Rio Grande do Sul da OAB, Gilberto sugeriu, principalmente, (i) a concentração 

das competências da CVM, esparsas ao longo do projeto, em um único capítulo; (ii) o 

esclarecimento de que não havia hierarquia entre o CMN e a CVM; (iii) a atribuição, à CVM, 

de competência para julgar recursos contra decisões das bolsas de valores; e (iv) a restrição 

da definição de valores mobiliários às ações, às debêntures e às partes beneficiárias. 

 

No âmbito da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o relatório preparado 

pelo Deputado Viana Neto380 – fazendo referência à Exposição de Motivos nº 197, de 24 de 

junho de 1976 de Mario Henrique Simonsen – reconheceu que a experiência demonstrara 

ter sido a atribuição de competência para disciplinar o mercado de capitais ao BCB pela Lei 

nº 4.728/65 “uma solução errada”: o mercado de capitais não deveria ser submetido “ao 

mesmo estilo de administração burocratizada que tradicionalmente v[inha] sendo adotado 

(...) na fiscalização bancária” uma vez que, diferentemente deste, aquele, marcado por 

instabilidade, distorções e abusos, “exig[ia] maior presença e rapidez de decisão”; nesse 

sentido, exigia a criação de um órgão regulatório específico. 

																																								 																					
375 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 115 do documento referido). 
376 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 116 do documento referido). 
377 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 117 do documento referido). 
378 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 118 do documento referido). 
379 GILBERTO, João. Voto em separado – Comissão de Constituição e Justiça – PL nº 2.600/76. In: BRASIL, 
1976b, pp. 1-10 (fls. 104-113 do documento referido). 
380 NETO, Viana. Relatório da Comissão de Economia, Indústria e Comércio – PL nº 2.600/76. In: BRASIL, 
1976b, pp. 1- (fls. 121- do documento referido). 
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Tal como previsto no projeto encaminhado, referido órgão regulador não era, 

segundo Viana Neto, invenção brasileira, mas fruto da inspiração do governo brasileiro na 

SEC, criada a partir do “clamor público que, após o colapso do mercado acionário com o 

‘crack’ de 1929, foi levantado em favor da proteção do investidor e contra a fraude e a 

desinformação”381. Apesar da inspiração, continuava, “o projeto não lhe copi[ava] 

integralmente o modelo; a SEC [era] um organismo independente, de representação 

partidária e quase judicial do Governo dos Estados Unidos; a CVM, por seu turno, será 

autarquia federal, com diretoria nomeada livremente pelo Presidente da República, e 

demissível ‘ad nutum’”382. Referida diferença se devia, nas palavras de Viana Neto, ao dato 

de que, “seguindo esse caminho, desejou o Executivo manter a tutela do Estado sobre o 

mercado de valores mobiliários. E, cremos ter procedido com acerto, posto que é inconteste 

ser no país a presença do Estado um fator de confiança”383. 

 

Nessa ordem de ideias, e tecendo outros comentários acerca do acerto do projeto na 

divisão de competências entre o CMN e a CVM, Viana Neto se manifestou sobre as emendas 

do plenário oferecidas ao projeto (emendas nº 1 a nº 11 da Tabela nº 7, acima) e formulou 

11 (onze) novas emendas do relator, essencialmente replicando como emendas autônomas 

algumas das sugestões contidas no substitutivo oferecido sob a emenda nº 1 do plenário. Os 

termos das novas emendas propostas, bem como (i) a manifestação de Viana Neto sobre as 

emendas do plenário e (ii) a decisão do plenário da Comissão de Economia, Indústria e 

Comércio sobre as emendas apresentadas foram sintetizados na Tabela nº 8, abaixo: 

 

EMENDA 
TEOR  

(RESUMIDO) 
VOTAÇÃO 

(PLENÁRIO 

CCJ) 

PARECER  
(DEP. VIANA 

NETO) 

VOTAÇÃO 

(PLENÁRIO 

CEIC) 

Emenda 
nº 1 

- Apresentou projeto substitutivo, que alterava, 
dentre outros aspectos: 
(i) a finalidade da lei (“Cria a Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM, fixa-lhe a 

Pela rejeição. Pela rejeição. Pela rejeição. 

																																								 																					
381 NETO, op. cit., pp. 7-8 (fls. 126-127 do documento referido). Nas palavras de Viana Neto, “[c]onvém 
assinalar que, nesse passo, não está o governo ensaiando tentativa pioneira, mas, ao contrário, inspirando-se na 
bem-sucedida experiência norte-americana que em 1934 criou a Securities Exchange Commission”. No mesmo 
sentido, conforme referido por GATTO; FARO; ALMEIDA, op. cit., p. 227, segundo Sergio Bermudes, 
“Bulhões Pedreira foi conhecer o modelo americano e teve a preocupação em adaptá-lo às circunstâncias 
brasileiras. Importou e adaptou aqueles princípios”. 
382 NETO, op. cit., pp. 7-8 (fls. 126-127 do documento referido). 
383 NETO, op. cit., p. 7 (fl. 127 do documento referido). 
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competência e dá outras providências” ao 
invés de “Dispõe sobre o mercado de 
valores mobiliários e cria a Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM”);  

(ii) excluía todas as disposições relativas às 
competências do CMN em relação ao 
mercado de capitais; 

(iii) reorganizava a ordem de vários 
dispositivos e concentrava as 
competências da CVM em um único 
artigo; 

(iv) detalhava a atuação da CVM como 
reguladora, submetendo projetos de 
instruções ao público para comentários, e 
como fiscalizadora, regulando o processo 
administrativo que seria instaurado por 
reclamações de acionistas ou investidores; 

(v) estabelecia, na estrutura da CVM, um 
serviço especial para exercer atividade 
consultiva e de orientação junto aos 
agentes de mercado; 

(vi) previa que a CVM poderia prever em seu 
orçamento subvenções e estímulos a 
bolsas de valores; e 

(vii) mantinha a definição de valores 
mobiliários do projeto, mas atribuía à 
CVM (e não ao CMN) a competência para 
ampliar o rol de valores mobiliários 
enumerados. 

Emenda 
nº 2 

- De acordo (em parte) com sugestão formulada 
pela Federação e do Centro do Comércio do 
Estado de São Paulo, sugeriu a exclusão das 
competências do CMN em relação ao mercado 
de capitais do projeto e sua inclusão na Lei nº 
4.595/65, por meio da qual foi criado. 

Pela rejeição. Pela rejeição. Pela rejeição. 

Emenda 
nº 3 

- Sugeriu, em linha com sugestão da Federação 
e do Centro do Comércio do Estado de São 
Paulo, a fixação do mandato de 5 (cinco) anos 
dos diretores da CVM, o que conferiria maior 
estabilidade e independência, ainda que mantida 
a sua possibilidade de demissão ad nutum. 

Pela rejeição. Pela rejeição. Pela rejeição. 

Emenda 
nº 4 

- Sugeriu a realocação da disposição relativa ao 
regimento interno da CVM, em linha com 
sugestão da Federação e do Centro do Comércio 
do Estado de São Paulo. 
- Subemendada, para substituir “pelo CMN” por 
“pelo Ministro da Fazenda” 

Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 5 

- Sugeriu alteração na redação relativa ao 
quadro permanente do pessoal da CVM, com a 
finalidade de esclarecer sua interpretação. 

Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 
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Emenda 
nº 6 

- Sugeriu a realocação da disposição relativa ao 
período de transição em que servidores do BCB 
seriam alocados à CVM durante a passagem do 
mandato. 
- Subemendada. 

Pela rejeição. 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 7 

- Sugeriu a exclusão da obrigatoriedade de que 
o BCB fosse ouvido previamente em todos os 
processos abertos e penalidades aplicadas a 
instituições financeiras pela CVM, sob o 
argumento de que somente a CVM poderia 
aplicar penas no que se refere às atividades do 
mercado de valores mobiliários (em nada 
interferindo com a competência do BCB). 

Pela rejeição. 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 8 

- Sugeriu a supressão da expressão “com efeito 
suspensivo” que qualificava todos os recursos 
ao CMN decorrentes da aplicação de 
penalidades pela CVM, sob o argumento de que 
o efeito suspensivo generalizado eliminaria, em 
grande parte, o poder coativo da CVM no 
policiamento do mercado. 

Pela rejeição. 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 9 

- Sugeriu que a definição de “oferta pública” de 
valores mobiliários fosse objeto de lei e não de 
resolução da CVM. 

Pela 
aprovação. 

Pela rejeição, 
sob o 
argumento de 
que a 
flexibilidade 
do mercado 
recomenda 
que a CVM 
possa 
entender 
configurada a 
oferta pública 
em outras 
situações. 

Pela rejeição. 

Emenda 
nº 10 

- Sugeriu que os requisitos próprios 
determinados pelas bolsas de valores para 
admissão de valores mobiliários à negociação 
deveriam ser aprovados previamente pela 
CVM, sob o argumento de não permitir a 
criação de mercados regionais (arbitragem 
regulatória). 

Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 11 

- Sugeriu a inclusão de texto obrigando a CVM 
a observar, nas normas sobre o exercício das 
atividades de consultor e analista de valores 
mobiliários, as prerrogativas profissionais dos 
economistas. 

Pela 
aprovação. 

Pela rejeição, 
sob o 
argumento de 
que o projeto 
não derrogava 
nenhuma 
prerrogativa 
profissional. 

Pela rejeição. 
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Emenda 
nº 12 (1ª 
da CCJ) 

- Sugeriu a substituição de “serão disciplinados 
e fiscalizados de acordo com esta Lei” por “são 
disciplinados...” (art. 1º). 

Pela 
aprovação. 

- - 

Emenda 
nº 13 (2ª 
da CCJ) 

- Sugeriu reorganização de dispositivos 
relacionados às competências da CVM (art. 8º). 

Pela 
aprovação. 

- - 

Emenda 
nº 14 (3ª 
da CCJ) 

- Sugeriu a atribuição de títulos aos capítulos do 
projeto de lei. 

Pela 
aprovação. 

- - 

Emenda 
nº 15 (4ª 
da CCJ) 

- Sugeriu o desdobramento do artigo 28 em 2 
(dois) artigos, sem alteração no texto  

Pela 
aprovação. 

- - 

Emenda 
nº 16 (1ª 
do 
relator 
da 
CEIC)384 

- Sugeriu a inclusão da obrigação da CVM de 
guardar sigilo das informações que obtivesse. 

- 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 17 (2ª 
do 
relator 
da 
CEIC)385 

- Sugeriu a inclusão da possibilidade de a CVM 
publicar atos normativos para consulta pública 
antes de aprová-los. 

- 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 18 (3ª 
do 
relator 
da 
CEIC)386 

- Sugeriu a inclusão de um serviço especial para 
exercer atividade consultiva e de orientação 
junto aos agentes de mercado. 

- 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 19 (4ª 
do 
relator 
da 
CEIC)387 

- Sugeriu a inclusão da possibilidade de que a 
CVM incluísse, em seu orçamento, dotações 
orçamentárias para as bolsas de valores. 

- 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 20 (5ª 
do 
relator 
da 
CEIC)388 

- Sugeriu definir expressamente os agentes 
autônomos de investimento como membros do 
sistema de distribuição. 

- 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

																																								 																					
384 BRASIL, 1976b, pp. 1-2 (fls. 146-147 do documento referido). 
385 BRASIL, 1976b, pp. 1-2 (fls. 148-149 do documento referido). 
386 BRASIL, 1976b, pp. 1-2 (fls. 150-151 do documento referido). 
387 BRASIL, 1976b, pp. 1-2 (fls. 152-153 do documento referido). 
388 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 154 do documento referido). 
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Emenda 
nº 21 (6ª 
do 
relator 
da 
CEIC)389 

- Sugeriu ajuste de redação relacionado à 
definição da autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial das bolsas de valores. 

- 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 22 (7ª 
do 
relator 
da 
CEIC)390 

- Sugeriu a inclusão de prioridade para as 
companhias abertas com patrimônio líquido 
negativo ou sem lucro na fiscalização da CVM. 

- 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 23 (8ª 
do 
relator 
da 
CEIC)391 

- Sugeriu a supressão da autorização do CMN 
para a celebração de convênios pela CVM. 

- 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 24 (9ª 
do 
relator 
da 
CEIC)392 

- Sugeriu ajuste de redação imaterial. - 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 25 
(10ª do 
relator 
da 
CEIC)393 

- Sugeriu a ampliação da competência da CVM 
em relação às operações a termo. 

- 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Emenda 
nº 26 
(11ª do 
relator 
da 
CEIC)394 

- Sugeriu ajuste de redação imaterial. - 
Pela 
aprovação. 

Pela 
aprovação. 

Tabela	nº	8	–	Emendas	do	Plenário,	da	Comissão	de	Constituição	e	Justiça	e	do	relator	da	Comissão	de	Economia,	
Indústria	e	Comércio	ao	PL	nº	2.600/76 

 

Por falta de tempo, não houve posicionamento ou discussão do PL nº 2.600/76 na 

Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados. Após a passagem pelas Comissões de 

																																								 																					
389 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 155 do documento referido). 
390 BRASIL, 1976b, pp. 1-2 (fls. 156-157 do documento referido). 
391 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 158 do documento referido). 
392 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 159 do documento referido). 
393 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 160 do documento referido). 
394 BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 161 do documento referido). 
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Constituição e Justiça e de Economia, Indústria e Comércio daquela Casa, em 10 de 

setembro de 1976, o projeto foi encaminhado ao Senado Federal, onde, assumindo a 

numeração PL nº 72/76, foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Economia e 

Finanças. 

 

No plenário do Senado Federal foi apresentada 1 (uma) única emenda, de autoria do 

Senador Vasconcellos Torres, que pretendeu incluir a obrigação de que as demonstrações 

financeiras das companhias abertas fossem auditadas apenas por auditores independentes 

cadastrados na CVM e por ela autorizados ao exercício dessa função. No âmbito da 

Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer395 foi redigido pelo Senador Helvídio 

Nunes, a emenda referida foi rejeitada e não foram apresentadas emendas adicionais no 

plenário da comissão. 

 

Na Comissão de Economia, cujos pareceres396 foram elaborados pelo Senador Ruy 

Santos, a redação da emenda proposta por Torres foi alterada (imaterialmente) e aprovada, 

e não foram formuladas novas emendas, pelo relator ou pelo plenário da comissão. 

 

Na Comissão de Finanças, cujos relatórios couberam ao Senador Henrique de La 

Rocque397, por fim, (i) a emenda proposta por Torres foi também rejeitada; e (ii) a única 

emenda proposta, também imaterial, foi rejeitada. 

 

O PL nº 72/76 foi, ainda, submetido a 6 (seis) novas emendas – nenhuma delas 

relevante para os fins deste trabalho –, apresentadas pela Comissão de Redação, antes de 

retornar à Câmara dos Deputados em 28 de outubro de 1976.  

 

																																								 																					
395 NUNES, Helvídio. Parecer nº 854 de 1976 da Comissão de Constituição e Justiça – PL nº 72/76. In: 
BRASIL, 1976b, p. 1 (fl. 262 do documento referido). 
396 Faço referência ao Parecer nº 855, relacionado à emenda proposta por Torres, e ao Parecer nº 803, 
relacionado ao projeto como um todo. Para o primeiro, ver SANTOS, Ruy. Parecer nº 855 de 1976 da 
Comissão de Economia – PL nº 72/76. In: BRASIL, 1976b, pp. 1-2 (fls. 262-263 do documento referido); para 
o segundo, SANTOS, Ruy. Parecer nº 803 de 1976 da Comissão de Economia – PL nº 72/76. In: BRASIL, 
1976b, pp. 1-2 (fls. 264-265 do documento referido). 
397 Faço referência ao Parecer nº 856, relacionado à emenda proposta por Torres, e ao Parecer nº 804, 
relacionado ao projeto como um todo. Para o primeiro, ver LA ROCQUE, Henrique de. Parecer nº 856 de 
1976 da Comissão de Finanças – PL nº 72/76. In: BRASIL, 1976b, p. 2 (fl. 263 do documento referido); para 
o segundo, LA ROCQUE, Henrique de. Parecer nº 804 de 1976 da Comissão de Finanças – PL nº 72/76. In: 
BRASIL, 1976b, pp. 2-3 (fls. 265-266 do documento referido). 
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As emendas oferecidas pelo Senado Federal foram novamente apreciadas pelas 

comissões da Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça acolheu 5 

(cinco) delas e a Comissão de Economia, Indústria e Comércio aprovou apenas 1 (uma). A 

redação final do PL nº 2.600/76, contemplando as emendas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal referidas acima, foi então sancionada sem vetos por Ernesto Geisel em 7 de 

dezembro de 1976. 

 

Considerando o exposto, é possível afirmar que, em relação ao projeto inicialmente 

oferecido ao Congresso Nacional, a redação final da Lei nº 6.385/76 sofreu poucos ajustes, 

contemplando apenas alterações relacionadas (i) à sujeição do regimento interno da CVM 

ao Ministro da Fazenda (e não mais ao CMN) (art. 6º, §3º, da Lei da CVM); (ii) à exclusão 

da obrigatoriedade de que o BCB fosse ouvido previamente à aplicação de penalidades, pela 

CVM, a qualquer instituição financeira (ainda que tais penalidades estivessem relacionadas 

a atividades desenvolvidas no mercado de capitais e, portanto, sujeitas à fiscalização da 

CVM) (art. 15, §2º, da Lei da CVM); (iii) à supressão do efeito suspensivo que qualificava 

todos os recursos ao CMN decorrentes da aplicação de penalidades pela CVM (art. 11, §4º, 

da Lei da CVM); (iv) à sujeição dos requisitos estabelecidos pelas bolsas de valores para 

listagem de companhias à aprovação prévia da CVM (art. 21, §4º, da Lei da CVM); (v) à 

obrigatoriedade, à CVM, de guardar sigilo das informações que obtivesse no exercício de 

seus poderes (art. 8º, §2º, da Lei da CVM); (vi) à possibilidade de que a CVM publicasse 

minutas de atos normativos para comentários do público antes de sua aprovação e a 

obrigatoriedade de que estabelecesse serviço de consulta e orientação ao público (art. 13 da 

Lei da CVM); e (vii) à possibilidade de que a CVM incluísse em seu orçamento dotações 

orçamentárias para as bolsas de valores (art. 14 da Lei da CVM). 

 

*** 

 

Considerando todo o exposto acima, é possível afirmar que, apesar das alterações 

que sofreram durante seus processos legislativos, as redações finais da Lei nº 6.404/76 e da 

Lei nº 6.385/76 (i) se aproximavam significativamente, principalmente nas disposições mais 

essenciais, da redação originalmente oferecida à análise e discussão do Congresso Nacional; 

e (ii) nesse sentido, com raras exceções, refletiram de perto os objetivos contemplados pelos 

programas de desenvolvimento dos governos militares – em especial, o II PND . 
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Em relação à Lei nº 6.404/76, é possível afirmar, exemplificativamente, que a criação 

(i) do dividendo mínimo obrigatório; (ii) dos direitos de preferência dos acionistas na 

subscrição de valores mobiliários conversíveis em ações; (iii) de um valor mínimo a ser 

recebido pelos acionistas dissidentes em caso de reembolso de suas ações; (iv) do voto 

múltiplo para eleição de membros do conselho de administração; (v) de critérios para 

determinação do preço mínimo de emissão de novas ações; (vi) de regras mais detalhadas 

relativas à elaboração e divulgação de informações financeiras; e (vii) obrigatoriedade de 

realização de oferta pública de aquisição na alienação de controle das companhias abertas 

de forma a tratar acionistas minoritários equitativamente, combinada com (a) a possibilidade 

de emissão de ações preferenciais sem direito a voto equivalentes a até 2/3 (dois terços) do 

capital social; (b) a ampla flexibilidade às companhias na determinação dos termos e 

condições em que seriam emitidas debêntures e outros valores mobiliários; (c) a disciplina 

dos acordos de acionistas; (d) a competência da CVM para flexibilizar alguns quóruns de 

aprovação em companhias de capital aberto e disperso; e (e) a disciplina dos grupos de 

sociedades representavam precisamente o objetivo enunciado no II PND de promover algum 

grau de dispersão acionária (para o que colaboraram as medidas “i” a “vi”, na medida em 

que asseguravam proteções e segurança mínimas aos acionistas minoritários) 

simultaneamente à concentração empresarial e de poderes na figura do empresário (que teria 

facilitadas as suas iniciativas de aquisição, restruturação e captação de recursos sem a 

correspondente transferência de direitos políticos). 

 

No mesmo sentido, dispositivos como (i) o estabelecimento do capital autorizado e 

a separação da administração em diretoria e conselho de administração (a) colaboravam para 

a progressiva concentração de poderes na figura da administração das sociedades anônimas, 

o que era condição – e decorrência – necessária para o fortalecimento da grande empresa; e 

(b) exigiam, em linha com os objetivos do I PND, a profissionalização da gestão das 

companhias brasileiras (que, a exemplo das novas tecnologias relacionadas à produção, 

acompanharia a complexificação da economia nacional); e (ii) regras claras aplicáveis às 

operações de reestruturação, incorporação, fusão e cisão permitiam a realocação de recursos 

de setores menos produtivos para a grande empresa nacional, nos termos projetados no II 

PND. 

 

Em relação à Lei nº 6.385/76, por sua vez, é possível afirmar, também 

exemplificativamente, que o estabelecimento (i) da CVM como órgão regulador do mercado 
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de capitais; (ii) da competência regulatória e fiscalizatória da CVM, incluindo a 

possibilidade de processamento administrativo e de aplicação de penalidades; e (iii) a 

sujeição das bolsas de valores e dos corretores de valores mobiliários à fiscalização da CVM, 

combinado com (a) a previsão dos objetivos a serem observados pela CVM e pelo CMN na 

orientação política do mercado de ações; (b) a vinculação da CVM ao Ministério da Fazenda; 

(c) a possibilidade de que seus diretores fossem demissíveis ad nutum; (d) a estrutura da 

dotação orçamentária da CVM; (e) a forma de preenchimento dos quadros da CVM com 

funcionários sujeitos à legislação trabalhista (e, portanto, não dotados de estabilidade como 

os servidores públicos) tinha como objetivo, em linha com o previsto no II PND, prover o 

mínimo de segurança para que pequenos investidores investissem na aquisição de novas 

ações emitidas publicamente no mercado acionário primário brasileiro e aumentassem os 

níveis de poupança doméstica nacional ao mesmo tempo em que permitia ao governo federal 

o controle do direcionamento de tais recursos a determinadas empresas e setores mais 

capazes de investir em tecnologia, agregar produtividade à economia nacional e alçar a 

economia brasileira à posição não periférica no contexto da divisão internacional do 

trabalho.  

 

Considerando a conclusão da reconstrução do processo de criação das Leis nº 

6.404/76 e nº 6.385/76, acima, cabe em seguida analisar como referidos processos refletiram, 

além dos programas de governo descritos anteriormente, a adoção pelos planejadores e 

pelos governos militares das racionalidades de suporte ao mercado e de distorção do 

mercado. A tal análise se dedica o Capítulo 3, subsequente.  
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Capítulo 3 – O mercado acionário brasileiro e sua infraestrutura 

institucional à luz das racionalidades de suporte ao mercado e de distorção 

do mercado 
 

Conforme referido anteriormente, o processo de criação da infraestrutura 

institucional do mercado acionário brasileiro representou, sobretudo, grande esforço de 

planejamento dos governos militares: essencialmente alinhado com os objetivos dos 

programas de governo que caracterizaram os Governos Castello Branco, Costa e Silva, 

Médici e Geisel, e, em especial, com as orientações e objetivos previstos no PAEG, nas 

MBAG, no I PND e, principalmente, no II PND, não é difícil argumentar que o mercado de 

ações idealizado por Campos, Simonsen, Pedreira e Lamy Filho foi utilizado como 

instrumento para a consecução de um objetivo comum – o desenvolvimento econômico 

nacional –, característica marcante de um Estado telocrático como o Estado brasileiro de 

então. 

 

Como se mencionou, também, no âmbito da regulação do mercado de ações, foram 

criados dispositivos – ou instituições – destinados a reforçar a percepção de segurança do 

público investidor em relação ao investimento em ações e, assim, promover o aumento das 

taxas de poupança e de investimento em ações emitidas publicamente398. Nos termos da 

racionalidade de suporte ao mercado, procurou-se, ainda que em menor grau, reduzir as 

incertezas que caracterizam a interação humana – especialmente marcantes no mercado de 

ações – e, assim, estimular a realização de transações impessoais. 

 

Nessa ordem de ideias, cabe ao presente capítulo (i) relacionar os programas de 

governo analisados ao longo do Capítulo 2, antecedente, assim como as instituições criadas 

sob sua influência para a conformação do mercado acionário brasileiro – a Lei nº 6.404/76 

e a Lei nº 6.385/76 – aos argumentos teóricos apresentados ao longo do Capítulo 1 deste 

trabalho e às racionalidades de suporte ao mercado e de distorção do mercado em torno das 

quais tais argumentos se desenvolvem; (ii) identificar, na regulação analisada, os 

																																								 																					
398 Nas palavras de PEDREIRA, 1975b, p. 33, “[c]ada indivíduo é exemplar do sistema cultural em que foi 
socializado, e esse sistema condiciona ou orienta o seu comportamento. A razão básica pela qual até hoje não 
conseguimos criar no Brasil um mercado primário de ações é que, devido à conjugação de diversos fatores e 
circunstâncias, incorporaram-se ao nosso sistema cultural ideias, crenças e valores errados sobre a função e as 
normas que regulam o comportamento daqueles que, efetiva ou potencialmente, deveriam formar esse 
mercado, e sobre a própria natureza da ação, que constitui o objeto das trocas que nele se processam”.  
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dispositivos que mais se aproximam de cada uma de tais racionalidades (i.e., os dispositivos 

preponderantemente informados pela racionalidade de suporte ao mercado e aqueles 

majoritariamente informados pela racionalidade de distorção do mercado); e (iii) destacar, 

a partir das análises anteriores, a explicação teórica informada por cada uma de tais 

racionalidades para alguns dos impactos de referida regulação no desenvolvimento do 

mercado acionário brasileiro (i.e., reforçar, à luz das medidas de efetividade peculiares a 

cada uma de tais racionalidades, os efeitos positivos ou negativos que referidas instituições 

tiveram no desenvolvimento do mercado que pretenderam regular). 

 

3.1 Os programas dos governos militares à luz dos argumentos teóricos e das 

racionalidades de suporte e de distorção 

 

A análise dos argumentos teóricos relacionados à interação entre instituições, 

mercados, Estado e desenvolvimento econômico apresentados no Capítulo 1 deste trabalho 

e, em seguida, o detalhamento dos programas de governo utilizados por Castello Branco, 

Costa e Silva, Médici e Geisel, tornam evidente a utilização de alguns daqueles argumentos 

por estes governantes na formulação e orientação do PAEG, das MBAG, do I PND e do II 

PND. 

 

Conforme reforçado anteriormente, a utilização – amplamente difundida no período 

analisado – da estratégia de planejamento, em si, constitui indício da adesão dos governos 

militares a algumas das ideias que ocuparam o centro das discussões de Economia do 

Desenvolvimento, Economia Institucional e Direito e Desenvolvimento nos anos 1950, 1960 

e 1970399. 

 

																																								 																					
399 Deve-se notar, no entanto, a diferença temporal entre a adoção de tais ideias pelos governos brasileiros e a 
formulação de tais ideias por economistas e juristas (i.e., o caráter ligeiramente anacrônico das políticas 
adotadas em relação às discussões teóricas contemporâneas a sua adoção). Conforme mencionado no Capítulo 
1, acima, a emergência da ideia de planejamento econômico como mecanismo de promoção de 
desenvolviemento, embora fortalecida nos governos militares a partir de 1964 (ela também já era utilizada 
anteriormente, pelo menos desde o segundo Governo GV), foi característica marcante das discussões de 
Economia do Desenvolvimento nos anos 1950. De acordo com Robert Wade, à época da implementação do I 
PND e do II PND (anos 1970), orientação mais próxima da perspectiva neo-liberal era a predominante nas 
discussões de Economia do Desenvolvimento. Nas palavras de WADE, op. cit., p. 10, “[t]he upshot of these 
new circumstances and arguments was that by the second half of the 1970s, if not earlier, the mainstream of 
thinking about development policy (especially in the English-speaking academic community and international 
development agencies) had decisively shifted from the prescriptions of the 1950s and 1960s toward a 
‘neoclassical’ view of the appropriate roles of markets and governments. The need for a special economics of 
development was denied”. 
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No mesmo sentido, a ideia de transformação institucional tal como formulada por 

John Commons foi também fundamental para a formulação dos programas de 

desenvolvimento dos governos militares: não sendo um processo natural, decorrente 

exclusivamente do amadurecimento das relações interpessoais em determinada sociedade, 

mas um fenômeno ativamente determinado – causado – por determinados indivíduos e 

organizações, caberia ao Estado, reconhecendo referido caráter decisório da mudança 

institucional, direcionar e orientar, através de sua criação, as condutas dos destinatários 

institucionais, i.e., os cidadãos, os agentes econômicos e as transações ocorridas entre 

eles400. 

 

Baseados em tais ideias fundamentais, os programas dos governos militares 

procuraram aplicar à realidade econômica brasileira – na tentativa de orientá-la à consecução 

do objetivo de promover o desenvolvimento econômico nacional – tanto os modelos de 

crescimento econômico formulados por Harrod-Domar e por Solow quanto algumas das 

conclusões mais relevantes de W. Arthur Lewis e Walt Whitman Rostow indicadas acima. 

 

Assim é que, apoiados na correlação entre a taxa de investimento e a taxa de 

crescimento econômico identificada por Harrod e Domar, o PAEG e o I PND, por exemplo, 

pretenderam estimular, por diversos mecanismos, tanto a formação de poupança interna 

(e.g., por meio do estabelecimento, pela Lei nº 4.728/65, de um mercado financeiro e de 

mercado de capitais que oferecesse opções de investimento alternativas aos títulos de renda 

fixa, às letras cambiais e aos imóveis (PAEG)) quanto os investimentos direcionados à 

atividade empresarial (e.g., por meio da concessão de crédito público seletivo e do 

fortalecimento do mercado financeiro e de capitais para o financiamento da formação real 

de capital do setor privado (I PND)). 

 

No mesmo sentido, amparados no modelo de crescimento econômico formulado por 

Solow – de acordo com o qual o crescimento econômico se baseava não na correlação entre 

poupança (investimento) e produção per capita mas naquela entre o desenvolvimento 

																																								 																					
400 Ilustrativa, nesse sentido, a afirmação de PEDREIRA, 1975b, p. 33, sobre o anteprojeto da Lei das S.A., 
de acordo com a qual “[o anteprojeto] não foi elaborado como um exercício de tecnicismo jurídico, mas com 
o fim prático de modificar determinados padrões de comportamento e estruturas sociais. Por isso, na apreciação 
de seu sistema, assim como de cada um de seus dispositivos e soluções, um dos principais critérios de 
julgamento há que ser a sua funcionalidade, no quadro da realidade brasileira atual, como instrumento para 
atingir o objetivo maior de criar um mercado primário de ações”. 
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tecnológico e a produtividade per capita – as MBAG, o I PND e o II PND procuraram (i) 

estimular o desenvolvimento e a absorção de novas tecnologias pelas empresas brasileiras 

(e.g., por meio do favorecimento a importações de bens de capital e produtos de tecnologia 

(MBAG); da implementação da Política Tecnológica Nacional, que permitia a aceleração e 

orientação da transferência de tecnologia para o País (I PND)); (ii) modernizar a empresa 

nacional (quanto à tecnologia e quanto à capacidade gerencial (II PND)); e (iii) promover a 

produção de bens de capital (e.g., por meio dos incentivos fiscais criados pelo I PND e pelo 

II PND), os quais poderiam – além de alterar a agenda de exportações brasileiras e, assim, 

reposicionar a economia nacional no cenário internacional – reforçar a produtividade e a 

competitividade da indústria nacional.  

 

Também nesse sentido devem ser entendidas as disposições do PAEG, do I PND e 

do II PND que procuravam promover a realocação da poupança acumulada para atividades 

produtivas, ou, nos termos de Lewis, do setor de subsistência para o setor capitalista401. 

Informados pela consideração, formulada por este autor, de que, para funcionarem como 

instrumento na promoção de crescimento, os recursos acumulados deveriam ser empregados 

em atividades capazes de gerar e acumular lucros – atividades estas que, no contexto dos 

anos 1950, estavam no mais das vezes relacionadas à indústria – e, também, pelo objetivo 

de diversificar a agenda de exportações brasileiras, os programas referidos (i) se 

concentraram em promover a industrialização brasileira (e.g., por meio da criação de um 

modelo brasileiro de capitalismo industrial baseado no Programa de Promoção de Grandes 

Empreendimentos Nacionais (I PND)); e (ii) criaram incentivos fiscais (e.g., os incentivos 

criados pela Lei nº 4.728/65 e o FUNDECE (PAEG); incentivos fiscais à fusão e à 

incorporação de empresas, conjugados à abertura de capitais (II PND)) dedicados 

exatamente a realocar a poupança nacional utilizada no financiamento do consumo (o setor 

de subsistência por excelência) para o financiamento da atividade produtiva (o setor 

capitalista), representado pelas ações das empresas brasileiras negociadas no mercado 

acionário.  

 

Por fim, é possível identificar em medidas previstas sob o PAEG, as MBAG e o II 

PND a influência marcante de algumas das formulações de Rostow. Conforme referido 

anteriormente, de acordo com o autor, o processo desenvolvimento econômico envolvia a 

																																								 																					
401 Ver nota de rodapé nº 27 do Capítulo I deste trabalho, acima. 
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passagem por cinco estágios, limitada pela verificação de determinadas pré-condições. Tais 

pré-condições, de acordo com Rostow, incluíam (i) o desenvolvimento de novas e mais 

produtivas tecnologias; (ii) a iniciativa de determinados setores para aplicar tais tecnologias 

à produção, suportando os riscos inerentes a tais investimentos; (iii) a existência de 

mecanismos de financiamento de longo prazo que permitissem a realização de tais 

investimentos; (iv) o processo de qualificação da mão-de-obra disponível com a finalidade 

de capacitá-la ao exercício de funções progressivamente mais especializadas; e, sobretudo, 

(v) uma mudança radical de postura da sociedade (compreendendo a população em geral, os 

agentes produtivos e o Estado) em relação à ciência, à sua aplicação à produção, à tomada 

de riscos inerentes à atividade econômica e industrial, e ao trabalho. Nesse sentido é que, 

dispondo de uma série de políticas e medidas, não apenas econômicas (e.g., reformas 

habitacional, agrária e tributária destinadas a aliviar desigualdades regionais (PAEG); 

promoção do reequilíbrio do setor agrícola com o industrial (MBAG); Programa de 

Integração Nacional (PIN), de Integração Social (PIS) e de Redistribuição de Terras e 

Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA) dedicados a aliviar 

desigualdades sociais (MBAG); alterações à política educacional destinadas a prover 

treinamento suficiente à mão-de-obra (II PND)), referidos programas procuraram superar, 

de forma coordenada, outros gargalos que impediam a decolagem da economia brasileira. 

 

No que diz respeito às racionalidades de suporte e de distorção do mercado, 

considerando a descrição dos programas dos governos militares acima, é possível afirmar 

que, embora algumas das instituições criadas quando da implementação de tais programas 

contenham elementos que as aproximam dos argumentos alinhados à racionalidade de 

suporte ao mercado (e.g., a Lei nº 4.728/65 se utilizou de dispositivos destinados a reduzir 

a assimetria informacional e a incerteza inerentes às transações no mercado financeiro e de 

capitais; como veremos a seguir, a Lei das S.A. e a Lei da CVM foram compostas 

essencialmente por uma combinação de regras e dispositivos orientados a suportar e a 

distorcer o mercado), referidos programas foram expressão cristalina do alinhamento do 

governo brasileiro (durante o período referido) aos argumentos da racionalidade de distorção 

do mercado e à perspectiva heterodoxa. 

 

Mais do que fortalecer direitos de propriedade, promover a livre-concorrência e 

iniciativa, e, sobretudo, manifestação de um Estado cada vez mais interventor e telocrático 

(e não apenas preocupado em solucionar falhas de mercado), referidos programas, 
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fundamentalmente alinhados com a racionalidade de distorção, buscaram, por meio da 

criação de determinadas instituições, criar incentivos, desincentivos e discriminações 

positivas para, por exemplo, (i) estimular o desenvolvimento de determinados setores em 

detrimento de outros – grosso modo, do setor industrial em detrimento de setores arcaicos; 

em um país relativamente industrializado, dos setores industriais mais produtivos, mais 

capazes de gerar externalidades positivas para outros setores ou mais avançados 

tecnologicamente em detrimento dos demais –; (ii) beneficiar grupos de indivíduos 

específicos – permitindo o acúmulo de capitais –, e (iii) manter a estabilidade política em 

um contexto de rápida transformação social (por meio, por exemplo, dos Atos Institucionais 

referidos anteriormente). 

 

Nessa ordem de ideias, antes de instrumentos para o fortalecimento das forças de 

mercado, tais programas e as instituições por meio das quais foram implementados 

funcionaram como ferramenta para o exercício, pelo Estado, de suas funções de demiurgo 

(demiurge role), parteiro (midwife role) e cultivador (husbandry role) conforme apontadas 

por Peter Evans402. 

 

3.2 A infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro à luz das 

racionalidades de suporte e de distorção  

 

No que diz respeito à influência das racionalidades de suporte e de distorção na 

conformação da Lei nº 6.404/76 e da Lei nº 6.385/65, especificamente, é possível afirmar, 

conforme mencionado anteriormente, que referidas instituições foram o resultado da 

combinação de instituições predominantemente informadas pela racionalidade de suporte 

com instituições predominantemente informadas pela racionalidade de distorção do 

mercado. Até pela motivação da criação de tal infraestrutura institucional – que pretendia 

modernizar “a estrutura jurídica da grande empresa [e, ao mesmo tempo, estabelecer uma] 

sistemática que assegur[asse] ao acionista minoritário o respeito a regras definidas e 

equitativas, as quais, sem imobilizar o empresário em suas iniciativas, oferece[ssem] 

atrativos suficientes de segurança e rentabilidade”403 –, não poderia ser diferente. 

 

																																								 																					
402 Ver nota de rodapé nº 122 do Capítulo 1 deste trabalho, acima. 
403 SIMONSEN, 1976, p. 1. 
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Apesar disso, a análise mais detida de cada um dos textos legais referidos permite 

identificar, dentro de cada um deles, as disposições que, orientadas à consecução de cada 

um dos objetivos indicados no parágrafo anterior, mais se aproximam daquelas instituições 

ideais características de cada uma de tais racionalidades. À identificação de tais disposições 

se dedicam as subseções 3.2.1 e 3.2.2, subsequentes. 

 

3.2.1 A regulação do mercado acionário à luz da racionalidade de suporte ao mercado 

 

Conforme referido na subseção 1.2.1, acima, sob a perspectiva da racionalidade de 

suporte ao mercado, seriam instituições inerentes à aplicação dessa racionalidade ao 

mercado de ações, na medida em que reduziriam a incerteza e a assimetria informacional 

que caracterizam as transações no mercado acionário, por exemplo, (i) a obrigatoriedade de 

divulgação ampla de informações financeiras e/ou relevantes por companhias abertas; e (ii) 

um meio confiável de solução de controvérsias e execução forçada de contratos – que 

poderia ser um órgão específico do poder judiciário ou uma agência administrativa ou 

reguladora. 

 

Além, (i) permitindo a busca da maximização de utilidade por acionistas minoritários 

em condições equivalentes às dos acionistas controladores; (ii) possibilitando a alocação 

paretiana entre os acionistas das vantagens e dos resultados das companhias; e (iii) 

promovendo maior eficiência alocativa por meio do funcionamento adequado do sistema de 

precificação, seriam marcantes, também, instituições como (a) a existência de diretores ou 

membros do conselho de administração independentes; (b) o voto múltiplo para eleição de 

conselheiros; (c) a obrigatoriedade de auditoria externa das demonstrações financeiras; e (d) 

a padronização das regras contábeis adotadas por companhias abertas.  

 

Ainda, instituições que promovessem a dispersão do controle acionário das 

companhias abertas e protegessem o público investidor do risco de expropriação por outros 

acionistas (e.g., (i) a obrigatoriedade de que informações relativas a operações de compra e 

venda de ações fossem tornadas públicas; (ii) a proibição de condutas como insider trading 

e front running; e (iii) limitações à concentração de poder político na figura do controlador), 

dariam contornos finais a um mercado acionário puramente neo-liberal. 

 

Diversas das disposições da Lei das S.A. e da Lei da CVM aprovadas em 1976 
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mimetizaram as instituições ideais acima referidas (além de outras não mencionadas mas 

igualmente características da racionalidade de suporte ao mercado). Em relação à Lei das 

S.A., é possível destacar, além (i) da consagração do princípio da revelação obrigatória (que, 

a bem da verdade, já fora contemplado pela Lei nº 4.728/65); (ii) do direito de eleger um 

conselheiro independente atribuído a acionistas que representassem 20% (vinte por cento) 

do capital social de companhias abertas cujo conselho de administração tivesse menos de 

cinco membros; (iii) da previsão da possibilidade de utilização do voto múltiplo para eleição 

de administradores; (iv) da possibilidade de sujeição das demonstrações financeiras a 

auditores externos (ainda que optativa para as companhias em geral e obrigatória para as 

demonstrações financeiras consolidadas de grupos de sociedades); e (v) da padronização das 

regras aplicáveis às demonstrações financeiras, (a) a criação do dividendo mínimo 

obrigatório; (b) a obrigatoriedade de que o objeto social da sociedade fosse definido de forma 

completa e precisa404; (c) o estabelecimento de direitos de preferência dos acionistas na 

subscrição de valores mobiliários conversíveis em ações; (d) a previsão de um valor mínimo 

a ser recebido pelos acionistas dissidentes em caso de reembolso de suas ações; (e) o 

estabelecimento de critérios para determinação do preço mínimo de emissão de novas ações; 

(f) a regulamentação da negociação, pelas companhias, das ações de sua emissão; e (f) 

obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição na alienação de controle das 

companhias abertas como instituições orientadas à redução da incerteza e, portanto, ao 

suporte ao mercado acionário. 

 

No que diz respeito à Lei da CVM, por sua vez, podem ser destacadas, além (i) da 

criação da CVM como órgão de solução de controvérsias, execução forçada de contratos e 

aplicação de penalidades a agentes e condutas ilícitas; e (ii) da atribuição, à CVM, da 

competência para definir a configuração de condições artificiais de demanda, oferta ou preço 

de valores mobiliários ou de manipulação de preço, (a) a sujeição das bolsas de valores e 

dos corretores de valores mobiliários à fiscalização da CVM; (b) a atribuição de 

competências regulatórias à CVM; e (c) a criação de um serviço da CVM para exercer a 

atividade consultiva ou de orientação aos agentes de mercado ou a qualquer investidor como 

instituições dedicadas a fortalecer a confiança405 dos investidores no mercado acionário 

																																								 																					
404 De acordo com TEIXEIRA; GUERREIRO, op. cit., p. 16, essa era uma “providência fundamental para a 
defesa da minoria, pois limita a área de discricionariedade de administradores e acionistas majoritários e 
possibilita a caracterização de modalidades de abuso de poder”. 
405 Nas palavras de CANTIDIANO, Luiz Leonardo. Aspectos regulatórios do mercado de capitais. In: 
BACHA, Edmar Lisboa; e OLIVEIRA FILHO, Luiz Chrysostomo de (orgs.). Mercado de capitais e 
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brasileiro e uniformizar sua compreensão em relação às regras aplicáveis. 

 

Nessa ordem de ideias, pode-se dizer que, exceto pela (i) promoção da dispersão do 

controle acionário; (ii) proibição de condutas como insider trading; e (iii) limitação à 

concentração de poder político na figura do controlador, a infraestrutura institucional do 

mercado brasileiro criada nos anos 1960 e 1970 contemplava diversas das instituições ideais 

características da racionalidade de suporte ao mercado. 

 

3.2.2 A regulação do mercado acionário à luz da racionalidade de distorção do mercado 

 

Analogamente, conforme indicado na subseção 1.3.1, acima, sob a perspectiva 

heterodoxa, seriam instituições características da conformação de um mercado acionário sob 

a racionalidade de distorção do mercado – na medida em que permitiriam (i) a concentração 

de poder político na figura do acionista controlador, com a segregação entre a propriedade 

acionária e os direitos de voto correspondentes e a consequente redução da influência dos 

acionistas minoritários na tomada de decisões corporativas; (ii) a realocação de recursos, 

canalizados para os setores produtivos eleitos como prioritários; e (iii) a concentração 

econômica e a formação de grandes conglomerados empresariais, teoricamente mais aptos a 

competirem internacionalmente (em decorrência de ganhos de escala, por exemplo) e de 

alçarem a economia nacional a posição menos periférica no sistema-mundo capitalista –, por 

exemplo, (a) os incentivos fiscais para a abertura de capital e distribuição pública primária 

de ações por determinadas companhias, particularmente aquelas ligadas à atividade 

industrial, com maior capacidade de agregar produtividade e/ou tecnologia à economia 

nacional; (b) a previsão da possibilidade de emissão de ações preferenciais sem direito de 

voto em grande quantidade, por meio das quais grandes montantes de recursos poderiam ser 

alocados a poucos e determinados empreendimentos, facilmente orientáveis pelo Estado, 

sem que o controle de tais companhias fosse diluído, o que dificultaria sua coordenação e 

alinhamento à política de desenvolvimento projetada pelo governo federal; (c) o 

estabelecimento de direitos patrimoniais de saída (e.g., proteções como tag along nas 

																																								 																					
crescimento econômico: lições internacionais, desafios brasileiros. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 
2005, p. 218, “[c]omo enfatiza sua política [da CVM], ‘a confiabilidade é requisito fundamental para a 
existência e desenvolvimento de um vigoroso mercado de valores mobiliários. Desenvolver esforços no sentido 
de resguardar a confiabilidade no mercado constitui tarefa de envergadura do órgão regulador, dentro do 
pressuposto de que a atração e a permanência do público investidor garantirão um crescente volume de recursos 
ao mercado’”. 
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mesmas condições oferecidas ao acionista controlador; direito de recesso; garantias nos 

casos de fechamento de capital) ou respostas compensatórias para proteção de acionistas 

minoritários em face do abuso de poder por acionistas controladores (ao invés do 

fortalecimento de seus direitos de participação política na sociedade); (d) a concessão, por 

meio de bancos de fomento, de crédito subsidiado para aquisição do controle societário de 

grupos empresariais concorrentes por determinadas companhias abertas escolhidas 

politicamente; e (e) a participação ativa, via aquisição de participação societária (por 

exemplo, por meio de um braço de investimentos de bancos de fomento ou por meio de 

companhias estatais), do Estado demiurgo e parteiro na abertura de capital de companhias 

consideradas relevantes. 

 

Além, instituições que (i) discriminassem companhias de setores não prioritários (por 

exemplo, por meio da concessão de crédito seletivo ou da previsão de requisitos de listagem 

menos restritos para companhias e setores considerados prioritários); (ii) permitissem a 

alocação desproporcional de resultados aos acionistas controladores e minoritários (e.g. a 

existência do prêmio de controle); (iii) permitissem ou estimulassem condutas teoricamente 

anticompetitivas ou a própria concentração empresarial; ou (iv) funcionassem como canal 

de intervenção do Estado e orientação, por ele, da atividade empresarial, por exemplo, 

seriam ferramentas úteis para o direcionamento da atividade econômica pelo Estado no 

sentido da consecução de determinados objetivos previamente determinados, e, portanto, 

elemento marcante do desenho institucional de um mercado acionário informado 

preponderantemente pela racionalidade de distorção do mercado. 

 

A exemplo do que se afirmou em relação às instituições de suporte, é possível 

também identificar, em diversas disposições da Lei das S.A. e da Lei da CVM, a influência 

da racionalidade de distorção do mercado. Em relação à Lei das S.A., podem-se destacar, 

além (i) do estímulo concentração de poderes na figura do controlador (ainda que tenham 

sido atribuídos, também, deveres e responsabilidades para contrabalançar tais poderes); (ii) 

de todos os esforços orientados para a formação da grande empresa nacional (que 

compreendem desde a regulamentação das operações de reestruturação societária até 

estímulos financeiros e financiamento subsidiado à aquisição de concorrentes); (iii) dos 

incentivos fiscais a investidores para adquirirem ações e às companhias para abrirem o 

capital (previstos em decretos e leis que acompanharam a aprovação da Lei das S.A., é 

necessário ressaltar); (iv) da possibilidade de emissão de ações preferenciais sem direito a 
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voto correspondentes a até 2/3 (dois terços) do capital social das companhias; e (v) da opção 

pelos direitos patrimoniais de saída (hipóteses de resgate, reembolso e tag along) em 

contraposição ao fortalecimento da influência direta dos acionistas minoritários nas 

deliberações corporativas, (a) o estabelecimento de ampla flexibilidade às companhias na 

determinação dos termos e condições em que seriam emitidas debêntures e outros valores 

mobiliários (de forma a permitir ao acionista controlador e à administração da sociedade a 

determinação precisa dos direitos a serem atribuídos a cada stakeholder da companhia e 

maximizar os recursos recebidos vis-à-vis a diluição do poder de controle e direcionamento 

das atividades empresariais); (c) a disciplina dos acordos de acionistas (de forma a fomentar 

a combinação contratual de negócios por meio de joint ventures, assim como a formação de 

um centro de decisões unificado, mais facilmente coordenável, para diversos negócios); (d) 

a competência da CVM para flexibilizar alguns quóruns de aprovação em companhias de 

capital aberto e disperso (de forma a permitir, por meio da influência do Estado, a 

continuidade das atividades empresariais de companhias de controle diluído em linha com o 

direcionamento oficial); e (e) a disciplina dos grupos de sociedades (novamente, de forma a 

facilitar a coordenação, por um mesmo controlador, de um número maior de empresas, cujas 

obrigações de observância de seus respectivos objetos sociais (como se disse, proteção 

importante dos direitos dos acionistas minoritários) seriam flexibilizadas em face dos 

interesses do grupo econômico a que pertenciam) como exemplos de instituições dedicadas 

à distorção do mercado406. 

 

Em relação à Lei da CVM, podem ser destacados como elementos e disposições 

característicos da racionalidade de distorção do mercado e da orientação, pelo Estado, da 

atividade econômica, por exemplo, (i) a previsão dos objetivos de “estimular a formação de 

poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários” e “promover a expansão e o 

																																								 																					
406 De acordo com CARVALHOSA, op. cit., pp. 23-25, em crítica às disposições do anteprojeto da Lei das 
S.A., “[a]inda que esparsamente o anteprojeto reproduza alguns institutos modernos, de legislações recentes, 
as respectivas normas ficam, no entanto, comprometidas e inoperantes pela sua inadaptação ao nosso sistema 
jurídico; pela falta de sanções ou controles apropriados e, principalmente, pela coexistência, no mesmo 
anteprojeto, de normas que, por exemplo, derrogam diversos direitos dos minoritários; facilitam , sob inúmeras 
modalidades, a absorção do controle das pequenas e médias empresas pelos grandes grupos; concentram o 
poder decisório nas mãos dos administradores; etc. Um estudo mais orgânico do anteprojeto leva, portanto, à 
conclusão de que se trata de uma proposta legislativa emergente do atual modelo econômico brasileiro, 
caracterizado, por um lado, pela hipertrofia e oligopólio das grandes empresas estatais, multinacionais e 
financeiras e, por outro lado, pela grave atrofia das empresas industriais privadas brasileiras. (...) [O 
anteprojeto] reflete a ideologia da dominação do grupo controlador sobre os demais segmentos sociais – 
internos e externos da companhia. (...) Como num regime de despotismo esclarecido o anteprojeto reveste o 
controlador da figura de varão probo a que não só as companhias como o próprio país deve entregar a edificação 
da GRANDE EMPRESA e do próprio PODER NACIONAL”. 
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funcionamento eficiente e regular do mercado de ações (...)” a serem observados pela CVM 

e pelo CMN (órgão composto essencialmente por indicações políticas do Poder Executivo) 

no exercício de suas atribuições (expressão cristalina da ideia de planejamento econômico e 

intervenção estatal que caracterizam o Estado telocrático e a racionalidade de distorção); 

(ii) a vinculação administrativa e orçamentária da CVM ao Ministério da Fazenda (o que 

implicava limites à autonomia do órgão em relação às diretrizes políticas do governo 

federal); (iii) a previsão de que os diretores da CVM fossem demissíveis ad nutum 

(novamente, potencialmente limitando a autonomia de seu colegiado em prol de objetivos 

de política econômica determinados407); e (iv) a forma de preenchimento dos quadros da 

CVM com funcionários sujeitos à legislação trabalhista (e, portanto, não dotados de 

estabilidade como os servidores públicos). Em linha com todos os exemplos apresentados, 

como estruturada pela Lei nº 6.385/76, a CVM poderia funcionar como canal de intervenção 

do Estado e orientação, por ele, da atividade empresarial no sentido da consecução de 

quaisquer objetivos politicamente determinados – que incluíam, naquele momento, a 

promoção da concentração empresarial e da formação da grande empresa nacional. 

 

Nessa ordem de ideias, pode-se afirmar que a infraestrutura institucional do mercado 

acionário brasileiro criada sob o II PND reunia, também, diversas instituições 

predominantemente informadas pela racionalidade de distorção do mercado, o que permitia 

que funcionasse como instrumento de política econômica do governo (telocrático) federal. 

 

3.3 A efetividade da infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro à luz das 

racionalidades de suporte ao mercado 

 

Tendo em vista o exposto acima, e partindo da conclusão de que a infraestrutura 

institucional objeto deste trabalho reunia, quando de sua criação, dispositivos e regras 

informados preponderantemente pela racionalidade de suporte e pela racionalidade de 

distorção, cumpre verificar, ainda que brevemente, como se comportaram referidas 

																																								 																					
407 O potencial impacto da demissibilidade ad nutum na autonomia de um órgão regulador foi também 
mencionada por YAZBEK, op. cit., p. 268, em relação ao BCB e ao CMN. Em suas palavras, ao se referir à 
criação da Lei nº 4.595/64, “[h]avia agora base legal para o processo de desenvolvimento financeiro que se 
pretendia implantar, mesmo que o novo modelo ainda não se caracterizasse pela independência almejada por 
Bulhões – a demissibilidade ad nutum dos diretores do BCB, por exemplo, era o que, àquela época de regime 
ditatorial e de vinculação do órgão às políticas desenvolvimentistas, se poderia obter. Da mesma forma, a 
pretendida independência dos novos órgãos era limitada pela composição que se deu ao CMN, integrado pelo 
ministro da Fazenda, pelos presidentes do Banco do Brasil e do BNDE e por seis outros membros 
especialmente nomeados pelo Presidente da República. 
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instituições no desempenho das finalidades a elas atribuídas, i.e., quão efetivas foram, à luz 

das medidas de efetividade peculiares a cada uma de tais racionalidades, no desempenho de 

seus objetivos. A este fim se dedicam as subseções 3.3.1 e 3.3.2 subsequentes.  

 

3.3.1 A efetividade à luz da racionalidade de suporte ao mercado 

 

Conforme referido na subseção 1.2.1, acima, um mercado acionário ideal 

conformado majoritariamente por instituições informadas pela racionalidade de suporte ao 

mercado seria efetivo na promoção de desenvolvimento econômico na medida em que, 

exemplificativamente, (i) as proteções e direitos dos acionistas estabelecidos fossem 

observados (voluntária ou compulsoriamente) por acionistas, investidores, companhias e 

outros agentes, orientando suas condutas e reduzindo a insegurança inerente às suas 

interações; (ii) as cotações das ações negociadas refletissem adequadamente as informações 

corporativas verdadeiras e disponíveis, possibilitando que companhias e setores mais 

produtivos atraíssem recursos e se desenvolvessem em detrimento de companhias e setores 

arcaicos; e (iii) grandes e pequenos investidores – acionistas minoritários ou controladores 

– tivessem liberdade para buscar a maximização de suas utilidades e interesses sem suportar 

riscos de expropriação distintos. Em um cenário como o descrito, o mercado acionário se 

desenvolveria – os números de companhias listadas e de investidores (acionistas 

minoritários) aumentariam; a capitalização das companhias seria crescente; o número de 

transações diárias (i.e., a liquidez) seria alto – e desempenharia papel importante no 

crescimento e no desenvolvimento econômico. 

 

A análise de algumas métricas relativas ao mercado de ações brasileiro no período 

posterior à implementação da infraestrutura institucional referida permite afirmar que, do 

ponto de vista (i) da redução da incerteza inerente às transações impessoais, (ii) da percepção 

de segurança e proteção compartilhada pelos investidores e (iii) da diminuição do risco de 

expropriação suportado por acionistas controladores e minoritários, referidas instituições 

falharam à luz dos argumentos informados pela racionalidade de suporte ao mercado. 

 

O prêmio de controle observado nas empresas brasileiras, na medida em que indica 

o aproveitamento, pelo controlador, de benefícios que não são estendidos aos outros 
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acionistas408, é um exemplo de indicador da inefetividade da infraestrutura institucional do 

mercado de ações brasileiro na promoção da segurança e na garantia dos direitos dos 

minoritários409. A Tabela nº 9410, abaixo, apresenta dados comparativos do mercado 

acionário do Brasil com outros países desenvolvidos e em desenvolvimento no período 

compreendido entre 1990 e 2000: 

 
PAÍS MÉDIA Nº DE OBSERVAÇÕES 
Brasil 65% 11 
Chile 15% 9 

México 34% 5 
França 2% 5 

Alemanha 10% 18 
Itália 37% 8 

República Tcheca 58% 6 
Polônia 11% 5 

Reino Unido 2% 43 
Estados Unidos 2% 47 

Tabela	nº	9	–	Prêmios	de	controle	(1990-2000) 

 

De acordo com Gleizer, os prêmios de controle referidos refletem, também, a (baixa) 

predisposição dos acionistas controladores de listarem suas ações em bolsa411 (i.e., o 

pequeno número de companhias listadas por habitante), o que, no caso brasileiro, também 

evidencia a inefetividade da infraestrutura institucional criada na promoção do 

desenvolvimento de um mercado acionário primário412. A Tabela nº 10413, abaixo, apresenta 

os números de empresas listadas em bolsa (para o ano de 2003) comparativamente com 

outros mercados em desenvolvimento. 

 

																																								 																					
408 GLEIZER, Daniel L. O Mercado de capitais: lições da experiência internacional. In: BACHA; 
OLIVEIRA FILHO, 2005, pp. 184-185. 
409 No mesmo sentido, CANTIDIANO, op. cit., p. 219, de acordo com quem “[n]o sistema brasileiro de 
operação das companhias, em que a grande maioria dos acionistas não tem direito de voto, podem ocorrer, e 
normalmente ocorrem, situações que levam à expropriação desses acionistas”. 
410 GLEIZER, op. cit., p. 185. 
411 Nas palavras de GLEIZER, op. cit., pp. 184-185, “[c]omo corolário, quanto maior o prêmio de controle, 
maiores a demanda por empréstimos oficiais a taxas favorecidas e a relutância dos controladores em listar as 
empresas na Bolsa e vender blocos expressivos de ações em mercado”. 
412 De acordo com WELCH, John H. Capital markets in the development process: the case of Brazil. 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993, p. 98, “new stock issues as a percentage of total stock amrket 
volume were (and are) extremely small, around 7% to 8%. Despite the large number of fiscal and credit 
incentives for firms to issue stock on the exchanges as open capital companies, firms resisted becoming open 
capital companies and using stock issues as an important source of capital”. 
413 GLEIZER, op. cit., p. 183. 
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PAÍS 
EMPRESAS LISTADAS EM BOLSA POR MILHÃO DE 

HABITANTES (EM 2003) 
Brasil 2,1 

México 2,3 
Chile 15,1 

Coréia do Sul 14,0 
Tailândia 6,4 
Polônia 5,2 

Tabela	nº	10	–	Companhias	listadas	por	milhão	de	habitantes	(2003) 

 

Os volumes negociados anualmente na BVRJ e na Bovespa no período 

compreendido entre 1961 e 1985, apresentados na Tabela nº 11414, abaixo, são, também, 

ilustrativos das dificuldades enfrentadas pelo mercado acionário brasileiro antes e depois da 

implementação da infraestrutura institucional objeto deste trabalho. Ainda que não se possa 

afirmar a relação de causalidade entre referida infraestrutura e a performance decepcionante 

do mercado acionário no período de 1976 a 1985 (considerando que fatores 

macroeconômicos como o descontrole da inflação, por exemplo, também influenciaram 

significativamente tal performance415), o movimento pendular416 do desenvolvimento do 

mercado de ações evidencia, dentre outros aspectos da economia e da sociedade brasileiras, 

a dificuldade de consolidação, no público investidor, da sensação de confiança e 

segurança417 que deveriam ser promovidas pela atividade da CVM. 

 

 

																																								 																					
414 Informações foram obtidas em WELCH, op. cit., p. 97. 
415 De acordo com GLEIZER, op. cit., p. 183, além da infraestrutura institucional deficiente, outras “condições 
que favorecem o desenvolvimento do mercado de capitais estiveram ausentes no Brasil. Do pós-Guerra até o 
início dos anos 1990, o modelo nacional desenvolvimentista adotado implicou fechamento econômico, 
centralização da poupança no Estado, controle do câmbio e de capitais, e pesada regulamentação. Ademais, 
desequilíbrios fiscais explícitos ou disfarçados geraram inflação crônica, desequilíbrios no balanço de 
pagamentos e dívida pública elevada, tendo como desdobramentos planos heterodoxos, desrespeito a contratos, 
calotes e forte memória inflacionária. Desses fatores decorreu uma combinação de alta volatilidade da 
economia, juros reais elevados e encurtamento dos horizontes de aplicações financeiras, características nada 
propícias ao desenvolvimento de um mercado de capitais saudável”. 
416 O movimento “errático” do desenvolvimento do mercado de ações brasileiro constituiu uma das 
preocupações principais do Fórum Nacional “Ideias para a modernização do Brasil” que ocorreu em novembro 
de 1988. Nas palavras de COSTA, Roberto Teixeira da. Crise, mercado de capitais e capitalização de 
empresas. In: VELLOSO, João Paulo dos Reis (coord.). A modernização do capitalismo brasileiro: reforma 
do mercado de capitais. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1989, p. 21, era necessário, àquela altura, o 
empenho “por buscar um mercado transparente e suficientemente organizado que diminua ao máximo a 
atuação dos órgãos reguladores nas transações de mercado, com plena autoridade perante as bolsas”.  
417 De acordo com GALVÊAS, Ernane. Nos bastidores da gestão pública. In: BARCELLOS, Marta. Histórias 
do mercado de capitais no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 104, colaboraram para a percepção de 
insegurança dos investidores os frequentes casos de insider trading no mercado acionário brasileiro (mesmo 
após a criação da CVM).  
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ANO 
VOLUME (EM 

MILHÕES DE CR$) 
ALTERAÇÃO EM 

VOLUME (%) 
INFLAÇÃO (%) 

ALTERAÇÃO REAL 

EM VOLUME 
1961 12,4 - 38,1  
1962 34,1 175,0 53,2 79,5 
1963 76,3 123,8 73,5 29,0 
1964 111,5 46,1 91,9 -23,8 
1965 206,5 85,2 34,5 37,7 
1966 151 -26,9 38,2 -47,1 
1967 269 78,1 25,0 42,5 
1968 416 54,6 25,5 23,2 
1969 2.470 493,8 21,4 389,1 
1970 4.558 84,5 19,8 54,0 
1971 25.553 460,6 18,7 372,3 
1972 18.005 -29,5 16,8 -39,7 
1973 17.852 -0,8 16,2 -14,7 
1974 14.182 -20,6 33,8 -40,6 
1975 26.677 88,1 30,1 44,6 
1976 28.061 5,2 48,2 -29,0 
1977 37.696 34,3 38,6 -3,1 
1978 52.960 40,5 40,5 0,0 
1979 86.729 63,8 76,8 -7,4 
1980 282.532 225,8 110,2 55,0 
1981 574.386 103,3 95,2 4,1 
1982 1.058.675 84,3 99,7 -7,7 
1983 2.799.567 164,4 211,0 -15,0 
1984 18.238.287 551,5 223,8 101,2 
1985 133.611.214 632,6 235,1 118,6 

Tabela	nº	11	–	Volumes	de	negociação	(BVRJ	e	Bovespa)	–	1961/1985 

 

Os números referidos permitem a formulação de algumas considerações relevantes: 

(i) a despeito dos estímulos criados pela Lei nº 4.728/65, o volume negociado nas bolsas de 

valores (indicativo do aumento dos investimentos realizados, ainda que com a ressalva 

mencionada anteriormente de que operações simuladas, wash sales, eram muito frequentes) 

somente passou a crescer (em termos reais) a partir da criação do Decreto-Lei nº 157/67; (ii) 

apesar do impacto combinado das regras e incentivos criados por meio da Lei nº 4.728/65 e 

das leis e decretos posteriores, o movimento especulativo de 1969-1971 exerceu maior 

influência no volume negociado nas bolsas brasileiras do que, propriamente, aquelas 

inovações regulatórias; e (iii) o período que seguiu a criação da CVM e da Lei das S.A. foi 

marcado pela redução significativa do volume negociado (em termos reais) nas principais 

bolsas de valores nacionais. 
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Adicionalmente, considerando que as empresas privadas resistiram à proteção dos 

minoritários e à divulgação de informações corporativas claras e honestas418, não é possível 

afirmar que as cotações das ações negociadas tenham refletido adequadamente as condições 

financeiras de tais companhias. Nesse sentido, com a deficiência do funcionamento do 

sistema de precificação, a canalização de recursos para companhias e setores mais 

produtivos restou também prejudicada. 

 

Em um cenário como o descrito, é natural que a capitalização do mercado acionário 

brasileiro tenha sido também prejudicada: de acordo com Gleizer419, em 1980, esse número 

correspondia a apenas 5% (cinco por cento) do PIB brasileiro (ao passo que, na Argentina, 

no Chile, no Reino Unido e nos EUA esse mesmo número chegava a 11% (onze por cento), 

34% (trinta e quatro por cento), 38% (trinta e oito por cento) e 46% (quarenta e seis por 

cento), respectivamente). 

 

Nessa ordem de ideias, é possível afirmar que, à luz da racionalidade de suporte ao 

mercado, a infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro criada nos anos 1960 

e 1970 se mostrou inefetiva na promoção do desenvolvimento daquele mercado. 

 

3.3.2 A efetividade à luz da racionalidade de distorção do mercado 

 

Conforme referido na subseção 1.3.1, acima, um mercado acionário ideal 

conformado majoritariamente por instituições informadas pela racionalidade de distorção 

do mercado seria efetivo na promoção de desenvolvimento econômico na medida em que 

(i) os incentivos criados pelo Estado resultassem na efetiva realocação de recursos para 

setores escolhidos como prioritários; (ii) os setores eleitos como prioritários fossem de fato 

capazes de agregar a outros setores da economia ganhos de produtividade e tecnologia; e 

(iii) o risco de expropriação e a flexibilização das instituições de suporte ao mercado 

inerentes a tal mercado fossem insuficientes para afastar os pequenos investidores e 

acionistas minoritários – situação em que o mercado não mais permitiria o acúmulo de 

recursos e sua concentração nas mãos de determinados setores e companhias. Em um cenário 

como o descrito, o mercado acionário se desenvolveria – agora em um padrão de propriedade 

																																								 																					
418 WELCH, op. cit., p. 102. 
419 GLEIZER, op. cit., p. 182. 
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acionária concentrada e de grandes (e poucos) conglomerados empresariais – e 

desempenharia papel relevante no crescimento e no desenvolvimento econômico pela via do 

planejamento econômico e da industrialização. 

 

Conforme evidenciado na subseção 3.3.1, acima, o risco de expropriação 

consubstanciado na infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro acabou 

afastando os investidores do investimento em ações, o que comprometeu a efetividade 

daquele mercado no desempenho de suas funções de formação de poupança e de realocação 

de recursos do setor de subsistência para o setor capitalista. Nesse sentido, a percepção de 

tal risco e a insegurança que marcaram o mercado acionário nos anos posteriores a 1976, 

apesar de inerentes ao desenho institucional de um mercado informado pela racionalidade 

de distorção, acabaram representando força contrária ao seu desenvolvimento. 

 

De fato, tal como pretendido sob a racionalidade de distorção, o mercado acionário 

brasileiro se desenvolveu em um padrão de propriedade acionária concentrada. De acordo 

com Francisco Gros, escrevendo em 1988, a regulação brasileira optara por “concentrar o 

poder de gestão enquanto democratizava a propriedade; (...) por tentar isentar o nosso 

empresário da opção clássica – crescimento ou controle absoluto”420, o que acabou 

efetivamente se materializando: “com exceção de quatro ou cinco companhias de controle 

compartilhado, as nossas empresas abertas [eram] claramente controladas por um indivíduo 

ou pequeno grupo”421. Referida característica, no entanto, ainda que tenha se intensificado 

nos anos posteriores a 1976, apenas em pequena medida pode ser atribuída ao 

desenvolvimento do mercado de ações, uma vez que já marcava a economia brasileira em 

geral – e a indústria em particular – antes da criação das Leis nº 6.404/76 e nº 6.385/76. 

 

Não encontramos evidência, também, de que os incentivos criados tenham resultado 

na realocação de recursos para setores prioritários. Em todo caso, se assumirmos como 

setores prioritários todos aqueles em que a grande empresa de capital privado nacional 

poderia se desenvolver (i.e., se assumirmos que o objetivo, à luz da racionalidade de 

distorção, fosse apenas o de permitir o crescimento da referida grande empresa nacional), 

ainda assim não poderíamos afirmar que referidos setores prioritários (i.e., todas as grandes 

																																								 																					
420 GROS, Francisco. Mercado acionário: algumas questões estruturais. In: VELLOSO, 1989, pp. 42-43. 
421 GROS, op. cit., p. 43. 
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empresas nacionais para que foram realocados recursos oriundos do mercado de capitais) 

foram capazes de agregar produtividade e tecnologia à economia brasileira em geral. A pauta 

brasileira de exportações, por exemplo, cuja diversificação fora um dos objetivos prioritários 

de programas como o PD, o I PND e o II PND, não parece refletir um eventual ganho de 

produtividade ou tecnologia da economia brasileira nos anos que seguiram a criação da 

CVM e da Lei das S.A422. 

 

O que parece ter acontecido, na verdade, foi a concentração de recursos não na 

grande empresa de capital privado nacional, mas na grande empresa estatal423. De acordo 

com Mendonça de Barros424, as empresas estatais, que já correspondiam à maioria das 

grandes empresas brasileiras425, foram as responsáveis pela grande maioria das novas 

emissões de ações no mercado brasileiro a partir de 1970 e respondiam, também, por parcela 

significativa das negociações e do volume negociados diariamente na Bovespa: a 

participação das cinco maiores empresas estatais (i.e., Banco do Brasil, ACESITA, CSN, 

Vale e Petrobrás) correspondia a 17,10% (dezessete inteiros e dez centésimos por cento) do 

volume diário negociado na Bovespa em 1970; o número referido atingiu 41,4% (quarenta 

e um inteiros e quarenta centésimos por cento) em 1974. 

 

Nessa ordem de ideias, considerando o exposto acima, é possível afirmar que, 

também sob a ótica da racionalidade de distorção do mercado, a infraestrutura institucional 

do mercado brasileiro não parece ter funcionado adequadamente. 

 

*** 

																																								 																					
422 Apesar da dificuldade de acessar os dados relativos às exportações brasileiras no período imediatamente 
posterior à criação da Lei nº 6.404/76 e da CVM, e considerando também a relevância de diversos outros 
fatores na determinação da pauta de exportações brasileira, os dados relativos ao período 2001-2017 obtidos 
junto ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços suportam a afirmação de que não houve grande 
diversificação das exportações brasileiras (pelo menos no período mencionado): dos 20 maiores exportadores 
nacionais, 15 são empresas produtoras de produtos primários (e.g., minério, petróleo, carne e soja). 
423 De acordo com MENDONÇA DE BARROS, José Roberto; GRAHAM, Douglas H. The Brazilian 
economic miracle revisited: private and public sector initiative in a market economy. Pittsburgh: Latin 
American Research Review, vol. 13, nº 2, 1978, p. 10, sobre a reforma do mercado financeiro e de capitais 
completada com a edição das Leis nº 6.404/76 e 6.385/76, “[t]hus, what began as an institutional reform to 
promote the low cost capitalization of private sector growth has in effect become a vehicle for public enterprise 
capital expansion”. No mesmo sentido, ver WELCH, op. cit., pp. 102 e 103. 
424 MENDONÇA DE BARROS; GRAHAM, op. cit., p. 21. 
425 Nos termos de BRASIL. II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979). Brasília: [s.n.], 1975, p. 49, 
“[c]onsidere-se, por exemplo, o resultado de levantamento segundo o qual as empresas governamentais se 
elevariam [em 1975] a 8 entre as 25 maiores empresas pelo valor das vendas, a 7 entre as 25 maiores pelo 
número de empregados, e a 17 entre as 25 maiores pelo total do ativo”. 
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Tendo em vista todo o exposto neste capítulo, é possível afirmar, por um lado, que 

(i) os programas de governo formulados e implementados durante o regime militar se 

basearam amplamente nos argumentos teóricos apresentados no Capítulo 1, acima, 

desenvolvidos em torno das racionalidades de suporte e de distorção do mercado; e (ii) 

construídas no bojo de tais programas, as instituições objeto deste trabalho combinaram 

disposições preponderantemente orientadas pela racionalidade de suporte com disposições 

preponderantemente orientadas pela racionalidade de distorção do mercado com a finalidade 

de estabelecer um mercado acionário que seria capaz de, ao mesmo tempo, financiar a 

concentração e a formação da grande empresa privada nacional, e funcionar como 

mecanismo de poupança popular (com atrativos suficientes de segurança e rentabilidade). 

 

Por outro lado, a performance errática do mercado acionário na consecução dos 

objetivos desenvolvimentistas a ele atribuídos evidencia, dentre outros fatores, a 

inefetividade da infraestrutura institucional analisada na criação das condições, incentivos e 

limites necessários ao seu desenvolvimento. Em uma análise racional de tais instituições à 

luz dos argumentos teóricos que as informaram (i.e., as racionalidades de suporte e de 

distorção do mercado), no entanto, não é possível identificar com precisão os pontos em que 

as instituições criadas se afastaram daquelas instituições ideais, i.e., os erros cometidos pelos 

legisladores e pelos planejadores brasileiros que podem ter causado o distanciamento entre 

o funcionamento planejado e o funcionamento real de tais instituições. 

 

Considerando este pano de fundo, a análise da experiência de criação da regulação 

do mercado acionário nos EUA pode ajudar a esclarecer os reais motivos da inefetividade 

da infraestrutura institucional objeto deste trabalho na promoção do desenvolvimento do 

mercado de ações brasileiro. A este objetivo se dedica a Parte III, subsequente. 
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III. A criação da Securities and Exchange Commission e da infraestrutura 

institucional do mercado acionário dos EUA: motivações, fundamentos e 

impacto  
 

A terceira parte deste trabalho é dedicada, de um lado, à análise do processo de 

criação da SEC como parte fundamental da infraestrutura institucional do mercado acionário 

dos EUA construída ao longo da década de 1930 e, de outro, à identificação de um dos 

aspectos distintivos daquele processo criativo em relação ao processo de estabelecimento da 

CVM e da infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro a que serviu de 

inspiração. 

 

Os dois capítulos seguintes, de certa forma, contemplam respectivamente os dois 

objetos referidos no parágrafo anterior. O Capítulo 4 – A criação da Securities and 

Exchange Commission e da infraestrutura institucional do mercado acionário dos EUA 

procura (i) descrever o contexto econômico, ideológico, político e regulatório em que se deu 

a criação do Securities Act, do Securities Exchange Act e do PUHCA; (ii) identificar o perfil, 

a formação e a orientação ideológica dos membros do Brains Trust1 de Franklin Delano 

Roosevelt (“FDR”) – e dos Happy Hotdogs2 de Felix Frankfurter – responsáveis pela 

elaboração dos respectivos projetos de lei aprovados pelo Congresso dos EUA3; e (iii) 

apresentar, de forma simplificada, os marcos e eventos principais que envolveram a criação 

de cada um dos diplomas legais referidos. 

 

																																								 																					
1 Faço referência à expressão cunhada pelo jornalista James Kieran, do jornal The New York Times, para 
designar o grupo de especialistas que assessoravam o então candidato à presidência dos EUA, Franklin Delano 
Roosevelt, durante a campanha presidencial e ao longo de seus dois primeiros mandatos. Dentre os membros 
do Brains Trust, cabe destacar, para os fins deste trabalho, os Srs. Raymond Moley, Rexford Tugwell, Adolf 
Berle (que, juntamente com os dois membros anteriores, formava o primeiro Brains Trust), Louis Brandeis, 
Felix Frankfurter, James Landis, Benjamin Cohen e Thomas Corcoran (os quais tiveram participação e 
prestígio políticos crescentes ao longo de década de 1930). Maiores detalhes sobre o Brains Trust estão 
indicados no Capítulo 4, abaixo. Para mais, ver TUGWELL, Rexford. The Brains Trust. Nova York: Viking 
Press, 1968.  
2 Faço referência à expressão mencionada em RITCHIE, Donald A. James M. Landis: dean of the regulators. 
Cambridge: Harvard University Press, 1980, p. 43, utilizada por parte da imprensa para designar conjuntamente 
James Landis, Benjamin Cohen e Thomas Corcoran, os quais, orientados por Felix Frankfurter, estiveram 
profundamente envolvidos na elaboração dos projetos de lei referidos.  
3 O Congresso dos EUA, a exemplo do Congresso Nacional Brasileiro, representa o Poder Legislativo Federal 
daquele país e é composto pela House of Representatives (equivalente à Câmara dos Deputados do Brasil) e 
pelo Senate (equivalente ao Senado Federal do Brasil). Para visão geral sobre a estrutura do poder legislativo 
norte-americano, ver RITCHIE, Donald A. The U.S. Congress: a very short introduction. Nova York: Oxford 
University Press, 2010. 
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O Capítulo 5 – A inserção da regulação e do mercado acionário no projeto do 

New Deal, por sua vez, busca apresentar, sob duas perspectivas distintas, o principal aspecto 

distintivo do processo de criação da SEC e das instituições relacionadas à disciplina do 

mercado de ações dos EUA em relação ao processo análogo de estabelecimento da 

infraestrutura institucional do mercado de ações brasileiro: a consideração da realidade 

econômica, política e social norte-americana no processo de criação institucional. A primeira 

das perspectivas referidas diz respeito à consideração da realidade como substrato orientador 

do processo criativo, como o local knowledge4 necessário – embora não suficiente – para a 

efetividade institucional. A segunda diz respeito à compreensão da realidade como objeto 

passível de transformação por meio da imaginação5 e da ressignificação institucionais.  

 

Em ambas as perspectivas mencionadas, o aspecto distintivo referido – i.e., a 

consideração da realidade, na criação institucional, como substrato e como objeto – está 

intrinsecamente relacionado à inserção do processo de criação da SEC e das demais 

instituições relacionadas à regulação do mercado acionário no programa do New Deal, 

projeto amplo de reformas informado por ânimo transformador da realidade social e baseado 

na ressignificação de instituições existentes e na redefinição de funções políticas e 

econômicas desempenhadas por agentes públicos e privados. Nesse sentido, para evidenciar 

a existência de tal aspecto distintivo e sua identificação com os princípios orientadores do 

New Deal, o Capítulo 5 procura (i) demonstrar a aderência da regulação construída nos EUA 

às necessidades regulatórias de seu mercado acionário – então em desenvolvimento, ainda 

que em avançados estágios de capitalização, número de empresas listadas e de investidores, 

sistema de distribuição e articulação política –; e (ii) identificar os aspectos de tal realidade 

que se pretendeu transformar, bem como os instrumentos normativos utilizados para 

																																								 																					
4 Faço referência a RODRIK, Dani. Institutions for high-quality growth: what they are and how to acquire 
them. Cambridge: National Bureau of Economic Research Working Paper Series, n. 7540, 2000, em que o 
autor defende a preponderância do local knowledge (em tradução livre, conhecimento local) e da 
experimentação institucional sobre institutional blueprints (em tradução livre, projetos de instituições) 
previamente utilizados em outras realidades no que concerne à efetividade (capacidade de produção dos efeitos 
esperados) de determinadas instituições (p. 15). Além disso, Rodrik argumenta que, sendo um dos mecanismos 
que permitem “processing and aggregating local knowledge” (p. 3), sistemas políticos baseados em 
participação ampla (e.g., democracia) seriam meta-instituições para a criação de boas instituições. 
5 Faço referência a UNGER, Roberto Mangabeira. The Critical Legal Studies Movement: another time, a 
greater task. Nova York: Verso, 2015, em que o autor discute, dentre outros temas, (i) o distanciamento do 
direito (das instituições) de seu papel primordial de definidor de categorias, estruturas e direitos; e (ii) a crise 
de sua função transformadora da realidade – baseada na imaginação institucional (p. 13) – decorrente da 
emergência do método da reasoned elaboration (também designado pelo autor como rationalizing legal 
analysis), contra o qual o movimento Critical Legal Studies se insurgiu nos anos 1970. O movimento e os 
métodos referidos serão objeto de análise mais detalhada na quarta parte deste trabalho, abaixo. 
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promover (a) a ressignificação da instituição “mercado de capitais” e a redefinição (b) das 

funções do Estado, das instituições financeiras, das bolsas de valores e dos demais 

participantes do mercado de ações, e (c) do próprio Direito – que, passando do formalismo 

ao realismo e à experimentação características do Estado Administrativo nos EUA, assumiu 

o papel de instrumento de transformação da realidade por meio da criação institucional. 

 

Em síntese, portanto, a terceira parte deste trabalho pretende, com base na análise de 

aspectos fundamentais da experiência de regulação do mercado de ações dos EUA (i.e., (i) 

a compreensão do processo histórico que determinou a criação de sua infraestrutura 

institucional; e (ii) a consideração da realidade como substrato e como objeto), permitir a 

comparação com a experiência brasileira apresentada na Parte II antecedente e, na Parte IV 

subsequente, o desenvolvimento da hipótese explicativa construída ao longo do presente 

trabalho. 
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Capítulo 4 – A criação da Securities and Exchange Commission e da 

infraestrutura institucional do mercado acionário dos EUA 
 

A afirmação – frequente – de que a SEC e a infraestrutura institucional do mercado 

de ações EUA foram criadas como resposta regulatória à bolha especulativa cuja eclosão 

causou a quebra da NYSE em 29 de outubro de 1929 não faz justiça à complexidade do 

processo de transformação de que a criação de tal infraestrutura representou parte. 

 

Trabalhos6 dedicados exclusivamente à análise do período histórico referido 

reconhecem o crescimento da atividade de especulação no mercado acionário nos anos 1920 

como um dos fatores que catalisaram a construção de um novo sistema de regulação do 

mercado de ações nos anos 1930. Como se pretende demonstrar a seguir, no entanto, seu 

papel principal no desencadeamento de tal processo criativo pode ter sido mais mediato: foi 

por meio do combate público7 a referido fenômeno que alguns dos mais ilustres 

representantes da oposição política aos governos republicanos de John Calvin Coolidge Jr. 

																																								 																					
6 Faço referência, por exemplo, a GALBRAITH, John Kenneth. The Great Crash 1929. Londres: Penguin 
Books, 2009. Ao traçar paralelo entre a especulação no mercado acionário e a bolha especulativa que envolveu 
o mercado imobiliário na Flórida na primeira metade dos anos 1920, o autor (i) identifica como fator primordial 
da atividade especulativa a capacidade de indivíduos, orientados por “an inordinate desire to get rich quickly 
with a minimum of physical effort” (p. 32), iludirem-se por aspectos fantasiosos de determinadas oportunidades 
de investimento e construírem, para si e para outros, “a world of speculative make-believe” (p. 32); mas, (ii) 
reconhecendo que a especulação não depende integralmente da capacidade de se auto-iludir, passa a descrever 
instrumento jurídico (a possibilidade de comercialização do direito de compra dos imóveis localizados na 
Flórida, direito este adquirido por meio do pagamento de valor correspondente a 10% do valor total do imóvel 
a que o direito de compra se referia) igualmente determinante para o desenvolvimento de uma bolha 
especulativa (i.e., tão determinante quanto a capacidade de se auto-iludir). É justamente nesse sentido, 
reconhecendo a relação entre especulação e instrumentos jurídicos disponíveis, que faço referência ao trabalho 
de Galbraith indicado.  
7 Na disputa presidencial de 1932, em que FDR foi o candidato vitorioso, os presidentes republicanos que o 
antecederam, John Calvin Coolidge Jr. e Herbert Clark Hoover, foram associados (i) à expansão da atividade 
especulativa no mercado de ações nos anos 1920 por terem publicamente defendido a estabilidade e a 
prosperidade econômica de tais anos, potencializando, assim, a construção do “world of speculative make-
believe” referido na nota de rodapé nº 6 da Parte III deste trabalho, acima; e (ii) aos interesses simbolizados 
por Wall Street (GALBRAITH, op. cit., p. 173). De acordo com Galbraith (GALBRAITH, op. cit., p. 163), 
“[Mr. Hoover] undoubtedly suffered as the result of his repeated predictions of imminent prosperity. However, 
Hoover had converted the simple business ritual of reassurance into a major instrument of public policy”. 
Exemplo emblemático de manifestação pública em defesa da prosperidade e da estabilidade foi o discurso 
realizado pelo então presidente John Calvin Coolidge Jr. quando do reinício dos trabalhos do Congresso dos 
EUA em 4 de dezembro de 1928 (menos de um ano antes da eclosão da bolha especulativa), de acordo com o 
qual “[n]o Congress of the United States ever assembled, on surveying the state of the Union, has met with a 
more pleasing prospect than that which appears at the present time. In the domestic field there is tranquility 
and contentment (...) and the highest record of years of prosperity. (...) The country can regard the present 
with satisfaction and the future with optimism”. Para íntegra, ver COOLIDGE JR., John Calvin. State of the 
Union Address. Washington: [s.n.], 1928 (disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu005036.pdf, p. 78; consulta realizada em 30 de julho de 
2017).  
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(1923-1929) e Herbert Clark Hoover (1929-1933) foram capazes de angariar apoio popular8 

suficiente para se elegerem e implementarem, quando eleitos, agenda progressista 

profundamente transformadora de diversos setores da realidade norte-americana. 

 

A agenda progressista transformadora referida é justamente o plano de governo 

implementado por FDR a partir do início de seu primeiro mandato presidencial em 1933, o 

New Deal, que compreendia uma série de reformas que se estendiam desde o sistema de 

seguridade social até o sistema bancário, passando por diversos setores da economia norte-

americana. Especificamente em relação ao mercado acionário, o New Deal foi marcado pelo 

objetivo de “redeterminação das finalidades sociais e econômicas da empresa e da 

regulação”9 e pela utilização, como instrumento para a consecução de tal objetivo, da 

criação institucional – notadamente, o Securities Act, o Securities Exchange Act (e, por meio 

dele, a SEC), e o PUHCA, além do Maloney Act of 1938 (que foi incorporado ao Securities 

Exchange Act) e do Banking Act of 1933 (conhecido como Glass-Steagall Banking Act of 

1933). 

 

Para compreender, portanto, em toda a sua complexidade, o processo de criação da 

SEC e das demais leis que constituíram a infraestrutura institucional do mercado de ações 

dos EUA, é necessário analisar mais profundamente os contextos econômico, ideológico, 

político e regulatório que antecederam tal processo e a realidade do mercado acionário de 

então, os quais influenciaram e informaram os idealizadores daquelas instituições. 

 

4.1 Contexto econômico, ideológico, político e regulatório: a realidade do mercado 

acionário dos EUA nos anos 1920 e 1930 

 

4.1.1 Contexto econômico 

 

																																								 																					
8 De acordo com SELIGMAN, op. cit., p. 2, ao tratar das consequências, na opinião pública, das investigações 
conduzidas por Ferdinand Pecora no âmbito do Senate Banking and Currency Committee (em tradução livre, 
Comitê do Senado sobre o Sistema Financeiro e a Moeda), as conclusões dos trabalhos do comitê referido 
foram fundamentais para a mudança no sentimento político nacional da “laissez-faire ideology symbolized by 
the views of President Coolidge to a regulatory-reform ideology with Roosevelt’s New Deal”. 
9 De acordo com O’BRIEN, Justin. The Triumph, tragedy and lost legacy of James M. Landis: a life on fire. 
Portland: Hart Publishing, 2014, p. 13, “[i]n sharp contrast to the piecemeal reforms of today, the New Deal 
was based on a fundamental, if at times conflicting, reshaping of corporate and regulatory purpose”. 
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O contexto econômico em que se deu a criação da SEC e da infraestrutura 

institucional do mercado de ações dos EUA – i.e., a economia norte-americana dos anos 

1920 – se caracterizou, essencialmente, por 3 (três) aspectos relevantes relacionados entre 

si: (i) crescimento; (ii) concentração; e (iii) preponderância do capital fictício sobre o capital 

real10. 

 

O crescimento econômico dos EUA nos anos 1920 esteve intimamente relacionado 

à participação dos EUA na Primeira Guerra Mundial. Durante os anos de conflito e nos anos 

que sucederam seu término, os EUA emergiram como potência econômica cujo sistema de 

produção era capaz de suprir praticamente todas as necessidades materiais dos países cujos 

sistemas de produção haviam sido reorganizados – ou destruídos – em prol do esforço de 

guerra durante os anos de conflito armado11. 

 

De fato, exceto pelo período compreendido entre 1920 e 1921, marcado pela 

diminuição dos preços dos produtos agrícolas decorrente de sua superprodução e da 

reabsorção dos veteranos de guerra pela economia norte-americana, indicadores econômicos 

progrediram em todos os demais anos da década de 1920. Produção e emprego crescentes, 

nível salarial aumentando em ritmo superior à inflação (praticamente inexistente) e aumento 

expressivo do número de estabelecimentos manufatureiros acompanharam os lucros 

corporativos – que cresceram aproximadamente 80%12 ao longo de toda a década – e a 

melhoria nas condições de vida da população em geral13. Referido crescimento, ainda que 

																																								 																					
10 Faço referência aos conceitos formulados por Karl Marx para designar o capital que, em oposição ao capital 
real (que se expande na medida em que o investimento em produção realizado gera lucros), não tem relação 
com o processo de produção real, se expandindo e se reduzindo com base em fatores distintos de seu efetivo 
funcionamento como capital. Para mais sobre o assunto, ver MARX, Karl. Capital – a critique of political 
economy. Londres: Penguin Books, 1976, Capítulos XXV e XXIX, Parte III. No mesmo sentido, e de forma 
simplificada, MOLLO, Maria de Lourdes Rollemberg. Crédito, capital fictício, fragilidade financeira e crises: 
discussões teóricas, origens e formas de enfrentamento da crise atual. Campinas: Economia e Sociedade, v. 
20, n. 3 (43), pp. 449-474. 
11 Segundo ROCKOFF, Hugh. Until it’s over, over there: the U.S. economy in World War I. Cambridge: 
National Bureau of Economic Research Working Paper Series, n. 10580, 2004, p. 4, “[w]hen the war began, 
the United States was in a recession. European purchases of goods for the war, mainly food and munitions, 
soon turned around and created a long economic boom. (...). The National Bureau of Economic Research 
records an economic expansion beginning in December 1914 and ending in August 1918, a period of 44 
months”. 
12 SELIGMAN, op. cit., p. 8. 
13 Nas palavras de GALBRAITH, op. cit., pp. 31-32, “the twenties in America were a very good time. 
Production and employment were high and rising. Wages were not going up much, but prices were stable. 
Although many people were still very poor, more people were comfortably well-off, well-to-do, or rich than 
ever before. Finally, American capitalism was undoubtedly in a lively phase. Between 1925 and 1929, the 
number of manufacturing establishments increased from 183,900 to 206,700; the value of their output rose 
from $value of their output rose from $60 billions to $68 billions. The Federal Reserve index of industrial 
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em boa medida artificial, impactou significativamente as cotações das ações listadas na 

NYSE no mesmo período: em média, os preços daqueles valores mobiliários praticamente 

dobraram14. 

 

A recuperação progressiva das economias europeias, no entanto, apesar da 

prosperidade da economia dos EUA, gerou preocupações entre economistas norte-

americanos já no início da década de 1920, especialmente relacionadas à possibilidade de 

superprodução. Thorstein Veblen, por exemplo, escreveu a respeito da necessidade de 

manipulação – privada – do sistema produtivo para a manutenção de uma economia 

saudável15. Segundo o autor, uma das formas de se evitar uma crise de superprodução seria 

a sabotagem16 de tal sistema pelos próprios capitalistas. Aplicada ao parque industrial norte-

americano, a sabotagem consistiria em uma diminuição deliberada da produtividade e dos 

níveis de produção, de forma a resguardar a prática de preços que proporcionariam o maior 

ganho agregado aos industriais. 

 

A necessidade de adoção de tal postura ativa – ainda que contraditória à promoção 

do crescimento empresarial e econômico – por parte dos industriais norte-americanos 

decorria do endividamento das empresas nacionais contraído para fazer frente a 

investimentos que visavam à satisfação de uma demanda cuja projeção de crescimento não 

se materializara17. Em outras palavras, reinvestindo os ganhos dos anos que sucederam a 

Primeira Guerra Mundial para o incremento da produção e, assim, podendo lastrear e 

garantir emissões de títulos de renda fixa cada vez maiores, as empresas norte-americanas 

endividaram-se e, quando as economias europeias demonstraram os primeiros sinais de 

recuperação, tornaram-se incapazes de suportar o serviço de suas dívidas sem comprometer 

fortemente a rentabilidade de sua produção. A saída então sugerida foi a diminuição 

																																								 																					
production which had averaged only 67 in 1921 (1923-5=100) had risen to 110 by July 1928, and it reached 
126 in June 1929”. 
14 SELIGMAN, op. cit., p. 8. 
15 Conforme VEBLEN, Thorstein. The Engineers and the price system. Nova York: The Viking Press, 1921, 
p. 8, “[t]he mechanical industry of the new order is inordinately productive. So the rate and volume of output 
have to be regulated with a view to what the traffic will bear – that is to say, what will yield the largest net 
return in terms of price to the business men who manage the country’s industrial system. Otherwise there will 
be ‘overproduction,’ business depression, and consequent hard times all around”. 
16 Por sabotagem, Veblen (VEBLEN, 1921, p. 1) fez referência à palavra francesa sabot, que designa um tipo 
de calçado feito de madeira que faz com que seu usuário ande de forma mais lenta e cambaleante.  
17 Para descrição pormenorizada, ver VEBLEN, 1921, pp. 14-15. 
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consciente da eficiência18 produtiva para recuperação da rentabilidade perdida e para o 

reestabelecimento dos preços ao nível mais lucrativo possível para a atividade industrial.  

 

Tendo em vista o escopo deste trabalho, as conclusões mais relevantes do processo 

de sabotagem industrial acima descrito consistem no (i) crescimento, ao longo da década, 

de capacidade instalada ociosa na indústria manufatureira, apesar da manutenção dos níveis 

gerais de crescimento econômico; e (ii) excedente de capitais decorrente da diminuição dos 

investimentos no setor produtivo. Como se argumentará ao final desta subseção, tais fatores 

formam a base da interação entre o crescimento da economia norte-americana, a 

concentração econômica e a prevalência do capital fictício sobre o capital real que 

caracterizaram a década de 1920. 

 

A crescente concentração econômica foi característica igualmente marcante da 

economia norte-americana ao longo das primeiras décadas do século XX. Desde o final do 

século XIX, o sistema produtivo dos EUA assistiu à emergência de um novo tipo de 

organização industrial: os industrial trusts19. Formados a partir da combinação20 de 

companhias, os industrial trusts eram estruturas de controle empresarial (i) baseadas, 

essencialmente, (a) na aquisição de participações societárias, (b) na ocupação cruzada de 

cargos em conselhos de administração e de diretoria21 e (c) em acordos de voto, e (ii) que 

foram construídas – e dominadas – principalmente por bancos de investimento norte-

americanos. 

 

Segundo Brandeis22, a construção dos industrial trusts e a ascensão dos bancos de 

investimento à posição de proeminência na economia norte-americana se basearam na 

utilização da estratégia de combinação empresarial ao longo de 3 (três) linhas principais. A 

primeira dessas linhas, que precedeu os dois outros movimentos, consistiu na consolidação 

																																								 																					
18 Nas palavras de Veblen (VEBLEN, 1921, p. 9), “a conscientious withdrawal of efficiency”. 
19 Apenas para se ter uma ideia do crescimento do número e do tamanho dos investment trusts nos EUA 
(GALBRAITH, op. cit., p. 75), (i) em 1928, foram criados 186 investment trusts e, em 1929, mais 265; e (ii) 
de forma agregada, as ofertas de ações dos investment trusts na NYSE passaram de US$400 milhões, em 1927, 
a US$3 bilhões, em 1929.  
20 Conforme utilizado por Louis Brandeis, o termo “combination” significa “concentration intensive and 
comprehensive”. Para mais, ver BRANDEIS, Louis. Other people’s money and how the bankers use it. 
Mansfield Centre: Martino Publishing, 2009, p. 4. 
21 Faço referência ao conceito de “interlocking directorates” tal como utilizado por PAM, Max. Interlocking 
directorates, the problem and its solution. Cambridge: Harvard Law Review, vol. XXVI, n. 6, 1913. 
22 Para descrição detalhada do processo sintetizado, ver BRANDEIS, 2009, pp. 4-5. 
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das instituições financeiras23 entre si por meio das técnicas acima indicadas e de acordos de 

cavalheiros – a ética financeira –, o que, em termos práticos, extinguiu competição entre 

bancos de investimento.  

 

O segundo movimento, por sua vez, envolveu a consolidação de ferrovias em grandes 

sistemas regionais integrados e a combinação, sob uma mesma cadeia de controle, de 

concessionárias de serviço público24, resultando na formação de conglomerados 

empresariais que, de tão grandes, dependiam dos recursos e do acesso ao mercado de capitais 

e financeiro de Nova York (uma vez que os bancos locais, cada vez mais escassos, 

dispunham de recursos insuficientes para suprir as necessidades de capital daqueles). 

 

Por fim, o terceiro movimento envolveu a captura25 dos órgãos de administração de 

tais investment trusts pelos bancos de investimento, que passaram a ocupar posições de 

direção na administração das companhias que eles próprios financiavam.  

 

Por meio das operações compreendidas nos três movimentos descritos, os bancos de 

investimento passaram então a acumular 4 (quatro) funções, todas essenciais para o 

desenvolvimento empresarial, anteriormente ocupadas por indivíduos distintos26. 

Especialmente relevantes para o desenvolvimento do mercado acionário – e para o escopo 

do presente trabalho – eram as funções de (i) controladores das companhias emissoras de 

valores mobiliários, (ii) distribuidores de valores mobiliários, (iii) financiadores das 

																																								 																					
23 Ao longo desta subseção, os termos “banco de investimento”, “banco” e “instituição financeira” foram 
utilizados indistintamente, considerando que, até a aprovação do Banking Act of 1933, não havia segregação 
das atividades de banco de investimento e de banco comercial na legislação dos EUA.  
24 A terminologia utilizada (i) é baseada na aproximação entre os conceitos de “concessionária de serviço 
público” previsto na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no Brasil, e de “public utility company”, nos 
EUA, utilizado para designar companhias prestadoras de serviços como fornecimento de água, saneamento, 
energia elétrica, etc.; e (ii) não pretende sugerir, estabelecer ou afirmar qualquer tipo de comparação entre o 
sistema de concessão de serviços públicos vigente no Brasil e o regime legal em que tais serviços são prestados 
nos EUA, o que foge ao escopo do presente trabalho. 
25 Nas palavras de VEBLEN, Thorstein. Absentee ownership and business enterprises in recent times. Londres: 
George Allen & Unwin, 1924, pp. 231-232, “(...) the financial community, who command the country’s 
solvency and dispense the country’s credit, found themselves in a position to take over the control and the 
usufruct of the country’s industrial system by taking over the ownership of those strategically dominant 
members of the industrial system that are known as the ‘Key Industries’”. 
26 Nas palavras de BRANDEIS, 2009, pp. 5-6, bancos de investimento se tornaram “the directing power in 
railroads, public service and industrial companies (...) – the makers of bonds and stocks (...) [-,] in the life 
insurance companies, and other corporate reservoirs of the people’s savings – the buyers of bonds and stocks 
(...) [-,] in banks and trust companies – the depositaries of the quick capital of the country – (...), with which 
they and others carried out their operations. Thus, four distinct functions, each essential to business, and each 
exercised, by a distinct set of men, became united in the investment banker”. 
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companhias controladas – e dos adquirentes de valores mobiliários – e (iv) controladores ou 

patrocinadores de investment companies e investment trusts27, às quais voltaremos na análise 

da prevalência do capital fictício sobre o capital real, abaixo. 

 

A dimensão da dominação exercida pela figura do banco de investimento sobre o 

sistema produtivo dos EUA – e do grau de concentração atingido pela economia norte-

americana – à época somente pode ser adequadamente compreendida se analisarmos, 

exemplificativamente, (i) o número de companhias direta ou indiretamente controladas ou 

administradas por 3 (três) dos principais industrial trusts (sendo dois deles liderados por 

bancos de investimento) já em 1913 e (ii) o valor dos ativos controlados pelo chamado 

Money Trust28 – núcleo duro das investigações realizadas pelo Pujo Committee29 –, formado 

por (a) J. P. Morgan, então presidente do J. P. Morgan & Co., (b) George F. Baker, então 

presidente do First National New York e (c) James Stillman, então presidente do National 

City Bank: J. P. Morgan controlava 48 (quarenta e oito) companhias, incluindo 40 (quarenta) 

ferrovias com, pelo menos, 100 (cem) controladas e mais de 16.000 (dezesseis mil) milhas 

de extensão, além de 3 (três) bancos ou seguradoras e 5 (cinco) concessionárias de serviço 

público; George F. Baker controlava 48 (quarenta e oito) companhias, com, pelo menos, 158 

(cento e cinquenta e oito) controladas, e 37.400 (trinta e sete mil e quatrocentas) milhas de 

																																								 																					
27 As investment companies e os investment trusts eram companhias e estruturas semelhantes utilizadas pelos 
bancos de investimento como instrumentos de concentração e de captação de recursos junto ao público 
investidor – com a finalidade de permitir a concentração empresarial. Diferentemente das investment 
companies existentes, principalmente, na Escócia e no Reino Unido, as quais utilizavam os recursos captados 
para adquirir ações de diversas companhias diferentes, as investment companies e os investment trusts norte-
americanos utilizavam os recursos captados para adquirir o controle de determinada companhia – operacional 
ou de investimento –, concentrando, ao invés de dispersar, o risco do investimento. Para mais, ver 
GALBRAITH, op. cit., pp. 72-73. 
28 A existência do Money Trust foi uma das conclusões das investigações do Pujo Committee, descrito em 
maior detalhe na nota de rodapé nº 29 da Parte III deste trabalho, abaixo. Nos termos do relatório apresentado 
à House of Representatives em 1913, (U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES. Committee on Banking and 
Currency. 62d. Congress. 3d. Report n. 1593. Report on Concentration of Money and Credit. Washington: 
Government Printing Office, 1913, p. 130 (disponível em 
https://info.publicintelligence.net/PujoCommitteeReport.pdf; consulta realizada em 2 de agosto de 2017)), o 
Money Trust consistia em “an established and well-defined identity and community of interest between a few 
leaders of finance which has been created and is held together through stock holdings, interlocking 
directorates, and other forms of domination over banks, trust companies, railroads, public-service and 
industrial corporations, and which has resulted in a vast and growing concentration of control of money and 
credit in the hands of a comparatively few men”. 
29 O Pujo Committee foi um subcomitê do House Committee on Banking and Currency (em tradução livre, 
Comitê da Câmara sobre o Sistema Financeiro e a Moeda) formado para conduzir uma investigação sobre as 
práticas dos bancos de investimento e seus impactos anticoncorrenciais. São normalmente apontadas como 
decorrências das conclusões dos trabalhos do subcomitê as aprovações do Federal Reserve Act of 1913 e do 
Clayton Antitrust Act of 1914. Para o relatório final com todas as conclusões e recomendações do subcomitê, 
ver U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES. 1913.  
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linhas ferroviárias, além de 15 (quinze) concessionárias de serviço público; e William 

Rockefeller, então presidente da Standard Oil Company, controlava 37 (trinta e sete) 

companhias, incluindo 23 (vinte e três) ferrovias com, pelo menos, 117 (cento e dezessete) 

controladas e 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentas) milhas de extensão, além de 5 (cinco) 

bancos ou seguradoras e 9 (nove) concessionárias de serviços públicos30; de forma conjunta, 

os ativos controlados pelo Money Trust eram avaliados em mais de US$ 22 bilhões (vinte e 

dois bilhões de dólares norte-americanos) em 1913, o que representava 3 (três) vezes o valor 

de todos os imóveis localizados na cidade de Nova York, mais do que o dobro do valor de 

todos os ativos localizados em 13 (treze) estados do sul dos EUA, ou, ainda, mais do que o 

valor de todas as propriedades localizadas em 22 (vinte e dois) estados a oeste do Rio 

Mississipi31. 

 

Associados à existência de (i) ociosidade na capacidade industrial – produtiva – 

instalada e (ii) excedente de capitais não investidos, por conta da sabotagem, na produção 

de mercadorias, referido nível de concentração econômica e a ascensão dos bancos de 

investimento à posição de controladores da indústria norte-americana constituem o ponto de 

contato entre, de um lado, o crescimento e a concentração – os dois aspectos que marcaram 

o contexto econômico em que se deu a criação da infraestrutura institucional do mercado de 

ações dos EUA acima descritos –– e, de outro, o terceiro de tais aspectos: a prevalência do 

capital fictício sobre o capital real. 

 

Por prevalência do capital fictício, isto é, do capital que não funciona como capital 

real na medida em que não é empregado na produção capitalista – sendo, antes, um não-

capital, cujo valor decorre essencialmente dos juros (em sentido amplo) que o remuneram 

(intimamente relacionados à sua capacidade de circulação), independentemente da 

finalidade de sua utilização32 – fazemos referência ao fenômeno que, embora subjacente ao 

																																								 																					
30 BRANDEIS, 2009, pp. 206-207. 
31 BRANDEIS, 2009, p. 33. 
32 O exemplo clássico – utilizado inclusive por Karl Marx na elaboração de sua definição – de capital fictício 
é o dos títulos de dívida pública utilizados para captação, pelo Estado, de recursos da poupança popular para o 
financiamento de despesas estatais. Simplificadamente, o funcionamento e o cálculo do valor do capital fictício 
podem ser sintetizados na seguinte formulação: se um capital real “X” é capaz de gerar renda anual “Y” por 
meio de seu emprego na produção de mercadorias (as quais são posteriormente vendidas por valores superiores 
ao seus respectivos custos de produção, os quais incluem o custo do capital “X”), a mesma renda anual “Y” 
(decorrente dos juros pagos pelo Estado em relação à quantia “X” emprestada, ou, por exemplo, da diferença 
positiva entre o preço de compra e determinado ativo e seu preço de venda, nos casos de transações com fins 
exclusivamente especulativos) corresponde à remuneração da mesma quantidade “X” de capital, agora, fictício. 
Em relação ao capital fictício relacionado à atividade especulativa (aquele cuja remuneração decorre da 
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desenvolvimento econômico dos EUA ao longo dos anos 192033, apenas se tornou 

incontestavelmente34 evidente após a quebra da NYSE em 1929: o descolamento entre a 

economia financeira dos EUA e sua economia real. 

 

Nos termos do argumento teórico formulado por Marx, haveria alinhamento entre o 

capital real e o capital fictício nas situações em que a economia real, por meio dos salários 

pagos aos empregados envolvidos na atividade produtiva, fornecesse recursos a serem 

investidos por estes em títulos e ações de sua – das companhias – emissão. Tais recursos, 

em um segundo momento investidos na produção de mercadorias pelas companhias que os 

recebessem, retornariam aos empregados na forma de salários, sendo reinvestidos em ações 

e títulos de emissão de tais companhias e mantendo a economia financeira em compasso 

com a economia real. 

 

Seguindo a mesma linha argumentativa, em determinadas circunstâncias, 

empregados envolvidos na atividade produtiva – na economia real, portanto – poderiam 

tomar empréstimos para levantar recursos para a realização de seus investimentos em títulos 

e ações. Nesses casos, eventualmente, a economia financeira poderia, ela própria, canalizar 

capital fictício para sua própria alimentação, tornando-a independente ou descolada da 

economia real. Na hipótese de tais recursos, investidos na economia financeira, não 

retornarem aos investidores via salários pagos pela economia real (ou seja, caso os recursos 

não fossem investidos em produção de mercadorias), a economia financeira e a economia 

real poderiam trilhar desenvolvimentos fundamentalmente distintos e, até certo ponto, 

independentes. 

 

																																								 																					
diferença positiva entre os preços de compra e venda de determinados ativos, independentemente das 
características e/ou da capacidade de tais ativos efetivamente remunerarem o capital como capital real), fica 
evidente a dependência de seu valor relativamente à sua capacidade de circulação (i.e., a remuneração de tal 
capital fictício somente se realiza quando da venda, com lucro, dos ativos objeto de especulação). Para mais, 
ver MARX, op. cit. e MOLLO, op. cit., p. 453. 
33 Segundo Veblen (VEBLEN, 1921, pp. 63-64), “(...) the capitains of finance, driven by an increasingly close 
application to the affairs of business, have been going farther out of touch with the ordinary realities of 
productive industry”. 
34 Antes da quebra, as manifestações na imprensa contrárias à especulação ou apontando seus perigos eram 
minoritárias. Dois dos poucos meios de comunicação que se posicionaram de forma assertiva a respeito foram 
o New York Times e a revista The National Weekly. A título de exemplo, ver artigo de RUKEYSER, M. S. 
How to make money in Wall Street. Nova York: The National Weekly (Collier’s), 13 de novembro de 1926, 
em que o autor explica pormenorizadamente algumas das armadilhas (e.g., informações privilegiadas falsas; 
organização de pools com a única finalidade de dar liquidez a algum investidor) e dos mecanismos (e.g., 
transações em margem) capazes de causar problemas para pequenos investidores (especuladores). 
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A independência entre a economia real e a financeira, é verdade, é relativa na medida 

em que, no limite, (i) a economia financeira fornece mecanismos de financiamento da 

atividade produtiva (títulos de dívida e outros valores mobiliários) necessários para o 

desenvolvimento desta e (ii) a economia real permite, por meio dos salários pagos aos 

empregados envolvidos na atividade produtiva, a manutenção da circulação do capital 

fictício e, portanto, da economia financeira. Tendo em vista o escopo do presente trabalho, 

no entanto, o ponto mais relevante na análise dessa relação é a função amplificadora exercida 

pelo distanciamento entre a economia real e economia financeira nos efeitos dos movimentos 

inerentes a cada uma delas na outra; em outras palavras, o que cumpre ressaltar é a relação 

diretamente proporcional existente entre (i) o distanciamento entre a economia real e a 

economia financeira e (ii) o impacto, em uma delas, de um determinado movimento – uma 

crise, por exemplo – ocorrido na outra. 

 

Os anos que antecederam a quebra da NYSE em 1929 assistiram a crescimento 

significativo do distanciamento entre a economia real norte-americana e sua economia 

financeira – a superação do capital real pelo capital fictício. O reflexo mais marcante de tal 

distanciamento (superação) é a dimensão que a atividade especulativa assumiu naqueles 

anos. 

 

Dentre os diversos fatores35 que potencializaram a emergência da especulação no 

mercado de ações, a utilização de empréstimos de margem para a comercialização de valores 

mobiliários merece destaque. A aquisição de ações com recursos de margem – emprestados 

ao adquirente por bancos e corretoras – permitia que o adquirente passasse a deter a 

propriedade de tais ações sem que tivesse que dispor de seu preço de aquisição36: os únicos 

custos então suportados eram as comissões de corretagem devidas aos operadores e 

corretores e os juros pagos aos credores dos recursos mutuados (durante a maior parte dos 

anos 1920, muito baixos); as ações assim adquiridas eram mantidas pelos credores dos 

empréstimos de margem como garantia da quitação dos empréstimos tomados por seus 

adquirentes. 

 

																																								 																					
35 Exemplificativamente, GALBRAITH, op. cit., menciona a atuação do Money Trust (sediado em Nova York) 
e a existência de regras impostas pela NYSE que exigiam que as companhias listadas na NYSE tivessem 
escritório de representação em Nova York como fatores que, aumentando a disponibilidade de recursos, 
potencializaram a especulação no mercado acionário norte-americano ao longo dos anos 1920. 
36 GALBRAITH, op. cit., pp. 46-47. 
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Os números relativos ao aumento dos empréstimos de margem pelos corretores de 

valores mobiliários permitem verificar que, em grande medida, o avanço da especulação ao 

longo de 1928 e 1929 foi custeado por meio da alavancagem dos investidores. No início dos 

anos 1920, o volume de empréstimos de margem girava em torno de US$1 (um bilhão de 

dólares norte-americanos) a US$1,5 bilhão (um bilhão e quinhentos milhões de dólares 

norte-americanos). Esses valores chegaram a US$2,5 bilhões (dois bilhões e quinhentos 

milhões de dólares norte-americanos) em 1926, US$3,5 bilhões (três bilhões e quinhentos 

milhões de dólares norte-americanos) em 1927, US$4 bilhões (quatro bilhões de dólares 

norte-americanos) em junho de 1928, US$5 bilhões (cinco bilhões de dólares norte-

americanos) em novembro de 1928, e US$6 bilhões (seis bilhões de dólares norte-

americanos) no final de 192837. 

 

O movimento de financeirização da economia norte-americana também fica evidente 

ao analisarmos o comportamento das taxas de juros praticadas no mercado de crédito de 

margem: ao longo do período compreendido entre 1925 e 1928, os juros médios subiram 

gradualmente, atingindo 12% (doze por cento) ao ano ao seu final. A esta altura, a atividade 

econômica mais rentável nos EUA era a concessão de empréstimos para serem utilizados no 

mercado de margem, a serem empregados na especulação no mercado acionário – mais 

rentável, inclusive, do que investir em qualquer outra atividade produtiva ou no mercado de 

ações (uma vez que o retorno de 12% (doze por cento) ao ano era garantido pelas próprias 

ações mantidas em garantia, pelos credores, do pagamento dos empréstimos concedidos)38. 

 

No mesmo sentido, outro reflexo importante do movimento de superação do capital 

real pelo capital fictício nos anos pré-1929 – do descolamento da economia financeira da 

economia real – é a valorização das cotações das ações listadas na NYSE não com base nos 

fundamentos das companhias que as emitiam39 mas, apenas, na sua capacidade de 

circulação. Se, por um lado, a disponibilidade de recursos na economia real e a manutenção 

de políticas de crédito lenientes40 facilitaram o crescimento da especulação, a possibilidade 

																																								 																					
37 GALBRAITH, op. cit. pp. 48-49. 
38 GALBRAITH, op. cit., p. 49. 
39 Nas palavras de BRENNER, Robert. The Boom and the bubble. Nova York: Verso, 2003, p. 133, ao se 
referir a crises especulativas em geral, “even as the manufacturing sector [loses] some steam”. 
40 Nas palavras de Herbert Hoover, candidato republicano (situação) à presidência quando do crescimento das 
linhas de crédito para empréstimos de margem, em reconhecimento posterior a 1929 do excesso de crédito dos 
anos anteriores, “easy money policies”. Para mais, ver HOOVER, Herbert. The Memoirs of Herbert Hoover - 
the Great Depression (1929-1941). Mansfield Centre: Martino Fine Books, 2016, p. 14. Especificamente sobre 
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de aquisição de ações com recursos emprestados – e baratos –, por outro, incentivava, 

perversamente, a tomada de riscos de forma cada vez menos considerada pelos investidores, 

para os quais qualquer aspecto real (e.g., fundamentos econômicos, rentabilidade futura 

projetada, etc.) das ações adquiridas tinha importância decrescente: tal como ocorrido nos 

anos que antecederam a eclosão da crise imobiliária na Flórida em 1925, a única 

característica de uma ação a ser considerada por eventual adquirente era a viabilidade de sua 

venda, em um curto espaço de tempo, por valor superior ao valor pago quando de sua 

aquisição. 

 

Mesmo com a intensificação das oscilações diárias nas cotações das ações a partir de 

1928, referido distanciamento entre a economia real e a economia financeira era reforçado 

por meio de declarações públicas da própria NYSE41 e de outros agentes privados42, as quais 

evidenciavam o caráter fantasioso – para não dizer fictício – da especulação e dos ganhos 

generalizados no mercado acionário e davam aparência de profecia autorrealizável ao 

sucesso e à tranquilidade a perder de vista que envolviam tal mercado. 

 

Além da especulação, outro indício importante de referido movimento de superação 

do capital real pelo capital fictício é o próprio grau de concentração econômica acima 

descrito: subordinando o sistema produtivo aos interesses dos bancos de investimento que 

passaram a controlá-lo e alterando a orientação da gestão das companhias (i) do investimento 

no desenvolvimento de tecnologias voltadas ao aumento da produtividade (ii) para a gestão 

financeira dos recursos materiais disponíveis43, o movimento de concentração também 

																																								 																					
a relação existente entre a especulação e a prática de juros baixos pelo governo norte-americano, Lionel 
Robbins identifica na adoção de juros básicos baixos em 1927 – decorrente de pressão política dos bancos 
centrais do Reino Unido, da Alemanha e da França sobre o Federal Reserve – a decisão a partir da qual a 
situação da especulação no mercado acionário dos EUA saiu do controle do governo norte-americano. Para 
mais, ver ROBBINS, Lionel. The Great Depression. Nova York: Macmillan, 1954, p. 53. 
41 NEW YORK STOCK EXCHANGE. Understanding the New York Stock Exchange. Nova York: New 
York Stock Exchange, 1954, p. 2, “the exchange is a market place where prices reflect the basic law of supply 
and demand”. 
42 Nas palavras de MELLON, Andrew em junho de 1928, apud GALBRAITH, op. cit., p. 44, “there is no 
cause for worry. The high tide of prosperity will continue”. 
43 Diversos autores perceberam e analisaram o fenômeno referido sob diferentes perspectivas. Nas palavras de 
VEBLEN, 1921, p. 34, por exemplo, “(...) the directive head of any such business concern came progressively 
to give his attention more and more exclusively to the ‘financial end’. At the same time, and driven by the same 
considerations the businesslike management of industry has progressively been shifting to the footing of 
corporation finance”. Woodrow Wilson (WILSON apud BRANDEIS, 2009, pp. 151-152), então presidente 
dos EUA, em suas palavras endereçadas ao Investor’s Guild em novembro de 1911, também reconheceu que 
“(...) it is perfectly clear that invention in many fields has been discouraged, that inventors have been prevented 
from reaping the full fruits of their ingenuity and industry, and that mankind has been deprived of many 
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reforçou o movimento de financeirização e descolamento entre a economia real e a economia 

financeira referidos. 

 

Por fim, como catalisadores adicionais de tal movimento de financeirização, a 

crescente dissociação entre a propriedade e a gestão dos bens de produção característica do 

período44 e a proliferação dos investment trusts e das investment companies causaram (i) 

aumento significativo na quantidade45 e no volume financeiro dos valores mobiliários 

ofertados por companhias – capital fictício – não relacionados à captação de recursos a serem 

empregados na produção – capital real – mas à aquisição de valores mobiliários de emissão 

de outras companhias com a finalidade de adquirir seu controle46; e (ii) a separação 

praticamente completa entre o volume de valores mobiliários emitidos e o volume de ativos 

das companhias emissoras47. 

 

Diante de todo o exposto, dada a escala da alavancagem dos investidores e da 

diferença entre o capital investido na economia financeira e o capital investido na economia 

real acima descritos, é possível afirmar que a distância entre a economia real e a economia 

financeira dos EUA era alarmante à época da quebra da NYSE em 1929. Nessa ordem de 

ideias, e considerando a relação diretamente proporcional existente entre (i) o 

distanciamento entre a economia real e a economia financeira; e (ii) a ampliação dos efeitos 

de uma crise em uma delas em relação à outra, não é de se espantar que, em sequência à 

eclosão da bolha de capital fictício – a erosão de todo o seu valor e a extinção de sua 

																																								 																					
comforts and conveniences, as well as the opportunity of buying at lower prices”, em decorrência da mudança 
de foco para gestão financeira das companhias. 
44 Embora diversos autores tenham se referido ao fenômeno de segregação entre controle e propriedade (e.g., 
VEBLEN, 1921, p. 34, segundo o qual “[t]his has brought on a further division, dividing the ownership of the 
industrial equipment and resources from their management”), a principal análise sobre o tema elaborada à 
época dos fatos é a de autoria de Adolf A. Berle e Gardiner C. Means, os quais identificaram na segregação 
profunda entre controle ou gestão (concentrada) e a propriedade (dispersa) das ações de emissão das 
companhias norte-americanas o traço distintivo da “modern corporation” que viria a dominar o sistema 
produtivo dos EUA ao longo do século XX. Para mais a respeito, ver BERLE, Adolf A; e MEANS, Gardiner 
C. A Moderna sociedade anônima e a propriedade privada. São Paulo: Editora Abril, 1984, pp. 35-38. 
(Coleção Os Economistas). 
45 BRANDEIS, 2009, p. 9. 
46 Nas palavras de BRANDEIS, 2009, p. 167, as ofertas de valores mobiliários visavam à captação de recursos 
que “served, substantially, no purpose save to transfer the ownership of railroad stocks from one set of persons 
to another”. 
47 GALBRAITH, op. cit., pp. 72-73. 
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capacidade de circulação – a economia real dos EUA tenha sofrido tão significativamente 

na maior recessão de sua história48. 

 

*** 

 

Considerando os três aspectos principais da economia dos EUA nos anos que 

antecederam a criação da infraestrutura do mercado de ações – crescimento, concentração e 

prevalência do capital fictício sobre o capital real –, as correlações existentes entre eles, e o 

escopo do presente trabalho, é possível destacar, como fatores que mais profundamente 

impactaram criação de tal infraestrutura institucional, (i) a existência de estruturas de 

controle empresarial com alto grau de concentração e piramidação49; (ii) a relevância da 

figura do banco de investimento na atividade econômica – industrial e financeira – e os 

potenciais conflitos de interesse inerentes ao desempenho, por eles, de funções distintas e, 

no mais das vezes, opostas50; e (iii) o completo descolamento entre a economia financeira e 

a economia real, representado de forma plena pela dimensão da atividade especulativa. 

 

4.1.2 Contexto ideológico 

 

Ideologicamente, os anos que antecederam a criação da infraestrutura institucional 

referida foram marcados pela emergência e pelo embate público, político, econômico e 

acadêmico de e entre diversas ideias importantes. Tendo em vista o escopo do presente 

trabalho e a complexidade do panorama ideológico nos anos 1920, abordaremos, de forma 

sintética, aquelas ideias que entendemos terem sido mais relevantes para a conformação da 

																																								 																					
48 GALBRAITH, op. cit., p. 156, apresenta, exemplificativamente, dados da economia real – industrial – norte-
americana relativos ao período pós quebra da NYSE em 1929. Em suas palavras, “Prices of commodities were 
falling. Freight-car loadings, pig iron and steel production, coal output, and automobile production were also 
all going down. So, as a result, was the general index of industrial production. Indeed, it was falling much 
more rapidly than in the sharp postwar depression of 1920-1921”. No mesmo sentido – reafirmando o impacto 
da prevalência do capital fictício sobre o capital real e do distanciamento entre a economia financeira e a 
economia real na economia real dos EUA posteriormente à quebra da NYSE –, GALBRAITH, op. cit., p. 85. 
49 Por “piramidação” faço referência à operação utilizada simultaneamente como forma de concentração do 
controle empresarial e de alavancagem dos industrial trusts por meio da qual fundos de investimento 
(investment trusts) e/ou companhias de participação (holding companies) ofereciam publicamente ações 
ordinárias, ações preferenciais e títulos de dívida e utilizavam os recursos captados por meio de tais ofertas 
para, mantendo o controle político de tais companhias, adquirirem ações emitidas por outras companhias 
operacionais, outros fundos de investimento ou outras companhias de participação sucessivamente, criando 
estruturas de controle indireto com vários “andares” ou “camadas” societárias. 
50 Nas palavras de BRANDEIS, 2009, p. 11, “[t]he investment banker, through his controlling influence on 
the Board of Directors, decides that the corporation shall issue and sell the securities, decides the price at 
which it shall sell them, and decides that it shall sell the securities to himself”. 
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regulação do mercado acionário criada ao longo dos anos 1930, i.e., (i) a predominância, até 

os anos 1930, do pensamento econômico neoclássico (marginalista)51; (ii) a emergência das 

escolas da Economia Institucional e Keynesiana; e (iii) especificamente em relação ao 

mercado de ações, o desenvolvimento da ideia de transparência corporativa. 

 

Até os anos 1920 (inclusive), o pensamento neoclássico (marginalista) era, 

indubitavelmente, a ideologia dominante no campo econômico. De um lado, em linha com 

o pensamento clássico de Adam Smith – que reconhecia que nem sempre a livre 

concorrência operava no melhor interesse dos agentes de mercado em geral52 – os níveis de 

concentração econômica descritos anteriormente eram vistos como naturais e, em alguns 

casos, como benéficos para a sociedade norte-americana – na medida em que permitiam a 

coordenação adequada da sabotagem, por exemplo. De outro, a confiança inabalável – pelo 

menos até 1929 – na capacidade da mão invisível de reequilibrar os níveis de poupança, 

salários, oferta e demanda por meio do mecanismo de precificação fortalecia a ideia de que 

qualquer intervenção no sistema econômico – pelo Estado –, na medida em que impediria 

que a racionalidade dos agentes se manifestasse plenamente por meio de suas escolhas, 

perturbaria a ordem e o equilíbrio de mercado, o que representaria uma diminuição 

desproporcional da eficiência em geral e geraria uma perda desproporcional para todos os 

agentes econômicos53. 

 

Nessa ordem de ideias, preocupado essencialmente com o consumo e com as relações 

de troca interpessoais, o pensamento neoclássico derivado dos trabalhos de marginalistas 

como Alfred Marshall (i) desconsiderava o papel econômico da produção; (ii) fortalecia o 

papel marginal a ser desempenhado pelo Estado na economia, circunscrito a assegurar o 

status quo institucional (especialmente a definição de propriedade privada)54; e (iii) se 

opunha frontalmente ao pensamento de Marx, cuja importância e influência cresciam desde 

1917. 

 

																																								 																					
51 Sem prejuízo da análise a seguir realizada, para maiores detalhes e análise ampla sobre a evolução do 
pensamento econômico – neoclássico inclusive –, ver SANDMO, op. cit. 
52 SANDMO, op. cit., p. 294. 
53 Nos termos de VEBLEN, 1921, p. 54. 
54 CHANG, 2014, pp. 126-127. 
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Em síntese, portanto, até 1929, a orientação ideológica da economia norte-americana, 

que também era utilizada politicamente para evidenciar a oposição do sistema capitalista – 

de mercado – dos EUA à economia planificada da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, se apoiava nas ideias de racionalidade de mercado e de atuação mínima do Estado 

no âmbito econômico para justificar tanto a rejeição de políticas fiscais e monetárias 

expansivas – as quais, caso implementadas, poderiam ter se mostrado remédios mais 

eficientes para a deflação e a depressão econômica55 que sucederam a quebra da NYSE – 

quanto a adoção de medidas paliativas56 e essencialmente conservadoras57 diante da crise 

econômica pós 1929.  

 

Apesar da prevalência do pensamento neoclássico (marginalista) e em oposição58 ao 

formalismo – apoio na racionalidade – que o fundamentava, ao longo dos anos 1920 

emergiram, também, as ideias da chamada Economia Institucional. 

 

Originadas a partir do pensamento de Thorstein Veblen, tais ideias tinham como base 

a preocupação com a influência exercida por regras formais (e.g., normas jurídicas, normas 

de organização das companhias) e informais (e.g., costumes, convenções sociais, ética 

financeira) na conformação59 dos indivíduos racionais. Em outras palavras, considerando 

demasiada a simplificação60 dos agentes econômicos a agentes racionais que caracterizava 

o pensamento neoclássico (marginalista), a Economia Institucional reconhecia que tais 

agentes estavam sujeitos a uma série de fatores de influência (instintos, hábitos, crenças e, 

finalmente, razão61) e que os arranjos institucionais em que viviam determinavam, em boa 

medida, tanto suas ações quanto sua própria racionalidade. 

																																								 																					
55 Nas palavras de GALBRAITH, op. cit., p. 202, “The economic advisers of the day had both the unanimity 
and the authority to force the leaders of both parties to disavow all the available steps to check deflation and 
depression”. 
56 De acordo com GALBRAITH, op. cit., p. 160, pouco após a quebra da NYSE, Herbert Hoover implementou 
redução praticamente insignificante da taxa de juros – o que, obviamente, foi insuficiente para promover a 
retomada da demanda e do investimento –, demonstrando ser “clearly averse to any large scale government 
action to counter the developing depression”. 
57 Segundo CHANG, 2014, pp. 126-127, as respostas neoclássicas à crise econômica do final dos anos 1920, 
por apoiadas na aceitação muito ampla do status quo institucional e da estrutura social subjacente, não eram 
capazes de resolver de forma criativa e estrutural o problema do desemprego e da produção que marcavam a 
economia norte-americana pós 1929. 
58 SANDMO, op. cit., p. 295. 
59 CHANG, 2014, pp. 151-152. 
60 SANDMO, op. cit., p. 296. 
61 CHANG, 2014, pp. 151-152. 
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Nesse sentido, reconhecendo o papel das instituições formais na conformação das 

relações interpessoais e, ultimamente, da economia, a Escola Institucional admitia postura 

mais ativa do Estado na esfera econômica, principalmente relacionada à regulação da 

atividade econômica por meio da criação institucional. Apesar de normalmente associada ao 

pensamento Keynesiano (que se desenvolveria a partir da publicação da General Theory of 

Employment, Interest and Money em 1935), a postura transformadora, regulatória, que 

informou o New Deal foi reflexo justamente da emergência de tais ideias nos anos que 

antecederam 192962. 

 

A emergência da Escola Keynesiana foi outra característica marcante do contexto 

ideológico do período em que se deu a criação da regulação do mercado de ações dos EUA. 

Suas raízes se encontram nas ideias de Arthur Pigou, professor de economia da Universidade 

de Cambridge durante os anos 1920, segundo as quais – exemplificativamente –, em 

determinadas situações, o sistema de preços de mercado seria incapaz de refletir 

adequadamente os custos e os benefícios sociais63 – em outras palavras, falhas de mercado 

impediriam que referido mecanismo de precificação operasse automaticamente, o que era 

contrário às ideias que fundamentavam o pensamento neoclássico (marginalista). 

 

Aplicadas ao contexto de crise econômica, as ideias de Pigou explicavam porque, 

dada a inflexibilidade dos salários, situações de superprodução econômica implicavam o 

aumento vertiginoso do nível de desemprego – i.e., o nível de salários não era ajustado para 

baixo de forma a acompanhar a queda do nível de preços, forçando a demissão de grandes 

contingentes de trabalhadores64. 

 

Com base justamente na existência de tais falhas de mercado e de seu impacto nos 

níveis gerais de emprego é que John Maynard Keynes, a partir de 1930 e principalmente 

após 1935 (ano de publicação de sua General Theory of Employment, Interest and Money), 

pôde defender uma atuação mais ativa do Estado na economia: seria por meio do estímulo e 

da influência sobre a demanda agregada – por sua vez, apoiados no aumento do gasto público 

																																								 																					
62 CHANG, 2014, p. 153. 
63 CHANG, 2014, p. 123. 
64 SANDMO, op. cit., p. 345. 
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e em política fiscal mais expansiva – que o Estado poderia estabilizar o nível de emprego65 

e conscientemente corrigir o descasamento entre tais fatores decorrente do livre 

funcionamento do mercado. 

 

Nessa ordem de ideias, flutuações para baixo nos níveis de investimento privado 

poderiam ser mitigadas por meio do aumento dos investimentos e dos gastos públicos pelo 

Estado, mantendo a demanda agregada da economia e, assim, garantindo a manutenção do 

emprego da força de trabalho – contraciclicamente. 

 

De acordo com Sandmo, a reforma que seria necessária para interromper a queda de 

investimentos privados seria um grau crescente da socialização dos investimentos (i.e., sua 

centralização no Estado), cujos reflexos imediatos seriam (i) o aumento da influência e da 

atuação Estatal na economia, (ii) o crescimento do planejamento econômico centralizado, e 

(iii) em alguma medida, a estatização dos bens de produção66. 

 

Em síntese, analisados em conjunto com as ideias da Economia Institucional, os 

argumentos desenvolvidos por Keynes e por outros membros da chamada Escola 

Keynesiana embasaram a redefinição do papel do Estado na economia norte-americana – 

seja por meio da criação institucional e da regulação, seja por meio da atuação efetiva como 

agente econômico (investidor, gerador de demanda, planejador, etc.) – que informou todo o 

projeto de reformas do New Deal em que, como se argumentará no Capítulo 5 deste trabalho, 

se inseriu o processo de criação da infraestrutura institucional do mercado acionário dos 

EUA. 

 

Por fim, cabe ainda destacar a emergência da ideia de transparência67 como parte 

relevante do contexto ideológico ora descrito. 

 

																																								 																					
65 SANDMO, op. cit., p. 343. 
66 SANDMO, op. cit., p. 353. 
67 Por transparência faço referência ao termo full disclosure utilizado por autores de língua inglesa para 
descrever as obrigações de divulgação ao mercado de informações relevantes das companhias cujos valores 
mobiliários eram objeto de ofertas públicas de distribuição. 
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Desde o início do século XX, os processos de concentração econômica e de formação 

dos industrial trusts e do Money Trust acima descritos68 impactaram diretamente os direitos 

de acionistas minoritários das companhias norte-americanas. 

 

Ideologicamente, um dos resultados mais relevantes das investigações do Pujo 

Committee – que evidenciaram abusos por parte dos controladores, pagamento de 

remunerações absurdas aos administradores e a existência de conflitos de interesse 

significativos na atuação dos bancos e controladores dos conglomerados econômicos como 

distribuidores de valores mobiliários das companhias que controlavam – foi a formulação 

do argumento em defesa da transparência corporativa como mecanismo de proteção dos 

interesses dos acionistas minoritários. Seu defensor mais célebre foi Louis Brandeis, em 

cujas palavras “[p]ublicity is justly commended as a remedy for social and industrial 

diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient 

policeman”69. 

 

Segundo Brandeis, considerando que o risco e a decisão, acertada ou não, relativos a 

determinado investimento são elementos inerentes à atividade de investir, não caberia ao 

Estado e à regulação (i) avaliar, no mérito, a qualidade ou riscos de um investimento ou de 

uma companhia, ou (ii) oferecer segurança e proteção a investidores contra decisões de risco 

por eles tomadas, mas garantir que, quando tomadas, tais decisões de investimento fossem 

baseadas em informações completas e verdadeiras; em outras palavras, obrigar as 

companhias que acessavam o mercado para a captação de recursos a fornecerem informações 

suficientes para a tomada de uma decisão de investimento refletida e informada pelos 

investidores70.  

 

Nessa mesma linha, em texto publicado em 1913, Max Pam, professor da 

Universidade de Chicago, defendia a obrigatoriedade de que as companhias fornecessem aos 

acionistas e a autoridades estaduais e federais, por exemplo, cópias dos contratos celebrados 

pela companhia com outras companhias relacionadas (por meio de participações societárias 

																																								 																					
68 Faço referência ao Capítulo 4, subseção 4.1.1 deste trabalho, acima. 
69 BRANDEIS, Louis. What publicity can do. Nova York: Harper’s Weekly, 20 de dezembro de 1913, p. 10. 
70 BRANDEIS, 2009, p. 103. 
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cruzadas ou ligadas, de alguma forma, aos administradores da companhia contratante)71 

como mecanismo adequado de proteção dos investidores. 

 

A força do argumento construído em torno da transparência cresceu ao longo dos 

anos e ganhou força, inclusive, entre os membros do que viria a ser o Brains Trust de FDR. 

Não por acaso, apesar da força política que FDR adquiriu após a quebra da NYSE – que 

possivelmente teria sido suficiente para a aprovação de regulação que determinasse a 

responsabilidade do Estado americano pela qualidade das ações ofertadas e das companhias 

listadas nos anos 1930 – foi essa ideia a pedra fundamental da regulação do mercado de 

ações criada durante seus mandatos. 

 

*** 

 

Considerando as ideias que marcaram os anos em que se deu a criação regulação do 

mercado de ações dos EUA acima descritas – o pensamento econômico neoclássico 

(marginalista), a emergência da Economia Institucional e da Escola Keynesiana, e a ideia de 

transparência corporativa – e o escopo do presente trabalho, é possível destacar, como 

fatores que mais profundamente impactaram criação de tal infraestrutura institucional, (i) a 

insuficiência do pensamento neoclássico (marginalista) para explicar e, principalmente, 

formular propostas e orientar ações capazes de frear o desenvolvimento da depressão 

econômica que assolou os EUA após a quebra da NYSE em 1929; (ii) o desenvolvimento 

teórico de (a) nova função a ser desempenhada pelo Estado no âmbito econômico (i.e., 

investidor, gerador de demanda e planejador) e (b) novos instrumentos a serem utilizados 

pelo Estado para a conformação dos agentes econômicos e de sua atuação (i.e., instituições); 

e (iii) a formulação e a defesa do argumento de transparência corporativa como o mecanismo 

mais adequado para proteger os acionistas minoritários. 

 

																																								 																					
71 Nas palavras de PAM, op. cit., p. 491, “[t]he surest remedy, however, for combating and overcoming the 
abuse of the fiduciary relation of directors, whether through the power and influence of interlocking interests 
represented by common and dual directorships, or otherwise, lies in publicity and in public vigilance. Publicity 
of all corporate transactions in which any director is interested, whether directly or as the representative of 
some other corporation or interest, through reports by the officers as above suggested, supplemented by the 
investigation and examination of all corporate records by the proper bodies having vistorial power, either 
state or national, will serve quickly and materially to lessen and retard existing abuses of the fiduciary relation 
of directors”. 
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4.1.3 Contexto político 

 

Dentre os aspectos que caracterizaram o contexto político em que se deu a criação 

da SEC e das demais instituições relativas à regulação do mercado de ações dos EUA, devem 

ser destacados, considerando o escopo do presente trabalho, (i) o crescimento do apoio 

popular à oposição democrata aos governos republicanos; (ii) a existência de diversos 

interesses, em alguma medida conflitantes, ligados ao mercado de capitais em geral; e (iii) 

o uso político de investigações conduzidas por comissões da House of Representatives e do 

Senate como argumento favorável à necessidade de regulação do mercado de ações por FDR 

a partir de sua eleição em 1932. Pelos motivos indicados ao final desta subseção, entendemos 

serem esses os aspectos políticos que maior influência exerceram no processo de criação da 

infraestrutura institucional do mercado de ações norte-americano. 

 

Ao longo da segunda metade dos anos 1920, influenciado pelos contextos econômico 

e ideológico acima descritos, cresceu o apoio popular à oposição democrata aos governos 

republicanos de John Calvin Coolidge Jr. (1923-1929) e Herbert Clark Hoover (1929-1933). 

Em boa medida, esse fenômeno se deveu à relação estabelecida por políticos filiados ao 

Partido Democrata e por parte da imprensa entre (i) a atuação condescendente dos 

governantes republicanos com os interesses do empresariado norte-americano; e (ii) a 

depressão econômica que sucedeu a eclosão da crise especulativa que culminou na quebra 

da NYSE em 1929. 

 

A eleição de Hoover em 1928, pode-se dizer, foi reflexo do período de crescimento 

econômico que caracterizou o início dos anos 1920 sob Coolidge. Durante a campanha 

eleitoral, Hoover procurou se associar à prosperidade econômica a exemplo do que Coolidge 

fizera durante seu mandato. Se referindo a seu antecessor como o responsável pelo 

estabelecimento de uma nova relação entre o governo e as companhias norte-americanas, 

Hoover afirmava que, para que a prosperidade fosse mantida, a continuação das políticas do 

Partido Republicano seria necessária72.  

 

Como símbolo da manutenção de tal compromisso de seu governo com os interesses 

empresariais, assim que tomou posse em 1929, Hoover reconduziu Andrew Mellon ao cargo 

																																								 																					
72 HOOVER, Herbert. Memoirs: the cabinet and the presidency. Nova York: Macmillan, 1952, pp. 203-204. 
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de Secretary of Treasury. Apesar de intimamente preocupado com a evolução da atividade 

especulativa73 (tendo, inclusive, criticado privadamente a postura adotada pelo Federal 

Reserve Board, de que Andrew Mellon era membro, em relação às taxas de juros para 

empréstimos de margem), Hoover não adotava postura pública condizente com tal 

preocupação – suas manifestações públicas frequentemente apaziguavam de forma leviana 

as incertezas dos agentes de mercado quanto à saúde econômica do país e seu futuro74. 

 

A vitória de Hoover nas urnas, nesse sentido, foi recebida como estímulo adicional 

à especulação: no mês de novembro de 1928, num movimento então chamado de victory 

boom, a NYSE registrou números diários de transações e de volume recordes em sua história 

– nos dias 16 e 20, por exemplo, respectivamente, 6.641.250 e 6.503.230 ações foram 

comercializadas75. 

 

Após a quebra da NYSE em 1929, Hoover tomou medidas tímidas para tentar reverter 

a crise que se instalara, baseadas essencialmente no convencimento de industriais a 

voluntariamente manterem empregos e salários76. Posteriormente, reconheceu em suas 

memórias que o apoio do setor financeiro à sua campanha e ao seu governo impediu que 

ações mais assertivas fossem tomadas77.  

 

Com a pequena recuperação do mercado de ações entre janeiro e abril de 1930 – o 

Little Bull Market –, no entanto, Hoover atribuiu às suas iniciativas (baseadas no 

voluntarismo) a responsabilidade pela recuperação econômica e passou, novamente, a se 

manifestar publicamente de forma enfática e otimista a respeito dos efeitos da crise, os quais, 

segundo ele, cessariam em até sessenta dias78. Referido otimismo – infundado – era 

																																								 																					
73 Em algumas passagens de suas memórias (HOOVER, 2016, pp. 5-14), Hoover admitiu que demonstrara a 
Coolidge, na qualidade de Secretary of Commerce, preocupação com as “easy money policies” do Federal 
Reserve Board e com “the growing tide of speculation” no mercado acionário dos EUA.  
74 Sintomática, nesse sentido, a declaração de Hoover (ao lado de Charles Mitchell, Thomas Lamont e John D. 
Rockefeller, dentre outros) no dia 25 de outubro de 1929 – 5 (cinco) dias antes da quebra da NYSE – a 
questionamento feito por jornalistas em uma coletiva de imprensa sobre a movimentação extraordinária da 
NYSE no dia anterior – 24 de outubro de 1929, conhecido por Black Thursday –: “The fundamental business 
of the country, that is the production and distribution of commodities, is on a sound and prosperous basis”. 
Para o inteiro teor da declaração e para análise mais completa e detalhada a respeito do mandato de Herbert 
Hoover, ver MYERS, William Starr; e NEWTON, Walter H. The Hoover Administration: a documented 
narrative. Nova York: Charles Scribner’s Sons, 1936, pp. 23-ss. 
75 GALBRAITH, op. cit., p. 45. 
76 SELIGMAN, op. cit., p. 5. 
77 HOOVER, 2016, pp. 43-45. 
78 HOOVER apud SELIGMAN, op. cit., p. 6. 
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frequentemente utilizado politicamente por democratas79. Assim, quando os indicadores de 

produção industrial e retomada econômica se deterioraram em junho de 1930, foi impossível 

para Hoover desvincular sua imagem do agravamento da crise econômica. 

 

Se, por um lado, no contexto de prosperidade, a associação das políticas republicanas 

à situação econômica fortalecia os candidatos daquele partido e tornava possível sua eleição, 

por outro, a mesma associação – que se fortaleceu justamente por ação dos próprios 

republicanos – permitiu o ataque da oposição quando a depressão econômica que seguiu a 

quebra da NYSE erodiu os padrões de vida e a prosperidade fictícia atingida nos anos que 

antecederam 1929. Foi com base na formulação de tal argumento que, durante a campanha 

eleitoral de 1932, FDR conseguiu angariar quase 60% (sessenta por cento) dos votos dos 

eleitores e quase 90% (noventa por cento) dos votos do colégio eleitoral norte-americanos 

em sua primeira eleição presidencial. 

 

Mais do que derrotar Hoover nas urnas, o Partido Democrata, em geral, e FDR, em 

particular, conseguiram angariar apoio popular para implementar um plano de governo 

baseado em uma abordagem distinta dos problemas enfrentados pela economia norte-

americana. Em outras palavras, não apenas o candidato, mas também a postura republicana 

diante das questões enfrentadas – baseada no voluntarismo de Hoover e no laissez-faire de 

Andrew Mellon80 – sofreram derrota em 1932.  

 

Desde a quebra da NYSE, antes mesmo da eleição de 1932, discussões sobre as 

medidas que deveriam ser adotadas pelo governo federal para combater a depressão 

																																								 																					
79 O Senador Joseph T. Robinson, por exemplo, líder da minoria do Partido Democrata, deu a seguinte 
declaração à imprensa em 1º de novembro de 1929: “If the foundation of the belief of ruined investors was faith 
in the strong position of American industry, it is also true that the prophets and high priests of American 
prosperity, represented by no less personalities than a former President of the United States, the Secretary of 
the Treasury, and the former Secretary of Commerce, now President, contributed, by unduly and repeated 
optimistic statements, to the creation of enthusiastic, if not frenzied adventures in stocks”. Para mais, ver 
MYERS e NEWTON, op. cit., p. 21. No mesmo sentido, FDR declarou, em seu discurso inaugural em 4 de 
março de 1933, ao descrever a grave situação econômica em que os EUA se encontravam: “only a foolish 
optimist can deny the dark realities of the moment”. Para discurso completo, ver ROOSEVELT, Franklin D. 
Inaugural Address. Washington: [s.n.], 1933a (disponível em 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14473, consulta realizada em 13 de agosto de 2017).  
80 Segundo SELIGMAN, op. cit., p. 5, Andrew Mellon, Secretary of Treasury, defendia que o Estado não 
tomasse nenhuma medida de intervenção ou correção uma vez que a crise se resolveria sozinha, por meio do 
mecanismo de preços. HOOVER, 2016, pp. 30-31, apresenta declaração de Andrew Mellon neste sentido, 
segundo a qual “[i]t will purge the rottenness out of the system. High costs of living and high living will come 
down. People will work harder, live a more moral life. Values will be adjusted and enterprising people will 
pick up the wreck from less competent people”.  
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econômica dominaram o cenário político norte-americano. Em oposição à abordagem 

voluntarista de Hoover, nas dez semanas que sucederam 29 de outubro de 1929, seis 

membros do Congresso dos EUA propuseram projetos de lei para regular (i) demonstrações 

financeiras de companhias abertas; (ii) empréstimos de margem; e (iii) vendas a descoberto 

de valores mobiliários81. 

 

Os esforços de regulamentação federal encontravam oposição de diversos interesses 

envolvidos nas discussões relativas às formas mais eficientes – ou menos, a depender das 

agendas envolvidas – de regulação do mercado acionário. Os principais desses interesses 

diziam respeito a três grandes grupos de indivíduos: os bancos de investimento e as 

corretoras de valores mobiliários, as bolsas de valores e os advogados atuantes na área de 

mercado de capitais82. 

 

Os bancos de investimento se organizavam, essencialmente, na Investment Bankers 

Association (“IBA”), uma associação criada em 1912 para promover, de forma conjunta e 

coordenada, os interesses dos agentes envolvidos nas atividades de distribuição e 

comercialização de valores mobiliários e proteger seus associados e o público em geral das 

más práticas de distribuição83. Ao longo do tempo, conforme cresciam seu número de 

membros e sua influência, e com o objetivo de associar a condição de associado às ideias de 

respeitabilidade e confiança, a IBA criou mecanismos de recrutamento e critérios para 

admissão baseados em reputação e relacionamento dos candidatos com membros da 

associação, o que permitiu a progressiva centralização e uniformização dos objetivos 

estaduais e nacionais da associação – leia-se, a prevalência dos interesses dos associados 

localizados no estado de Nova York sobre aqueles dos associados dos demais estados. A 

força dos interesses dos bancos de investimento concentrados na IBA dependia justamente 

da institucionalização que a associação permitia e de tal processo de centralização da agenda 

da categoria em torno de objetivos comuns (e não conflitantes). 

																																								 																					
81 SELIGMAN, op. cit., p. 5. 
82 Outros grupos cujos interesses foram relevantes nas discussões relativas aos projetos de lei do Securities Act, 
do Securities Exchange Act e do PUHCA foram o dos profissionais de contabilidade e do Economic Club of 
Chicago. Suas objeções e comentários aos projetos de lei referidos serão descritos, conjuntamente com as 
manifestações de IBA, NYSE e American Bar Association na subseção 6.3 deste trabalho. 
83 Conforme referido por PARRISH, Michael E. Securities regulation and the New Deal. New Haven: Yale 
University Press, 1970, p. 7, “the IBA announced its dedication to ‘promoting the influence of investment 
banking, to safeguard the offerings of investment houses... and [to] the mutual protection of legitimate 
investment bankers and the public against irresponsible dealers in investment securities’”. 
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Em diversas ocasiões desde sua criação, a IBA foi capaz de influenciar a criação de 

normas aplicáveis ao mercado acionário: exemplificativamente, seu apoio e influência 

variaram do suporte à criação das Blue Sky Laws84 por estados até a defesa da criação de 

regulação federal uniforme e limitada, passando, majoritariamente, pelo suporte à 

autorregulação como o mecanismo de regulação ideal para o mercado de valores mobiliários 

dos EUA. Voltaremos a este ponto na descrição (i) do contexto regulatório em que se deu a 

criação da SEC e das outras instituições relacionadas à regulação do mercado de ações, 

objeto da subseção 4.1.4 abaixo; e (ii) do processo legislativo para aprovação do Securities 

Act e do Securities Exchange Act, objeto das subseções 4.3.1 e 4.3.2, abaixo. 

 

Na mesma linha, a NYSE também defendia autorregulação como mecanismo mais 

adequado de disciplina do mercado de ações. Sintomático, neste sentido, foi o apoio à 

alteração de 1932 do Martin Act85, que passou a exigir o registro, pela NYSE, de 

distribuidores mas não de ofertas de distribuição, permitindo que a NYSE determinasse quem 

seriam os agentes autorizados a comercializar valores mobiliários sem exigir dos mesmos a 

divulgação custosa de informações relativas aos valores mobiliários ofertados. 

 

Por fim, os interesses dos advogados atuantes na área de mercado de capitais, 

concentrados na figura da American Bar Association (“ABA”), também influenciaram de 

forma marcante a criação institucional da regulação do mercado de ações dos EUA nos anos 

1930. Frequentemente opostas à pluralidade de legislações estaduais sobre o assunto, as 

manifestações da ABA defendiam a adoção de uma lei federal unificada86 para a regulação 

do mercado acionário que, em linha com as ressalvas formuladas pela IBA e pela NYSE, 

estabelecesse (i) obrigações limitadas de (a) divulgação de informações, e (b) registro e 

licença de ofertas de valores mobiliários, e (ii) mecanismos de combate à fraude – i.e., 

atribuição de competência ao attorney general para investigar – em situações de denúncia 

de más práticas por agentes de mercado.  

																																								 																					
84 As Blue Sky Laws serão analisadas em maior detalhe na subseção 6.1.4 deste trabalho, abaixo. 
85 O Martin Act era a Blue Sky Law do estado de Nova York criada em 1921, e consistia, essencialmente, em 
um fraud act que atribuía ao attorney general (similar ao Ministério Público) de Nova York a competência 
para investigar fraudes no mercado de valores mobiliários sem fornecer (por meio da obrigatoriedade de 
divulgação de informações) mecanismos para que tais fraudes fossem identificadas. A adoção de legislação 
nesse sentido – de aplicabilidade bastante duvidosa – foi defendida amplamente tanto pela IBA quanto pela 
NYSE ao longo dos anos 1920. Para mais a respeito, ver PARRISH, op. cit., pp. 26-ss. 
86 PARRISH, op. cit., pp. 25-26. 
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Em relação à necessidade de criação de um órgão regulador competente para 

disciplinar o mercado acionário, tanto a IBA quanto a NYSE e a ABA tinham posições 

semelhantes: considerando a existência de leis estaduais a respeito e sendo o attorney 

general competente para investigar fraudes na comercialização de valores mobiliários, 

“nothing further [was] needed”87.  

 

Finalmente, cabe ainda destacar o terceiro aspecto político relevante dos anos em que 

se deu a criação da SEC e das demais leis para disciplina do mercado de ações: o uso político 

das conclusões das investigações do Pujo Committee e da Pecora Commission88 para 

influenciar a aprovação dos projetos de lei relativos à regulação do mercado acionário. 

 

Em referência tanto às manifestações públicas – frequentes – dos presidentes 

republicanos que o antecederam – segundo as quais “the fundamental business of the country 

(...) [was] on a sound and prosperous basis”89, mesmo 5 (cinco) dias antes da quebra da 

NYSE – quanto às descobertas do Pujo Committee e das primeiras audiências da Pecora 

Commission, já em seu discurso inaugural, FDR reforçou o objetivo de transparência que 

informaria toda sua gestão: “this is preeminently the time to speak the truth, the whole truth, 

frankly and boldly”90. 

 

Em sequência, no mesmo discurso, FDR reforçou a necessidade de postura ativa pelo 

Estado no combate aos fatores que causaram a situação econômica em que os EUA se 

encontravam quando de sua posse: se referindo metaforicamente aos bancos de investimento 

e ao distanciamento entre a atuação destes e a economia real norte-americana, FDR destacou 

a necessidade da tomada de medidas concretas pelo Estado com vistas à restauração da 

																																								 																					
87 Declaração de Pliny Jewell, presidente da IBA, em 1927, conforme referida por PARRISH, op. cit., p. 20. 
88 Por Pecora Commission faço referência às investigações conduzidas por Ferdinand Pecora no âmbito do 
Senate Banking and Currency Committee (em tradução livre, Comitê do Senado sobre o Sistema Financeiro e 
a Moeda) em relação às condutas de distribuidores, bolsas de valores, corretores e outros agentes no mercado 
acionário norte-americano. As audiências (posteriormente designadas Pecora Hearings) foram realizadas a 
partir de 2 de março de 1932 e resultaram na elaboração de um relatório com conclusões e com recomendações, 
submetido ao Senate em 16 de junho de 1934. Para o inteiro teor do relatório produzido, ver U.S. SENATE. 
Committee on Banking and Currency. 73d. Congress. 2d. Report n. 1455. Report on Stock Exchange Practices. 
Washington: Government Printing Office, 1934.  
89 Conforme referido por MYERS e NEWTON, op. cit., p. 23. 
90 ROOSEVELT, 1933a. 
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economia e do bom comportamento – orientado para o bem comum – dos agentes 

econômicos91.  

 

Fazendo referência expressa ao trabalho seminal de Louis Brandeis (2009) 

anteriormente referido – que servira de mote ao relatório de conclusões do Pujo Committee 

–, FDR, afirmou, ainda, a necessidade do estabelecimento de 2 (duas) proteções contra os 

males da antiga ordem: (i) a supervisão da atividade bancária e do crédito e (ii) a estabilidade 

monetária92. 

 

Conforme referido anteriormente, o Pujo Committee foi um subcomitê do House 

Committee on Banking and Currency instalado para investigar as práticas dos bancos de 

investimento relacionadas, principalmente, à concentração econômica da era dos industrial 

trusts e à influência do Money Trust na economia dos EUA. Parte da investigação se ocupou, 

também, de evidenciar as relações entre tais bancos de investimento e as bolsas de valores – 

em especial a NYSE. 

 

Interessante notar como alguns dos trechos do discurso inaugural de FDR acima 

referidos, por exemplo, foram informados por algumas das conclusões de tais investigações, 

especialmente no que diz respeito à necessidade de regulação das atividades de bancos de 

investimento e das bolsas de valores.  

 

Especificamente em relação às bolsas de valores, o relatório do Pujo Committee – 

que expressamente ressalvou terem as investigações se concentrado na análise das práticas 

da NYSE – sugeriu que a confiança do público, então abalada, na idoneidade e na higidez da 

NYSE poderia ser restaurada quando a NYSE fosse submetida à supervisão legal93, a qual 

																																								 																					
91 Em suas palavras (ROOSEVELT, 1933a), “The money changers have fled from their high seats in the 
temple of our civilization. We may now restore that temple to the ancient truths. The measure of the restoration 
lies in the extent to which we apply social values more noble than mere monetary profit. (...). Restoration calls, 
however, not for changes in ethics alone. This Nation asks for action, and action now”.  
92 Em suas palavras (ROOSEVELT, 1933a), “[f]inally, in our progress toward a resumption of work we 
require two safeguards against a return of the evils of the old order: there must be a strict supervision of all 
banking and credits and investments, so that there will be an end to speculation with other people’s money; 
and there must be provision for an adequate but sound currency”. A referência ao trabalho de Brandeis referida 
se encontra no trecho grifado, acima. 
93 Nas palavras do relatório (U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES. 1913, p. 115), “[t]he general public, 
which has grown to look upon the exchange with distrust because of the practices that have been permitted, 
will be given new confidence in it when it is under legal supervision”. 
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seria capaz de “banish from the exchange transactions which now disgrace it” e de induzir 

“the dawn of a new era of prosperity for its members and of usefulness to the public”94.  

 

O mesmo pode ser dito das investigações conduzidas por Ferdinand Pecora95. 

Conforme apontado por Seligman, o enfoque de tais investigações nas remunerações de 

administradores de empresas, ainda que lateral em termos de importância para a regulação 

do mercado acionário, foi instrumento político de FDR e de seu Brains Trust fundamental 

para que se angariasse o apoio político necessário para a implementação de regulação federal 

que disciplinasse – e redesenhasse – o mercado de ações dos EUA96.  

 

De acordo com o relatório da Pecora Commission, o Senate Committee on Banking 

and Currency procurou, com sucesso, exemplificativamente, (i) expor práticas e operações 

realizadas por bancos prejudiciais ao bem comum e (ii) revelar métodos inapropriados e 

antiéticos utilizados na distribuição de valores mobiliários, tendo sempre em vista o objetivo 

de “lay the foundation for remedial legislation in the fields explored”97.  

 

Reconhecendo que parte deste objetivo já havia sido atingido com as edições do 

Banking Act, do Securities Act e do Securities Exchange Act – o relatório foi submetido ao 

Senate Committee on Banking and Currency em 16 de junho de 1934, embora suas 

conclusões já fossem conhecidas amplamente antes disso –, o relatório também reforçou a 

necessidade de regulação do mercado de ações, especialmente da submissão das bolsas de 

valores à supervisão estatal98. Ainda, usando da mesma expressão utilizada por FDR dois 

																																								 																					
94 Nas palavras do relatório (U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES. 1913, p. 115), “(...) incorporation and 
regulation would banish from the exchange transactions which now disgrace it, bringing in their place a 
greater volume of business of an investment and otherwise legitimate character, and marking the dawn of a 
new era of prosperity for its members and of usefulness to the public”. 
95 Nas palavras de GALBRAITH, op. cit., p. 174, “the scourge of commercial, investment and private 
bankers”. 
96 SELIGMAN, op. cit., p. 2. 
97 Nas palavras do relatório (U.S. SENATE, op. cit., p. 4.), “[t]he committee has endeavored to expose banking 
operations and practices deemed detrimental to the public welfare; to reveal unsavory and unethical methods 
employed in the flotation of securities; and to disclose devices whereby income-tax liability is avoided or 
evaded. Its purpose throughout has been to lay the foundation for remedial legislation in the fields explored 
(...)”. 
98 Nas palavras do relatório (U.S. SENATE, op. cit., pp. 80-81.), “For many years stock exchanges resisted 
proposals for their regulation by any governmental authority on the ground that they were capable of 
regulating themselves sufficiently to afford protection to investors. From time to time, and especially during 
periods of popular agitation or when legislative action was threatened, the exchanges have taken steps to raise 
the standards for the conduct of business by their members. Such steps, however, far from precluding the 
necessity for legislative action, emphasized its need”. 
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meses antes, concluiu que a exposição pública dos males e abusos relacionados às bolsas de 

valores convenceu inclusive defensores de sua autonomia da necessidade de regulação 

federal – regulação esta consistente no Securities Exchange Act, cujo objetivo principal era 

“erradicate fundamental and far-reaching abuses which contain within themselves the virus 

for destroying the securities exchanges”99. 

 

O alinhamento entre as recomendações apresentadas no relatório da Pecora 

Commission e o discurso político de FDR fica evidente ao analisarmos a mensagem de FDR 

ao Congresso dos EUA quando da submissão do projeto de lei que viria a ser aprovado como 

Securities Act. Nos termos de tal mensagem, fazendo menção expressa às perdas sofridas 

pelo público em geral em decorrência de práticas desonestas e antiéticas dos agentes e das 

companhias envolvidas na distribuição de valores mobiliários, FDR reforçou que o 

Securities Act tinha como objetivo o retorno à compreensão de que “those who manage 

banks, corporations and other agencies handling or using other people’s money are trustees 

acting for others” 100.  

 

Na mesma mensagem, FDR reforçou, ainda, um dos pressupostos da regulação que 

se pretendia criar, descrito neste trabalho como um dos aspectos mais relevantes do contexto 

ideológico que antecedeu a criação da infraestrutura institucional do mercado acionário dos 

EUA: a transparência. Nas palavras de FDR, refletindo o posicionamento de Louis Brandeis 

e de Max Pam, dentre outros, não caberia ao governo federal a obrigação de aprovar ou 

garantir a qualidade do investimento em determinados valores mobiliários mas, sim, aquela 

de “insist that every issue of new securities to be sold in interstate commerce shall be 

accompanied by full publicity and information”101.  

																																								 																					
99 Nas palavras do relatório (U.S. SENATE, op. cit., pp. 80-81), “During the speculative orgy of 1928 and 
1929, stock-exchange authorities made no adequate effort to curb activities on their exchanges. (...). The 
exposures before the subcommittee of the evils and abuses which flourished on the exchanges, and their 
disastrous effects upon the entire Nation, finally compelled the conclusion, even among partisan advocates of 
the exchanges themselves, that Federal regulation was necessary and desirable. This phase of the investigation 
culminated in the passage of the Securities Exchange Act of 1934. (...) [The act] seeks to eradicate fundamental 
and far-reaching abuses which contain within themselves the virus for destroying the securities exchanges”. 
100 ROOSEVELT, Franklin D. Message to Congress on Federal Supervision. Washington: [s.n.], 1933b 
(disponível em http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14602, consulta realizada em 15 de agosto de 2017). 
Novamente, FDR faz referência ao trabalho de Louis Brandeis referido acima neste trabalho (“other people’s 
money”). 
101 Em suas palavras (ROOSEVELT, 1933b), “[o]f course, the Federal Government cannot and should not 
take any action which might be construed as approving or guaranteeing that newly issued securities are sound 
in the sense that their value will be maintained of that the properties which they represent will earn profit. 
There is, however, an obligation upon us to insist that every issue of new securities to be sold in interstate 



	

	 262 

 

Nessa ordem de ideias, com base nos exemplos acima apresentados, é possível 

afirmar que as investigações realizadas no âmbito do Pujo Committee e da Pecora 

Commission, suas conclusões e recomendações forneceram a FDR argumentos fáticos 

politicamente muito potentes, habilmente utilizados por ele e por seu Brains Trust no avanço 

da agenda reformista-regulatória que informara seu posicionamento em relação à regulação 

e ao redesenho institucional do mercado acionário norte-americano102. 

 

*** 

 

Diante dos aspectos políticos que caracterizaram o contexto em que se deu a criação 

da infraestrutura institucional do mercado de ações expostos acima – o crescimento da 

oposição democrata aos governos republicanos, a existência de interesses poderosos e 

conflitantes relacionados ao mercado acionário e o uso político de investigações relativas às 

práticas no mercado de ações – e considerando o escopo do presente trabalho, é possível 

afirmar que (i) não tivessem o Partido Republicano, seu alinhamento com os interesses 

empresariais e sua postura baseada no laissez-faire sido derrotados por FDR; (ii) tivessem 

os interesses de IBA, NYSE e ABA se sobreposto ao interesse popular e ao bem comum – 

como de fato o tentaram, conforme exposto nas subseções seguintes –; e (iii) não encontrasse 

FDR, nas investigações conduzidas pelo Poder Legislativo dos EUA, argumentos fáticos 

suficientes para angariar o apoio popular que alcançou, a regulação do mercado acionário 

implementada sob FDR teria contornos essencialmente distintos daqueles que efetivamente 

teve. Por esse motivo é que a análise de tais fatores é tão relevante para a compreensão das 

instituições objeto deste trabalho. 

 

4.1.4 Contexto regulatório 

 

Em relação ao contexto regulatório em que se deu a criação da SEC e da regulação 

do mercado de ações dos EUA, considerando o escopo deste trabalho, destacaremos como 

																																								 																					
commerce shall be accompanied by full publicity and information, and that no essentially important element 
attending the issue shall be concealed from the buying public”.  
102 De acordo com SELIGMAN, op. cit., p. 42, foi com base nesses acontecimentos e argumentos que FDR 
conseguiu impor leis federais mais restritivas e fazê-las prevalecer sobre legislações estaduais mais lenientes. 
Sua política para valores mobiliários representou justamente uma tentativa de “remedy the weakness in the four 
bodies of state and private rules then in effect, which cumulatively failed to minimize fraud or unfairness in the 
initial sale of corporate securities”. 
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fatores mais relevantes para a conformação de tais instituições (i) a existência das Blue Sky 

Laws estaduais; (ii) a defesa de alternativas baseadas na autorregulação do mercado 

acionário pela NYSE e pela IBA; e (iii) as principais diferenças entre os sistemas regulatórios 

então discutidos, um baseado no combate à fraude e o outro na transparência e na 

publicidade de informações corporativas (este último bastante alinhado com a racionalidade 

de mercado acima referida). Estas diferenças, como se pretende demonstrar, refletem 

justamente as ideias conflitantes acerca da função a ser desempenhada pelo Estado como 

regulador da atividade econômica privada que marcaram os anos 1920 e 1930 nos EUA, 

acima referidas. 

 

As Blue Sky Laws foram leis estaduais criadas nos anos 1910 e começo dos anos 

1920 com o objetivo de proteger o público investidor – essencialmente, pequenos 

investidores – de valores mobiliários emitidos de forma fraudulenta, sem qualquer valor 

subjacente ou lastro real – representativas de pedaços de céu azul103. Ainda que haja 

discussões104 a respeito do que efetivamente motivou sua criação, a maior parte das análises 

sobre suas origens aponta a prática frequente de fraudes por distribuidores e emissores de 

valores mobiliários como elemento em resposta ao qual as Blue Sky Laws foram 

estabelecidas pelos estados. 

 

Elaboradas por legisladores que, no mais das vezes, não compreendiam em sua 

completude a natureza e as características das transações que pretendiam regular105, e 

essencialmente mal escritas106 e erraticamente aplicadas107, as Blue Sky Laws eram baseadas 

																																								 																					
103 MACEY, Jonathan R.; e MILLER, Geoffrey P. Origin of the Blue sky laws. Austin: Texas Law Review, 
vol. 70, n. 2, 1991, p. 349. Para síntese de discussão sobre a nomenclatura Blue Sky Laws, ver nota n. 59 do 
trabalho referido.  
104 Segundo MACEY; MILLER, op. cit., a maior parte das análises sobre as origens das Blue Sky Laws não 
contempla a diferença existente entre valores mobiliários emitidos em fraude e valores mobiliários 
majoritariamente especulativos (e.g., emissões de ações de companhias em estágios iniciais de funcionamento 
e com objetos sociais cuja consecução envolve grandes riscos tais como a exploração de petróleo). Nesse 
sentido, segundo os autores, afirmar que as Blue Sky Laws foram criadas em resposta às fraudes ocorridas no 
mercado de valores mobiliários dos EUA no início do século XX seria impreciso uma vez que, contemplada 
tal diferença, não haveria indício suficiente de que fraudes (em sentido estrito) teriam ocorrido de forma tão 
ampla no período mencionado. 
105 Nas palavras de PARRISH, op. cit., p. 9, “Blue-sky bills were often introduced by legislators who had a 
feeble grasp of the nature and character of the business they proposed to regulate”. 
106 Conforme MACEY; MILLER, op. cit., p. 349, “unartfully drafted”. 
107 De acordo com SELIGMAN, op. cit., p. 46, apenas 8 (oito) Estados foram capazes de estabelecer comissões 
permanentes para a investigação e persecução de infratores às Blue Sky Laws. 
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na obrigatoriedade de que valores mobiliários objeto de distribuição pública fossem 

submetidos à análise de, e à aprovação – de mérito – por autoridades estaduais competentes. 

 

A primeira Blue Sky Law criada – e que serviu de inspiração para as Blue Sky Laws 

de outros estados – foi a do estado do Kansas, em 1911. De acordo com seus termos, as 

companhias que pretendessem ofertar valores mobiliários no território do Kansas deveriam 

submeter ao Kansas State Banking Commissioner uma petição instruída com informações 

sobre seus (i) ativos e passivos, (ii) planos de negócios e (iii) projeções para os anos futuros. 

O Kansas State Banking Commissioner teria, então, discricionariedade para conceder à 

companhia, com base nas informações recebidas, uma licença para a oferta de tais valores 

mobiliários, a qual dependeria também de a companhia “provide for a fair transaction of 

business and in his [the commissioner] judgment promise a fair return on securities”108. 

 

Nesse sentido, por um lado, as Blue Sky Laws forçavam a divulgação – ao Estado, 

não ao público – de informações pelas companhias emissoras e, por outro, atribuíam ao 

Estado (i) discricionariedade praticamente ilimitada na seleção dos valores mobiliários a 

serem ofertados – o que criava espaço para favorecimento de determinados agentes e 

corrupção109 – e, no limite, (ii) responsabilidade pela rentabilidade e pela qualidade do 

investimento representado pelos valores mobiliários ofertados (contrariamente ao 

movimento de emergência da transparência corporativa referido na subseção 4.1.2 deste 

trabalho, acima). 

 

Sob ambas as perspectivas referidas, as Blue Sky Laws eram contrárias aos interesses 

dos bancos de investimento, recém organizados (em 1912) na IBA: tanto os custos – 

explícitos e implícitos – de divulgação de informações pelas companhias emissoras e pelos 

bancos de investimento quanto a discricionariedade atribuída às autoridades estaduais 

competentes na avaliação e aprovação dos valores mobiliários ofertados dificultavam – 

talvez propositalmente – a atuação, em outros estados, dos bancos de investimento 

localizados em Nova York. 

 

Somando aos fatos acima referidos o argumento de que leis estaduais que 

																																								 																					
108 PARRISH, op. cit., p. 6. No mesmo sentido, fazendo referência ao texto legal, MACEY; MILLER, op. 
cit., p. 361. 
109 Nas palavras de PARRISH, op. cit., p. 11, “[a]dministrative favoritism, even bribery, were common”. 
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estabelecessem regras e procedimentos distintos para referidas petições e licenças tornariam 

impossível a observância, por um determinado emissor ou banco de investimento, de regras 

em muitos estados e, portanto, a realização de ofertas de valores mobiliários nessas regiões, 

a IBA passou a defender, até 1920, a uniformização das legislações estaduais e, na segunda 

metade da década de 1920, a criação de uma lei federal que disciplinasse a emissão e a 

distribuição de valores mobiliários em todo o território dos EUA. 

 

Por conta de interesses conflitantes internos à própria IBA, os esforços da 

organização em torno da uniformização das leis estaduais não foram consistentes até o início 

dos anos 1920110. A partir de então, quando o desempenho econômico das companhias 

americanas e do mercado acionário em geral apresentaram melhora significativa, a IBA 

passou a atuar, ainda que tenuamente, na promoção de uma lei federal uniforme baseada 

quase que exclusivamente na ideia de combate à fraude111 – i.e., sem exigir das companhias 

ou dos distribuidores a divulgação de informações corporativas ou a obtenção de qualquer 

tipo de licença ou registro –, a exemplo do Martin Act, a Blue Sky Law do estado de Nova 

York aprovada em 1921 com amplo suporte da IBA. Associada à estrutura de autorregulação 

desenvolvida pela NYSE – alinhada aos interesses de uniformização e limitação da 

divulgação de informações por emissores defendidos pela IBA –, referida lei federal seria, 

no entendimento da IBA, suficiente para a regulação do mercado acionário norte-americano. 

 

A autorregulação estabelecida pela NYSE era baseada na filiação de membros à 

NYSE, os quais tinham suas práticas submetidas ao escrutínio do Board of Governors da 

NYSE – composto por 40 (quarenta) membros eleitos para mandatos de 4 (quatro) anos, 10 

(dez) membros sendo eleitos a cada ano112 – quando de sua admissão. Uma vez admitidos, 

os distribuidores, corretores e bancos de investimento envolvidos na oferta de valores 

mobiliários eram obrigados a (i) divulgar balanços mensais à NYSE e (ii) responder, 

semestralmente, a questionários relacionados às suas posições em empréstimos de 

																																								 																					
110 PARRISH, op. cit., p. 8. 
111 A minuta de projeto de lei – de securities act – preparada pela IBA já em 1915 consistia, essencialmente, 
em um fraud act baseado nas leis federais que disciplinavam os serviços postais. De acordo com PARRISH, 
op. cit., p. 10, o projeto conferia poderes de investigação e processamento para autoridades estaduais 
competentes para a aplicação da lei, e silenciava sobre requisitos de registro e licença, os quais eram entendidos 
como “crude paternalistic measures”. 
112 U.S. SENATE, op. cit., p. 78. 
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margem113.  

 

Cabiam ao Board of Governors todas as competências necessárias para a gestão 

operacional e financeira da NYSE, para o estabelecimento de seus comitês internos e 

organização, para definir, alterar e regular a jurisdição da NYSE e para disciplinar seus 

membros114. Tais competências eram divididas entre comitês específicos, sendo os mais 

relevantes, para fins da resolução de conflitos entre investidores, membros da NYSE e outros 

prestadores de serviço não admitidos pela NYSE, o Committee on Business Conduct e o 

Committee on Arbitration.  

 

O Committee on Business Conduct processava as reclamações feitas pelo público 

investidor contra membros da NYSE e determinava, após as investigações necessárias – que 

raramente contavam com a participação do reclamante, a qual dependia da aprovação do 

próprio comitê –, as penalidades aplicáveis ao respectivo membro. 

 

Os casos (i) em que as evidências – provas – apresentadas pelo reclamante e pelo 

membro da NYSE não permitissem a resolução do conflito, (ii) que envolvessem questões 

jurídicas mais complexas ou (iii) que envolvessem terceiros não afiliados à NYSE eram 

submetidos pelo Committee on Business Conduct ao Committee on Arbitration. O 

Committee on Arbitration, composto por 9 (nove) membros, então decidia a questão, da qual 

somente caberia recurso ao Board of Governors por membro do próprio Committee on 

Arbitration ou por uma das partes (observados valores mínimos em disputa), as quais não 

tinham direito a escolher ou influenciar a escolha dos árbitros que decidiriam o conflito. 

 

A defesa do sistema brevemente descrito acima era feita de forma ampla pela NYSE 

ao longo dos anos 1920 e 1930 (mesmo depois da quebra em 1929). Além dos gastos – 

maiores do que os de todas as outras bolsas de valores em funcionamento nos EUA 

consideradas em conjunto – com publicidade115, manifestações públicas tais como a de 

																																								 																					
113 WOOD, Charles. Interview with Seymour L. Cromwell, President of the New York Stock Exchange. Nova 
York: The New York World, 7 de maio de 1922, p. 11 (disponível em http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1920/1922_0507_NYSECrom
well.pdf, consulta realizada em 3 de setembro de 2017). 
114 U.S. SENATE, op. cit., p. 78. 
115 Para informações detalhadas a respeito das iniciativas e dos números envolvidos em tais iniciativas de 
publicidade, ver U.S. SENATE, op. cit., p. 80. 
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Seymour L. Cromwell em 1922, então presidente da NYSE, segundo o qual o objetivo da 

NYSE e de sua autorregulação sempre fora a proteção do mercado de “unscrupulous 

schemers e worthless or fraudulent securities”116, reforçavam as vantagens de um sistema 

que, segundo o argumento, não dependia do Poder Legislativo e do Poder Judiciário dos 

EUA para atacar e corrigir, tempestivamente, problemas relacionados ao mercado de valores 

mobiliários quando surgissem117. 

 

O mesmo argumento – de celeridade da autorregulação e das decisões dos litígios 

relacionados ao mercado de valores mobiliários – era utilizado para justificar o espaço 

restrito para recursos e apelações às mesmas decisões, em contraste ao que – supostamente 

– ocorreria sob regulamentação federal118. Além disso, de acordo com o então presidente da 

NYSE, a bolsa defendia a manutenção de Blue Sky Laws que vedassem práticas fraudulentas 

como a de bucketing119, por exemplo, mas era contrária a regulação – estatal ou federal – 

que determinasse o registro dos valores mobiliários e sua aprovação por uma comissão 

estatal, na medida em que tal aprovação poderia – e seria – usada por agentes mal 

intencionados para confundir o público investidor enquanto as licenças e autorizações dos 

valores mobiliários e dos agentes envolvidos não fossem revogadas pela autoridade estatal. 

 

A conclusão das investigações da Pecora Commission, evidentemente, reduziu a 

força dos argumentos favoráveis à manutenção e à suficiência da estrutura de autorregulação 

acima expostos. Quando publicados os números relativos, por exemplo, às soluções de 

conflitos entre investidores e membros da NYSE – dentre os conflitos submetidos aos 

comitês referidos nos anos de 1932 e 1933, menos de 20% (vinte por cento) foram decididas 

																																								 																					
116 WOOD, op. cit., p. 5. 
117 Nas palavras de Cromwell (WOOD, op. cit., p. 8), “(...) and how, from time to time, new evils arose, to be 
faced and corrected immediately by the Board of Governors instead of waiting, as we must wait for the 
correction of political evils, until some law can be forced through a Legislature and upheld by court decisions”. 
118 De acordo com Cromwell (WOOD, op. cit., p. 7), “[a]ll recognize that such an institution, if it is to serve 
the purpose of marketing stocks as readily as stocks must be marketed if our country’s development is to go on 
apace, must not be hampered by long-drawn-out arguments and appeals. I can hardly think of a perfect parallel 
but the situation may be compared in a way to the self-imposed discipline of a baseball game. The rules are 
arbitrary and they are tyrannically enforced; yet it is to everybody’s interest that this self-imposed tyranny 
shall proceed. Three strikes is out, and there can be no appeal. Now, if the baseball players were only licensed 
by the State – if they could continue at the bat until they had had a trial by jury, and if the execution of judgment 
could then be stayed by appeal – why, it is barely conceivable that some injustice inflicted by some umpire 
upon some particular player might eventually be corrected. But what do you think would happen to the game?”. 
119 De acordo com Cromwell (WOOD, op. cit., pp. 11-12), bucketing era o estabelecimento de corretoras de 
valores mobiliários de fachada que efetivamente funcionavam como casas de aposta (i.e., nenhum valor 
mobiliário era efetivamente transacionado, mas apostas contra e a favor de sua valorização eram liquidadas).  
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em favor dos reclamantes (investidores), sendo que tais decisões envolveram os valores 

totais de US$3.458,59 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito dólares e cinquenta e nove 

centavos) e US$427,50 (quatrocentos e vinte e sete dólares e cinquenta centavos), 

respectivamente, contrastando com os valores totais envolvidos nas disputas vencidas por 

membros da NYSE (US$70.953,86 (setenta mil, novecentos e cinquenta e três dólares e 

oitenta e seis centavos) e US$104.155,00 (cento e quatro mil, cento e cinquenta e cinco 

dólares), respectivamente); nas disputas entre membros da NYSE e outros prestadores de 

serviço não admitidos pela NYSE, aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) foram 

decididas em favor dos não-membros120 – e apontadas, no mesmo relatório, as deficiências 

da NYSE no combate às causas da quebra de 1929121, NYSE e IBA passaram a admitir, ainda 

que timidamente, a necessidade de regulação que estabelecesse obrigações restritas de 

transparência para os agentes envolvidos nas ofertas de valores mobiliários, associadas à tal 

legislação de combate à fraude, que continuaria formando a base da regulação estatal. 

 

Mesmo nesse cenário, a posição da NYSE e da IBA refletia a ideia de interferência 

estatal limitada no mercado de valores mobiliários: em um sistema baseado no combate à 

fraude, caberia ao Estado apenas (i) atribuir ao attorney general competência para, a partir 

de denúncias de irregularidades ou fraudes em determinada oferta, promover investigações 

e o processamento dos agentes envolvidos; (ii) exigir a divulgação de informações 

limitadas122, tais como aquelas exigidas sob o British Companies Act, e manter contingente 

suficiente de especialistas e burocratas preparados123 e dedicados à detecção de fraudes e 

declarações falsas; e (iii) estabelecer a possibilidade de responsabilização pessoal dos 

agentes envolvidos na distribuição de valores mobiliários observada a limitação consistente 

na definição de fraude na Common Law inglesa124.  

																																								 																					
120 Para todos os dados apresentados no parágrafo, ver U.S. SENATE, op. cit., p. 79. 
121 De acordo com U.S. SENATE, op. cit., p. 81, “[d]uring the speculative orgy of 1928 and 1929, stock-
exchange authorities made no adequate effort to curb activities on their exchanges. On the contrary, they 
conceived it as no part of their function to discourage excessive speculation or to warn the public that security 
values were unduly inflated”. 
122 De acordo com PARRISH, op. cit., p. 8, “the filing of an official prospectus; the disclosure of profits to 
promoters and discounts and commissions paid to underwriters; and details of all property acquired by the 
corporation. (...) Adequate penal provisions should punish the use of false statements or the omission of 
material facts, and an adequate force of specialists should be engaged to detect fraud”. 
123 Nas palavras de Robert Reed (REED, Robert R. Blue sky laws: analysis and text. Nova York: Boardman, 
1920, pp. 178-185), chief counsel da IBA, ao se referir aos burocratas estatais encarregados da supervisão das 
Blue Sky Laws, “state officials could not cope with the complications and corporate machinery of large 
speculative or fraudulent interstate flotations”. 
124 PARRISH, op. cit., p. 8. 
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Diferentemente, o sistema baseado na transparência contemplava papel distinto para 

o Estado e para a regulação. Apoiado ideologicamente nas ideias da Economia Institucional 

e politicamente nas conclusões e nas recomendações do Pujo Committee e da Pecora 

Commission, o argumento a favor do sistema baseado na transparência estabelecia que 

caberia ao Estado e à regulação (i) exigir ampla divulgação de informações pelos emissores 

e por agentes envolvidos nas ofertas de valores mobiliários, de forma a fornecer aos 

investidores informações suficientes para a tomada de decisão refletida e informada125; (ii) 

a verificação da conformidade das informações divulgadas com as exigências 

regulamentares; (iii) a concessão de autorização ao início da oferta de valores mobiliários a 

partir da verificação de critérios e parâmetros regulamentares objetivos – diferentemente do 

que ocorria sob as Blue Sky Laws –; e (iv) o processamento e combate à fraude e à divulgação 

de informações falsas. 

 

Nessa ordem de ideias, é possível afirmar que, do ponto de vista regulatório, as 

deficiências das experiências das Blue Sky Laws e da autorregulação da NYSE acabaram por 

fortalecer o argumento favorável a um novo sistema de regulação, não apenas baseado no 

combate à fraude, como instrumento fundamental do Estado – mais ativo e presente na 

economia nacional – na redefinição do papel a ser desempenhado pelo mercado de ações e 

pelos agentes nele atuantes na promoção do bem comum. 

 

*** 

 

Diante do contexto regulatório que envolveu a criação da infraestrutura institucional 

do mercado de ações dos EUA acima descrito, e considerando o escopo deste trabalho, pode-

se concluir que tais instituições foram construídas tendo em vista (i) as deficiências do 

mecanismo de aprovação, de mérito, e licenciamento estatal de valores mobiliários que 

caracterizou as Blue Sky Laws; (ii) as falhas do sistema de autorregulação que, mantido pela 

NYSE durante a década de 1920, foi incapaz de corrigir ou evitar a crise especulativa e as 

																																								 																					
125 Nos termos de U.S. SENATE, op. cit., p. 68, “[i]t is universally conceded that adequate information as to 
the financial structure and condition of a corporation is indispensable to an intelligent determination of the 
quality of its securities. The concept of a free and open market for securities necessarily implies that the buyer 
and seller are acting in the exercise of an enlightened judgment as to what constitutes a fair price. (...) One of 
the price concerns of the exchanges should be to make available to the public, honest, complete, and correct 
information regarding the securities listed”. 
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fraudes que culminaram na quebra da NYSE em 1929; e (iii) a insuficiência de um sistema 

de combate à fraude cuja existência e mau funcionamento acabaram por criar a falsa 

sensação de segurança que, sem dúvida, catalisou condutas e comportamentos irresponsáveis 

sem os quais a crise de 1929 poderia, talvez, ter sido evitada. Nessa ordem de ideias é que 

deve ser compreendido o reposicionamento do Estado – o novo papel assumido por ele – em 

relação ao mercado de ações dos EUA nos anos 1930. 

 

4.1.5 O mercado acionário norte-americano em números 

 

Por fim, cabe ainda ressaltar alguns outros números do mercado acionário dos EUA, 

não indicados nas subseções acima, que, como se argumentará adiante, influenciaram a 

conformação das instituições criadas para regulá-lo. Considerando os objetivos do presente 

trabalho, passamos a indicar, exemplificativamente, os números (i) de ações e títulos de 

dívida listados na NYSE; (ii) relativos à capitalização do mercado acionário e aos volumes 

de negociação e (iii) de pools de investimento então em funcionamento, os quais evidenciam 

tanto os graus de desenvolvimento do mercado acionário dos EUA no final dos anos 1920 e 

começo dos anos 1930 e de concentração das atividades do mercado acionário norte-

americano na NYSE quanto alguns dos principais problemas que a regulação referida 

procurou solucionar. 

 

Ao longo das primeiras décadas do século XX, o número de valores mobiliários – 

incluindo ações ordinárias, preferenciais e títulos de dívida – listados na NYSE cresceu 

significativamente: partindo de 1.600 (mil e seiscentos)126 em 1914, esse número chegou a 

9.855 (nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco) em julho de 1933127, representando um 

aumento de mais de 500% (quinhentos por cento) em menos de vinte anos. Além da 

correlação de tal aumento com os fenômenos de piramidação corporativa e de emergência 

da atividade especulativa acima descritos, o número absoluto de valores mobiliários então 

listados na NYSE, em si, evidencia a dimensão do mercado acionário norte-americano antes 

mesmo da criação do Securities Act e da SEC. 

 

																																								 																					
126 BRANDEIS, 2009, p. 7. 
127 U.S. SENATE, op. cit., p. 5. 
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No mesmo sentido devem ser interpretados os números relativos (i) ao volume de 

transações ocorridas em ambiente de bolsa de valores nos anos de 1928, 1929 e 1932, objeto 

da Tabela nº 12 abaixo; (ii) ao valor de mercado das ações listadas em todas as bolsas de 

valores em funcionamento nos EUA em 1933 – que atingiu US$95.051.876.295,00 (noventa 

e cinco bilhões, cinquenta e um milhões, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa 

e cinco dólares)128, o que representava 1,6 (um inteiro e seis décimos) vezes o Produto 

Interno Bruto dos EUA naquele mesmo ano129 –; (iii) à quantidade de membros de todas as 

bolsas de valores (i.e., emissores, corretores, bancos de investimento e distribuidores de 

valores mobiliários envolvidos nas ofertas públicas de valores mobiliários) em 1933 – que 

atingiu 6.404 (seis mil, quatrocentos e quatro), entre os quais mais de 36% (trinta e seis por 

cento) eram membros da NYSE130 –; e (iv) ao número de investidores131 e de especuladores 

– estes chegavam a aproximadamente 1,5 milhão (um milhão e quinhentas mil) de pessoas 

em 1929132 –: todas as métricas referidas evidenciam a existência, nos EUA, já nos anos 

1930, de um mercado acionário amplo, altamente capitalizado e pujante, do qual participava 

grande número de investidores.  

 
ANO VOLUME TOTAL EM AMBIENTE DE BOLSA (Nº DE TRANSAÇÕES) 
1928 1.525.018.217 
1929 1.849.454.014 
1932 561.729.033 

Tabela nº 12 - Volume total de transações em ambiente de bolsa. 

 

Referido nível de desenvolvimento, também é possível afirmar, se concentrava 

significativamente na NYSE. Os números relativos (i) às comissões recebidas por membros 

																																								 																					
128 U.S. SENATE, op. cit., p. 5. 
129 O PIB dos EUA no ano de 1933 foi de aproximadamente US$57 bilhões. Para mais, ver 
http://www.economics-charts.com/gdp/gdp-1929-2004.html (consulta realizada em 15 de setembro de 2017). 
Destacamos, a título comparativo, que, analisados os anos compreendidos entre 2000 e 2016 (por 
disponibilidade de dados), o mercado acionário brasileiro sequer atingiu a marca de capitalização equivalente 
a 100% do PIB (ponto mais alto foi em 2007, em que a capitalização foi equivalente a 98,041% do PIB). Para 
outras comparações, ver website do Banco Mundial 
(https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?locations=US-BR; consulta realizada em 15 de 
setembro de 2017).  
130 U.S. SENATE, op. cit., p. 8. 
131 Nos termos do U.S. SENATE, op. cit., p. 5, “[i]n former years, transactions in securities were carried on 
by a relatively small portion of the American people. During the last decade, however, due largely to 
development of the means of communication – the expanding network of telephone, telegraph, ticker, radio, 
and newspaper facilities – the entire Nation has become acutely sensitive to the activities on securities 
exchanges”. 
132 GALBRAITH, op. cit., p. 103. 
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das 34 (trinta e quatro) bolsas de valores então em funcionamento nos EUA, incluindo a 

NYSE; (ii) à quantidade de membros de cada bolsa de valores; e (iii) ao valor de mercado 

das ações listadas em cada uma das bolsas de valores em 1933, constantes da Tabela nº 13133, 

abaixo, evidenciam o contraste existente entre a NYSE e as demais bolsas de valores norte-

americanas, assim como a relevância da NYSE para o desenvolvimento do mercado acionário 

nacional daquele país. 

 

BOLSA 

COMISSÕES 

RECEBIDAS POR 

MEMBROS  
(1928-1933) 

VOLUME DE TRANSAÇÕES 
VALOR DE 

MERCADO (AÇÕES) 
(1933) 

Nº 
(US$) 

% 
Nº (US$) % Nº 

(US$) 
% 

28 29 32 28 29 32 

NYSE 1,56 bi 94,66 0,92 bi 1,12 bi 0,43 bi 60 61 76 62,3 bi 66 
Bolsas 

(ex-
NYSE) 

0,88 bi 5,44 0,60 bi 0,72 bi 0,13 bi 40 39 24 32,7 bi 34 

Bolsas 
(com 

NYSE) 
2,44 bi 100 1,53 bi 1,85 bi 0,56 bi 100 100 100 95,1 bi 100 

Tabela nº 13 - Comissões, Volumes e Capitalização (NYSE vs outras bolsas). 

 

Nessa ordem de ideias, se, por um lado, pode-se concluir que o mercado acionário 

norte-americano se encontrava em estágio relativamente avançado de amadurecimento no 

início dos anos 1930 – pelo menos de acordo com métricas frequentemente utilizadas para 

comparar mercados acionários –, por outro, é necessário admitir que, em boa medida, os 

avanços atingidos – e os problemas enfrentados – estavam intimamente relacionados à 

atuação da NYSE, seja como centro do mercado acionário, responsável por mais de 60% 

(sessenta por cento) das transações e por 66% (sessenta e seis por cento) da capitalização do 

mercado nacional dos EUA, seja como autorregulador e fiscalizador deste mesmo mercado. 

Não por acaso os argumentos favoráveis à manutenção da estrutura de autorregulação 

defendidos pela NYSE e pela IBA acima indicados encontravam, até 1929, amplo apoio 

popular e de agentes de mercado envolvidos nas ofertas de valores mobiliários. 

 

Em relação a alguns dos principais problemas que a regulação do mercado de ações 

criada nos anos 1930 procurou solucionar, os números relativos a (i) transações realizadas 

																																								 																					
133 U.S. SENATE, op. cit., pp. 6-8. 
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com recursos de margem; (ii) empréstimos contraídos por corretores para transações em 

nome próprio; e (iii) ações listadas que eram objeto de operações de pools de investimento, 

constantes da Tabela nº 14134 abaixo, além de corroborarem a dimensão e relevância do 

mercado de ações na economia norte-americana de então, são sintomáticos do desafio que o 

Brains Trust de FDR se propôs enfrentar por meio da criatividade institucional. 

 
TRANSAÇÕES 

COM RECURSOS 

DE MARGEM 
(1929) 

VOLUME DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR 

CORRETORES (PARA TRANSAÇÕES EM NOME 

PRÓPRIO) E VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES 

AÇÕES OBJETO DE 

OPERAÇÃO DE POOLS DE 

INVESTIMENTO 

Nº % 
EMPRÉSTIMOS (US$) 

COTAÇÕES MÉDIAS 

(US$) 
Nº (AÇÕES) 

22 29 32 22 29 32 29 30 31 32 33 

0,59 mi 40,81 1,9 bi 8,5 bi 0,2 bi 60 212 35 105 31 6 2 13 
Tabela nº 14 - Margem, Empréstimos Corretoras e Ações Pools (NYSE). 

 

Em primeiro lugar, informações descobertas e organizadas pela Pecora Commission 

indicavam que, no ano de 1929, mais de 40% (quarenta por cento) das transações executadas 

na NYSE foram realizadas com a utilização de recursos de margem. Intimamente 

relacionadas à emergência da atividade especulativa, tais transações, sua frequência e 

volume, evidenciam a emergência do capital fictício e sua preponderância sobre o capital 

real descrita na subseção 4.1.1 acima, expressão do descolamento entre a economia 

financeira e a economia real dos EUA que marcou os anos 1920. 

 

As operações realizadas por corretores de valores mobiliários em nome próprio – seu 

volume e seu impacto no mercado acionário em geral – foram outra descoberta relevante da 

Pecora Commission. A atuação de corretores simultaneamente em nome de seus clientes e 

em nome próprio criava situação de conflito de interesses permanente: utilizando operações 

(ordens de compra e de venda de seus clientes) para manipular, para cima ou para baixo, as 

cotações dos valores mobiliários objeto de tais ordens, alguns corretores executavam ordens 

relacionadas a tais valores mobiliários em nome próprio, utilizando recursos próprios ou 

emprestados, de forma a obterem vantagens – lucros – em detrimento de seus clientes e do 

público investidor em geral.  

 

																																								 																					
134 U.S. SENATE, op. cit., pp. 10-31. 
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Os valores relativos aos empréstimos contraídos por corretores para a realização de 

tais operações em nome próprio evidenciam, além da disponibilidade de crédito para a 

atividade especulativa, a frequência da prática “em nome próprio” por corretores 

alavancados – representando, mesmo após a quebra de 1929, aproximadamente 27% (vinte 

e sete por cento) das transações realizadas em 1933135. A magnitude dos montantes utilizados 

e sua correlação com as variações das cotações médias das ações listadas na NYSE nos anos 

de 1922, 1929 e 1932 corroboram, por sua vez, o impacto da especulação e da manipulação 

de mercado promovida, dentre outros agentes, por corretores agindo em nome próprio no 

mercado acionário dos EUA nos anos 1920 e 1930. 

 

Finalmente, os trabalhos da Pecora Commission também identificaram na atuação 

dos pools de investimento característica marcante do mercado acionário norte-americano 

relacionada à emergência da atividade especulativa e à crise de 1929. De acordo com 

membros do próprio Board of Governors da NYSE, os pools de investimento eram acordos 

entre diversos agentes para operar ou negociar – comprar, vender e divulgar informações 

relativas a – determinada ação136.  

 

As investigações conduzidas foram capazes de mostrar que o objetivo principal de 

um pool era influenciar a cotação de determinada ação (frequentemente aumentando-a) por 

meio da ação conjunta dos membros do pool e, assim, permitir a todos os seus membros que 

vendessem suas ações, com lucros, para outros investidores (não membros do pool), atraídos 

pelo volume, pelas ordens de compra e venda e pelas informações divulgadas pelos membros 

do pool relacionados a tal ação. Tratavam-se, nesse sentido, de mecanismos criados para 

possibilitar a criação de condições artificiais de oferta e demanda de valores mobiliários e, 

assim, manipular o mercado e as cotações em benefício dos membros do pool. Ainda assim, 

o entendimento oficial da NYSE era de que tais mecanismos eram lícitos e que não 

representavam problema ético relevante para o funcionamento do mercado acionário137. 

 

																																								 																					
135 U.S. SENATE, op. cit., p. 21. 
136 U.S. SENATE, op. cit., pp. 30-31. 
137 Nos termos do U.S. SENATE, op. cit., p. 36, “[t]he conclusion is inescapable that members of the organized 
exchanges who had a participation in or managed pools, while simultaneously acting as brokers for the general 
public, were representing irreconcilable interests and attempting to discharge conflicting functions. Yet the 
stock exchange authorities could not perceive nothing unethical in this situation”. 
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De fato, de forma geral, as práticas relacionadas aos problemas acima indicados – 

transações com recursos de margem, operações por corretores em nome próprio e 

estabelecimento de pools de investimento – eram lícitas de acordo com a legislação e a 

regulamentação – autorregulamentação da NYSE – vigentes. Assim, talvez o maior avanço 

das investigações conduzidas pela Pecora Commission tenha sido a descoberta não de 

práticas ilícitas ou antiéticas por parte dos agentes envolvidos na oferta de valores 

mobiliários, mas da necessidade de reorientar, por meio do redesenho e da ressignificação 

institucionais, o mercado de ações para a promoção do bem comum. Nesse sentido é que 

devem ser compreendidos os trabalhos do Brains Trust de FDR no início dos anos 1930. 

 

*** 

 

Considerando os dados acima relativos ao mercado acionário dos EUA nos anos 

1920 e 1930 e o escopo deste trabalho, é possível afirmar que, se, por um lado, a regulação 

que viria a ser criada teria de levar em consideração a existência de um mercado já 

desenvolvido, capitalizado e complexo como substrato – i.e., uma vez que o mercado norte-

americano não seria criado pelo legislador, para ter efetividade, a regulação teria 

necessariamente de levar em consideração as instituições, funções e a dinâmica de 

funcionamento anterior do mercado –, por outro, alterar práticas consolidadas e interesses 

poderosos – tais como o da NYSE e da IBA – representaria grande desafio a ser enfrentado 

pelo Brains Trust de FDR no redesenho e na ressignificação de tais instituições e na 

superação dos problemas identificados pela Pecora Commission. O perfil, a formação e a 

orientação ideológica dos membros do Brains Trust de FDR e sua relação com a abordagem 

de tais desafios constituem o objeto da subseção 4.2 subsequente. 

 

4.2 O Brains Trust: perfil, formação e orientação ideológica 

 

Conforme referido anteriormente, o Brains Trust consistiu no grupo de especialistas 

que assessoraram FDR durante a campanha presidencial de 1932 e ao longo de seus 2 (dois) 

primeiros mandatos presidenciais. Com diferentes formações ao longo do tempo, tal grupo 

de assessores foi o responsável por munir FDR dos conhecimentos técnicos necessários para 

a experimentação institucional – característica fundamental do programa do New Deal138. 

																																								 																					
138 Conforme referido por COHEN, Adam. Nothing to fear: FDR’s inner circle and the hundred days that 
created modern America. Nova York: The Penguin Press, 2009, pp. 3-4, uma das principais características do 
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Diferentemente dos governos que o antecederam, que tinham como assessores “business fat 

cats and political bosses”139, a administração de FDR se apoiaria em acadêmicos e 

especialistas para a orientação e formulação de seus programas e políticas. 

 

O escopo de atuação do Brains Trust era amplo. Desde a campanha eleitoral de FDR, 

seus membros foram os responsáveis por elaborar propostas de (i) política agrícola140, (ii) 

recuperação industrial141, e (iii) combate ao desemprego142, por exemplo, as quais, tendo se 

transformado em bandeiras de campanha, foram implementadas por FDR assim que eleito. 

Considerando a importância de tais políticas, não por acaso vários dos membros do Brains 

Trust passaram a ocupar cargos relevantes na administração de FDR. 

 

Considerando o escopo deste trabalho, para a compreensão mais apropriada dos 

mecanismos e da estrutura regulatória experimentados para a regulação do mercado 

acionário dos EUA nos anos 1930, nos interessa analisar em maior detalhe os perfis, a 

formação e a orientação ideológica daqueles membros do Brains Trust mais intimamente 

relacionados à criação da infraestrutura institucional composta pelo Securities Act, pelo 

																																								 																					
primeiro governo de FDR, em especial de seus cem primeiros dias, foi a promoção de uma série de ideias e 
programas de reforma, baseados, principalmente, na estratégia de tentativa e erro – na experimentação. Em 
linha com o discurso inaugural de FDR referido acima, em que FDR prometera “action, and action now”, os 
cem primeiros dias de seu governo assistiram, por exemplo, à proposta, por FDR, de 15 (quinze) projetos de 
lei, e à criação de 4 (quatro) novas agências reguladoras. Voltaremos a este ponto no Capítulo 5 deste trabalho, 
abaixo. 
139 MOLEY, Raymond. After Seven Years. Nova York: Harper & Brothers Publishers, 1939, p. 5. 
140 Faço referência ao Agricultural Adjustment Act of 1933, que foi criado com o objetivo de reduzir a 
superprodução de produtos agrícolas e, assim, aumentar os preços de tais produtos. Por meio do 
estabelecimento de um tributo incidente sobre indústrias que processavam produtos agrícolas, o AAA permitiu 
a arrecadação, pelo governo dos EUA, de recursos a serem distribuídos como subsídios aos produtores 
agrícolas para que diminuíssem sua produção. Além disso, o AAA criou uma agência administrativa, a 
Agricultural Adjustment Administration, competente para a administração do AAA e para a distribuição de tais 
subsídios. Interessante destacar que tanto a postura mais ativa do Estado na resolução de problemas e 
desequilíbrios sociais e econômicos quanto a criação de agência administrativa competente para a 
administração do AAA acima referidas foram características que marcariam o período e as políticas 
implementadas por FDR em diversas áreas. A íntegra do AAA (em sua redação de 1933) está disponível em 
https://fraser.stlouisfed.org/scribd/?item_id=457089&filepath=/files/docs/historical/martin/54_01_19330512.
pdf (consulta realizada em 18 de setembro de 2017). 
141 Faço referência ao National Industrial Recovery Act of 1933, que foi criado, nos seus próprios termos, para 
“encourage national industrial recovery, foster fair competition, and to provide for the construction of certain 
useful publics and for other purposes”. A lei previa a elaboração de códigos para a promoção da concorrência 
em diversos setores industriais e disposições sobre salários e preços mínimos na indústria. Analogamente ao 
ocorrido no AAA, a administração do NIRA caberia à agência National Recovery Administration. A íntegra do 
NIRA (em sua redação de 1933) está disponível em http://legisworks.org/sal/48/stats/STATUTE-48-Pg195.pdf 
(consulta realizada em 18 de setembro de 2017). 
142 Faço referência ao Unemployment Relief Act of 1933, lei que autorizava FDR a promover, por meio de 
“useful public works”, o emprego de cidadãos norte-americanos. A íntegra do URA está disponível em 
https://catalog.archives.gov/id/299830 (consulta realizada em 18 de setembro de 2017). 
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Securities Exchange Act e pelo PUHCA, administrados pela SEC. 

 

4.2.1 A formação original 

 

A formação original do Brains Trust é normalmente considerada como sendo 

composta por Raymond Moley, Rexford Tugwell e Adolf Berle, todos professores da 

Universidade de Columbia, próximos de FDR desde seu mandato como Governador do 

Estado de Nova York.  

 

Raymond Moley foi o primeiro e o mais próximo dos assessores de FDR nesse 

estágio inicial. Professor de Governo da Faculdade de Direito da Universidade de Columbia 

e criador do Departamento de Governo na Barnard College143, Moley foi encarregado de (i) 

elaborar os discursos de FDR durante a campanha eleitoral e, em seguida, (ii) recrutar outros 

especialistas para integrarem o Brains Trust.  

 

Na qualidade de membro do Brains Trust, Moley via com bons olhos a maleabilidade 

intelectual de FDR – que, apesar de não deter conhecimentos técnicos como Hoover, 

demonstrava a receptividade em relação a novas ideias característica de uma “fluid mind”144 

– e sua predisposição política para testar tais ideias empiricamente, em um sistema de 

tentativa e erro145. Pragmático como FDR, especialmente no início dos anos 1930, Moley se 

preocupava mais com ideias que poderiam funcionar do que com ideologia146.  

 

Tendo papel relevante na solução da crise bancária dos primeiros dias do governo de 

FDR, em relação à regulação econômica e do mercado de capitais, Moley defendia (i) pouca 

ou nenhuma intervenção estatal no sentido de coibir a concentração econômica147; e (ii) o 

estabelecimento de um “supervised self-government in finance [and] a harmonious 

relationship” entre os agentes atuantes no mercado acionário148. A aceitação, por FDR, de 

tais posições de Moley teria resultado na criação de uma estrutura regulatória do mercado 

acionário distinta daquela que foi efetivamente criada, talvez mais próxima da manutenção 

																																								 																					
143 MOLEY, op. cit., p. 3. 
144 MOLEY, op. cit., p. 11. 
145 MOLEY, op. cit., p. 20. 
146 COHEN, A., op. cit., p. 7. 
147 SELIGMAN, op. cit., p. 40. 
148 SELIGMAN, op. cit., p. 40. 
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da autorregulação defendida pela NYSE referida acima. Em relação a cada um dos assuntos 

referidos, no entanto, preponderaram sobre as posições de Moley as influências de Rexford 

Tugwell e Adolf Berle, respectivamente. 

 

Colega de Moley na Universidade de Columbia, mas economista de formação149, 

Rexford Tugwell também acreditava que a economia norte-americana caminhava para um 

sistema de monopólios, o que deveria ser permitido pela legislação. Para permitir a melhor 

alocação de recursos entre setores da economia, no entanto, Tugwell defendia postura mais 

ativa do Estado e sua atuação como planejador150. Em linha com tal postura, partiu de 

Tugwell a iniciativa de criação de um Economic Council, cujas atribuições principais seriam 

a elaboração de um planejamento industrial integrado ao Poder Executivo e a alocação (ou 

não) de recursos disponíveis na economia dos EUA para determinados setores econômicos. 

Não por acaso, Tugwell esteve envolvido nas iniciativas que culminaram na edição do 

Agricultural Adjustment Act of 1933 e do National Industrial Recovery Act of 1933 acima 

referidos.  

 

Em relação à regulação do mercado acionário, as iniciativas preliminares de FDR 

foram orientadas e influenciadas, majoritariamente, por Adolf Berle. Tendo publicado, em 

conjunto com Gardiner Means, The Modern Corporation and Private Property em 1932, 

Berle aceitou o convite de Moley e se juntou à primeira formação do Brains Trust com a 

finalidade de preparar um material sobre “credit and corporations”151 para FDR. 

 

Tendo iniciado sua carreira profissional no escritório de advocacia de Louis 

Brandeis152, em linha com a defesa da transparência corporativa feita por Brandeis acima 

referida, Berle defendia a divulgação ampla de informações por companhias abertas como 

																																								 																					
149 Rexford Tugwell se graduou na Wharton School of Finance and Commerce da Universidade da Pensilvânia, 
obtendo seu título de doutor na mesma instituição em 1922. Currículo completo disponível em 
https://catalog.archives.gov/id/10678004 (consulta realizada em 18 de setembro de 2017). 
150 Em suas palavras (TUGWELL, op. cit., pp. 277-278), “if there were a system of planning, which allocated 
to specific industries capital sufficient to produce an amount of goods which would be taken by consumers at 
the price possible with capacity production, and no more, prices could be lower than they are at present. The 
surplus investment capital could then be assigned to other industries, and because less of each individual’s 
income was required to buy good number 1, he could buy more of number 2, 3, and so on” 
151 MOLEY, op. cit., p. 18. 
152 Adolf Berle se graduou no Harvard College em 1913 e na Harvard Law School em 1916, tendo iniciado 
sua carreira profissional no escritório de Louis Brandeis no ano seguinte. Currículo completo disponível em 
https://catalog.archives.gov/id/10678043 (consulta realizada em 18 de setembro de 2017). 
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forma adequada de regulação do mercado acionário. Para a supervisão da regulação do 

mercado acionário, no entanto, Berle acreditava ser necessária a criação de uma autoridade 

federal que tivesse como competências, além da fiscalização da divulgação de informações 

pelas companhias abertas, a regulação de questões como crédito disponível e alocação de 

recursos entre companhias e setores econômicos153. Em outras palavras, para Berle, a 

regulação do mercado acionário deveria contemplar, além da transparência, aspectos macro 

e microeconômicos relativos às companhias norte-americanas e à gestão de recursos 

financeiros disponíveis. Sintomática, neste sentido, sua referência à passagem dos poderes 

sobre, e do controle da alocação de, recursos financeiros das mãos de grupos financeiros 

para as mãos da comunidade – leia-se, do Estado154 – como motivação do esforço regulatório 

que caracterizou o New Deal e os anos 1930. 

 

Em relação a este último ponto – as competências do potencial regulador do mercado 

acionário –, FDR discordava de Berle e defendia a criação de uma regulação – com ou sem 

um regulador específico – relativa a valores mobiliários que se ativesse às obrigações de 

divulgação de informações pelas companhias abertas. Somando a tal divergência com Berle 

as dificuldades enfrentadas pelo Projeto Thompson155 na House of Representatives, FDR 

envolveu, ainda no começo de 1933, Felix Frankfurter e seus Happy Hotdogs na criação da 

infraestrutura institucional do mercado acionário dos EUA. 

 

*** 

 

Diante do exposto, é possível afirmar que, no que concerne à criação da infraestrutura 

institucional do mercado de ações, a primeira formação do Brains Trust de FDR contribuiu, 

																																								 																					
153 SELIGMAN, op. cit., p. 41. 
154 Nas palavras de Berle (BERLE, Adolf A. High Finance: Master or Servant. New Haven: Yale Review, 23, 
1933, p. 43), com grifos do autor, “Finance is a means for assuring the flow of capital. Historically, it has also 
been a means for guiding that flow. In the first use, it is a mechanism in aid of the industrial system as we know 
it. In the second, it is a power controlling it... The next few years will probably determine whether the elements 
of power or control now tied to finance remain in the hands of the financial group or whether they pass, 
measurably, into the hands of the community. That finance has been serviceable, few dispassionate observers 
would deny. That its power and its control have been the wisest method of developing the community, is in 
serious doubt. That this power and this control should continue to dominate our national life has become 
extremely questionable. This, in brief, is the significance of the almost revolutionary movement athwart 
American long-term finance at present”.  
155 Faço referência ao projeto de lei do que viria a ser o Securities Act preparado por Houston Thompson e 
submetido à House of Representatives norte-americana, que será detalhado na subseção 4.3.1 deste trabalho, 
abaixo.  
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principalmente, com as ideias de (i) experimentação institucional e busca da efetividade por 

meio da estratégia de tentativas e erros – ideias caras tanto a FDR quanto a Raymond Moley 

–; e (ii) maior intervenção, pelo Estado, na qualidade de planejador e regulador da atividade 

econômica, na economia norte-americana – ideias defendidas por Rexford Tugwell e Adolf 

Berle, ainda que sob formas distintas. 

 

4.2.2 A ascensão de Felix Frankfurter e dos Happy Hotdogs 

 

A partir do envolvimento de Felix Frankfurter e seus Happy Hotdogs, a infraestrutura 

institucional do mercado acionário norte-americano que se pretendia criar começou a tomar 

os contornos que viriam a se tornar definitivamente aprovados pelo Congresso dos EUA ao 

longo dos anos 1930. 

 

Convidado às pressas por FDR para coordenar a elaboração de um projeto alternativo 

ao Projeto Thompson de Securities Act, ao qual voltaremos na subseção 4.3.1 deste trabalho, 

Felix Frankfurter passou a ser um dos membros mais influentes da segunda geração do 

Brains Trust ao longo dos 2 (dois) primeiros mandatos presidenciais de FDR, o que 

culminou com a nomeação daquele à United States Supreme Court em 1939156. 

 

Frankfurter defendia que, associado ao apoio político necessário para a 

implementação de políticas, o conhecimento técnico dos especialistas fosse utilizado 

politicamente para educar a população e organizar os interesses de grupos sociais e 

econômicos conflitantes157. Referida compreensão do papel do especialista e do 

conhecimento técnico na política de então ressoava com a própria postura de FDR, para 

quem o conhecimento consistia em arma de uso tático, não estratégico158 – i.e., como meio 

de atingir os objetivos políticos planejados e não como objetivo final de políticas públicas. 

Sintomática, neste sentido, a recomendação de FDR para Adolf Berle para que este 

																																								 																					
156 Felix Frankfurter se graduou no College of the City of New York e na Harvard Law School em 1906. 
Currículo completo disponível em https://catalog.archives.gov/id/10580909 (consulta realizada em 18 de 
setembro de 2017). 
157 Em suas palavras (FRANKFURTER, Felix. The Public and its government: Yale lectures on the 
responsibilities of citizenship. New Haven: Yale University Press, 1930, p. 161), “[i]n a democracy, politics 
is a process of popular education – the task of adjusting the conflicting interests of diverse groups in the 
community, and bending the hostility and suspicion and ignorance engendered by group interests towards a 
comprehension of mutual understanding. For these ends expertise is indispensable. But politicians must enlist 
popular support for the technical means by which alone social policies can be realized”. 
158 O’BRIEN, 2014, p. 19. 
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indicasse, com base em seus conhecimentos técnicos, as medidas que deveriam ser tomadas 

por FDR para a implementação de políticas públicas, deixando a FDR a articulação política 

necessária para implementá-los159. 

 

Justamente por reconhecer o papel do especialista na elaboração de políticas públicas 

e com alguma experiência de governo durante o mandato de Thomas Woodrow Wilson 

(1913-1921), Frankfurter detinha não apenas o expertise técnico relativo à elaboração de 

textos legais mas conhecimento da dinâmica de aprovações legislativas, o que viria a ser útil 

para FDR na superação da oposição política às suas propostas de regulamentação do 

mercado acionário. 

 

A partir do início de suas interações com FDR – especificamente sobre a elaboração 

do projeto de lei que viria a se tornar o Securities Act –, Frankfurter agregou ao Brains Trust 

seus três membros mais relevantes no que concerne à criação da infraestrutura institucional 

do mercado de ações dos EUA, incluindo a SEC: James Landis, Benjamin Cohen e Thomas 

Corcoran. 

 

Conhecido de Frankfurter desde quando trabalhava em seu doutorado, James 

Landis160 foi, sem dúvida, o maior envolvido na elaboração dos projetos de lei que viriam a 

se tornar o Securities Act e o Securities Exchange Act.  

 

Tendo trabalhado como assessor de Louis Brandeis, Landis passara a compartilhar 

com Brandeis tanto desconfiança deste em relação à concentração de poder econômico – que 

poderia vir, como de fato veio, a colidir com o interesse e com o bem comum – quanto seu 

apego à liberdade econômica e de iniciativa. Também por conta do trabalho com Brandeis, 

Landis tivera contato preliminar com o direito administrativo e com o funcionamento das 

																																								 																					
159 Nas palavras de FDR (BERLE, Adolf. The reminiscences of Adolf Berle. Nova York: Columbia University 
Oral History Project, 1974, p. 170), “[y]ou go and do the work. You tell me what you think and what you think 
I ought to do. Leave the politics to me. That’s a dirty business. Your business is to try to find the line that you 
think is what should be done. I’ll have to decide later how much of it can be done or whether it can’t be done 
at all. That’s politics. But you tell me what you think. Those are our terms of reference., I know nothing more 
luxurious than that, for intellectuals”. 
160 James Landis se graduou na Universidade de Princeton e na Harvard Law School, em 1924. Nesta 
instituição também obteve o grau de doutor, em 1925. Trabalhou como assistente de Louis Brandeis – quando 
Justice da United States Supreme Court. Currículo resumido disponível em 
https://catalog.archives.gov/id/10581556 (consulta realizada em 18 de setembro de 2017). 
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agências reguladoras161. 

 

Como FDR e Moley, Landis era mais pragmático do que ideológico162. Assumindo 

a posição de professor da Faculdade de Direito da Universidade de Harvard após o término 

de seu ano com Brandeis, e ministrando pela primeira vez a recém-criada disciplina de 

Legislação163, Landis entendia o Direito não como um conjunto de regras restritivas, mas 

como um processo, um meio, para a consecução de determinados objetivos164, bastante em 

linha com as ideias da Economia Institucional acima descritas e com a orientação ideológica 

da Harvard Law School no final dos anos 1920165. 

 

Como estudante e como jovem professor, Landis estudava as teorias de Roscoe 

Pound – então reitor da Harvard Law School, oposto ao formalismo decorrente da 

concentração no estudo de casos promovida por Christopher Columbus Langdell, seu 

antecessor – em conjunto com a ênfase de Felix Frankfurter às “fluid tendencies and tentative 

																																								 																					
161 O caso mais relevante envolvendo o funcionamento de uma agência e sua interação com os poderes 
executivo e legislativo foi Myers v. United States, em 1926. Simplificadamente, o caso envolvia a demissão, 
pelo presidente dos EUA e sem a autorização do Congresso dos EUA, de um funcionário (postmaster) nomeado 
para um cargo vitalício. Aproveitando a matéria do caso para estabelecer uma posição da United States 
Supreme Court sobre a competência do presidente dos EUA e submeter agências regulatórias ao poder 
executivo, Chief Justice William Howard Taft argumentou que a Constituição dos EUA estabelecia que caberia 
ao presidente o poder de indicar e destituir funcionários para dirigirem as agências regulatórias. Por entender 
que tal posição de Taft prejudicaria a independência das agências reguladoras dos EUA, Brandeis – auxiliado 
por Landis – elaborou voto extenso indicando que, historicamente, referido poder do presidente dos EUA 
decorria de uma delegação do Congresso norte-americano e que, portanto, o Congresso poderia restringir tal 
competência no que diz respeito aos dirigentes de agências reguladoras (mantendo-a, por exemplo, para outros 
cargos de confiança indicados pelo presidente). Para maiores detalhes sobre o caso referido, ver RITCHIE, 
1980, pp. 24-25. 
162 RITCHIE, 1980, p. 3. 
163 De acordo com MCCRAW, Thomas. Prophets of regulation. Cambridge: Harvard University Press, 1984, 
como professor da disciplina Legislação, Landis desenvolveu seminários com seus alunos sobre temas e 
dificuldades inerentes ao processo legislativo, tais como a criação de incentivos para o cumprimento e a 
observância das normas criadas. Os resultados desse trabalho foram posteriormente publicados sob o artigo 
LANDIS, James. Statutes and the sources of law. Cambridge: Harvard Legal Essays, 213, 233, 1934c. 
164 RITCHIE, 1980, p. 3. 
165 Segundo RITCHIE, 1980, pp. 29-31, “[i]ntellectually, the law school set [Landis] apart from the prevalent 
conservatism of government and business during the decade and provided him with a dynamic environment. 
The leading schools were grappling with innovative concepts of law, changes which often brought discord to 
their faculties but produced a new generation of lawyers steeped in the theories of ‘sociological jurisprudence’ 
and ‘legal realism’. By 1933 Landis and other students of the era would take to Washington a more pragmatic 
concept of law than any other group of lawyers and administrators had ever before carried with them. They 
would give a framework of legal realism to the New Deal, which would free it from the inhibitions of legal 
traditionalism and would perfectly fit the flexible approach of Franklin D. Roosevelt”. Em outra passagem (pp. 
37-38), “[i]f Harvard emphasized anything it was the law as a ‘method of ordering social activity to meet 
social needs’, and method and process interested Landis more than did any particular philosophical 
viewpoint”.  
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traditions” do direito administrativo166, e criticava o formalismo da academia jurídica e seu 

apego ao estudo de decisões jurisprudenciais e precedentes, ideia que, em seu entendimento, 

seria responsável pelo conservadorismo que impedia que estudantes de direito sequer 

imaginassem um estado utópico167. Em outras palavras, Landis acreditava que caberia ao 

Direito papel importante na imaginação e na criação institucionais, orientadas para a 

consecução de objetivos políticos – ainda que utópicos ao olhar conservador da academia 

jurídica. O direito administrativo e sua maleabilidade – por meio do qual se estabeleceria o 

Estado Administrativo168 – seriam, no seu entender, as ferramentas adequadas para o 

enfrentamento das grandes questões de então169, que incluíam a regulação do mercado 

acionário. 

 

Economista pela Universidade de Chicago e bacharel em direito pela Universidade 

de Harvard, Benjamin Cohen170 foi o segundo membro integrado ao Brains Trust de FDR 

por Felix Frankfurter tendo em vista as dificuldades de FDR com a elaboração e a aprovação, 

no Congresso dos EUA, dos projetos de lei que viriam a constituir a infraestrutura 

institucional do mercado acionário norte-americano. 

 

Especializado em operações de reestruturação societária após a Primeira Guerra 

Mundial, Cohen ocupara cargos públicos durante os anos de conflito. Aluno exemplar de 

Frankfurter – a exemplo de Landis –, Benjamin Cohen conhecia profundamente o mercado 

acionário e sua dinâmica, além de ter boa relação pessoal com Thomas Corcoran – o terceiro 

membro integrado ao Brains Trust por Felix Frankfurter –, equilibrando os ânimos do grupo 

quando Landis e Corcoran se desentendiam. 

 

																																								 																					
166 RITCHIE, 1980, p. 31. 
167 RITCHIE, 1980, p. 35. 
168 Faço referência ao conceito de Estado Administrativo tal como formulado por Landis em sua obra LANDIS, 
James. The Administrative Process. New Haven, Yale University Press, 1966. Voltaremos a este ponto no 
Capítulo 5 deste trabalho, abaixo. 
169 Conforme GUERRA, Sérgio. Aperfeiçoando a regulação brasileira por agências: quais lições podem ser 
extraídas do sesquicentenário modelo norte-americano. In: GUERRA, Sérgio (org.). Teoria do Estado 
Regulador. Curitiba: Juruá Editora, 2015, p. 24, “[n]as palavras de James Landis, um dos seus arquitetos, o 
modelo de estado administrativo surgiu pela inadequação da forma tripartite clássica de exercício do poder do 
Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário), para lidar com os complexos problemas modernos, a exemplo, 
como visto, do sistema de trusts”.  
170 As informações relativas ao perfil e à formação de Benjamin Cohen foram retiradas de PARRISH, op. cit., 
pp. 59 e seguintes. 



	

	 284 

Finalmente, Thomas Corcoran171 foi o terceiro dos Happy Hotdogs de Felix 

Frankfurter. Advogado atuante na área de mercado de capitais e reestruturação societária em 

Nova York, Thomas também trabalhara como assessor de um Justice da United States 

Supreme Court – Oliver Wendell Holmes Jr. – o qual, como Brandeis, se alinhava ao 

progressivismo norte-americano ao defender maior interferência, via experimentação 

institucional, do Estado na economia dos EUA. 

 

Assim como Landis e Cohen, Corcoran conhecera Felix Frankfurter durante seus 

estudos na Universidade de Harvard, em 1925. Além da qualificação técnica – não atrás de 

James Landis ou Benjamin Cohen –, por conta de sua habilidade negocial e facilidade para 

articular interesses conflitantes172, tanto no Congresso dos EUA quanto no ambiente 

empresarial em que atuava como advogado, Corcoran acabou atuando como chief political 

operative de FDR, “guiding much of the New Deal legislation through Congress and serving 

as the President’s primary deal maker and talent scout”173. 

 

*** 

 

Considerando os perfis e a orientação ideológica de Felix Frankfurter, James Landis, 

Benjamin Cohen e Thomas Corcoran acima brevemente expostos, é possível afirmar que, 

juntamente com as ideias de (i) experimentação institucional e (ii) maior intervenção, pelo 

Estado, na economia – que marcaram a contribuição de Raymond Moley, Rexford Tugwell 

e Adolf Berle ao Brains Trust de FDR –, as ideias de (a) insuficiência do Direito tradicional 

no enfrentamento de questões inerentes à complexidade do início do século XX; (b) 

imaginação institucional como instrumento para o atingimento de objetivos políticos 

utópicos; e (c) Estado Administrativo, associadas à capacidade de articulação política de 

uma agenda profundamente transformadora, amplamente apoiada no conhecimento e no 

expertise técnico, em face de interesses poderosos – a exemplo dos interesses da NYSE e da 

																																								 																					
171 As informações relativas ao perfil e à formação de Thomas Corcoran foram retiradas de PARRISH, op. 
cit., pp. 59 e seguintes. 
172 O perfil de Thomas Corcoran publicado na revista de ex-alunos da Universidade de Brown – alma mater 
de Corcoran – em 2000 relembra, exemplificativamente, eventos em que a habilidade de articulação de 
Corcoran o destacou e parte de suas estratégias negociais. Para mais, ver 
http://www.brownalumnimagazine.com/content/view/1525/40/ (consulta realizada em 19 de setembro de 
2017). 
173 LICHTMAN, Allan J. Tommy the Cork – the secret world of Washington’s first modern lobbyist. 
Washington: The Washington Monthly, fevereiro de 1987, p. 41 
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IBA – foram algumas das principais contribuições daqueles ao New Deal e à conformação 

da infraestrutura institucional do mercado de ações dos EUA nos anos 1930. A forma como 

tais ideias foram postas em prática durante a elaboração e a aprovação dos respectivos 

projetos de lei pelo Congresso dos EUA constitui o objeto da subseção 6.3 subsequente. 

 

4.3 Marcos e eventos principais que envolveram a criação do Securities Act, do 

Securities Exchange Act e do PUHCA 

 

Tendo em vista exposto nas subseções anteriores, para que se possa (i) compreender 

de forma adequada a influência do contexto histórico (econômico, ideológico, político e 

regulatório) e a aplicação das ideias capitaneadas pelo Brains Trust na conformação da 

regulação do mercado acionário dos EUA criada nos anos 1930 – e, posteriormente, 

inserindo tal regulação no contexto do New Deal, (ii) identificar seu principal aspecto 

distintivo em relação ao processo análogo de estabelecimento da infraestrutura institucional 

do mercado de ações brasileiro, objeto do Capítulo 5 subsequente – cabe ainda apresentar, 

de forma simplificada, os marcos e eventos principais que envolveram a criação do 

Securities Act, do Securities Exchange Act e do PUHCA. 

 

A linha norteadora dos trabalhos de criação de tais instituições se encontra, 

essencialmente, no discurso inaugural de FDR em 1933 e em sua mensagem ao Congresso 

dos EUA em 29 de março de 1933: (i) se, por um lado, a recuperação econômica e social 

dos EUA demandava “strict supervision of all banking and credits and investments, so that 

there [would] be an end to speculation with other people’s money”174, por outro, não caberia 

ao Estado aprovar – no mérito – ou garantir as ações ofertadas ao público, mas a obrigação 

“to insist that every issue of new securities (...) shall be accompanied by full publicity and 

information, and that no essentially important element attending the issue shall be concealed 

from the buying public”175; (ii) por maior que fosse o avanço que o Securities Act – cujo 

projeto de lei era o próprio objeto da mensagem ao Congresso referida – representava, ele 

seria apenas o primeiro passo de uma regulação dedicada à proteção dos investidores, ao 

qual seguiriam “legislation relating to the better supervision of the purchase and sale of all 

property dealt in on exchanges”176, no que consistiria justamente o objeto principal do 

																																								 																					
174 ROOSEVELT, 1933a. 
175 ROOSEVELT, 1933b. 
176 ROOSEVELT, 1933b. 
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Securities Exchange Act; e (iii) constatado o fato de que os “money changers have fled from 

their high seats in the temple of our civilization”177, distanciando a economia financeira e a 

economia real dos EUA, a reaproximação do mercado de capitais da economia real – a 

restauração “[of] that temple to the ancient truths”178 – seria precisamente o objeto do 

PUHCA. 

 

Apesar da clareza de tal orientação, as formas iniciais e finais de cada um dos 

respectivos projetos de lei e a oposição que sofreram durante e após sua aprovação foram 

bastante distintos. 

 

4.3.1 O Securities Act 

 

A responsabilidade pela elaboração do projeto de lei que viria a se tornar o Securities 

Act foi atribuída por FDR, logo após sua eleição, a Samuel Untermyer, cujo envolvimento 

com a regulação de valores mobiliários datava de sua participação nas investigações do Pujo 

Committee, referidas acima, em 1912, as quais deram contornos concretos ao Money Trust 

e ao fenômeno de concentração econômica que marcaram o fim do século XIX e as primeiras 

décadas do século XX. 

 

Acreditando que eventual legislação federal que disciplinasse a emissão de valores 

mobiliários e sua comercialização em bolsas de valores encontraria, em 1933, as mesmas 

limitações constitucionais existentes em 1912 (quando da conclusão das investigações do 

Pujo Committee), Untermyer defendia a adoção de um sistema em que os correios norte-

americanos funcionassem como regulador primário do comércio interestadual de valores 

mobiliários179, com competências para criar regras sobre (i) a emissão e comercialização de 

ações em bolsas de valores; (ii) demonstrações financeiras periódicas das companhias 

abertas; e (iii) o registro de emissores nas bolsas de valores. 

 

																																								 																					
177 ROOSEVELT, 1933a. 
178 ROOSEVELT, 1933a. 
179 O’BRIEN, 2014, p. 28. A ideia de transformar os correios na autoridade reguladora das ofertas de valores 
mobiliários tinha certa aceitação entre acadêmicos mais conservadores e decorria, essencialmente, da utilização 
extensiva de correspondências e de serviços postais em geral pelos agentes envolvidos nas ofertas públicas de 
valores mobiliários e do fato de os correios estarem sob competência federal. A questão da competência 
estadual ou federal para a regulação do mercado acionário, aliás, foi ponto de discordância entre Herbert 
Hoover e FDR durante a campanha eleitoral. Para mais a respeito, ver SELIGMAN, op. cit., p. 19. 
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Assim como Raymond Moley180, também reconhecendo que a assistência de 

Untermyer seria fundamental para a elaboração e aprovação de um projeto de lei 

politicamente viável e desejável, FDR discordava da abordagem proposta e se voltou a 

Samuel Huston Thompson para a elaboração de um projeto de lei. Ex-membro da Federal 

Trade Commission181 (“FTC”), Thompson, desde a campanha eleitoral, assessorava FDR 

em relação à matéria. 

 

O primeiro projeto de Securities Act efetivamente elaborado, de autoria de Thompson 

(“Projeto Thompson”), no entanto, repetindo uma das principais deficiências das Blue Sky 

Laws, diferia fundamentalmente da orientação pretendida por FDR (acima referida) ao 

conferir à FTC a competência para (i) avaliar – no mérito – e registrar para oferta pública 

valores mobiliários emitidos e (ii) determinar a revogação de tal registro com base em 

características materiais de tais valores mobiliários ou caso a FTC entendesse ser tal 

revogação “in the interest of the public welfare”182. 

 

Apresentado à House of Representatives por Samuel Rayburn e ao Senate por Joseph 

Robinson, o Projeto Thompson foi direcionado ao House Committee on Interstate and 

Foreign Commerce e ao Senate Committee on Banking and Currency, respectivamente. 

Samuel Rayburn presidia o primeiro comitê e Duncan Fletcher o último. 

 

O início das audiências perante o comitê da House of Representatives foi suficiente 

para a constatação da impraticabilidade do Projeto Thompson. Segundo Landis183, suas 

principais deficiências eram as seguintes: (i) não excetuava das obrigações de registro as 

transações envolvendo ações já emitidas quando de sua entrada em vigor – o que paralisaria 

																																								 																					
180 Nas palavras de MOLEY, op. cit., p. 177, “[t]he Post Office Department was essentially a service 
organization. The idea of sticking an immense regulatory machine into it horrified my sense of the 
administrative and legal proprieties”. 
181 A Federal Trade Commission é a agência administrativa criada por meio do Federal Trade Commission 
Act of 1914, competente para promover a proteção dos direitos dos consumidores e a eliminação e prevenção 
de práticas anticompetitivas (é a autoridade antitruste norte-americana). 
182 Nas palavras de LANDIS, James. The Legislative history of the Securities Act. Washington: The George 
Washington Law Review, 29, 1959-1960, p. 31, “(...) whose draft bill introduced on that very day was totally 
inconsistent with the President’s expressed desires. That bill, which sought to institute a system of registration 
of securities proposed to be offered, provided ‘that the Commission may revoke the registration of any security 
by entering an order to that effect, if upon examination... it shall appear... (f) that the enterprise or business of 
the issuer, or person, or the security is not based upon sound principles, and that the revocation is in the 
interest of the public welfare”. 
183 LANDIS, 1959, pp. 31-32. 



	

	 288 

completamente o mercado acionário; (ii) estabelecia como federal offense a oferta de 

determinados valores mobiliários em determinado estado em violação à Blue Sky Law 

daquele mesmo estado, ainda que devidamente registrada perante a FTC – o que, na prática, 

duplicava os custos de conformidade e observância de requisitos legais por emissores e 

distribuidores de valores mobiliários; (iii) não estabelecia período de espera após o protocolo 

da documentação perante a FTC (i.e., o registro produzia efeitos imediatamente após 

referido protocolo, podendo a FTC, a qualquer momento, revogar tal registro com base na 

“inadequacy of the filing, misrepresentation, fraud or ‘unsoundness’” do valor mobiliário) 

– o que gerava imensa insegurança jurídica para os distribuidores de valores mobiliários; e 

(iv) previa como obrigatório o registro dos valores mobiliários a serem transferidos, e não 

das ofertas públicas de valores mobiliários – o que era absolutamente impraticável na medida 

em que emissores e acionistas com diferentes capacidades financeiras e organizacionais não 

poderiam observar os mesmos requisitos de registro no momento da alienação de suas ações. 

 

Após sua rejeição pelo comitê da House of Representatives, Samuel Rayburn 

informou a FDR sua preocupação com a matéria e com a dificuldade de que o Projeto 

Thompson viesse a ser aprovado, ainda que com emendas, uma vez que repetia em boa 

medida os erros das Blue Sky Laws que o antecederam e inspiraram. Em face de tais 

dificuldades e preocupações, FDR, por meio de Raymond Moley, envolveu então Felix 

Frankfurter – e, consequentemente, James Landis, Benjamin Cohen e Thomas Corcoran – 

na elaboração de um novo projeto de lei, alternativo ao Projeto Thompson. 

 

Em aproximadamente 3 (três) dias contados da primeira reunião com Frankfurter, 

uma primeira minuta do novo projeto estava pronta. Baseado, inicialmente, no British 

Companies Act – tal como defendiam NYSE e IBA, conforme indicado acima –, e formulado 

como aperfeiçoamento ao Projeto Thompson, o novo projeto (“Projeto Rayburn”) acabou 

por constituir o cerne do Securities Act que viria a ser aprovado pelo Congresso dos EUA184.  

 

O Projeto Rayburn, alinhado à orientação de FDR, se limitava às obrigações de 

transparência e de divulgação de informações relativas às ações oferecidas publicamente e, 

diferentemente do Projeto Thompson, não atribuía a qualquer autoridade governamental a 

competência para avaliar – no mérito – a qualidade de determinado valor mobiliário. 

																																								 																					
184 LANDIS, 1959, p. 34. 
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Ampliando as previsões daquele British Companies Act – e é aqui que o Projeto Rayburn se 

distanciava das propostas defendidas por NYSE e IBA acima referidas –, o novo projeto 

previa185 (i) a possibilidade de que o registro de qualquer oferta de valores mobiliários fosse 

suspenso caso fossem verificadas, ulteriormente, falsidades ou inveracidades nas 

informações divulgadas quando do protocolo de seu pedido de registro; (ii) um período de 

espera entre o protocolo da documentação necessária ao registro da oferta e a entrada em 

vigor do respectivo registro, durante o qual os valores mobiliários objeto da oferta em 

registro não poderiam ser comercializados e a FTC poderia analisar os documentos 

protocolados e, eventualmente, requerer alterações e esclarecimentos; (iii) um amplo rol de 

informações obrigatórias a serem divulgadas quando do registro da oferta de valores 

mobiliários perante a FTC; (iv) responsabilidade pessoal de diretores e administradores das 

companhias abertas e de auditores independentes pelas informações divulgadas quando do 

registro de ofertas de valores mobiliários, de forma a garantir a observância dos respectivos 

deveres fiduciários por aqueles e impor aos últimos a necessidade de manterem sua 

independência e profissionalismo; e (v) em estágio embrionário, a diferenciação entre um 

sistema baseado no registro de valores mobiliários e outro baseado no registro de ofertas de 

valores mobiliários – ao qual se vinculava.  

 

O Projeto Rayburn foi primeiramente submetido à audiência privada do House 

Committee on Interstate and Foreign Commerce. Após a exposição do projeto por Felix 

Frankfurter, foi decidido que os trabalhos de aperfeiçoamento de sua redação deveriam ser 

conduzidos por Landis, Cohen e Middleton Beaman, chief legislative draftsman da House 

of Representatives. 

 

Os trabalhos de aperfeiçoamento, que duraram quase dois meses, acabaram por 

agregar os seguintes aspectos às propostas originais do Projeto Rayburn acima referidas: (i) 

a diferenciação entre oferta pública e oferta privada de valores mobiliários – que tinham com 

público alvo determinados investidores mais qualificados –; (ii) o estabelecimento, como 

exceções às obrigações de registro, de ofertas ou transações (vendas) realizadas por outros 

agentes que não emissor, distribuidor ou corretor de valores mobiliários; e (iii) a 

diferenciação de transações secundárias realizadas por acionistas controladores ou não 

controladores, por exemplo, foram alguns desses aspectos. Outro aspecto relevante (formal) 

																																								 																					
185 LANDIS, 1959, pp. 35-36. 
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foi a inclusão de anexos ao projeto contendo a indicação das informações e documentos 

necessários ao registro de determinada oferta de valores mobiliários – o que diminuiria o 

escrutínio dos membros do House Committee on Interstate and Foreign Commerce sobre 

tais requisitos e facilitaria a aprovação do Projeto Rayburn pelo Congresso norte-americano.  

 

Durante referido período, projetos intermediários foram submetidos à análise de um 

subcomitê do House Committee on Interstate and Foreign Commerce formado por cinco de 

seus membros e também presidido por Samuel Rayburn. De acordo com a orientação de 

Rayburn, nenhuma publicidade sobre o Projeto Rayburn seria permitida até que o projeto 

fosse considerado satisfatório pelo subcomitê186. Apesar disso, e considerando as 

disposições do Projeto Thompson anteriormente tornadas públicas, cresciam as 

especulações – e o interesse – entre auditores independentes187, membros da NYSE, bancos 

de investimento e outras entidades de classe188 sobre o conteúdo do Projeto Rayburn. 

 

Exceto pela ampliação do rol de valores mobiliários excetuados das obrigações de 

																																								 																					
186 LANDIS, 1959, p. 38. 
187 Apesar da ausência de publicidade sobre o teor do Projeto Rayburn em elaboração, George O. May, então 
presidente da Price, Waterhouse & Co., enviou ao subcomitê, em março de 1933, memorando contendo 
sugestões de alteração ao Projeto Rayburn. Nos termos do documento referido, sob pena de dificultarem por 
demais o acesso das companhias a recursos disponíveis no mercado de capitais, as iniciativas de regulação do 
mercado acionário deveriam se dar no sentido de garantir que “investors have the opportunity to make their 
investments on the basis of reasonable information”, sem que fosse atribuída a qualquer autoridade 
governamental a competência para “decide either what is the true value of an investment security or even that 
the information available to the investor is all that is needed to enable him to make a wise decision”. 
Especificamente no interesse dos auditores independentes, May argumentou que a definição legal ampla das 
informações contábeis que deveriam ser divulgadas quando do pedido de registro da oferta (i.e., aquelas 
necessárias e suficientes para a tomada de decisão por investidores) gerava problemas para os auditores e 
contadores na medida em que tais informações (por exemplo, relativas à projeção de rentabilidade) eram 
baseadas mais em opiniões do que em fatos. A preocupação com a responsabilização de auditores e contadores 
por declarações falsas (ou, de acordo com May, menos precisas), nesse sentido, fica evidente na manifestação 
de May. Para mais, ver MAY, George O. Memorandum regarding securities bill – H R 4314. Nova York: 
[s.n.], 1933, disponível integralmente em http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1933_0301_Memorandu
mMayT.pdf (consulta realizada em 20 de setembro de 2017).  
188 A mesma preocupação com a possibilidade de responsabilização pessoal, agora de administradores e 
diretores das companhias emissoras de valores mobiliários objeto de ofertas públicas pode ser encontrada na 
proposta de alteração do Projeto Rayburn enviada ao Conference Committee (referido abaixo) pela Chamber 
of Commerce of the State of New York em 4 de maio de 1933. De acordo com o documento, a responsabilização 
dos administradores independentemente de culpa (tal como prevista no Projeto Thompson) afastaria pessoas 
capazes dos cargos de administração e direção das companhias. Nessa linha, “the bill [should be] modified so 
as to provide that officers and directors may rely on expert opinion and advice and be relieved of liability when 
acting in good faith”. Para mais, ver CHAMBER OF COMMERCE OF THE STATE OF NEW YORK. 
Modification of Federal securities bill recommended. Nova York: [s.n.], 1933, disponível integralmente em 
http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1933_0504_ChamberMo
dification.pdf (consulta realizada em 20 de setembro de 2017). 
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registro – que passaram a incluir aqueles emitidos por municípios e pequenas financeiras, 

dentre outros – e pela redução do período prescricional para os ilícitos cometidos sob o 

Securities Act, o Projeto Rayburn não sofreu muitas alterações por sugestões dos membros 

do subcomitê mencionado. 

 

Quando o texto do Projeto Rayburn atingiu redação próxima à redação que seria 

submetida ao plenário do House Committee on Interstate and Foreign Commerce, no 

entanto, membros da NYSE se articularam e convenceram Raymond Moley de que um grupo 

de advogados atuantes na área de mercado de capitais deveria analisar o texto referido e, 

eventualmente, fazer comentários e sugestões de alterações. 

 

Representantes de (i) Sullivan & Cromwell e (ii) Cravath, DeGersdorf, Swaine and 

Wood, então, tiveram acesso ao texto e, reunidos com Landis, Cohen e membros do 

subcomitê encarregado de analisar o projeto de Securities Act, fizeram críticas gerais ao seu 

conteúdo189, principalmente relacionadas ao impacto que tal regulação teria nas atividades 

dos distribuidores de valores mobiliários e no desenvolvimento do mercado acionário190 e 

ao conteúdo dos anexos que indicavam as informações e documentos a serem divulgados191. 

 

Ajustado, o Projeto Rayburn foi então submetido ao plenário do House Committee 

on Interstate and Foreign Commerce. As duas únicas alterações relevantes que sofreu nesta 

ocasião foram (i) ampliar o rol de valores mobiliários isentos de registro para incluir valores 

mobiliários emitidos por bancos nacionais, estaduais ou territoriais supervisionados por 

outros órgãos públicos; e (ii) excepcionar transações que, realizadas por um emissor por 

meio de um distribuidor, não consistissem em oferta ao público (i.e., para permitir que 

																																								 																					
189 LANDIS, 1959, pp. 40-41. 
190 Em linha com o posicionamento da IBA no memorando preparado sobre o Projeto Rayburn quando de sua 
aprovação pela House of Representatives (referido por LANDIS, 1959, p. 40), segundo o qual “the practical 
results (...) will be to suspend the underwriting or distribution of many capital issues by responsible persons. 
(...). The bill as a whole might be exceptionally deflationary in its effects because it affords unreasonable 
interference with honest business. (...). The Act goes beyond publicity and, despite its protestations, would 
encourage the public to believe that the Government has accepted the duty of passing officially upon the safety 
of investments”. 
191 Sobre o conteúdo dos anexos, o próprio Adolf Berle sugerira a Samuel Rayburn a adoção de algumas 
alterações. Para mais, ver BERLE, Adolf. [Carta] 27 de abril de 1933, Washington [para] RAYBURN, 
Samuel, Washington. 1f. Sugestões de informações a serem incluídas nos anexos do Securities Act, disponível 
em http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1933_0427_RayburnBerl
eT.pdf (consulta realizada em 21 de setembro de 2017). 
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distribuidores não precisassem registrar uma oferta privada de valores mobiliários de que 

fossem parte). 

 

Superado o House Committee on Interstate and Foreign Commerce, o projeto foi 

submetido ao plenário da House of Representatives sob procedimento especial de aprovação 

em que alterações somente poderiam ser propostas com a aprovação do presidente do comitê 

encarregado da elaboração do projeto – Samuel Rayburn. Talvez por isso, o Projeto Rayburn 

foi aprovado pela casa sem praticamente nenhuma discussão192. 

 

A aprovação do mesmo Projeto Rayburn no Senate, no entanto, enfrentaria maiores 

dificuldades193. Partindo do Projeto Thompson, os esforços relacionados à elaboração de um 

texto legal alinhado com as orientações de FDR pelo Senate Committee on Banking and 

Currency sofriam a concorrência das investigações da Pecora Commission, então em fase 

avançada. Além disso, durante os trabalho do comitê referido, Hiram Johnson incluiu na 

minuta original um novo Título II, relacionado à regulação de títulos de dívida emitidos por 

Estados estrangeiros e comercializados em território norte-americano, o que tornava 

necessária a realização de um Conference Committee194 para a reconciliação dos pontos de 

divergência entre o projeto de regulação proposto pelo House Committee on Interstate and 

Foreign Commerce – o Projeto Rayburn, alterado conforme indicado acima – e pelo Senate 

Committee on Banking and Currency – o Projeto Thompson, alterado para contemplar o 

Título II proposto por Johnson. 

 

																																								 																					
192 LANDIS, 1959, p. 41. 
193 Os membros do Brains Trust de FDR já antecipavam que a aprovação do Projeto Rayburn no Senate seria 
mais problemática do que seu percurso na House of Representatives. Em carta a James Landis enviada em 5 
de maio de 1933, Benjamin Cohen relata a aprovação tranquila do projeto na House of Representatives – 
segundo ele, “Rayburn remarked he did not know whether the bill passed so readily because it was damned 
good or so damn incomprensible” – e antecipa a discussão relativa ao projeto que serviria de base para os 
trabalhos da Conference Committee (referidos a seguir) – “if Robinson gets the Senate to take up the House 
bill, I don’t think we will have much to worry about, as any bad amendments could then be removed in 
conference. On the hand if the Senate takes up Thompson’s bill, there probably will be little we can do until 
the conference and there we will have a tough fight”. Para mais, ver COHEN, Benjamin. [Carta] 5 de maio de 
1933, Washington [para] LANDIS, James, Cambridge. 1f. Atualizações sobre a aprovação do projeto de lei. 
A íntegra da carta se encontra disponível em http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1933_05_05_Cohen_to_
Landis_t.pdf (consulta realizada em 21 de setembro de 2017). 
194 O Conference Committee era um comitê composto por membros da House of Representatives e do Senate, 
competente para dirimir divergências materiais entre projetos de lei aprovados por cada uma das casas. Seu 
caráter excepcional e sua composição – formado essencialmente por membros dos comitês de cada uma das 
casas encarregados de elaborar e discutir os projetos de lei objeto do Conference Committee – contribuíam 
para elevar o tom das discussões em torno de tais projetos. Para mais, ver RITCHIE, 2010. 
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O primeiro ponto para decisão do Conference Committee consistia na escolha do 

projeto de lei que seria utilizado como base das discussões e trabalhos subsequentes. 

Assumindo a presidência do comitê a convite de Duncan Fletcher, Samuel Rayburn 

submeteu a votação a proposta de Duncan Fletcher de que o Projeto Thompson, tal como 

alterado pelo Senate, fosse a base dos trabalhos do Conference Committee. Por terem todos 

os Senadores membros do Conference Committee votado favoravelmente à sugestão e todos 

os Deputados membros do Conference Committee votado contrariamente a ela, por meio da 

aplicação da regra da unidade195, a proposta de Duncan Fletcher não foi aprovada: o Projeto 

Rayburn passou a ser, então, o texto base para os trabalhos do comitê. 

 

A partir da decisão acima, os trabalhos do Conference Committee foram conduzidos 

em reuniões diárias, sempre sob a presidência de Samuel Rayburn. Ao longo do período em 

que as discussões ocorreram, o Projeto Rayburn recebeu algumas sugestões de alteração por 

Senadores (a exemplo de Randolph Townsend, do Estado de Delaware), pela IBA, por outras 

entidades de classe e pela própria FTC – agência à qual caberia a administração do Securities 

Act imediatamente após sua aprovação. As principais alterações efetivamente 

implementadas diziam respeito196 (i) à redução do período de espera de 30 (trinta) para 20 

(vinte) dias; (ii) ao aumento do período de validade de um prospecto de oferta de valores 

mobiliários de 12 (doze) meses para 13 (treze) meses; (iii) à exclusão de valores mobiliários 

emitidos por autoridades governamentais e bancos das previsões relativas a fraude previstas 

no Projeto Rayburn; (iv) à inclusão da possibilidade de recursos às decisões da FTC para 

qualquer Circuit Court of Appeals competente, não apenas para a corte com jurisdição no 

District of Columbia; (v) à definição legal de declaração falsa197; (vi) à inclusão de valores 

mobiliários emitidos por cooperativas agrícolas na categoria de valores mobiliários isentos 

da obrigação de registro; (vii) à competência para a FTC para determinar a confidencialidade 

de determinados contratos comerciais das companhias emissoras de valores mobiliários 

divulgados quando do pedido de registro das ofertas públicas de tais valores mobiliários; 

(viii) à mitigação da responsabilidade pessoal de especialistas indicados no pedido de 

																																								 																					
195 A regra da unidade é um mecanismo de acordo com o qual, quando há unanimidade entre os membros de 
determinada casa (House of Representatives ou Senate), seus votos são computados como se representassem 
os votos da própria casa, unitariamente. Nesse sentido, na situação acima descrita, a proposta votada não foi 
aprovada – o que implica, necessariamente, que a alternativa a ela teria sido aprovada. Para mais, ver LANDIS, 
1959, p. 45. 
196 LANDIS, 1959, p. 46. 
197 Tradução livre de “misrepresentation”. 
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registro; e (ix) à exclusão da regra – originária do Projeto Thompson – que estabelecia como 

federal offense a oferta de determinados valores mobiliários em determinado estado em 

violação à Blue Sky Law daquele mesmo estado, ainda que devidamente registrada perante 

à FTC. 

 

Das alterações acima incorporadas, o principal ponto de discordância entre o Projeto 

Rayburn e o Projeto Thompson (como alterado pelo Senate) dizia respeito à responsabilidade 

civil dos administradores e diretores das companhias pelas informações fornecidas à FTC 

sob os pedidos de registro de ofertas de valores mobiliários de emissão das respectivas 

companhias. O Projeto Thompson pretendia que a responsabilidade dos administradores e 

diretores pela prestação de declarações falsas à FTC fosse objetiva, “akin to that of an 

insurer’s liability”198. O Projeto Rayburn, por sua vez, estabelecia que a responsabilização 

pessoal dos administradores e diretores deveria se limitar ao descumprimento da obrigação 

de “due care, recognizing that the due care involved was that of a fiduciary”199. As 

disposições do Projeto Rayburn, mais razoáveis, acabaram por prevalecer e, em 27 de maio 

de 1933, o projeto se tornou o Securities Act. 

 

Apesar da ausência de grande oposição parlamentar ao Projeto Rayburn, após sua 

promulgação como Securities Act, havia ainda certo ceticismo por parte dos membros do 

Brains Trust de que a nova regulação seria adequadamente (i) aplicada pela FTC e pelos 

tribunais200 e (ii) observada por seus destinatários (emissores, bancos de investimento, 

distribuidores de valores mobiliários etc.).  

 

Referido ceticismo decorria, em parte, (i) da desconfiança de parte da sociedade (e.g., 

da IBA201) em relação às novas regras e seu impacto no mercado acionário; (ii) da 

																																								 																					
198 LANDIS, 1959, p. 48. 
199 LANDIS, 1959, p. 48. 
200 Benjamin Cohen expressou o sentimento referido a James Landis. Nos termos de COHEN, Benjamin. 
[Carta] 7 de junho de 1933, Washington [para] LANDIS, James, Cambridge, 1f. Após a aprovação nas casas 
do Securities Act, o fato de que o projeto não recebera grande resistência faria com que seus autores tivessem, 
em termos práticos, “parental interest in the darned thing”, o que implicaria que “the rules and regulations 
and the decisions of the courts have as much chance of satisfying [them] as the clothes that strangers might 
choose for our babies”. Íntegra da carta disponível em James M. Landis’ Papers, Harvard Law School Library, 
Special Collections. 
201 Conforme carta enviada por Drumheller, Ehrlichman & White (distribuidora de títulos e valores mobiliários) 
a James Landis, apesar da oposição da IBA ao Securities Act, havia agentes atuantes no mercado acionário que 
apoiavam as regras adotadas. Nos termos de EHRLICHMAN, Ben. [Carta] 15 de novembro de 1933, Seattle 
[para] LANDIS, James, Washington. 2f. Sobre o apoio e oposição ao Securities Act, “of one thing I feel sure, 
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preocupação de algumas categorias profissionais (e.g., dos profissionais de contabilidade) 

com (a) o escopo da responsabilidade pela prestação de declarações falsas à FTC aplicável 

a tais profissionais e (b) as definições do “standard of reasonableness”202 e de 

materialidade203 previstas no Securities Act; e (iii) de questionamentos e dúvidas apontados 

por alguns acadêmicos (inclusive próximos a FDR e ao Brains Trust) acerca da suficiência 

e da adequação do Securities Act para a consecução de seu objetivo de reforma estrutural do 

mercado de ações dos EUA. 

 

Dentre referidos questionamentos – e críticas – por acadêmicos, talvez o argumento 

melhor desenvolvido tenha sido o formulado por William O. Douglas, professor de Direito 

da Universidade de Yale, e George Bates, professor da Graduate School of Business 

Administration da Universidade de Harvard204. 

 

																																								 																					
and that is that the business men of the Northwest are viewing the acts of the Administration and the N.R.A. 
with a sounder perspective and more patience then is the case in the East”. Além disso, “it appears to me that 
securities men, and bankers too, are rather enjoying martyrdom. Some of the key men in the business appear 
very definitely to be of the opinion that it is just a matter of time until the securities business will be operated 
in practically the same way as of old, and that the Securities Act is so severe that it will destroy itself”. Íntegra 
da carta disponível em James M. Landis’ Papers.  
202 Exemplificativamente, o tema foi objeto de panfleto publicado pelo American Institute of Accountants em 
30 de outubro de 1933. Para mais detalhes sobre as responsabilidades dos contadores sob o Securities Act e 
sobre as precauções que tais profissionais deveriam tomar no exercício de sua profissão, ver AMERICAN 
INSTITUTE OF ACCOUNTANTS. Accountants and the Securities Act. Nova York: American Institute 
Publishing Co., 1933, disponível na íntegra em http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1933_1030_Accountants
ActT.pdf (consulta realizada em 21 de setembro de 2017). 
203 A definição mais ampla (menos objetiva) de materialidade – que deveria ser o critério utilizado para 
verificar a obrigatoriedade ou não de divulgação de determinadas informações quando do pedido de registro 
da oferta de valores mobiliários perante a FTC – gerava insegurança nos profissionais de contabilidade uma 
vez que eles poderiam ser responsabilizados, sob o Securities Act, pela não divulgação de informações 
consideradas, por eles, imateriais. A exemplo de sua participação em outros eventos similares organizados por 
outras entidades de classe (e.g., Economic Club of Chicago, IBA), James Landis participou de evento realizado 
perante a New York State Society of Certified Public Accountants para procurar esclarecer, dentre outras 
dúvidas, a definição de materialidade. Nos termos de LANDIS, James. Address of Commissioner James M. 
Landis, of the Federal Trade Commission on the Securities Act of 1933 delivered before New York State Society 
of Certified Public Accountants. Nova York: [s.n.], 1933a, p. 4, “facts become material for the purposes of 
omissions and misstatements when, as a consequence of such omissions and misstatements, non-existent values 
are attributed to a security”. 
204 Faço referência a DOUGLAS, William O.; e BATES, George. The Federal Securities Act of 1933. New 
Haven: Yale Law Journal, vol. XLIII, dezembro de 1933, nº 2. De forma simplificada, os mesmos argumentos 
indicados a seguir foram apresentados por William O. Douglas diretamente a Felix Frankfurter em 
DOUGLAS, William O. [Carta] 8 de dezembro de 1933, Washington [para] FRANKFURTER, Felix, Oxford. 
3f. Comentários e sugestões de alterações ao Securities Act. A íntegra da carta se encontra disponível em 
http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1933_1208_FrankfurterS
ecuritiesT.pdf (consulta realizada em 21 de setembro de 2017). 
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De acordo com Douglas e Bates, por mais relevante que fosse o avanço representado 

pelo Securities Act, em um programa amplo de “social control over finance” ele tinha 

importância secundária205 e limitada206. Isso porque, na opinião dos autores, não havia na lei 

nada que fosse capaz de controlar a loucura especulativa da população americana ou 

eliminar estruturas de capital “wholly unsound” (inclusive o fenômeno de piramidação acima 

referido) na medida em que a ideia de transparência corporativa – que constituía seu cerne 

– era insuficiente para alterar estruturalmente o mercado acionário norte-americano. Seus 

impactos positivos, continuavam, seriam apenas a redução tênue das transações 

essencialmente fraudulentas e a disponibilização ao mercado de um conjunto de informações 

que, após o período inicial de educação dos investidores, poderia tornar mais efetivo o 

mecanismo de precificação dos valores mobiliários negociados. 

 

Em relação aos potenciais impactos negativos do Securities Act, Douglas e Bates 

foram enfáticos ao argumentar que a obscuridade e a indefinição das disposições do 

Securities Act relativas a (i) responsabilidade civil e criminal; (ii) definição legal de valor 

mobiliário; e (iii) agentes sujeitos à responsabilização, por exemplo, iam de encontro às 

próprias finalidades da lei. Se o objetivo do Congresso dos EUA, em linha com a orientação 

de FDR, havia sido o de proteger o público com a menor interferência possível nas atividades 

de companhias honestas, “the Act should be amended promptly not so as to change its 

fundamental principles but in order to make it unambiguous, clear, and consistent”207.  

 

Independentemente da reforma do Securities Act para o esclarecimento do 

significado e da abrangência de suas disposições, Douglas e Bates reconheciam que, sob 

determinadas condições, tais obscuridade e indefinição poderiam servir à autoridade 

competente para administrar a lei como “a powerful weapon (...) with which to control 

financial practices deemed inimical to the public interest”208, tornando-se pontos positivos 

da legislação então criada. 

																																								 																					
205 DOUGLAS, BATES, op. cit., p. 1. 
206 O próprio Felix Frankfurter reconhecia o caráter limitado do Securities Act. De acordo com Frankfurter, 
“[the Securities Act] is a belated and conservative attempt to curb the recurrence of old abuses which, through 
failure of adequate legislation, had attained disastrous proportions. (...) It [is] a modest first installment of 
legislative controls to assure commerce and industry a continuous flow of their necessary capital (...) strong 
insofar as publicity is potent; it is weak insofar publicity is not enough”. Para mais, ver sua entrevista publicada 
pela Times Magazine em agosto de 1933, referida por SELIGMAN, op. cit., p. 71. 
207 DOUGLAS, BATES, op. cit., p. 23. 
208 DOUGLAS, BATES, op. cit., p. 23. 
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De acordo com os autores, no entanto, tal poder transformador da autoridade referida 

(decorrente da obscuridade e da indefinição do Securities Act) somente poderia funcionar 

efetivamente se fosse (i) amplo o suficiente para permitir à autoridade competente adaptar 

as disposições do Securities Act a novas situações, não previstas quando de sua criação, 

exercendo poder regulamentar efetivo; e (ii) concentrado em uma única agência – o que não 

ocorria sob o Securities Act, que atribuía competências à FTC (e.g., poderes para suspender 

ofertas de valores mobiliários, interpretar termos contábeis e comerciais e elaborar normas 

e regulamentações de escopo restrito) e aos tribunais norte-americanos (que eram 

competentes para a aplicação de penalidades civis e criminais). 

 

Nessa ordem de ideias, em linha com as recomendações de Douglas e Bates acima e 

norteada pela mensagem de FDR ao Congresso em 29 de março de 1933209 – segundo a qual 

o Securities Act representava o primeiro passo da regulação que seria criada no sentido de 

proteger investidores – é que deve ser compreendida a elaboração do Securities Exchange 

Act e a criação da SEC, uma nova agência administrativa independente, com competências 

amplas para administrar o Securities Act e regular o mercado acionário dos EUA. Tais 

processos serão o objeto da subseção subsequente. 

 

4.3.2 O Securities Exchange Act 

 

Conforme referido acima, na forma em que foi aprovado, o Securities Act “involved 

a modest grant of regulatory power” para a FTC210. Seu coração consistia na lista de 

informações que deveriam ser divulgadas quando do pedido de registro da oferta de valores 

mobiliários perante a FTC (constantes do Anexo A da lei), que consistiam em dados relativos 

aos negócios do emissor, às suas necessidades de capital, a composição de seus órgãos de 

administração e os custos relativos à emissão de valores mobiliários.  

 

A lei, no entanto, não atribuía à FTC os poderes de atestar a qualidade dos valores 

mobiliários ofertados e não pretendia direcionar ou canalizar recursos para companhias 

atuantes nos setores da economia que mais necessitavam de tais recursos – afastando-se, 

																																								 																					
209 ROOSEVELT, 1933b. 
210 SELIGMAN, op. cit., p. 70. 
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portanto, da racionalidade do planejador (ou de distorção do mercado) acima referida. 

Tampouco atribuía à FTC competência para aplicar as Blue Sky Laws estaduais aplicáveis. 

Oferecia, no entanto, oportunidade para que uma agência administrativa evoluísse e 

passasse, progressivamente, a ocupar espaço de maior relevância na regulação do mercado 

acionário. Tal agência administrativa não seria a FTC, mas a SEC. 

 

Diferentemente do ocorrido com o Securities Act, a elaboração e aprovação do 

Securities Exchange Act pelo Congresso dos EUA esteve sujeita a pressões muito maiores211, 

correlacionadas às pressões para modificação do próprio Securities Act que seguiram sua 

aprovação212. Em ambos os casos, os principais interesses envolvidos – em oposição à 

regulação criada e em criação – eram os da NYSE e da IBA. 

 

Entre junho e agosto de 1933, ataques pela NYSE e pela IBA às disposições do 

Securities Act aprovado em maio se tornaram frequentes. De forma recorrente, as críticas 

formuladas apontavam, principalmente, para a necessidade de alterá-lo no sentido de reduzir 

as incertezas relacionadas à responsabilização pessoal dos agentes responsáveis pelas 

declarações e omissões que acompanhavam o pedido de registro de uma oferta de valores 

mobiliários. 

 

A continuação das investigações e das descobertas da Pecora Commission, 

permitiram a FDR ignorar, por algum tempo, a campanha capitaneada pela NYSE e pela IBA. 

Pouco a pouco, no entanto, membros de seu governo – sob a influência da NYSE e da IBA 

ou desinteressadamente213 – passaram a defender tanto os projetos de reforma do Securities 

																																								 																					
211 PARRISH, op. cit., p. 113. 
212 Após a aprovação do Securities Act, diversos setores da economia e membros do próprio governo FDR 
passaram a atacar a lei e a argumentar, essencialmente, que sua aplicação teria efeitos diversos daqueles 
pretendidos – e.g., provocaria a diminuição das emissões e ofertas de valores mobiliários na medida em que, 
temerosos sobre a aplicação das disposições relativas à responsabilidade por informações falsas ou omitidas, 
os agentes envolvidos nessas atividades não teriam incentivos suficientes para continuar a exercê-las. Análise 
de alguns desses argumentos foi realizada, exemplificativamente, em LANDIS, James. Should the Federal 
Securities Act of 1933 be modified?. Washington: Congressional Digest, vol. 13, nº 5, maio de 1934b, pp. 137-
142. 
213 Deve-se reconhecer que parte da resistência interna que a proposta de regulação das bolsas de valores 
encontrava se devia ao fato de que a regulação do crédito a ser utilizado em transações com recursos de margem 
– que seria contemplada pelo futuro Securities Exchange Act – era de competência do Federal Reserve Board 
(alguns membros do governo, em especial os ligados a Carter Glass, se sentiam desconfortáveis com a mudança 
pretendida). 
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Act sugeridos pela NYSE214 quanto a abordagem defendida pelas bolsas de valores em 

relação à sua própria regulação215 – i.e., o Securities Exchange Act. Os desafios enfrentados 

pelo Brains Trust de FDR entre maio de 1933 e julho de 1934, nesse sentido, diziam respeito 

à oposição tanto externa quanto interna ao governo em relação à regulação do mercado 

acionário e das bolsas de valores. 

 

Na qualidade de membro da FTC desde outubro de 1933, James Landis trabalhou, 

ao lado de John Dickinson, então Assistant Secretary of Commerce, em algumas de tais 

propostas de alteração do Securities Act e de elaboração do Securities Exchange Act. Tendo 

constatado que a diminuição das ofertas de valores mobiliários – atribuída, pela NYSE e pela 

IBA às obscuridades e à rigidez das disposições do Securities Act – resultava, na verdade, da 

sabotagem do Securities Act pela IBA, Landis escreveu a FDR sugerindo a manutenção do 

Securities Act como aprovado anteriormente como demonstração de força política216.  

 

Entre o final do ano de 1933 e o início de 1934, evidenciando o recrudescimento do 

combate entre as ideias de seu Brains Trust e os argumentos da oposição ao Securities Act e 

às propostas de regulação das bolsas de valores que viriam a integrar o Securities Exchange 

Act (defendidos pela NYSE, pela IBA e por facções de seu próprio governo), FDR se 

manifestou publicamente de forma contrária às alterações ao Securities Act – como sugerido 

por Landis – e, por meio de Raymond Moley217, encomendou o primeiro projeto de 

Securities Exchange Act a Benjamin Cohen e Thomas Corcoran. 

																																								 																					
214 Exemplo de tal defesa pode ser encontrado em DICKINSON, John. [Carta] 21 de novembro de 1933, 
Washington [para] BERLE, Adolf, Washington. 1f. Sobre as discussões sobre alteração do Securities Act. A 
íntegra da carta se encontra disponível em http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1933_1121_BerleSecuriti
esT.pdf (consulta realizada em 23 de setembro de 2017). 
215 Sintomáticos, nesse sentido, os comentários de John Dickinson, então Assistant Secretary of Commerce, às 
sugestões de regulação das bolsas de valores formuladas por Adolf Berle. No documento, Dickinson sugere 
que algumas das medidas sugeridas já teriam sido adotadas pela NYSE, contemporiza alguns dos riscos 
apontados por Berle como a serem evitados e discorda de Berle sobre algumas operações que deveriam ser 
proibidas sob a nova lei. Para mais, ver DICKINSON, John. [Carta] 24 de outubro de 1933, Washington [para] 
BERLE, Adolf, Washington. 6f. Comentários às sugestões a serem contempladas pelo Securities Exchange 
Act. Íntegra da carta se encontra disponível em http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1933_1024_Memorandu
mDickinsonT.pdf (consulta realizada em 23 de setembro de 2017). 
216 Em suas palavras (LANDIS, James. [Carta] 4 de dezembro de 1933b, Washington [para] ROOSEVELT, 
Franklin D. 2f. Sobre propostas de fortalecer o Securities Act para evitar sua erosão. Íntegra da carta disponível 
em James M. Landis’ Papers), “the only safe course [is] that of remaining adamant to the Securities Act. Not 
only would there be the danger of appearing not to be able to withstand the pressure of financial interests, but 
the ‘strike’ may well be continued until further modifications again take place”. 
217 MOLEY, op. cit., p. 284. 
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A esta altura, assessores de Ferdinand Pecora – que liderava as investigações da 

Pecora Commission – já haviam começado a trabalhar em um projeto em conjunto com 

Benjamin Cohen. Em 23 de janeiro de 1934, uma minuta preliminar, já revisada por Cohen 

e Landis, foi submetida a Duncan Fletcher e Ferdinand Pecora (membros do Senate 

Committee on Banking and Currency) (“Projeto SEC Cohen”). 

 

Trabalhando paralelamente ao grupo liderado por Benjamin Cohen, a oposição 

interna ao governo de FDR organizada, sob a liderança de John Dickinson, no Dickinson 

Committee218 tornou público – muito provavelmente de forma intencional – um relatório 

com recomendações relativas à regulação das bolsas de valores absolutamente diversas 

daquelas contidas no Projeto SEC Cohen e acompanhado de um projeto de lei alternativo 

(“Projeto Dickinson”). Aparentando representar a orientação geral do governo de FDR – e 

não sua cisão –, o relatório teve repercussões amplas na imprensa e no público. 

 

Em linhas gerais, o Projeto Dickinson, claramente informado pelos interesses da 

NYSE, previa219 (i) o estabelecimento de uma nova agência competente para a administração 

do Securities Act, a qual deveria, (a) na medida do possível, delegar às entidades privadas as 

competências para administrá-las – i.e., a nova agência teria como função supervisionar a 

estrutura de autorregulação já criada e mantida pelas bolsas de valores e aprovar revisões de 

seus regulamentos internos –; (b) ter, entre seus 7 (sete) membros, 2 (dois) representantes 

do público investidor, 2 (dois) representantes das bolsas de valores, 1 (um) representante da 

agricultura e 1 (um) representante da indústria, sendo o presidente do New York Reserve 

Bank seu presidente vitalício; e (ii) a necessidade de condução, pela nova agência, de uma 

série de estudos prévios à adoção de regras e regulamentações restritivas ou proibitivas.  

 

Em face da repercussão pública do Projeto Dickinson e considerando seu 

distanciamento em relação às ideias “governistas”220, Fletcher e Pecora instruíram Cohen 

																																								 																					
218 Os membros do Dickinson Committee eram, dentre outros, (i) Daniel Roper, então Secretary of Commerce; 
(ii) John Dickinson; (iii) James Landis; (iv) Adolf Berle; e (v) Arthur Dean, sócio de Sullivan & Cromwell. 
219 SELIGMAN, op. cit. p. 84. 
220 Exemplificativamente, Landis, Cohen e Corcoran projetavam uma regulação das bolsas que envolveria (i) 
uma agência não composta por representantes das bolsas de valores, (ii) a previsão de competência do Federal 
Reserve Board sobre empréstimos de margem; (iii) manutenção da competência das bolsas de valores para 
disciplinarem seus membros, cabendo recursos de suas decisões para a autoridade governamental e, de forma 



	

	 301 

para que incluísse no Projeto SEC Cohen disposições mais restritivas do que aquelas 

previstas no projeto apresentado a Fletcher e Pecora anteriormente, incluindo (i) um limite 

fixo e objetivo para os empréstimos de margem; (ii) a segregação das atividades 

desempenhadas por corretores e distribuidores de valores mobiliários; e (iii) a proibição dos 

pools de investimento, wash sales, operações combinadas e vendas a descoberto221. 

 

Em face de dois projetos tão distintos – o Projeto SEC Cohen alterado conforme 

acima e o Projeto Dickinson –, FDR, ainda inseguro em relação à preferência popular por 

um deles, enviou ao Senate, em 9 de fevereiro de 1934, mensagem recomendando a adoção 

de regulação para disciplinar as bolsas de valores. Contemporizando a necessidade de tal 

regulação com “os esforços e as medidas tomadas pelas bolsas de valores para corrigir 

abusos óbvios”222, FDR aumentou a pressão sobre o Senate pela continuação dos trabalhos 

de elaboração de uma regulação adequada sem deixar transparecer seu apoio a qualquer dos 

dois projetos até então formulados. 

 

Duncan Fletcher e Samuel Rayburn – o primeiro atuando no Senate e o segundo na 

House of Representatives – introduziram aos comitês aplicáveis de cada uma das casas, em 

10 de fevereiro de 1934, o Projeto SEC Cohen com as alterações indicadas acima (“Projeto 

Fletcher-Rayburn”). As principais disposições do Projeto Fletcher-Rayburn incluíam223: (i) 

a obrigatoriedade de registro perante a FTC para todas as bolsas de valores em 

funcionamento; a FTC teria competência para aprovar (ou não) as regras de organização 

interna das bolsas e as regulações por elas criadas; (ii) limitações objetivas – e fixas – aos 

empréstimos de margem que poderiam ser celebrados por corretores de valores mobiliários 

(tanto como credores de seus clientes quanto como devedores de bancos, quando atuantes 

																																								 																					
geral, competências mais amplas do que a supervisão da estrutura regulatória então existente. Para mais, ver 
PARRISH, op. cit., p. 115. 
221 Para esclarecimento, wash sales eram transações utilizadas para fins tributários, executadas com prejuízo 
para o vendedor para fins de diminuição da base de cálculo sobre a qual incidiria o ganho de capital. Operações 
combinadas eram transações acertadas entre compradores e vendedores determinados, realizadas a valores não 
“de mercado”. Vendas a descoberto, por sua vez, eram as vendas de ações comodatadas com liquidação 
financeira futura. 
222 Em suas palavras (ROOSEVELT, Franklin D. Message to Congress on Regulation by the Federal 
Government of the Operations of Exchanges. Washington: [s.n.], 1934), “[t]he managers of these exchanges 
have, it is true, often taken steps to correct certain obvious abuses. We must be certain that abuses are 
eliminated and to this end a broad policy of national regulation is required”. Íntegra da mensagem disponível 
em http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1934_02_06_FDR_on_St
ock_Exch.pdf (consulta realizada em 23 de setembro de 2017). 
223 PARRISH, op. cit., pp. 116-120. No mesmo sentido, SELIGMAN, op. cit., p. 85. 
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em nome próprio); a ideia era aumentar o valor mínimo da garantia a ser prestada para a 

contratação de um empréstimo de margem, diminuindo o volume total emprestado e 

dificultando a entrada de pequenos investidores no mercado224; (iii) proibição expressa de 

condutas utilizadas para manipular as cotações ou o volume de transações de valores 

mobiliários; exemplificativamente, foram proibidas wash sales, operações combinadas, 

vendas a descoberto e transações com opções; (iv) segregação das atividades de corretores 

e distribuidores de valores mobiliários e proibição das operações, por corretores, em nome 

próprio; e (v) transações envolvendo valores mobiliários realizadas por diretores, 

administradores ou acionistas detentores de 5% (cinco por cento) das ações de determinado 

emissor deveriam ser informadas periodicamente à FTC; todos os lucros obtidos em 

transações como estas no período de 6 (seis) meses seriam ainda recuperáveis pela 

companhia emissora dos mesmos valores mobiliários. Raramente um projeto de lei foi tão 

efetivo em angariar opositores. 

 

Ferdinand Pecora agendou, para a semana seguinte, depoimentos de membros 

relevantes da NYSE à Pecora Commission para tentar angariar apoio político suficiente para 

a aprovação do Projeto Fletcher-Rayburn. A articulação de diversos interesses – de 

emissores, corretores, distribuidores, outros membros da NYSE e do governo225 – por 

Richard Whitney, então presidente da NYSE, no entanto, foi arrebatadora e forçou Pecora, 

Landis e FDR a recuarem226. 

 

Whitney mobilizou políticos e diversos veículos de comunicação em torno dos 

interesses que capitaneava. Sua participação nas audiências públicas sobre o Projeto 

Fletcher-Rayburn foi amplamente divulgada e seus argumentos retoricamente227 

																																								 																					
224 Voltaremos a este ponto no Capítulo 5 deste trabalho, abaixo, mas interessa notar, por ora, como o processo 
de criação institucional da regulação do mercado acionário dos EUA não se enquadra nos conceitos de 
racionalidade de suporte ao mercado ou racionalidade do planejador (ou de distorção do mercado) acima 
referidos. 
225 Richard Whitney concentrou interesses de diversos grupos distintos. Descrição detalhada de tais interesses 
pode ser encontrada em PARRISH, op. cit., pp. 121-125 e SELIGMAN, op. cit., pp. 89-91. A título 
exemplificativo, referimos os interesses (i) de corretores e distribuidores, que teriam de optar por uma das 
atividades que exerciam; (ii) das bolsas de valores localizadas no interior dos EUA (menores, que perderiam 
membros com a proibição das funções de especialistas e floor traders); (iii) do Federal Reserve Board, que 
teria de coexistir com uma FTC competente para disciplinar o crédito de margem; e (iv) da própria NYSE, que 
perderia praticamente toda sua autonomia administrativa. 
226 SELIGMAN, op. cit., p. 89. 
227 Conforme citação em SELIGMAN, op. cit., p. 89, Whitney argumentou que “[t]he FTC’s powers under 
the bill are so great that the commission might not regulate but might actually (...) supervise and manage all 
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apresentados. Além dele, outros 24 (vinte e quatro) presidentes de bolsas de valores 

participaram das audiências. Antes mesmo das conclusões de tais audiências, Landis alertou 

FDR de que o Projeto Fletcher-Rayburn estava sofrendo “a terrific beating”228; em 5 de 

março de 1934, estava morto. 

 

A proposta de Whitney – corroborada pelos demais presidentes de bolsas de valores 

referidos –, pode-se dizer, girava em torno da criação de uma nova agência administrativa229. 

que tivesse por competência (i) coordenar as bolsas de valores e suas atividades de 

autorregulação e, além disso, que tivesse em sua composição pelo menos 2 (dois) 

representantes das bolsas de valores; (ii) alterar limites de margem não previstos na lei. 

 

A derrota do Projeto Fletcher-Rayburn alertou FDR e seu Brains Trust da 

necessidade de buscar apoio de outros setores – e consequentemente, comprometer, em 

parte, as disposições previstas no projeto. Com a legitimidade de sua liderança pela primeira 

vez ameaçada, FDR reforçou publicamente que esperava que o Congresso aprovasse uma 

lei para disciplinar as bolsas de valores – ainda sem manifestar apoio a qualquer das 

propostas – e iniciou a revisão do Projeto Fletcher-Rayburn. 

 

Conduzida por Landis, Cohen e Corcoran, a iniciativa procurou diminuir a 

resistência interna ao governo às propostas de regulação indicadas no Projeto Fletcher-

Rayburn. Reunindo-se com o Federal Reserve Board e com o Treasury Department, FDR e 

os demais propuseram (i) devolver ao Federal Reserve Board a responsabilidade de regular 

empréstimos de margem – ainda que limitados pelo texto do futuro projeto230 –; (ii) 

estabelecer um prazo de ajuste (até janeiro de 1939) para a adequação das margens existentes 

quando da aprovação do Securities Exchange Act – o que evitaria a liquidação ou o 

desfazimento imediatos de um sem número de posições de custódia –; e (iii) redução do 

valor mínimo da garantia para os empréstimos de margem. Tais alterações tinham como 

																																								 																					
stock exchanges [and] establish indirectly a form of nationalization of business and industry which has hitherto 
been alien to the American theory of Federal Government”. 
228 LANDIS, James. [Carta] 6 de março de 1934a, Washington [para] ROOSEVELT, Franklin, Washington. 
1f. Sobre o percurso do Securities Exchange Act. Íntegra da carta disponível em James M. Landis’ Papers. 
229 Segundo MCCRAW, op. cit., p. 180, “in general, Whitney and other opponents of the new laws tried to 
keep implementation out of the hands of the Federal Trade Commission. Landis, George Mathews, and others 
at the FTC had proved too hard on the securities industry for Whitney’s taste. He and his fellow Wall Streeters 
lobbied for the creation of a new and, they hoped, tamer agency”. 
230 PARRISH, op. cit., p. 125. 
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princípio norteador, em linha com as preferências de Landis, o aumento da 

discricionariedade da agência reguladora encarregada da administração da lei e a redução 

das regras e previsões legais que limitariam a sua atuação. 

 

Em 19 de março de 1934, uma nova versão do Projeto Fletcher-Rayburn – alterada 

conforme acima (“Projeto Fletcher-Rayburn II”) – foi submetida à House of Representatives 

e ao Senate, agora com o apoio de todos os setores (antes dissidentes) do governo de FDR. 

Restava, ainda, obter o apoio de deputados e senadores fortemente influenciados pelos 

interesses da NYSE e da IBA. 

 

Reforçando o suporte da administração ao novo projeto, em carta pública enviada 

em 26 de março a Samuel Rayburn e Duncan Fletcher, FDR, reconhecendo publicamente os 

ataques que o Projeto Fletcher-Rayburn II estava sofrendo, expressamente afirmou que não 

via forma de reduzir ou amenizar suas disposições sem comprometer seus objetivos e sua 

aplicação – “a legislation that has teeth in it”231.  

 

Em face do Projeto Fletcher-Rayburn II e da carta pública de FDR de 26 de março, 

Richard Whitney retomou os ataques à proposta de regulação. Defendendo a manutenção da 

estrutura autorregulatória, ainda que com supervisão de uma nova agência administrativa, 

Whitney escreveu diretamente a FDR, em 12 de abril de 1934, para solicitar uma reunião 

presencial em que pudessem discutir algumas das preocupações da NYSE em relação ao 

projeto de lei referido. 

 

Antecipando alguns dos argumentos, Whitney afirmou em tal comunicação que a 

nova versão do Projeto Fletcher-Rayburn ainda mantinha “many of the dangerous and 

																																								 																					
231 Nas palavras de Roosevelt (ROOSEVELT, Franklin D. [Carta] 26 de março de 1934, Washington [para] 
FLETCHER, Duncan; RAYBURN, Samuel, Washington. 1f. Sobre o projeto de Securities Exchange Act 
preparado. Íntegra da carta disponível em http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=14839 (consulta 
realizada em 22 de setembro de 2017)), com grifos nossos, “It has come to my attention that a more definite 
and more highly organized drive is being made against effective legislation to this end than against any similar 
recommendation made by me during the past year. (...). I am certain that the country as a whole will not be 
satisfied with legislation unless such legislation has teeth in it. The two principal objectives are, as I see it: (i) 
First, the requirement of what is known as margins so high that speculation, even as it exists today, will of 
necessity be drastically curtailed; and (ii) Second, vesting the Government with such definite powers of 
supervision over exchanges that it will be able itself to correct abuses which may arise in the future. (...). The 
Bill, as shown to me this afternoon by you, seems to meet the minimum requirements. I do not see how any of 
us could afford to have it weakened in any shape, manner of form”. 
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deflationary features of the original bill”232, reforçando sua opinião de que a aprovação de 

tal projeto seria desastrosa para a economia norte-americana. Além disso, ressaltando que os 

maiores especialistas no assunto (os diretores e os funcionários das bolsas de valores) não 

haviam sido consultados pelos membros dos comitês do Congresso dos EUA encarregados 

de elaborar o projeto de Securities Exchange Act, Whitney afirmou a FDR ser no melhor 

interesse da NYSE a implementação de uma lei equilibrada e adequada sobre a regulação das 

bolsas de valores. Nesse sentido, continuava, foi elaborada a minuta de projeto alternativa 

ao Projeto Fletcher-Rayburn II submetida ao House Committee on Interstate and Foreign 

Commerce em 27 de março de 1934, a qual, preparada pelo departamento jurídico da Boston 

Stock Exchange, contava com a aprovação de 25 (vinte e cinco) das 34 (trinta e quatro) 

bolsas de valores em funcionamento nos EUA (“Projeto NYSE”). 

 

O Projeto NYSE foi brevemente descrito e defendido por Whitney em sua carta a 

FDR. Essencialmente, o projeto (i) outorgava ao Federal Reserve Board o poder de dispor 

sobre os limites de margem – o Federal Reserve Board era, sabidamente, mais próximo dos 

interesses da NYSE e da IBA do que a FTC composta por Landis, Mathews e outros –; (ii) 

propunha o estabelecimento de uma Federal Stock Exchange Commission, com poderes para 

requerer que as bolsas de valores adotassem as regras ou regulações necessárias para o 

fornecimento adequado de informações aos investidores e evitar práticas injustas – sem, no 

entanto, estabelecer tais regras a serem seguidas pelas bolsas –; e (iii) tornava algumas das 

práticas de manipulação de cotações e volumes de negociação crimes federais puníveis com 

multas significativas e prisão.  

 

De acordo com Whitney, a submissão do Projeto NYSE comprovava que as bolsas 

de valores não se opunham à criação de uma legislação efetiva e que sua união na oposição 

ao Projeto Fletcher-Rayburn II decorria da convicção de que o efeito necessário e imediato 

de sua aprovação seria a deflação dos preços dos valores mobiliários e o deslocamento de 

negócios para fora do ambiente de bolsa, o que necessariamente impactaria o programa de 

recuperação econômica de FDR. 

 

																																								 																					
232 WHITNEY, Richard. [Carta] 12 de abril de 1934, Nova York [para] ROOSEVELT, Franklin D., 
Washington. 4f. Sobre o projeto substituto de Securities Exchange Act. Íntegra da carta disponível em 
http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1934_04_12_Whitney_to
_FDR.pdf (consulta realizada em 21 de setembro de 2017). 
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Confrontados pelas diferenças entre o Projeto Fletcher-Rayburn II e o Projeto NYSE, 

os membros do House Committee on Interstate and Foreign Commerce se deixaram 

convencer, em sua maioria, pelos argumentos das bolsas de valores233. Aceitando o Projeto 

Fletcher-Rayburn II como base, as discussões naquele foro acabaram por enfraquecer ainda 

mais referido projeto, excluindo, por exemplo, sua disposição que obrigava transações 

envolvendo valores mobiliários realizadas por diretores, administradores ou acionistas 

detentores de 5% (cinco por cento) das ações de determinado emissor a serem informadas 

periodicamente à FTC. 

 

No Senate Committee on Banking and Currency, o Projeto Fletcher-Rayburn II 

também sofreu alterações: seguindo proposta de Carter Glass – que, assim como a NYSE, 

temia a FTC, que era dominada pelo Brains Trust de FDR –, a FTC e o Federal Reserve 

Board seriam substituídos pela Securities and Exchange Commission, que teria competência 

para regular os limites de margem e empréstimos utilizados no mercado acionário. 

 

Considerando as repercussões das discussões nos dois comitês, FDR passou a admitir 

a possibilidade de alterar o Securities Act – como queriam a NYSE e a IBA – para, 

essencialmente, limitar as disposições relativas à responsabilidade pessoal dos responsáveis 

pelas declarações à FTC ou à nova comissão competente para a administração da lei. 

Diversas reuniões com representantes da IBA foram realizadas nesse sentido e Landis foi 

envolvido na redação de tais alterações – as quais seriam, naturalmente, condicionadas à 

aprovação do Securities Exchange Act. 

 

Depois de defesa acalorada por Samuel Rayburn, o comitê da House of 

Representatives aprovou o Projeto Fletcher-Rayburn II alterado nos termos acima – 

essencialmente enfraquecido – em 4 de maio de 1934. No comitê do Senate correspondente, 

depois de anexar ao Projeto Fletcher-Rayburn II alterado as alterações propostas por Landis 

ao Securities Act, Duncan Fletcher frustrou mais de vinte tentativas de alterar referido 

projeto conseguiu a aprovação do Projeto Fletcher-Rayburn II alterado em 12 de maio de 

1934. 

 

																																								 																					
233 PARRISH, op. cit., p. 132. 
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Dadas as diferenças entre os projetos aprovados nos comitês das 2 (duas) casas, 

novamente foi necessária a realização de um Conference Committee para reconciliação das 

diferenças materiais. 

 

Nesta oportunidade, FDR e Duncan Fletcher tentaram fazer prevalecer, como projeto 

base, o Projeto Fletcher-Rayburn II em sua redação aprovada na House of Representatives – 

em que a autoridade competente pela administração da regulação ainda era a FTC e os limites 

de margem eram mais restritos e objetivamente estabelecidos. Revoltado por não ter sido 

incluído no Conference Committee, Carter Glass renunciou ao Senate Committee on Banking 

and Currency, o que causou a renúncia generalizada de outros senadores e forçou o recuo 

parcial de FDR: o Projeto Fletcher-Rayburn II que seria discutido e, eventualmente, 

aprovado contemplava a criação de uma nova agência, a SEC – tal como previsto na redação 

do Senate Committee on Banking and Currency –, mas mantinha as disposições relativas às 

margens previstas na redação proposta pelo House Committee on Interstate and Foreign 

Commerce. 

 

Em 6 de junho de 1934, após o amplo debate e confronto político sumarizado acima, 

o Projeto Fletcher-Rayburn II (ou o que sobrara dele) foi aprovado por FDR como Securities 

Exchange Act (que somente passaria a produzir seus efeitos em 1º de outubro de 1934). 

Criada, na verdade, como um recuo da administração em prol da aprovação de regras 

relativas às margens, a SEC passaria a ser a autoridade competente para a administração do 

Securities Act (também enfraquecido) e do Securities Exchange Act.  

 

De forma geral, à SEC foram atribuídos poderes amplos e vagos para “use its 

discretion in issuing rules where appropriate ‘in the public interest or for the protection of 

investors’”234, o que representava um mandato extenso, baseado na discricionariedade da 

agência reguladora e na redução das regras e previsões legais que limitariam sua atuação – 

como defendera Landis235. A efetividade da SEC no exercício de tais poderes e 

																																								 																					
234 SELIGMAN, op. cit., p. 100. No mesmo sentido (U.S. SENATE, op. cit., p. 29.), o relatório conclusivo da 
Pecora Commission (encerrada em 1935, após a aprovação do Securities Exchange Act e da criação da SEC) 
referiu os poderes da SEC como discricionários para a manutenção, a critério da SEC, de um “fair and orderly 
market”. 
235 Em memorando preparado por Landis após a aprovação do Securities Exchange Act, Landis afirma 
expressamente “[t]he Securities Exchange Act, perhaps more than any recent legislative measure, relies upon 
administration. Due primarily to the highly technical and sensitive character of the subject matter, broad 
powers of administrative regulation are delegated to the Commission in lieu of specific legislative treatment 
of exchange practices and transactions. The success or failure of the measure rests thus principally upon the 
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discricionariedade, nesse sentido, estaria profundamente condicionada não só à observância 

das competências e obrigações previstas no Securities Exchange Act mas à capacidade 

técnica e política de seus integrantes236. 

 

Em relação às competências e obrigações previstas no Securities Exchange Act, em 

sua redação final, a lei previa, essencialmente237 (i) a competência do Federal Reserve Board 

em relação aos limites do crédito para empréstimos de margem, os quais somente passariam 

a ser aplicáveis a partir de julho de 1937; (ii) a obrigatoriedade de registro de todas as bolsas 

de valores com a SEC (exceto para algumas bolsas muito pequenas), sendo a SEC 

competente para determinar a adoção de determinadas regras de organização interna e de 

regulações pelas bolsas de valores em funcionamento; (iii) a proibição de práticas 

relacionadas a finalidades exclusivamente especulativas, tais como pools de investimento, 

wash sales, operações combinadas e a disseminação de informações falsas relativas a 

cotações e volumes de negociação de ações, sendo que operações utilizando opções e vendas 

a descoberto poderiam vir a ser proibidas, a critério da SEC, após a conclusão de estudo 

preliminar correspondente; (iv) a competência da SEC para elaborar regras contábeis 

padronizadas a serem observadas por companhias emissoras de valores mobiliários listados 

em bolsa na elaboração de suas demonstrações financeiras; (v) a competência da SEC para 

determinar a remuneração de seus funcionários – observadas as regras de remuneração 

aplicáveis a todos os servidores públicos dos EUA –; (vi) a independência entre a 

observância do Securities Exchange Act e das Blue Sky Laws estaduais aplicáveis (i.e., uma 

bolsa, uma companhia ou uma oferta registrada perante a SEC poderia, ainda assim, estar 

em descumprimento com a legislação estadual aplicável); (vii) a proibição do empréstimo 

																																								 																					
vision and technical efficiency of the administrative bodies”. Para mais, ver LANDIS, James. The Securities 
and Exchange Commission. Washington: [s.n.], 1934c, p. 2. Íntegra do memorando disponível em James M. 
Landis’ Papers. 
236 Antes mesmo da aprovação da redação final do Securities Exchange Act, Felix Frankfurter escreveu a FDR 
nesse sentido (“I don’t know, of course, what the final terms of the Act will be, but I do know that the extent 
and effectiveness of the powers conferred by the legislation will depend largely upon the understanding of the 
possibilities under the statute by those charged with its administration”). Para mais, ver FRANKFURTER, 
Felix. [Carta] 23 de maio de 1934, Oxford [para] ROOSEVELT, Franklin D., Washington. 2f. Sobre a nova 
agência administrativa SEC. Íntegra da carta se encontra disponível em http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1934_05_23_Frankfurter
_to_FD.pdf (consulta realizada em 25 de setembro de 2017). 
237 Informações extraídas de LANDIS, 1934d; U.S. SENATE, op. cit., pp. 54-55; e U.S. HOUSE OF 
REPRESENTATIVES. H.R. 9323. Securities and Exchange Act of 1934. 73d. Congress. 1d. Washington: 
Government Printing Office, 1934 (redação original se encontra disponível em http://3197d6d14b5f19f2f440-
5e13d29c4c016cf96cbbfd197c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1930/1934_06_06_Securities_
Exchan.pdf; consulta realizada em 25 de setembro de 2017).  
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de ações por corretores sem a prévia anuência dos titulares das ações objeto do empréstimo; 

(viii) a responsabilidade pessoal de qualquer agente envolvido em uma transação baseada 

em operações expressamente proibidas ou com a finalidade de manipular o mercado 

acionário; (ix) a segregação das atividades de corretores e negociadores (floor dealers) e 

competência para a SEC elaborar regras relativas à segregação das atividades de corretores, 

negociadores (floor dealers) e distribuidores de valores mobiliários conforme viessem a ser 

necessárias para a proteção dos investidores e a manutenção de um mercado justo e 

organizado; (x) a obrigação da SEC de realizar estudo preliminar sobre a necessidade de 

segregação de atividades de corretores e negociadores (floor dealers) até janeiro de 1936; 

(xi) a limitação do exercício concomitante de atividades por corretores e especialistas (o que 

poderia ser excepcionado pela SEC em bolsas de valores menores); (xii) a obrigação de 

registro, perante a SEC, de todos os valores mobiliários ofertados, acompanhados de 

informações da companhia emissora (e.g., organização e estrutura financeira e societária; 

direitos e privilégios dos valores mobiliários ofertados; composição da diretoria e 

administração, além da indicação dos acionistas titulares de mais de 10% (dez por cento) das 

ações da companhia; contratos com partes relacionadas; opções existentes ou a serem criadas 

em relação aos valores mobiliários ofertados; demonstrações financeiras dos 3 (três) 

exercícios anteriores; e contratos com distribuidores de valores mobiliários); (xiii) a período 

de espera para o início da oferta de 30 (trinta) dias contados do protocolo do pedido de 

registro perante a SEC; (xiv) a obrigação da SEC de realizar estudo preliminar sobre o 

mercado de balcão de valores mobiliários até janeiro de 1936, de forma a verificar a 

necessidade de elaboração de regras a respeito de tal mercado; (xv) a obrigação de prestação 

de informações periódicas pelos emissores de valores mobiliários para as bolsas de valores 

e para a SEC; (xvi) a competência da SEC para elaborar regras aplicáveis à obtenção de 

procurações (proxies) por meio do serviço postal norte-americano; (xvii) a obrigação de 

diretores, administradores e acionistas titulares de mais de 10% (dez por cento) das ações de 

uma mesma companhia de informarem à SEC, mensalmente, as transações envolvendo 

valores mobiliários de emissão de tal companhia por eles realizadas; (xviii) a direito do 

emissor de recuperar lucros obtidos por seus administradores ou diretores por meio de 

operações realizadas com valores mobiliários de sua emissão; (xix) a responsabilidade 

pessoal de qualquer pessoa responsável por declaração falsa ou omitida contida no pedido 

de registro da oferta de valores mobiliários perante a SEC; (xx) a competência da SEC para 

suspender, por 12 (doze) meses, o funcionamento de uma bolsa, o registro de uma oferta ou 

o exercício de atividades por um agente envolvido na distribuição e comercialização de 



	

	 310 

valores mobiliários em caso de descumprimento das regras estabelecidas pela SEC; (xxi) a 

obrigação da SEC de realizar estudo preliminar sobre a organização interna das bolsas de 

valores até janeiro de 1935, para verificar necessidade de criação de regulamentação relativa 

a tais estruturas; (xxii) a responsabilidade solidária do controlador de qualquer pessoa 

responsável sob o Securities Exchange Act pelo descumprimento de suas disposições; (xxiii) 

a competência da SEC para conduzir investigações (incluindo colher depoimentos, produzir 

provas etc.) relativas a práticas e condutas no mercado acionário a seu exclusivo critério, 

assim como para provocar o poder judiciário norte-americano com o objetivo de obter 

medidas liminares que possam impedir ou interromper a prática em descumprimento das 

disposições do Securities Exchange Act; (xxiv) a possibilidade de recurso das decisões 

administrativas da SEC para o poder judiciário dos EUA; e (xxv) a penalidades de multa de 

até US$10.000,00 (dez mil dólares) e prisão (de até dois anos) para o descumprimento das 

disposições do Securities Exchange Act. 

 

Em relação às alterações ao Securities Act aceitas por FDR e seu Brains Trust durante 

a negociação do Securities Exchange Act, a principal delas dizia respeito à responsabilidade 

pessoal dos responsáveis pelas declarações falsas ou omitidas no pedido de registro de oferta 

de valores mobiliários, a qual passou a depender de prova da relação entre o dano sofrido 

pelo comprador e a informação falsa ou omitida no pedido de registro.  

 

Por fim, em relação à capacidade técnica de seus integrantes, a SEC – que seria 

composta por 5 (cinco) membros, dos quais nenhum seria representante de bolsas de valores 

ou de outras entidades de classe – foi inicialmente formada por Joseph Kennedy (nomeado 

presidente), George Mathews (ex-membro do FTC), James Landis, Robert Healy (ex-

membro da FTC) e Ferdinand Pecora238. 

 

Apesar de tal formação inicial, a efetividade da SEC no desempenho de suas funções 

– como peça relevante da infraestrutura institucional antecipada por FDR para proteção dos 

																																								 																					
238 Em sua primeira manifestação pública na qualidade de presidente da SEC, Joseph Kennedy foi enfático ao 
apresentar as qualificações técnicas dos membros nomeados. Em suas palavras (KENNEDY, Joseph. Address 
if Hon. Joseph P. Kennedy, Chairman of Securities and Exchange Commission, at National Press Club. 
Washington: [s.n.], 1934), “I believe that this Commission is fortunate in having such men as Mr. Landis, who 
had a large hand in drafting the law; Judge Healy, who did such a splendid service as Chief Counsel of the 
FTC; Mr. Mathews, who is rich in the experience of supervising securities issues; and Mr. Pecora, whose 
striking contributions to public service are well known and deeply appreciated by the people of this country”. 
Íntegra do discurso se encontra disponível em James M. Landis’ Papers. 
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investidores e para a reconfiguração do mercado acionário norte-americano – ainda 

enfrentaria desafios relevantes nos anos subsequentes. Um dos principais desses desafios 

consistiu justamente na administração (depois de aprovado) do PUHCA. O processo de 

criação desta lei consiste no objeto da subseção subsequente. 

 

4.3.3 O PUHCA 

 

A elaboração e a aprovação do PUHCA devem ser entendidas como o último 

movimento relevante do primeiro mandato de FDR na regulação do mercado acionário dos 

EUA. Tendo em vista os avanços representados pelo Securities Act – que instituiu o princípio 

da transparência corporativa como pedra fundamental da infraestrutura institucional 

daquele mercado – e pelo Securities Exchange Act – por meio do qual se criou a agência 

administrativa competente para supervisionar a atuação das bolsas de valores e determinar, 

por meio da criação regulatória, o desenho e as funções que tal mercado viria a assumir na 

economia norte-americana – resta analisar o meio pelo qual FDR procurou aproximar a 

economia financeira à economia real norte-americana. É justamente a essa finalidade que 

serviu o PUHCA. 

 

Ao longo dos anos 1920, movimento significativo de concentração – por meio da 

combinação empresarial, tal como descrita por Brandeis ao se referir ao processo análogo 

que envolveu as ferrovias no início do século XX – caracterizou as companhias que 

desenvolviam as atividades de geração e distribuição de energia elétrica nos EUA239. 

Referido movimento teve como base a piramidação de estruturas societárias por meio das 

quais companhias de participação (as holdings) – além de investment trusts e investment 

companies – passaram a controlar, indiretamente, através de uma longa cadeia de controle, 

as companhias operacionais do setor elétrico. Cada uma das companhias da cadeia de 

controle emitia valores mobiliários – ações e títulos de dívida – distribuídos a investidores 

até o limite máximo suficiente para garantir a manutenção do controle de toda a cadeia por 

poucos indivíduos – em sua maioria, bancos de investimento. 

 

																																								 																					
239 Sintomáticos de tal concentração são os seguintes números, apresentados por PARRISH, op. cit., p. 149: 
aproximadamente 67% da geração total de energia elétrica dos EUA eram controlados por 85 (oitenta e cinco) 
sistemas empresariais em 1914; em 1929, 92% da mesma geração total de energia elétrica eram controlados 
por apenas 16 (dezesseis) companhias de participação. 
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Apesar das evidências de que o sistema não regulado gerava ineficiências e atraso 

tecnológico em benefício de maiores distribuições de dividendos e de vantagens indevidas 

pagas aos controladores, os esforços de regulação das companhias de participação 

controladoras das companhias operacionais prestadoras de serviços públicos foram erráticos 

e insuficientes até 1934.  

 

Como próximo passo de seu programa de reformas, considerando os objetivos 

indicados em seu discurso inaugural e em sua mensagem ao Congresso em 1933 referidos 

acima, após a aprovação do Securities Exchange Act, FDR criou o National Power Policy 

Committee (“NPPC”) com a finalidade principal de conduzir estudos relacionados (i) às 

estruturas societárias das companhias envolvidas na cadeia de geração de energia elétrica e 

(ii) às formas possíveis de simplificá-las de forma a proteger o público consumidor, os 

pequenos investidores e melhorar a prestação de serviços públicos pelas controladas 

operacionais. 

 

Desde o início dos trabalhos da NPPC, FDR expressou sua preferência pela proibição 

completa e extinção das companhias de participação controladoras de companhias 

prestadoras de serviços públicos240. Esta era, também, a orientação proposta pelo relatório 

conclusivo das investigações conduzidas pela Pecora Commission, nos termos do qual 

companhias de participação sem finalidade produtiva – organizadas apenas para pervertir o 

uso das companhias controladas e contornar suas limitações legais – eram contrárias ao bem 

comum, devendo ser extintas prontamente241. 

 

Para alguns dos membros do Brains Trust de FDR – incluindo Felix Frankfurter e 

Adolf Berle –, no entanto, a base da regulação das companhias de participação poderia 

consistir na criação de tributos incidentes sobre dividendos distribuídos entre as companhias 

operacionais e as demais companhias pertencentes a sua cadeia de controle. Dessa forma, 

argumentavam, os excessos e abusos praticados por meio das pirâmides corporativas seriam 

																																								 																					
240 PARRISH, op. cit., p. 154. 
241 Nos termos de U.S. SENATE, op. cit., pp. 393-394, “[t]he magnitude of a corporation is no justification 
for its existence or propagation, nor reason for its abolition or curtailment. The determinative factor is social 
and economic utility. Holding companies serving no productive function, but organized merely to pervert the 
use of controlled companies and to evade their legal limitations, are detrimental to the public welfare. Holding 
companies are a major problem meriting immediate consideration and action”. 
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evitados sem que a própria instituição – companhia de participação – fosse extinta ou 

proibida. 

 

Nesse sentido, também, foram as recomendações da FTC após a conclusão, em 26 

de janeiro de 1935, de um estudo sobre as companhias prestadoras de serviços públicos242. 

Nos termos do relatório da FTC, elaborado com a finalidade de esclarecer que tipo de 

legislação, se aplicável, seria necessário para corrigir eventuais abusos na organização e na 

operação das companhias de participação controladoras de prestadoras de serviço público, 

tais companhias eram utilizadas, dentre outras finalidades, (i) para permitir o máximo 

controle societário a partir do mínimo investimento – o que envolvia “a greedy and highly 

speculative type of organization detrimental to the financial and economic welfare of the 

nation”243; (ii) para a celebração de operações de compra e venda de ativos ou valores 

mobiliários a preços arbitrários, com a finalidade de forjar resultados operacionais; (iii) para 

a celebração de mútuos intercompany em bases desvantajosas para as companhias 

operacionais; e (iv) para evitar, por meio de operações de reestruturação societária, o 

pagamento de tributos ao governo federal dos EUA. 

 

Em uma tentativa de conciliar tais opiniões internas ao governo, Benjamin Cohen 

começou a trabalhar em um projeto de lei que, embora não proibisse por completo a 

existência de companhias de participação, regularia e restringiria sua utilização àquelas 

hipóteses em que as vantagens delas decorrentes pudessem ser demonstráveis (“Projeto 

PUHCA Cohen”). As chaves do projeto então elaborado consistiam (i) na obrigatoriedade 

de registro das companhias de participação perante a SEC; e (ii) na atribuição, à SEC, de 

competência para avaliar as estruturas corporativas existentes e promover ativamente sua 

simplificação – por meio de desinvestimento em companhias que não tivessem relação com 

a atividade conduzida pelo conglomerado ou pela extinção de companhias sem finalidade 

específica – nos casos em que julgasse necessária. 

 

A abordagem proposta encontrou resistência de FDR quando o Projeto PUHCA 

Cohen foi apresentado a ele em 22 de janeiro de 1935. Na opinião do presidente, o projeto 

deveria prever expressamente um cronograma para a adaptação das companhias de 

																																								 																					
242 U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION. Utilities Corporations. Washington: [s.n.], 1935. Íntegra do 
relatório se encontra disponível em James M. Landis’ Papers. 
243 U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION, op. cit., p. 4. 
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participação à regulação criada (referido período seria de 3 (três) anos contados da entrada 

em vigor da nova legislação) e, além, deveria proibir – e extinguir – as companhias de 

participação que não preenchessem condições objetivas estabelecidas pela própria lei244. 

Adicionalmente, deveria ampliar os poderes da Federal Power Commission para que essa 

agência pudesse determinar tarifas mínimas para a comercialização de energia elétrica e 

outros limites e condições para a prestação dos serviços pelas utility companies. O Projeto 

PUHCA Cohen revisto conforme as recomendações de FDR foi, então, submetido às duas 

casas do Congresso dos EUA no começo de fevereiro de 1935. 

 

As audiências relativas ao Projeto PUHCA Cohen no House Committee on Interstate 

and Foreign Commerce se estenderam por dez semanas de debate acalorado (as audiências 

no comitê do Senate correspondente não foram iniciadas até 16 de abril de 1935). A oposição 

ao projeto, incontornável, se concentrava em torno dos interesses245 (i) das agências 

reguladoras das atividades de geração e distribuição de energia elétrica estaduais – que se 

opunham à ampliação de poderes da Federal Power Commission, uma agência federal que 

não deveria poder influenciar preços e outras condições praticados localmente; (ii) de alguns 

dos conglomerados empresariais mais progressistas – que viam com maus olhos as 

limitações geográficas que o Projeto PUHCA Cohen impunha às redes de distribuição 

administradas por uma mesma companhia de participação (nos termos propostos, um mesmo 

grupo econômico somente poderia controlar sistemas integrados de distribuição que se 

estendessem por 2 (dois) estados contíguos); e (iii) de conglomerados empresariais sediados 

em estados ricos em carvão e gás natural (principalmente no norte dos EUA) – que eram 

contrários à atribuição de competência à FTC para regular o comércio interestadual de 

carvão e gás natural (incluída no Projeto PUHCA Cohen por membros do próprio comitê da 

House of Representatives). 

 

Em reposta aos ataques formulados e à inércia das casas do Congresso dos EUA em 

relação à aprovação do projeto, FDR enviou, em 12 de março de 1935, mensagem aos 

deputados e senadores responsáveis requerendo a adoção de regulação relativa às 

																																								 																					
244 Tais requisitos seriam (i) a obtenção de uma certidão emitida pela Federal Power Commission atestando 
que sua existência era necessária para a operação de um sistema integrado geográfica e economicamente que 
servisse 2 (dois) ou mais estados contíguos; ou (ii) a incorporação de tais companhias em outras fosse proibida 
pelas leis estaduais vigentes nos estados em que elas fossem constituídas. Para mais, ver PARRISH, op. cit., 
p. 159. 
245 PARRISH, op. cit., pp. 162-164. 
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companhias de participação e reforçando seus aspectos negativos246. Apesar da mensagem, 

a receptividade dos deputados ao Projeto PUHCA Cohen foi praticamente nula. 

 

No Senate, as audiências correram de forma menos conflituosa. As principais 

alterações ao Projeto PUHCA Cohen original foram orientadas pelos interesses das agências 

reguladoras estaduais – i.e., as competências da Federal Power Commission foram 

significativamente reduzidas, enquanto a maior parte das outras disposições foi mantida. 

Além disso, o projeto discutido não incluía a competência da FTC para disciplinar o 

comércio interestadual de carvão e gás natural (que, conforme referido, foram incluídas no 

projeto discutido na House of Representatives por Samuel Rayburn), o que reduziu a 

oposição de senadores representantes de estados do norte dos EUA ao Projeto PUHCA 

Cohen original. Após duas semanas de discussões, o Projeto PUHCA Cohen alterado foi 

aprovado em 11 de junho de 1935 e enviado ao House Committee on Interstate and Foreign 

Commerce. 

 

No comitê da House of Representatives, após amplo debate entre deputados e a 

considerável redução da influência de Samuel Rayburn, o projeto aprovado pelo Senate foi 

transfigurado. Exemplificativamente, todas as competências atribuídas à Federal Power 

Commission e à SEC foram restritas e as hipóteses de manutenção das companhias de 

participação foram drasticamente ampliadas. Considerando a amplitude das diferenças entre 

os dois projetos aprovados – o do Senate e o da House of Representatives –, mais uma vez 

foi necessária a realização de um Conference Committee para a compatibilização das 

diferenças materiais entre os projetos de lei em aprovação. 

 

A maior questão a ser resolvida na Conference Committee dizia respeito à definição 

de “integrated public-utility system”. O Projeto PUHCA Cohen original e o alterado pelo 

Senate previam que tal sistema integrado somente poderia se estender por 2 (dois) estados 

contíguos, enquanto, pelo projeto da House of Representatives, não apenas as companhias 

de participação poderiam participar e controlar mais do que 1 (um) sistema integrado mas, 

também, tais sistemas não estariam restritos à área geográfica de 2 (dois) estados contíguos 

– i.e., seria possível que uma mesma companhia de participação controlasse mais do que 1 

																																								 																					
246 ROOSEVELT, Franklin D. Message to Congress Recommending Regulation of Public Utility Holding 
Companies. Washington: [s.n.], 1935. Íntegra da mensagem se encontra disponível em 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=15019 (consulta realizada em 25 de setembro de 2017). 
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(um) sistema e tais sistemas poderiam incluir diversos estados distantes. O compromisso a 

que se chegou consistia em manter a definição de “integrated public-utility system” aberta 

(indefinida) e manter a competência da SEC para avaliar, no caso concreto, a ocorrência de 

determinadas condições para, então, determinar a legalidade da manutenção das respectivas 

companhias de participação. Em 26 de agosto de 1935, o Projeto PUHCA Cohen, alterado 

pelo Senate e profundamente modificado pela House of Representatives, foi definitivamente 

aprovado como PUHCA.  

 

De forma geral, em sua redação final, o PUHCA previa247 (i) competências da SEC 

para disciplinar, em relação às companhias componentes dos sistemas controlados por 

companhias de participação, (a) a emissão de valores mobiliários; (b) empréstimos a serem 

contratados; (c) aquisição ou alienação de ativos ou valores mobiliários de sua titularidade; 

(d) empréstimos intercompany envolvendo-as; (e) pagamentos de dividendos; (f) resgates 

de valores mobiliários de sua emissão; (g) contratos de prestação de serviço e outros; e (h) a 

estrutura da companhia de participação controladora; (ii) proibições de compras e vendas de 

valores mobiliários, assim como celebração de empréstimos, por companhias de participação 

ou qualquer de suas controladas sem a autorização da SEC aplicável; (iii) proibição de que 

companhias de participação ou qualquer de suas controladas tivessem, como membros de 

seus órgãos de administração, representantes de bancos comerciais, bancos de investimento, 

de associações de bancos, dentre outros, a partir de agosto de 1936; (iv) obrigatoriedade de 

registro de todas as companhias de participação perante a SEC; (v) competência da SEC para 

excepcionar determinadas companhias e conglomerados da observação das disposições do 

PUHCA (e.g., em casos de conglomerados cujas atividades se limitem a um único estado); 

(vi) obrigação da SEC de, até janeiro de 1938, examinar as companhias de participação 

registradas e suas controladas e determinar as formas pelas quais tais sistemas e estruturas 

podem ser simplificados com o objetivo de equilibrar os poderes de voto dos respectivos 

acionistas e a distribuição de ativos e obrigações entre as companhias componentes do 

conglomerado tendo em vista as necessidades de um “integrated public-utility system”; (vii) 

competências da SEC para determinar a cada companhia de participação registrada que 

tomem as medidas necessárias para que suas atividades (e de suas controladas) sejam 

limitadas a um único sistema integrado ou mais (o que dependerá da aprovação prévia da 

																																								 																					
247 OSTRANDER, E. D. The Public Utility Holding Company Act of 1935. Madison: University of Wisconsin 
Press, The Journal of Land & Public Utility Economies, vol. 12, nº 1, 1936, pp. 49-59. 
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SEC e da verificação de critérios objetivos previstos no PUHCA); (viii) competência da SEC 

para determinar a cada companhia de participação a extinção de todas as companhias de 

participação que sejam controladas por 2 (dois) andares ou mais de companhias de 

participação – i.e., somente eram permitidas estruturas de companhias de participação com, 

no máximo, 2 (dois) andares societários em relação à companhia operacional – ou que 

adotem outra estrutura mais simples, a critério da SEC; e (ix) direito da SEC de aplicar para 

o Poder Judiciário norte-americano para forçar o cumprimento de suas determinações pelas 

companhias de participação e suas controladas.  

 

Nesse sentido, considerando o escopo amplo de competências atribuídas à SEC, a 

exemplo do ocorrido com o Securities Exchange Act, a efetividade do PUHCA na 

consecução de suas finalidades e motivações dependeria amplamente de sua administração 

e aplicação por aquela agência.  

 

Já na condição de presidente da SEC, James Landis reconheceu, em 28 de setembro 

de 1935, a magnitude dos desafios assumidos pela agência sob o PUHCA248. Com suas novas 

competências, a SEC foi instruída a fazer muito mais do que inspirar “truth telling” nas 

atividades de distribuição de valores mobiliários: passou a ter papel ativo na reestruturação 

– literalmente – de diversos setores da economia norte-americana, além do redesenho e da 

ressignificação das instituições que formavam seu mercado de ações. Os anos subsequentes, 

no entanto, mostrariam que tais desafios somente seriam superados por meio da confirmação 

judicial, pela United States Supreme Court, da competência da SEC sob o PUHCA249. 

 

*** 

 

																																								 																					
248 Em suas palavras (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Speech by Chairman James 
M. Landis of the Securities and Exchange Commission. Washington: [s.n.], 1935, p. 1), “[o]ur Commission 
stands at the threshold of an immense undertaking. We are charged with the realization of certain objectives 
which will require years of patient and diligent effort”. 
249 Faço referência ao caso Electric Bond and Share vs. SEC, de 1938, em que a United States Supreme Court 
decidiu pela constitucionalidade do PUHCA – ainda que se abstendo de decidir sobre a aplicação de suas 
disposições mais controversas –, forçando as companhias de participação a se registrarem perante a SEC e 
permitindo que a SEC, após litigar com as respectivas partes posteriormente, pudesse exercer seu direito-dever 
de determinar a reorganização societária de tais conglomerados econômicos. Sobre a relação entre a United 
States Supreme Court e as agências administrativas que caracterizaram o New Deal, incluindo a descrição do 
caso Jones vs. SEC (em que a corte decidiu pelo direito de Jones de retirar pedido de registro de oferta de 
valores mobiliários antes de sua entrada em vigor), ver TUSHNET, Mark. Administrative Law in the 1930s: 
the Supreme Court’s Accommodation of Progressive Legal Theory. Durham: Duke University School of Law, 
Duke Law Journal, vol. 60, nº 7, 2011, pp. 1565-1637. 
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Diante de todo o exposto, é possível afirmar, em síntese, que o processo de criação 

das principais instituições componentes da infraestrutura institucional do mercado de ações 

dos EUA envolveu, de um lado, intenso embate entre interesses e influências conflitantes e, 

de outro, demonstração da força política de FDR e seus aliados – incluindo seu Brains Trust 

– que o levaria a vencer eleições presidenciais por mais 3 (três) mandatos consecutivos. 

 

Considerando o escopo e os objetivos deste trabalho, apresentados os principais 

fatores que influenciaram a conformação de tais instituições – i.e., (i) o contexto histórico 

em que se deu seu processo de criação; (ii) a orientação ideológica de seus idealizadores; e 

(iii) os principais interesses envolvidos em seus processos de aprovação legislativa –, resta 

identificar, a partir da análise de tais instituições à luz daqueles fatores de influência, o 

aspecto que, como se argumentará, distingue a experiência de regulação do mercado 

acionário norte-americano do processo análogo ocorrido no Brasil descrito na Parte II deste 

trabalho: a consideração da realidade dos EUA, e de seu mercado acionário, como substrato 

e como objeto de tal regulação. A este propósito se dedica o Capítulo 5 deste trabalho, a 

seguir. 
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Capítulo 5 – A inserção da regulação e do mercado acionário no projeto 

do New Deal 
 

O New Deal foi o conjunto de políticas, iniciativas, obras públicas e reformas 

institucionais que, preliminarmente delineadas ainda na campanha eleitoral de FDR no início 

dos anos 1930, constituiu seu plano de governo depois de eleito presidente dos EUA, por 

ampla maioria, em 1932. Usualmente compreendido como um conjunto de medidas 

coordenadas e implementadas em resposta à Grande Depressão, depressão econômica de 

que a quebra da NYSE em outubro de 1929 é normalmente considerada estopim e que se 

estendeu por praticamente toda a década de 1930, o New Deal tinha, na realidade, agenda 

muito mais ampla do que propriamente aliviar os efeitos econômicos e sociais deletérios da 

crise econômica por que passavam os EUA: identificado por FDR com seu próprio governo 

(se eleito), seu objetivo seria reequilibrar a sociedade norte-americana, estabelecer “a new 

deal for the American people” e “to restore America to its own people”250. 

 

O discurso de FDR de 2 de julho de 1932, em que o candidato aceitou a nomeação 

do Partido Democrata para representar o partido nas eleições daquele ano, define 

simbolicamente os contornos e orientação gerais de sua futura administração – e do New 

Deal, seu plano de governo –: (i) transparência251; (ii) progressivismo – no sentido de 

oposição ao conservadorismo252; (iii) aderência à realidade norte-americana253; (iv) 

percepção do distanciamento entre a economia real e a economia financeira254; (v) eficiência 

																																								 																					
250 Ambas as citações de ROOSEVELT, Franklin D. Address Accepting the Presidential Nomination at the 
Democratic National Convention in Chicago. Chicago: [s.n.], 1932. Íntegra do discurso se encontra disponível 
em http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=75174 (consulta realizada em 27 de setembro de 2017). 
251 Nos termos de ROOSEVELT, 1932, “[m]y friends, may this be the symbol of my intention to be honest 
and to avoid all hypocrisy or sham, to avoid all silly shutting of the eyes to the truth in this campaign”. Em 
relação especificamente ao mercado acionário, “(...) calling for letting in of the light of day on issues of 
securities, foreign and domestic, which are offered for sale to the investing public”. 
252 Nos termos de ROOSEVELT, 1932, “[l]et it also be symbolic that in so doing I broke traditions. Let it be 
from now on the task of our Party to break foolish traditions. We will break foolish traditions and leave it to 
the Republican leadership, far more skilled in that art, to break promises”. 
253 Nos termos de ROOSEVELT, 1932, “[l]et us now and here highly resolve to resume the country’s 
interrupted march along the path of real progress, of real justice, of real equality for all of our citizens, great 
and small”. 
254 Em diversas passagens de ROOSEVELT, 1932, FDR destaca que a prosperidade dos anos 1920 não 
resultou em preços menores, salários maiores ou dividendos maiores, mas foi apropriada pelos bancos de 
investimento e consumida pelo mercado de capitais de Nova York. 
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administrativa255; (vi) oposição ao radicalismo256; (vii) preocupação social257 e com o 

emprego258; e (viii) justiça social259. 

 

Norteado por tais princípios e preocupações, diferentemente da compreensão 

frequente, o New Deal não constituía, desde sua concepção, um plano de governo 

detalhadamente determinado, mas tinha como instrumento e base de funcionamento a 

experimentação institucional e a utilização ampla da estratégia de tentativa e erro. Nas 

palavras de Moley, o desenvolvimento do New Deal entre 1932 e 1937 se assemelhava ao 

som produzido por uma orquestra que iniciara uma apresentação de forma ensaiada e, 

depois, começara a improvisar260. 

 

Nessa ordem de ideias, orientado pelos princípios e preocupações sintetizados por 

FDR referidos anteriormente e utilizando como instrumento a experimentação institucional, 

o New Deal se estendeu por praticamente todas as áreas da realidade norte-americana e 

representou verdadeira revolução em relação à ordem política, econômica e social que o 

antecederam261: exemplificativamente, (i) o escopo de atuação e de intervenção do Estado 

																																								 																					
255 Nos termos de ROOSEVELT, 1932, “[a]s an immediate program of action we must abolish useless offices. 
We must eliminate unnecessary functions of Government – functions, in fact, that are not definitely essential 
to the continuance of Government. We must merge, we must consolidate subdivisions of Government, and, like 
the private citizen, give up luxuries which we can no longer afford”. 
256 Nos termos de ROOSEVELT, 1932, “(...) let us keep always present with us some of the ideals of the 
Party: The fact that the Democratic Party by tradition and by the continuing logic of history (...) is the bearer 
of liberalism and of progress and at the same time of safety to our institutions. (...) To meet by reaction that 
danger of radicalism is to invite disaster. (...) The way to meet that danger is to offer a workable program of 
reconstruction (...)”. 
257 Nos termos de ROOSEVELT, 1932, “[t]here are two ways of viewing the Government’s duty in matters 
affecting economic and social life. The first sees to it that a favored few are helped and hopes that some of 
their prosperity will leak through, sift through, to labor, to the farmer, to the small business man. That theory 
belongs to the party of Toryism, and I had hoped that most of the Tories left this country in 1776. But it is not 
and never will be the theory of the Democratic Party”. 
258 Nos termos de ROOSEVELT, 1932, “[y]es, I have a very definite program for providing employment by 
that means [by creating aggregate demand through public works]. (...). That will put men to work, and that is 
an example of the action that we are going to have”. 
259 Nos termos de ROOSEVELT, 1932, “[t]hroughout the Nation, men and women, forgotten in the political 
philosophy of the Government of the last years look to us here for guidance and for more equitable opportunity 
to share in the distribution of national wealth”. 
260 Em suas palavras (MOLEY, op. cit., pp. 369-370), “[b]ut to look upon these policies as the result of a 
unified plan was to believe that the accumulation of stuffed snakes, baseball pictures, school flags, old tennis 
shoes, carpenter’s tools, geometry books, and chemistry sets in a boy’s bedroom could have been put there by 
an interior decorator. Or, perhaps, it would be more apt to say that the unfolding of the New Deal between 
1932 and 1937 suggested the sounds that might be produced by an orchestra which started out with part of a 
score and which, after a time, began to improvise”. 
261 Nas palavras de COHEN, A., op. cit., p. 14, “[t]he Roosevelt revolution created modern America. When he 
took office, the national ideology was laissez-faire economics and rugged individualism, and the federal 
government was small in scope and ambition. ‘The sole function of government is to bring about a condition 
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na realidade (especialmente na economia) foi drasticamente ampliado; (ii) os mecanismos à 

disposição do Estado para promover tal intervenção foram aperfeiçoados262; (iii) a função 

do Direito – como mecanismo de criação institucional e intervenção estatal – foi redefinida 

em linha com as ideias do progressivismo e do realismo jurídico norte-americano263; e (iv) 

as formas preponderantes de intervenção estatal, de formulação de políticas públicas e de 

criação institucional passaram do planejamento centralizado para um modelo associativo de 

governança, com maior participação de seus destinatários264. É justamente à luz de tais 

transformações políticas, econômicas e sociais e como parte relevante de tais movimentos 

																																								 																					
of affairs favorable to the beneficial development of private enterprise’, Hoover had declared in 1931. 
Roosevelt and his advisers introduced a new philosophy, one that held that Americans had responsibilities to 
one another, and that the government had a duty to intervene when capitalism failed. He proselytized for this 
new philosophy in his speeches, fireside chats, and press conferences, and he made it a reality with the policies 
he put in place”. 
262 Faço referência à emergência das agências administrativas que caracterizaram o Estado Administrativo 
norte-americano no final da década de 1930, as quais representavam mecanismo apropriado para a resolução 
de problemas complexos inerentes à modernidade e para os quais a divisão tradicional de poderes entre Poder 
Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário não oferecia solução satisfatória. Voltaremos ao ponto na 
subseção 5.2.3, abaixo. No mesmo sentido, ver LANDIS, 1966, p. 1, segundo o qual “[i]n terms of political 
theory, the administrative process springs from the inadequacy of a simple tripartite form of government to 
deal with modern problems”. Para comentário relativo às agências administrativas norte-americanas antes 
mesmo do New Deal, ver RITCHIE, 1980, pp. 1-2, segundo o qual “[b]efore the New Deal, the federal 
regulatory commissions played only a minor role in overseeing the American economy. (...) Creation of the 
new independent agency was an admission on the part of Congress that it could not devote sufficient long-
range attention to the complex shifts and circumstances of industrial growth, nor could it find the time to meet 
each crisis separately. Acknowledging the need for action, yet refusing to concede to the executive branch its 
constitutional authority to regulate interstate commerce, Congress adopted the independent commission as its 
solution”. 
263 Nos termos de RITCHIE, 1980, p. 30, “[b]y 1933 Landis and other students of the era would take to 
Washington a more pragmatic concept of law than any other group of lawyers and administrators had ever 
before carried with them. They would give a framework of legal realism to the New Deal, which would free it 
from the inhibitions of legal traditionalism and would perfectly fit the flexible approach of Franklin D. 
Roosevelt”. No mesmo sentido, O’BRIEN, Justin. Back to the future: James M. Landis, regulatory purpose 
and the rationale for intervention in capital markets. In: O’BRIEN, Justin; GILLIGAN, George. Integrity, 
risk and accountability in capital markets – regulating culture. Portland: Hart Publishing, 2013, p. 45, segundo 
o qual “[f]or the progenitors of the original administrative state, the aim was not to operate within accepted 
paradigms – legal, institutional and theoretical – but to destabilize them by creating an alternative reality, one 
that legitimated state intervention. Extending far beyond the narrow realm of banking and securities 
regulation, the New Deal was designed to recalibrate society itself through the guidance of neutral experts”. 
264 Síntese precisa de tais características e impactos do New Deal pode ser encontrada em O’BRIEN, 2013, 
pp. 58-59. Segundo o autor, “Critically, notwithstanding this failure, the initial success of the New Deal 
experiment can be traced to the combination of five ideational and political economy factors. First, the policy 
imperatives of the initial Roosevelt administration (1932-36) advanced the necessity and legitimacy of state 
intervention. Second, the policy imperatives were predicated on a rebalancing of private rights and public 
duties, a strategy that was subsequently overwhelmingly endorsed at the ballot box in 1936. Third, initial 
judicial skepticism that rendered legislative action unconstitutional was overcome by a progressive whittling 
away of the influential freedom of contract model, the growing institutionalization of judicial restraint and, in 
part, through an unconsummated but nevertheless real threat in 1937 following Roosevelt’s comprehensive 
electoral victory to ‘pack the court’ unless the judiciary accepted political will. Fourth, the nascent 
administrative agencies, in particular the Securities and Exchange Commission, placed a ‘cop on the beat’, 
doing much to restore public confidence. Fifth, however, the initial emphasis was not on direct enforcement 
but changing industry practice through an associational model of governance”. 
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que deve ser compreendido o processo de criação da infraestrutura institucional do mercado 

acionário dos EUA descrito no Capítulo 4 antecedente. 

 

Considerando (i) o escopo deste trabalho e (ii) as conclusões apresentadas no 

Capítulo 4, assim como (iii) as características fundamentais do New Deal e as 

transformações operadas por referido programa detalhadas acima, cabe a este Capítulo 5 

identificar e definir um dos, senão o principal, aspectos distintivos de tal processo de criação 

institucional em relação ao processo análogo de estabelecimento da infraestrutura 

institucional do mercado acionário brasileiro apresentado na Parte II deste trabalho. Referido 

aspecto distintivo, como se argumenta a seguir, consiste justamente na aderência de tal 

processo criativo, da infraestrutura institucional do mercado acionário criada e do próprio 

mercado acionário dos EUA – redesenhado institucionalmente – aos contornos e orientações 

do New Deal. 

 

Em outras palavras, o que se pretende evidenciar adiante é que a identificação da 

infraestrutura institucional do mercado acionário norte-americano com o New Deal – sua 

inserção em tal programa e, simultaneamente, suas contribuições para a implementação dos 

objetivos que o norteavam – constitui o principal aspecto distintivo da experiência dos EUA 

em relação a experiências de regulação do mercado acionário implementadas por outros 

países – em especial, o Brasil. 

 

Referida identificação se evidencia em uma multiplicidade de aspectos, os quais 

podem ser melhor observados se analisados a partir de 2 (duas) perspectivas distintas e 

complementares. A primeira de tais perspectivas consiste na consideração da realidade 

norte-americana como substrato orientador do processo de criação institucional, como o 

local knowledge265 necessário – embora não suficiente – para a efetividade institucional. A 

análise de determinados aspectos do processo de criação da infraestrutura institucional do 

mercado acionário dos EUA sob essa perspectiva, se argumenta, é capaz de evidenciar a 

identificação de tal processo com (i) a transparência; (ii) o progressivismo; (iii) o 

experimentalismo; (iv) a aderência à realidade norte-americana; e (v) a eficiência 

administrativa que informaram o New Deal. 

 

																																								 																					
265 Ver nota de rodapé nº 4 da Parte III deste trabalho, acima. 
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A segunda de tais perspectivas, por sua vez, está relacionada à compreensão da 

realidade-norte-americana como objeto passível de transformação por meio da imaginação 

e da ressignificação institucionais. A análise de outros aspectos do processo de criação da 

regulação do mercado de ações norte-americano sob tal perspectiva evidencia, como se 

argumenta abaixo, a congruência do processo referido com os princípios de (i) eficiência 

administrativa; (ii) oposição ao radicalismo; (iii) aproximação entre a economia real e a 

economia financeira; e (iv) preocupação e justiça sociais que também caracterizaram o New 

Deal. 

 

Sob uma ou outra das perspectivas referidas, todos os aspectos do processo de criação 

da infraestrutura institucional do mercado acionário dos EUA a seguir identificados, na 

medida em que concorreram para (i) ampliar o escopo de atuação e de intervenção do Estado 

na realidade; (ii) aperfeiçoar os mecanismos à disposição do Estado para promover tal 

intervenção; (iii) redefinir a função do Direito como instrumento de transformação da 

realidade; e (iv) transformar as formas preponderantes de intervenção estatal, aumentando a 

participação de seus destinatários, representaram, simultaneamente, fator crucial para o – e 

reflexo direto do – sucesso do New Deal. 

 

É à identificação e à análise de tais aspectos do processo de criação do Securities Act, 

do Securities Exchange Act e do PUHCA e de sua relação com as orientações que 

informaram o New Deal que se dedicam as subseções subsequentes. 

 

5.1 A consideração da realidade como substrato 

 

A análise das informações apresentadas no Capítulo 4 antecedente permite identificar 

3 (três) aspectos do processo de criação da infraestrutura institucional do mercado de ações 

dos EUA nos anos 1930 que evidenciam ter sido a consideração da realidade norte-

americana como substrato um de seus principais aspectos orientadores. Tais aspectos, tal 

como detalhados nas subseções a seguir, relacionam-se igualmente (i) à transparência; (ii) 

ao progressivismo; (iii) ao experimentalismo; (iv) à eficiência administrativa; e (v) à 

aderência à realidade norte-americana que informaram todo o programa do New Deal, 

refletindo a inserção daquele processo criativo neste programa de governo. 
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5.1.1 Consideração do mercado acionário previamente existente 

 

O primeiro desses aspectos consiste na consideração do mercado acionário 

previamente existente – incluindo (i) os agentes nele atuantes e seus interesses; (ii) os 

problemas266 efetivamente enfrentados por, e as práticas frequentes de, emissores de valores 

mobiliários, bancos de investimento, corretores e, sobretudo, investidores no dia-a-dia do 

mercado de ações, com especial destaque para (a) a ausência de informações corporativas 

disponíveis, completas e verdadeiras, necessárias para a tomada de decisão refletida e 

informada por investidores, e (b) a concentração econômica aguda – na elaboração dos textos 

que viriam a ser aprovados como Securities Act, Securities Exchange Act e PUHCA. 

 

Se, por um lado, os amplos debates legislativos que envolveram a aprovação de tais 

leis – e que contaram com ampla participação e influência da IBA, da NYSE, da ABA e de 

outras entidades de classe – serviram à compreensão, pelos legisladores, dos principais 

interesses daqueles grupos e setores da sociedade (ainda que para confrontá-los com os 

interesses e o bem comum267), por outro, a disciplina (i) dos limites para transações com 

recursos de margem, postos sob a competência do Federal Reserve Board e expressamente 

limitados pelo texto do Securities Exchange Act; (ii) das vendas a descoberto, das operações 

combinadas, dos pools de investimento e das wash sales, que foram proibidas ou submetidas 

a estudos posteriores pela SEC, nos termos do Securities Exchange Act; (iii) das companhias 

de participação e de seu processo obrigatório de extinção, submetidos à SEC, nos termos do 

PUHCA; e (iv) das bolsas de valores enquanto mecanismos de autorregulação e aplicação 

de penalidades no mercado de ações por meio de sua submissão à aprovação e supervisão 

da SEC, nos termos do Securities Exchange Act, reflete a preocupação de FDR e de seu 

																																								 																					
266 Dentre os problemas incluem-se, também, aqueles enfrentados pelos reguladores dos estados em que vigiam 
Blue-Sky laws. De acordo com James Landis (LANDIS, 1934b, p. 137), tais problemas foram também 
considerados na elaboração do Securities Act: “[m]any of its features, with variations suitable to the form of 
financing in this country and to the constitutional limitations upon federal power, have been drawn from the 
English Companies Act, which represents the culmination of almost a hundred years of struggling with this 
problem abroad. Since 1911 most of our forty-eight states have been developing forms of securities legislation 
and much of the experience of these states has gone into the federal act”. 
267 A exemplo do que sugere James Landis ao se referir às pressões por alterações ao Securities Act após sua 
aprovação (LANDIS, 1933b): “[a] definitive assurance that the Act will be modified only as experience 
dictates and that such experience is at present lacking will go far to bring about a spirit of working with the 
Act. The hope that the Act will be shortly modified has been responsible for the organization of ‘strike’ activities 
against the Act (...). Changes seemingly innocuous may open wide opportunities for evasion, and the delegation 
of this task to those not wholeheartedly for the effectuation of the principles of the Act is an invitation to 
subversion of its major objectives. Unfortunately the pressure of the force outlined above has created a 
situation where the only safe course seems to be that of remaining adamant on the Securities Act”. 
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Brains Trust de enfrentar, respectivamente, (a) a emergência da especulação (itens (i) e (ii)); 

(b) a piramidação e o distanciamento entre propriedade e controle societário (item (iii)); e 

(c) a captura dos órgãos reguladores por grupos de interesse (item (iv)), alguns dos principais 

problemas que afetavam o mercado de ações dos EUA nos anos 1920 e 1930.  

 

Também (i) nas obrigações de divulgação de informações corporativas pelas 

companhias emissoras de valores mobiliários ofertados publicamente, as quais foram 

submetidas a registro perante a FTC e, posteriormente, à SEC, nos termos do Securities Act 

e do Securities Exchange; e (ii) na proibição de controle, por uma mesma companhia de 

participação, de mais de 1 (um) sistema integrado de geração e distribuição de energia 

elétrica, nos termos do PUHCA, é possível identificar a preocupação de FDR e dos membros 

do Brains Trust com, respectivamente, (a) a emissão e distribuição de valores mobiliários 

fraudulentos268, sem qualquer lastro, representantes de pedaços de céu-azul; e (b) a 

concentração269 de recursos e de poder de controle de setores inteiros da indústria nas mãos, 

sobretudo, de bancos de investimento, igualmente marcantes – e prejudiciais ao 

desenvolvimento – do mercado acionário dos EUA ao longo das primeiras décadas do século 

XX. 

 

Nessa ordem de ideias, em relação aos princípios que informaram o New Deal, é 

possível afirmar que a consideração dos agentes, das práticas e dos problemas que 

caracterizavam o mercado acionário existente previamente à criação da infraestrutura 

institucional descrita anteriormente evidencia a (i) aderência à realidade, (ii) o 

																																								 																					
268 Em seu primeiro discurso como presidente da SEC, Joseph Kennedy expressamente manifestou, como 
objetivo da atuação da SEC, reafirmar ao investidor a proteção de seus interesses por meio do combate a 
determinadas práticas. Em suas palavras (KENNEDY, J., 1934, p. 2), “I conceive it to be an important part of 
the job we are trying to do here in the S.E.C. to reassure capital as to its safety in going ahead and to reassure 
the investor as to the protection of his interests, by restricting certain practices which have proved to be 
detrimental to their interests, and by making available adequate information to the public upon which it can 
act intelligently”. 
269 Nos termos de U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION, 1934, p. 7, “[t]he holding company in the utility 
field has been the chief device by which the control and ownership of operating companies has been rapidly 
concentrated into fewer and fewer hands with every prospect that the process will continue on to a nation-wide 
monopoly unless there be governmental regulation”. No mesmo sentido, ROOSEVELT, 1935, segundo o qual 
a companhia de participação era “a corporate invention which can give a few corporate insiders unwarranted 
and intolerable powers over other people's money. In its destruction of local control and its substitution of 
absentee management, it has built up in the public utility field what has justly been called a system of private 
socialism which is inimical to the welfare of a free people”. 
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experimentalismo270 e (iii) a transparência que marcaram o processo de criação institucional 

objeto da Parte III deste trabalho. 

 

5.1.2 Forma inovadora de abordagem dos problemas regulatórios 

 

O segundo aspecto do processo criativo que culminou na criação do Securities Act, 

do Securities Exchange Act – e da SEC – e do PUHCA relacionado à consideração da 

realidade daquele país como substrato consiste na forma inovadora de abordagem dos 

problemas regulatórios reais – existentes previamente à criação de tal infraestrutura 

institucional – pela SEC. 

 

Expressão clara do progressivismo271 característico do New Deal, referida forma de 

abordagem inovava em relação à forma predominante anteriormente na medida em que se 

baseava no estabelecimento de uma relação de cooperação entre o regulador – o Estado – e 

os regulados.  

 

Tendo manifestado suas opiniões e preferências ao longo de todo o processo de 

aprovação legislativa, agentes organizados em torno da IBA, da NYSE e das entidades de 

classe relativas aos profissionais de contabilidade, por exemplo, tiveram a oportunidade de 

interagir de forma construtiva com a SEC após a entrada em vigor da regulação do mercado 

acionário, chegando, inclusive, a influenciar a elaboração de normas aplicáveis a eles 

próprios272. 

 

																																								 																					
270 Por experimentalismo faço referência tanto à utilização da estratégia de tentativa erro referida por Moley 
acima quanto à apreensão, a partir da experiência, das necessidades regulatórias a serem satisfeitas no processo 
de criação institucional. Neste último sentido, ver O’BRIEN, 2014, p. 164, segundo o qual “[t]he challenge, 
therefore, is to design and implement an institutional architecture that has sufficient flexibility to withstand 
future pressures. It must be guided by experience rather than hope, aspiration or continued belief in a paradigm 
that has lost legitimacy. (...). In this we have no better guide than the New Deal blueprint”. 
271 Faço referência não apenas ao movimento progressista – de que Louis Brandeis e James Landis foram 
expoentes, conforme MCCRAW, op. cit., p. 153 – mas também à preferência pelas novas ideias às tradições 
inúteis expressada por FDR em ROOSEVELT, 1932, conforme referida anteriormente.  
272 Talvez o melhor exemplo de tal interação seja a troca de correspondências entre Joseph Kennedy, então 
presidente da SEC, e Richard Whitney, então presidente da NYSE, entre junho de 1934 e março de 1935. Por 
meio das comunicações, é possível identificar (i) a troca de informações acerca do funcionamento das bolsas 
de valores e do mercado acionário entre a aprovação do Securities Exchange Act e o início do funcionamento 
da SEC; (ii) as recomendações da SEC à NYSE para a reorganização de sua estrutura interna; e (iii) comentários 
e respostas às recomendações de parte a parte. A íntegra das comunicações referidas se encontra disponível em 
James M. Landis’ Papers. 



	

	 327 

A relação assim estabelecida pela SEC com seus regulados permitia não apenas a 

melhor compreensão da realidade do mercado acionário pelo regulador – o que impactaria 

positivamente a efetividade das normas por ele criadas273 – mas, também, a transformação 

dos regulados em agentes da mudança institucional e ética que se pretendia implementar. 

 

Em pelo menos 3 (três) oportunidades a SEC se utilizou de tal forma se de relacionar 

para promover os objetivos e os princípios norteadores do Securities Act e do Securities 

Exchange Act274. Em relação aos profissionais de contabilidade, por exemplo, tendo em vista 

(i) as novas responsabilidades assumidas por tais profissionais relacionadas à prestação de 

declarações falsas ou omissões nos pedidos de registro de ofertas públicas de valores 

mobiliários sob o Securities Act; e (ii) o desprestígio e as pressões que sofriam os contadores 

na elaboração de demonstrações financeiras das companhias emissoras de valores 

mobiliários ofertados publicamente, a SEC estabeleceu um comitê especial de cooperação 

com o American Institute of Accountants para que a associação de contadores pudesse se 

manifestar e editar, com o aval do regulador do mercado acionário, normas visando à 

padronização das demonstrações financeiras e das práticas contábeis das companhias abertas 

norte-americanas. Referida padronização, além de prestigiar a profissão de contabilidade, 

colaborava para garantir sua independência, que constituía um dos objetivos da regulação 

do mercado acionário recém-criada. Dessa forma, sem onerar o Estado com os gastos 

relativos à elaboração de tais normas contábeis e à fiscalização das demonstrações 

financeiras das companhias emissoras de valores mobiliários, a SEC avançava sua agenda 

reformadora. 

 

																																								 																					
273 Em seu discurso inaugural (KENNEDY, J., 1934, p. 3), Joseph Kennedy reconheceu expressamente a 
importância do compartilhamento, entre regulador e regulados, do sentido da regulação então criada. Em suas 
palavras, “[t]he success of the regulations will depend, in part, upon the wisdom with which we of the S.E.C. 
apply them, but, even more, the success will rest upon the manner in which they are accepted”. 
274 Nas palavras de James Landis (LANDIS, James. Address of James M. Landis, Chairman of the Securities 
and Exchange Commission, before the Twenty-Fifth Annual Conference of the Investment Bankers Association 
of America. Augusta: [s.n.], 1936. Íntegra do discurso se encontra disponível em James Landis’ Papers), 
“[n]ational desire is so intensely bent upon success, so deeply determined that the conditions of the late 
twenties shall not repeat themselves, that you, to whom that desire is directed, we, who are in part agents to 
superintend its consummation, dare not fail”. No mesmo sentido (O’BRIEN, 2014, pp. 37-38), “[f]rom the 
beginning, Landis sought to enroll the professions, in particular lawyers and accountants, in the attempt to 
build market integrity. (...) Typical was a late 1933 address by Landis to the Chartered Public Accountants 
Association in New York on how it was in the association’s own interests to support the normative change in 
political direction. (...) Each speech was predicated on convincing the professions that the rules of the game 
had changed: the reform agenda, delivered through adaptative and particularized administrative oversight, 
was both necessary and permanent”. 
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Em relação às bolsas de valores, a SEC adotou postura semelhante. Conforme 

mencionado por McCraw275, na condição de presidente da SEC, em 10 de outubro de 1935, 

James Landis procurou assemelhar a interação entre a NYSE e a SEC à experiência de 

autorregulação – tão intensamente defendida por NYSE e IBA nos anos que antecederam a 

entrada em vigor do Securities Exchange Act – e, assim, ampliar a interface do regulador 

com a NYSE, envolvendo-a na elaboração de normas que promovessem, de forma geral, a 

integridade no mercado de ações norte-americano. O experimento referido por Landis 

consistiu na elaboração, pela SEC, de normas – por exemplo, relativas a requisitos adicionais 

de informações a serem divulgadas pelas companhias emissoras – que foram efetivamente 

promulgadas – e aplicadas – pelas bolsas de valores e não pela SEC. 

 

Por fim, a mesma estratégia – abordagem ou postura – foi utilizada pela SEC em suas 

interações com bancos de investimento organizados sob a IBA no que dizia respeito à 

regulação aplicável aos mercados de balcão – inicialmente não compreendida no Securities 

Exchange Act. Nas palavras de Landis, em 1935, assim como o funcionamento dos comitês 

disciplinares das bolsas de valores colaborava com os esforços da SEC de regular as 

transações ocorridas naquele mercado organizado, mecanismo semelhante – baseado na 

autorregulação e na colaboração dos bancos de investimento – seria fundamental para 

disciplinar as operações de balcão276. Dessa forma, assim como com o American Institute of 

Accountants e com a NYSE, a SEC foi capaz de ampliar o escopo de suas competências 

regulatórias apoiada em iniciativas privadas de autorregulação. 

 

Adicionalmente às vantagens referidas acima, referida postura da SEC ainda (i) 

reduziu drasticamente a resistência dos regulados em relação às normas propostas e aos 

princípios e objetivos que as informavam; (ii) criou um ambiente institucionalizado para a 

																																								 																					
275 Em suas palavras (MCCRAW, op. cit., p. 192), transcrevendo discurso de Landis: “[i]t has always been 
my thesis that self government is the most desirable form of government, and whether it be self-government by 
the exchange or self-government by any other institution, the thesis still holds. I profoundly trust that this 
experiment will prove successful”. No mesmo sentido, em discurso realizado no Swarthmore Club of 
Philadelphia em 27 de fevereiro de 1937 (MCCRAW, op. cit., p. 192), “[r]egulation built along these lines 
welded together existing self-regulation and direct control by the government. In doing so, it followed lines of 
institutional development, buttressing existing powers by the force of government, rather than absorbing all 
authority and power to itself. In so doing, it made the loyalty of the institution to the broad objectives of 
government a condition of its continued existence, thus building from within as well as imposing from without”. 
276 Em suas palavras (LANDIS, James. Address before the New England Council. Boston: [s.n.], 1935, p. 4. 
Íntegra do discurso se encontra disponível em James M. Landis’ Papers), “[j]ust as the disciplinary committees 
of the exchanges have been invaluable to us in our effort to supervise the activities on the exchanges, similar 
machinery would seem to be of value for the over-the-counter market. Under a self-imposed discipline it is 
frequently possible to lift standards (...) more than through legislation and regulation”. 



	

	 329 

discussão277 – que abriu espaço para a reflexão, pelos agentes envolvidos, acerca de questões 

relevantes envolvendo suas próprias atividades –; e, permitindo a imposição de penalidades 

pelos próprios regulados, (iii) tornou possível o enforcement da nova regulação para cuja 

aplicação a SEC não tinha sequer estrutura física e orçamentária. 

 

Por fim, a última característica marcante de tal postura inovadora da SEC, reverso 

mesmo da colaboração com os regulados, foi a utilização frequente, pelo regulador, de 

dispositivos hierarquicamente inferiores às normas com a finalidade de orientação geral e, 

no limite, de experimentação institucional. De acordo com Landis, o advance advice, que 

foi amplamente utilizado pela SEC nos anos que seguiram sua criação, consistia na 

promulgação de opiniões da SEC, opiniões formais do procurador geral da SEC e de sua 

opinião informal – cada uma com força normativa distinta – a respeito de determinados 

assuntos antes da elaboração e promulgação de normas, de forma a tanto indicar os prováveis 

contornos da regulação futura quanto testar alternativas regulatórias em relação a sua 

necessidade e efetividade sem suportar, em sua totalidade, os custos da atividade legislativa 

envolvidos278.  

 

Nessa ordem de ideias, portanto, em relação aos princípios que informaram o New 

Deal, é possível afirmar que a postura inovadora da SEC em relação a seus regulados – 

tornando-os colaboradores e promotores de mudança institucional, e indicando, 

antecipadamente, os caminhos futuros da regulação do mercado de ações – evidencia (i) o 

progressivismo (na medida em que, quebrando com tradições, o regulador assumia postura 

ativa, aberta ao diálogo, e promovia a cooperação com seus regulados), (ii) o 

experimentalismo (relacionado tanto à combinação de estruturas regulatórias estatais com 

esforços de autorregulação quanto à utilização do advance advice) e (iii) a eficiência 

administrativa (na medida em que, dividindo com a iniciativa privada os custos e os esforços 

																																								 																					
277 De acordo com Landis, vantagem adicional de tal foro para discussão seria o insulamento de tais questões 
de pressões políticas. Em suas palavras (LANDIS, 1966, p. 70), “[t]hose with experience in legislative matters 
or with an insight into the difficulties attendant upon bridging the chasm between the phrase ‘Be it enacted’ 
and law in the sense of controlling human affairs, recognize that it is easier to plot a way through a labyrinth 
of detail when it is done in the comparative quiet of a conference room than when it is attempted amid the 
turmoil of a legislative chamber or committee room”. 
278 Em suas palavras (LANDIS, 1966, p. 84), “[t]he most authoritative device is the Commission regulation. 
Another, on a slightly lower level, is the Commission opinion. A third is an opinion by the General Counsel of 
the Commission. The Commission can repudiate this opinion without getting into the embarrassing position of 
having openly to repudiate itself. (...) A fourth, an informal opinion of the General Counsel, (...) which is 
commonly employed as a means of responding to enquiries. It receives no publicity nor it is normally the 
subject of discussion by the Commission as a whole or by any of its individual members”. 
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relacionados à elaboração e à aplicação das normas, a SEC foi capaz de fazer mais com 

menos) que marcaram o processo de criação da infraestrutura institucional do mercado 

acionário dos EUA. 

 

5.1.3 Conhecimento técnico da matéria a ser regulada 

 

O terceiro aspecto do processo de criação da infraestrutura institucional do mercado 

acionário dos EUA que deve ser destacado, na medida em que também reflete a consideração 

da realidade norte-americana como substrato, é a valorização do conhecimento – empírico 

e amplo – sobre a matéria a ser disciplinada pelo regulador antes mesmo do início do 

processo de elaboração legislativa. 

 

A preocupação da SEC com o conhecimento relativo à matéria e aos problemas a 

serem regulados fica evidente em pelo menos 2 (dois) planos distintos. O primeiro de tais 

planos consiste justamente em sua estruturação como órgão essencialmente técnico, 

composto, em sua maioria, por acadêmicos e profissionais de mercado – e não por políticos 

– especializados nas matérias cuja regulação cabia à SEC279.  

 

Nesse sentido, (i) refletindo as ideias de Felix Frankfurter e FDR a respeito das 

funções do expertise (a) no processo de organização dos interesses de grupos sociais e 

econômicos conflitantes280 e (b) como meio de atingir objetivos políticos almejados281; e (ii) 

formada por acadêmicos especializados e profissionais atuantes no mercado acionário – 

tanto como regulados quanto como reguladores, a exemplo de Joseph Kennedy, Ferdinand 

Pecora, James Landis, Robert Healy e George Mathews –, a atuação da SEC se orientou 

amplamente pelo conhecimento e pela experiência prévia de seus membros em relação aos 

assuntos sobre os quais deveria regular, fiscalizar e aplicar penalidades. 

 

																																								 																					
279 Nas palavras de MCCRAW, op. cit., p. 185, sobre a qualidade técnica dos membros e dos funcionários da 
SEC: “[t]he Securities and Exchange Commission from the moment of its birth conveyed an impression of 
serious intent. (...). It was led by talented men, who included not only Kennedy and Landis but the almost 
equally formidable commissioners Mathews, Healy and Pecora. It attracted an exceptionally able staff, which 
by the end of the first year numbered nearly 700 persons. Perhaps most important, everyone seemed willing to 
work long hours, and in part unpaid, in order to fulfill the SEC’s mission”. 
280 Ver nota de rodapé nº 157 da Parte III deste trabalho, acima. 
281 Ver nota de rodapé nº 158 da Parte III deste trabalho, acima. 
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O segundo plano em que referida preocupação da SEC com o conhecimento 

detalhado da matéria e dos problemas a serem regulados fica evidenciada consiste na criação 

e na atribuição à SEC, pelo Securities Exchange Act e pelo PUHCA, de obrigações de realizar 

estudos preliminares a respeito de determinados assuntos para verificar a necessidade e, caso 

aplicável, as formas de regulação adequadas para a sua disciplina jurídica. Conforme 

mencionado anteriormente282, tais obrigações diziam respeito: (i) nos termos do Securities 

Act, à condução de estudo relativo às operações de venda a descoberto e seus impactos 

negativos no mercado acionário; referido estudo e seus resultados condicionavam a 

proibição da prática de tais operações pela SEC; (ii) nos termos do PUHCA, à conclusão de 

estudos relativos (a) à necessidade de segregação de atividades de corretores e negociadores 

(floor dealers); (b) ao mercado de balcão e suas operações; e (c) à organização interna das 

bolsas de valores; cada um de tais estudos seria condição para que a SEC iniciasse os 

trabalhos de criação de novas regulações relativas às respectivas matérias. 

 

Nessa ordem de ideias, em relação aos princípios norteadores do New Deal, pode-se 

dizer que a preocupação da SEC com o conhecimento técnico e amplo a respeito das matérias 

sobre as quais ela deveria atuar – seja no que concerne à sua composição técnica, seja no 

que diz respeito a seus trabalhos de pesquisa sobre as operações a descoberto, a segregação 

de atividades desempenhadas por corretores e negociadores, o mercado de balcão ou a 

organização interna das bolsas de valores – corrobora (i) o experimentalismo (na medida em 

que referida abordagem permitia o aprendizado, pela SEC, da experiência dos agentes 

envolvidos nas ofertas de valores mobiliários e do conhecimento acadêmico produzido a 

respeito dos assuntos sob sua competência antes da elaboração normativa); e (ii) a eficiência 

administrativa (uma vez que, orientados pelas conclusões dos estudos prévios, os esforços 

da SEC para a criação normativa davam origem a normas mais efetivas e, do ponto de vista 

dos custos relacionados à atividade legislativa, mais eficientes) que marcaram o processo de 

criação das instituições relacionadas à disciplina do mercado acionário dos EUA. 

 

*** 

 

Diante do exposto nas subseções 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 acima, pode-se afirmar que (i) 

o mercado acionário dos EUA dos anos 1920 e 1930 – com seus problemas mais frequentes 

																																								 																					
282 Faço referência às informações indicadas nas subseções 4.3.2 e 4.3.3 deste trabalho. 
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e perniciosos –; (ii) os agentes atuantes em tal mercado – com suas práticas e interesses –; e 

(iii) a experiência e o conhecimento de outros reguladores, de agentes de mercado e da 

academia determinaram a conformação das instituições então criadas (regulação e 

regulador283) e suas formas de atuação. Tal afirmação corresponde à primeira parte do 

argumento aqui formulado, nos termos da qual a infraestrutura institucional do mercado 

acionário dos EUA e o processo criativo que deu origem a ela foram amplamente informados 

pela consideração da realidade norte-americana das primeiras décadas do século XX como 

substrato. 

 

O desenvolvimento da segunda parte de referido argumento – segundo a qual, para 

além da consideração da realidade como substrato, as instituições então criadas buscaram, 

também, alterar estruturalmente referida realidade – cabe à subseção subsequente. Em 

relação a quais aspectos da realidade dos EUA, especificamente, a regulação e o regulador 

foram além da adequada compreensão para tentar redefinir, redesenhar e ressignificar? Quais 

foram as principais mudanças estruturais propostas e promovidas? É a responder perguntas 

como essas que a subseção 7.2 se destina. 

 

5.2 A consideração da realidade como objeto 

 

As informações apresentadas no Capítulo 4 acima também permitem identificar 

outros 3 (três) aspectos do Securities Act, do Securities Exchange Act e do PUHCA que 

evidenciam que, além da consideração da realidade como substrato, o processo de criação 

de tais instituições teve por princípio a consideração da realidade dos EUA também como 

objeto. Tais aspectos, tal como detalhados nas subseções a seguir, se identificam com (i) a 

eficiência administrativa; (ii) a oposição ao radicalismo; (iii) a aproximação da economia 

financeira à economia real; e (iv) a preocupação e justiça sociais norteadores do New Deal, 

e corroboram a inserção daquele processo criativo neste programa de governo. 

 

5.2.1 Combate à financeirização e à piramidação 

 

																																								 																					
283 Nas palavras de LANDIS, 1966, p. 28, ao se referir à consideração da realidade como substrato na criação 
da SEC: “(...) blueprint symmetry is a poor substitute for realism in organization”. 
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O primeiro de tais aspectos a ser destacado consiste no combate, por meio dos textos 

que viriam a ser aprovados como Securities Act, Securities Exchange Act e PUHCA, (i) à 

financeirização da economia norte-americana e (ii) à piramidação das companhias 

concessionárias de serviço público que marcaram progressivamente os EUA nas primeiras 

décadas do século XX. 

 

Em relação à financeirização da economia norte-americana284 – que compreendia 

tanto a prevalência do capital fictício sobre o capital real quanto a concentração do controle 

societário de diversos setores da indústria nas mãos de bancos de investimento –, FDR e seu 

Brains Trust incluíram nos textos das leis aplicáveis disposições cujo objetivo geral 

subjacente era a reaproximação da economia financeira à economia real dos EUA. 

 

Ao estabelecer limites expressos para os empréstimos de recursos a serem utilizados 

na aquisição de valores mobiliários – os limites de margem – e submeter tais limites e 

empréstimos à supervisão do Federal Reserve Board, o Securities Exchange Act procurou 

justamente reverter o crescimento e a prevalência do capital fictício – aquele que não é 

utilizado no processo de produção real285 e que, canalizado para seu próprio crescimento, 

pode gerar o descasamento entre a economia real e a economia financeira – sobre o capital 

real. De acordo com Galbraith286, ao lado do investment trust, as transações com recursos 

de margem, amplamente utilizadas nos anos que antecederam a quebra da NYSE em 1929, 

constituíam os dois principais mecanismos jurídicos que favoreciam e potencializavam a 

atividade especulativa – o indício mais marcante da emergência do capital fictício.  

 

No mesmo sentido deve ser entendida a preocupação do Securities Exchange Act 

com a proibição das vendas a descoberto e de operações com opções – a qual, na redação 

final da lei, foi condicionada à realização de estudo pela SEC. Tal como as operações 

realizadas com recursos de margem – baseadas no endividamento dos investidores e na 

utilização, por estes, de dívidas como capital –, as vendas a descoberto e as operações com 

																																								 																					
284 Faço referência aos conceitos detalhados na subseção 4.1.1 deste trabalho. 
285 Ver nota de rodapé nº 10 da Parte III deste trabalho, acima. 
286 Em suas palavras (GALBRAITH, op. cit., pp. 46-47), “[t]he stock market also has its design for 
concentrating the speculative energies of the speculator, and, as might be expected, it improves substantially 
on the crudities of the real estate market. In the stock market the buyer of securities on margin gets full title of 
his property in an unconditional sale. But he rids himself of the most grievous burden of ownership – that of 
putting up the purchase price – by leaving his securities with his broker as collateral for the loan that paid for 
them”. Sobre os investment trusts, ver GALBRAITH, op. cit., p. 72. 
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opções consistiam na transferência de direitos de propriedade, aquisição ou alienação 

relativos a determinados valores mobiliários subjacentes (e não da propriedade dos próprios 

valores mobiliários) cujos valores não necessariamente guardavam relação com os valores 

das transações de venda a descoberto ou das opções transferidas. Eram expressão clara de 

capital não empregado em produção – i.e., capital fictício – e foram, portanto, objeto de 

estudo e regulação restritiva pela SEC287. 

 

Também como forma de combate à financeirização – e como mecanismo de 

aproximação da economia financeira à economia real – deve ser compreendida a extinção 

das companhias de participação nos termos previstos no PUHCA. Nas palavras de FDR288, 

os valores mobiliários de emissão das companhias de participação controladoras de 

concessionárias de serviço público não representavam recursos efetivamente investidos no 

desenvolvimento de atividades de geração e distribuição de energia elétrica – produção –, 

mas meras operações financeiras – capital fictício –, motivo pelo qual deveriam – as 

companhias de participação – ser proibidas completamente. Em linha com a orientação geral 

do New Deal de moderação e de combate ao radicalismo, e depois de terem sofrido intensa 

oposição durante os debates legislativos, as recomendações de FDR foram implementadas 

de forma mais amena, mas sem comprometer seu ânimo transformador e seu objetivo de 

reduzir a financeirização da economia norte-americana. 

 

A proibição, pelo PUHCA, de que uma mesma companhia de participação 

controlasse mais do que 1 (um) sistema integrado de geração e distribuição de energia 

elétrica (exceto se excepcionalmente permitido pela SEC, observados os critérios objetivos 

previstos no PUHCA), por sua vez, evidencia o combate à financeirização na segunda forma 

referida acima, a de concentração do controle societário de diversos setores da indústria nas 

mãos de bancos de investimento. De forma semelhante ao proposto por Brandeis em relação 

																																								 																					
287 No mesmo sentido, nas palavras de LANDIS, 1936, “[o]f one thing we can feel sure, that when price has 
no relationship to earning power, present or prospective, a mechanism that will permit maintenance of values 
of that character, has lost its justification”. 
288 Faço referência a manifestação de FDR referida por O’BRIEN, 2014, p. 65, segundo o qual “[a]s Roosevelt 
had made it clear in December 1934, ‘the only utility securities which are all wrong are the securities of 
holding companies, which securities represent no cash invested in electrical development itself. They represent 
merely financial transactions’. The president received support from Felix Frankfurter, who on his return from 
a sabbatical year in Oxford, during which he missed out on the key battles over the establishment of regulatory 
control over finance, wrote that the holding companies ‘really have no ultimate economic and social 
justification. That the national interest requires their elimination I have no doubt’”. 
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à regulação dos sistemas de ferrovias em 1914289, o PUHCA procurou limitar a influência 

de grupos financeiros, controladores das cadeias societárias que se sobrepunham às 

companhias operacionais, sobre a economia industrial e sobre a prestação de serviços 

públicos relativos à geração e distribuição de energia elétrica. 

 

Além disso, o PUHCA também obrigava as companhias de participação e suas 

controladas a obter autorização prévia da SEC para a realização de qualquer emissão de 

valores mobiliários – de capital ou de dívida. Por meio da criação de tal limitação, a SEC 

teria instrumentos para combater a financeirização em ambas as formas acima referidas, (i) 

tanto por meio da proibição de emissões de valores mobiliários para a captação de recursos 

que não seriam utilizados no custeio de investimentos reais na geração e distribuição de 

energia elétrica; (ii) quanto na prevenção da utilização de novos valores mobiliários para 

concentração econômica – uma vez que, aliadas à piramidação (i.e., criação de companhias 

de participação na cadeia de controle das concessionárias de serviços públicos), as emissões 

de novos valores mobiliários e sua distribuição a terceiros até o montante de 50% (cinquenta 

por cento) eram o principal instrumento utilizado por bancos de investimento para a 

concentração de recursos sem a perda do controle político sobre tais companhias. 

 

Já no que diz respeito ao combate à piramidação das companhias concessionárias de 

serviço público – intimamente relacionada à financeirização da economia norte-americana290 

–, os mecanismos criados pelo governo de FDR e pelo Brains Trust se concentraram no 

PUHCA. 

 

Nos termos do relatório preparado pela FTC sobre as companhias de participação 

controladoras de concessionárias de serviços públicos, anterior ao PUHCA, aquelas 

companhias eram majoritariamente utilizadas para a concentração e captação de recursos 

desnecessários – uma vez que não utilizados para investimentos relacionados à atividade fim 

																																								 																					
289 Ao se referir às recomendações da Interstate Commerce Commission após a conclusão das investigações 
relacionadas ao caso New Haven, Louis Brandeis defendera a adoção de medidas como (i) proibição de que 
companhias que administrassem ferrovias interestaduais participassem de atividades distintas da gestão 
ferroviária; (ii) necessidade de aprovação governamental prévia para aquisição de uma companhia ferroviária 
por outra; e (iii) aprovação prévia, pelo governo federal, da emissão de qualquer valor mobiliário por 
companhias ferroviárias, para regular o setor. Para mais, ver BRANDEIS, 2009, p. 167. 
290 Nos termos de U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION, 1934, p. 7, “[t]he holding company in the utility 
field has been the chief device by which the control and ownership of operating companies has been rapidly 
concentrated into fewer and fewer hands with every prospect that the process will continue on to nation-wide 
monopoly unless there be governmental regulation”. 
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das concessionárias mas para a aquisição de outros valores mobiliários – e para a extração 

de vantagens pelos controladores em detrimento das concessionárias de serviço público 

operacionais – por meio da celebração de contratos intercompany em condições não 

comutativas291. Nelas, chamado a investir292, o público não participava do controle e da 

gestão das concessionárias de serviço público investidas uma vez que, em sua maioria, os 

valores mobiliários ofertados não davam direito de voto a seus titulares. 

 

De acordo com o relatório referido, outros desvirtuamentos relacionados às 

companhias de participação eram293 (i) a manipulação do mercado de valores mobiliários 

para induzir o investimento por potenciais investidores; (ii) a divisão de direitos políticos, 

responsabilidades e rendimentos de forma desproporcional entre acionistas – de forma 

inconsistente com os valores investidos por cada acionista; e (iii) a realização de operações 

de reestruturação societária, compras e vendas de ativos, dentre outras, com a finalidade 

exclusiva de evitar ou diminuir as bases de cálculo sobre as quais tributação ao governo 

federal dos EUA seria devida. Nesse sentido, continuou o relatório, as companhias de 

participação eram consideradas “a greedy and highly speculative type of organization 

detrimental to the financial welfare and economic welfare of the nation”. 

 

Os objetivos da futura regulação das companhias de participação – o PUHCA –, de 

acordo com o relatório referido294, incluíam (i) a aproximação entre propriedade e poder de 

controle; (ii) o retorno da administração à função de trustee dos interesses dos acionistas; 

(iii) a reorganização, em bases uniformes, da estrutura societária de tais conglomerados; (iv) 

																																								 																					
291 Nos termos de U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION, 1934, p. 8, “[s]ummed up, the abuses of the 
holding company fall chiefly into two classes: (1) unsound and/or needless financial structures and practices 
which are a detriment and frequently a menace to the investor or the consumer or both; and (2) the milking of 
operating companies through the device of numerous forms of contracts and arrangements”. 
292 Nos termos de U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION, 1934, p. 8, “[h]olding company corporations 
have stretched this still further until often there has been practically complete divorcement of ownership from 
management and responsibility. (...). The public is no longer invited to buy an interest in the control and 
management of the corporation. They are invited to ‘invest’. Much of the induced investment is of non-voting 
stock, and even when it is of voting stock, the wide dispersion thereof makes practically impossible any 
combined action against any managerial group that has once acquired control. Thus instead of the corporation 
on the one side and the public, on whom it will depend for trade and revenue, on the other, as was the case 
originally, we have a third party of minority ownership but with management and control which may be likened 
to absentee landlordism. Obviously, whenever this managerial group becomes swayed with lust for power and 
greed for excessive profits, the many other stockholders are treated as having few, if any, rights. In many 
instances, such managerial groups have failed to act as trustees for their corporations and other stockholders, 
as in equity they are supposed to do”. 
293 U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION, 1934, p. 4. 
294 U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION, 1934, pp. 8-9. 
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a simplificação das relações intercompany; e (v) maior identidade entre propriedade e 

administração.  

 

Nessa ordem de ideias, as limitações previstas no PUHCA em relação (i) ao número 

de companhias de participação que poderiam ser criadas ou mantidas em relação a 

determinada concessionária de serviço público – somente seriam permitidos 2 (dois) níveis 

de companhias de participação para cada companhia operacional –; (ii) à necessidade de 

aprovação prévia da SEC para (a) a emissão de valores mobiliários pelas companhias 

controladas por tais companhias de participação e (b) a implementação de qualquer operação 

de reestruturação societária (para evitar a realização de operações para fins exclusivamente 

fiscais) efetivamente restringiram o uso e o funcionamento das companhias de participação 

a poucas hipóteses, refletindo os esforços de FDR e de seu Brains Trust no combate à 

piramidação – e, indiretamente, à financeirização. 

 

Diante do exposto, em relação aos princípios que informaram o New Deal, é possível 

afirmar que o combate à financeirização da economia norte-americana e à piramidação das 

companhias de participação controladoras de concessionárias de serviços públicos por meio 

das disposições contidas no Securities Exchange Act e no PUHCA evidencia (i) a oposição 

ao radicalismo (na medida em que (a) a proibição das companhias de participação não foi 

total, (b) seu processo de extinção foi estabelecido de forma gradual ao longo de 3 (três) 

anos contados da entrada em vigor do PUHCA, e (c) tais medidas não representavam um 

ataque ao sistema capitalista como um todo – o que poderia ter ocorrido caso a alternativa 

escolhida tivesse sido a estatização das concessionárias de serviços públicos – mas a 

orientação da indústria para o benefício de toda a sociedade295); (ii) o esforço de 

aproximação da economia financeira à economia real (na medida em que a especulação e o 

capital fictício foram limitados e que estruturas societárias desnecessárias para o 

funcionamento de sistemas integrados de geração e distribuição de energia elétrica foram 

extintas); e (iii) a preocupação e justiça sociais (na medida em que as limitações à existência 

e ao uso das companhias de participação pretendia reequilibrar os direitos de acionistas 

																																								 																					
295 Nas palavras de O’BRIEN, 2013, p. 46, “[t]he critical objective was not, however, the overthrow of 
capitalism or the financial system but rather credible ongoing sustainable reform in which the regulatory 
authority could guide a given industry as a whole towards socially beneficial outcomes”. 
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minoritários e controladores e, além disso, coibir a concentração econômica em prol do bem 

comum296) que caracterizaram o processo de criação da referida infraestrutura institucional. 

 

5.2.2 Adequação do mercado de ações às necessidades da economia real 

 

O segundo aspecto do processo criativo do Securities Act, do Securities Exchange 

Act – e da SEC – e do PUHCA relacionado à consideração da realidade norte-americana 

como objeto que merece destaque é a adequação do mercado de ações às necessidades da 

economia real promovida por aquela regulação. 

 

O primeiro desdobramento de tal aspecto, pode-se dizer, consiste na adoção da 

transparência corporativa como a base do sistema regulatório do mercado de ações já na 

elaboração do Securities Act. Em face da prática frequente de emissões de valores 

mobiliários fraudulentos, sem qualquer lastro (os pedaços de céu azul), o estabelecimento 

de obrigações de divulgação ampla de informações corporativas por emissores e 

distribuidores de valores mobiliários pretendeu relacionar (i) a atividade de captação de 

recursos do público investidor – other people’s money – às necessidades de financiamento 

reais das companhias emissoras de valores mobiliários – que utilizariam tais recursos no 

desenvolvimento de suas atividades produtivas; e (ii) as transações secundárias de valores 

mobiliários e suas cotações às projeções reais de rentabilidade futura das companhias 

emissoras – e não meramente à possibilidade de alienação de tais valores mobiliários por 

valores superiores aos valores gastos em sua aquisição, característica marcante da atividade 

especulativa. 

 

No mesmo sentido podem ser entendidas as limitações criadas pelo PUHCA relativas 

às companhias de participação, as quais eram frequentemente utilizadas para a emissão de 

valores mobiliários destinados a captar recursos a serem utilizados na aquisição de outros 

valores mobiliários – a exemplo do movimento de concentração promovido pelos industrial 

trusts no final do século XIX e na primeira década do século XX, que se utilizava da 

combinação297 empresarial –: sua proibição tinha por objetivo, também, a canalização de 

																																								 																					
296 Nas palavras de ROOSEVELT, 1935, “[i]t is time to make an effort to reverse that process of the 
concentration of power which has made most American citizens, once traditionally independent owners of their 
own businesses, helplessly dependent for their daily bread upon the favor of a very few, who, by devices such 
as holding companies, have taken for themselves unwarranted economic power”. 
297 Ver nota de rodapé nº 20 da Parte III deste trabalho, acima. 
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recursos necessários para a atividade produtiva, em detrimento de sua utilização meramente 

especulativa ou para fins de concentração empresarial298. 

 

Também como mecanismo de promoção da adequação do mercado acionário à 

economia real pode ser entendida a restrição à concentração econômica prevista no PUHCA, 

de acordo com a qual uma companhia de participação somente poderia controlar 1 (um) 

sistema integrado de geração e distribuição de energia elétrica. O setor elétrico norte-

americano, tal como controlado – de forma concentrada – antes da aprovação do PUHCA, 

não abrangia estados distantes da região da Nova Inglaterra (onde se situavam as sedes da 

maioria dos controladores de tal sistema). Por meio da proibição de concentração, ativos 

detidos anteriormente por um mesmo conglomerado tiveram de ser transferidos a outros 

grupos empresariais, o que expandiu (i) a necessidade de recursos captados no mercado 

acionário para a realização de investimentos substanciais ligados à expansão das linhas de 

transmissão, por exemplo; e (ii) as atividades de geração e distribuição de energia elétrica 

para estados antes inacessíveis, conduzidas por grupos locais ou regionais. 

 

Nessa ordem de ideias, em relação aos princípios que informaram o New Deal, é 

possível afirmar que a adequação do mercado acionário dos EUA às necessidades da 

economia real norte-americana por meio das disposições contidas no Securities Act e no 

PUHCA evidencia (i) a oposição ao radicalismo (na medida em que (a) as informações cuja 

divulgação se tornou obrigatória sob o Securities Act eram semelhantes àquelas que as 

companhias inglesas, por exemplo, eram obrigadas a divulgar, (b) o processo de extinção de 

companhias de participação e de reestruturação dos respectivos conglomerados econômicos 

foi previsto para ocorrer ao longo de 3 (três) anos contados da entrada em vigor do PUHCA, 

com ampla participação dos agentes envolvidos – que sugeririam à SEC a operação de 

reestruturação pretendida para aprovação pelo regulador, e (c) não foi imposta 

nacionalização de partes do sistema de geração e distribuição de energia elétrica); e (ii) a 

preocupação e justiça sociais (na medida em que (x) as informações corporativas divulgadas 

poderiam proteger os investidores de fraudes na emissão de valores mobiliários e de 

variações injustificadas nas cotações dos valores mobiliários negociados, e (y) a maior 

																																								 																					
298 De acordo com O’BRIEN, 2014, p. 65, nos debates que envolveram a aprovação do PUHCA, Felix 
Frankfurter demonstrou preocupação com o desvio de recursos destinados ao financiamento de atividades 
produtivas para fins exclusivamente financeiros. Em suas palavras, “Frankfurter was responding to and 
amplifying concern about how financial imperatives diverted attention from the needs of the underpinning 
economy”. 
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dispersão acionária das concessionárias de serviço público permitia a melhor prestação de 

tais serviços a maior número de cidadãos) que marcaram o processo de criação de tais 

instituições. 

 

5.2.3 Redefinição de papéis sociais e ressignificação de instituições 

 

O último aspecto – e, talvez, o mais relevante – do processo de criação da 

infraestrutura institucional do mercado acionário dos EUA relacionado à consideração da 

realidade daquele país como objeto a ser destacado consiste na redefinição de papéis sociais 

e na ressignificação de instituições por meio das disposições, da orientação e da aplicação 

do Securities Act, do Securities Exchange Act, da SEC – e de seu funcionamento – e do 

PUHCA. 

 

Em relação à redefinição de papéis sociais, é possível afirmar que referidas 

instituições procuraram alterar – e de fato alteraram – as funções e papéis sociais atribuídos 

(i) aos agentes participantes do mercado acionário – contadores, bancos de investimento e 

bolsas de valores –, e, sobretudo, (ii) ao Estado. 

 

A postura299 e a forma de abordagem da SEC dos problemas regulatórios referidas 

na subseção 5.1.2, acima, foram, talvez, as maiores responsáveis pela redefinição dos papéis 

atribuídos aos contadores, aos bancos de investimento e às bolsas de valores. Por meio dela, 

referidos agentes passaram de opositores da regulação então implementada a (i) 

colaboradores do regulador e da regulação a ser efetivamente aplicada; e, mais do que isso, 

(ii) agentes da mudança institucional e ética promovida pela SEC e pelas demais instituições 

relacionadas à regulação do mercado acionário. Por meio de discurso habilmente 

desenvolvido, baseado na oposição ao radicalismo e na aproximação do mercado acionário 

à realidade norte-americana, a SEC pôde estabelecer relação de parceria e de mútua 

cooperação com seus regulados – compreendendo as dificuldades enfrentadas por eles e seus 

interesses envolvidos – sem comprometer sua orientação política e ideológica – i.e., evitando 

a captura das novas estruturas pelos interesses que elas pretendiam regular e avançando suas 

ideias e propostas relativas ao novo desenho que o mercado acionário deveria assumir. 

																																								 																					
299 Nas palavras de KENNEDY, J., 1934, p. 2, “[w]e of the S.E.C. do not regard ourselves as coroners sitting 
on the corpse of financial enterprise. On the contrary, we think of ourselves as the means of bringing new life 
into the body of security business”. 
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Assim é que (i) os profissionais de contabilidade passaram de profissionais 

desprestigiados e frequentemente pressionados pela administração das companhias que 

auditavam a criadores de normas de padronização contábil e fiscalizadores da conformidade 

das demonstrações financeiras elaboradas pelas companhias às regras contábeis aplicáveis; 

(ii) os bancos de investimento passaram de algozes do bem comum no mercado acionário a 

autorreguladores de operações realizadas em mercado de balcão; e (iii) as bolsas de valores 

passaram de clubes exclusivos destinados precipuamente à extração, por seus membros, de 

vantagens indevidas em relação ao público investidor a mecanismos de supervisão do 

mercado de bolsa e aplicação de normas criadas em parceria com a SEC. 

 

Especificamente em relação aos bancos de investimento, a segregação das atividades 

a serem desenvolvidas por bancos comerciais e por bancos de investimento nos termos do 

Banking Act of 1933 – conhecido por Glass-Steagall Act –, embora não implementada pelas 

instituições relacionadas à regulação do mercado acionário, também é sintomática da 

redefinição do papel social atribuído aos bancos de investimento sob o New Deal300: 

conforme mencionado anteriormente, referida segregação indicava a preocupação de FDR e 

do Brains Trust com a interação entre os bancos de investimento e o setor industrial norte-

americano e a influência daqueles sobre a produção da economia real dos EUA, 

progressivamente mais prejudicial ao desenvolvimento industrial do país ao longo das 

primeiras décadas do século XX. Nesse sentido, aliada às limitações à concentração 

empresarial previstas no PUHCA, a segregação contida no Banking Act of 1933 determinou 

a redução do papel dos bancos de investimento como controladores de conglomerados 

industriais em prol de sua atuação como mecanismo de alocação eficiente de recursos para 

setores produtivos e de financiamento dos investimentos industriais necessários. 

 

Em relação ao Estado, por sua vez, as alterações de seus papéis sociais promovidas 

pelo Securities Act, pelo Securities Exchange Act e pelo PUHCA foram ainda mais 

profundas. Em primeiro lugar, por meio de tais instituições, o Estado assumiu postura ativa 

em relação a diversos setores da economia e da sociedade norte-americana. Antes limitado 

																																								 																					
300 Conforme mencionado por Brandeis (BRANDEIS, 2009, p. 64), desde a metade da década de 1910 ganhava 
força a ideia de que, por sua relevância no controle de conglomerados industriais e por administrarem a 
poupança popular, os bancos deveriam ser tratados como “public utility institutions”. Referida mudança de 
abordagem, no entanto, levou praticamente vinte anos para ser integrada às leis federais norte-americanas. 
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à manutenção da ordem econômica e social e à proteção de direitos fundamentais da primeira 

geração301 – especialmente o direito à propriedade privada –, sob FDR e seu Brains Trust, o 

Estado passou a intervir diretamente na economia – por exemplo, no planejamento 

econômico de setores como a geração e a distribuição de energia elétrica e na geração de 

demanda agregada por meio do aumento do investimento público em obras de infraestrutura 

– e na sociedade norte-americanas – por exemplo, por meio da maior proteção ao pequeno 

investidor e do reequilíbrio entre os direitos dos acionistas minoritários e dos controladores 

das companhias de participação. 

 

As formas por meio das quais o Estado passou a desempenhar tal papel ativo e 

interveniente foram também ampliadas sob o Securities Act, o Securities Exchange Act e o 

PUHCA. Sob as leis referidas, o Estado passou a intervir na economia e na sociedade norte-

americanas não apenas de forma direta, como agente econômico ou político, mas, 

principalmente, de forma indireta, por meio da regulação. Exemplos de cada uma das formas 

de atuação referidas – direta ou indireta – foram, respectivamente, o estabelecimento (i) de 

limites objetivos para empréstimos de margem e sua sujeição à supervisão e controle do 

Federal Reserve Board, nos termos do Securities Exchange Act; e (ii) da obrigatoriedade de 

divulgação de informações corporativas, nos termos do Securities Act (que tinha por 

finalidade o estabelecimento de um novo padrão ético no mercado acionário e, 

indiretamente, a proteção dos pequenos investidores). 

 

A atuação do Estado como regulador – i.e., se utilizando do mecanismo de 

intervenção indireta –, por sua vez, está intimamente relacionada à terceira e, talvez, mais 

relevante alteração dos papéis sociais do Estado promovida pelo Securities Act, pelo 

Securities Exchange Act e pelo PUHCA. De acordo com James Landis, tais instituições 

coroaram o processo de surgimento de novo tipo de Estado, mais adequado ao enfrentamento 

																																								 																					
301 Faço referência às garantias de liberdade e igualdade – e, no fundo, de abstenção do ente estatal – a que 
vieram somar-se, em decorrência do surgimento de amplos contingentes populacionais oprimidos não pelo 
Estado mas pelo poder econômico de outros agentes privados, alguns direitos “de crédito do indivíduo em 
relação à coletividade”, direitos cujo “sujeito passivo é o Estado”, que visavam a viabilizar os primeiros 
buscando assegurar as condições para o pleno exercício daqueles, “eliminando ou atenuando os impedimentos 
ao pleno uso das capacidades humanas”. Para mais sobre a evolução dos direitos fundamentais de primeira, 
segunda e terceira geração, ver LAFER, Celso. A Reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o 
pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp. 127-128. 
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de problemas regulatórios inerentes à industrialização e à ascensão da democracia que 

marcaram o início do século XX302: o Estado Administrativo. 

 

Segundo Landis, o Estado Administrativo se caracterizava essencialmente (i) pelo 

amplo escopo de suas intervenções – em contraste com o Estado Moderno303 –; e (ii) pela 

preponderância de sua função reguladora sobre sua função de intervenção direta – em linha 

com as ideias da Economia Institucional referidas anteriormente. O administrative process 

consistia justamente na forma de regulação que o Estado Administrativo utilizaria para 

ampliar o escopo de suas intervenções e compreender setores da vida econômica e social 

anteriormente não submetidos à sua interferência. Referida forma de regulação, de acordo 

com Landis, era distinta da forma de regulação normalmente utilizada pelo Estado Moderno: 

a regulação administrativa não tratava a regulação do mercado acionário, por exemplo, 

como uma questão policial, ligada à fiscalização e ao combate à fraude (como queriam os 

opositores ao Securities Act ao longo dos anos 1920), mas se baseava em considerações 

acerca da saúde do mercado de capitais304 e da orientação geral da indústria financeira305. 

Em outras palavras, enquanto a forma de regulação anterior se limitava a mitigar efeitos 

deletérios das estruturas e práticas dos agentes atuantes no mercado acionário, o 

administrative process utilizava a regulação como ferramenta de alteração estrutural e 

orientação do mercado acionário e dos agentes nele atuantes tendo em vista objetivos 

socialmente desejáveis.  

 

																																								 																					
302 Segundo Landis, a industrialização complexificou os problemas a serem regulados e solucionados e a 
democratização aumentou a dependência dos governantes em relação à manutenção do bem-estar de seus 
cidadãos para o equilíbrio de poderes em um determinado país. Nesse cenário, postura mais interveniente do 
Estado – em contraste com o laissez-faire – se tornou necessária. Nas palavras de Landis (LANDIS, 1966, p. 
8), “as the demands for positive solutions increased and, in the form of legislative measures, were precipitated 
upon the cathodes of governmental activity, laissez-faire – the simple belief that only good could come by 
giving economic forces free play – came to an end”. 
303 Nas palavras de LANDIS, 1966, p. 6, o Estado Moderno tinha como funções – limitadas – a “prevention of 
disorder, protection from foreign invasion, the enlargement of national boundaries, the stimulation of 
international trade, and the creation of a scheme of officials to settle civil disputes”. 
304 Nas palavras de LANDIS, 1966, pp. 14-15, “administrative grappling with this problem passed through 
the simple concern of police to considerations pertinent to the public well-being of an industry. Beginning in 
1933 with the requirement for disclosure as a condition precedent to the public offering of new securities, there 
was added in 1934 to the responsibilities of government the correction of abuses in trading in outstanding 
securities”. 
305 Nas palavras de LANDIS, 1966, p. 15, “[t]he primary emphasis of administrative activity had to center 
upon the guidance and supervision of the industry as a whole. Its reorientation and reorganization have, in 
consequence, occupied more effort, more vigor, and more foresight on the part of the administrative than its 
activity in the field of police”. 
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A regulação do sistema financeiro (incluindo o mercado acionário) sob a perspectiva 

do administrative process, nessa ordem de ideias, envolvia complexidades e dependia de 

competências para as quais o direito administrativo e as agências reguladoras eram mais 

adequados do que o direito constitucional e os poderes legislativo e judiciário. Para fazer 

frente a tais complexidades, havia a necessidade de redesenhar o próprio Estado e redefinir 

sua atividade regulatória em bases mais participativas e experimentais – por exemplo, por 

meio da criação de agências reguladoras às quais eram atribuídas competências para, se 

relacionando com seus regulados, elaborar regras, aplicá-las e solucionar questões sobre 

pretensões normativas opostas. No que concerne ao escopo do presente trabalho, a criação e 

a forma de atuação da SEC cristalizaram exatamente esse esforço. 

 

As agências reguladoras – das quais a SEC é, possivelmente, o melhor exemplo – 

eram as estruturas por meio das quais a regulação do Estado Administrativo se desenvolvia. 

Dotadas de competências mais próximas daquelas envolvidas na gestão privada de uma 

indústria por um industrial, as agências eram mais do que uma extensão do poder executivo: 

as competências para planejar, promover e policiar determinados setores e atividades a elas 

atribuídas eram uma composição de poderes que transcendia a divisão tradicional. Formadas 

por especialistas – acadêmicos e profissionais atuantes – nas indústrias e setores regulados 

e adotando postura de diálogo aberto com os regulados – ainda que sem comprometer sua 

independência –, as agências permitiam, ao mesmo tempo, (i) o insulamento da atividade 

regulatória e da aplicação de tais normas em relação a pressões políticas – na medida em que 

a burocracia administrativa sobreviveria a alternância de poderes dos cargos eletivos –; (ii) 

o acúmulo de conhecimento e de experiência sobre os assuntos regulados ao longo do tempo 

– o que somente poderia ocorrer pelo interesse continuado e pela dedicação a uma mesma 

matéria306 –; e (iii) a disciplina adequada – na medida em que baseada na realidade e 

orientada para sua transformação estrutural – de campos em que o Direito abstrato, extraído 

de princípios e generalizações descritos nos livros e aplicado por tribunais, era insuficiente 

para a solução de problemas práticos307.  

 

																																								 																					
306 Nas palavras de LANDIS, 1966, p. 23, “[expertise] springs only from that continuity of interest, that ability 
and desire to devote fifty-two weeks a year, year after year, to a particular problem”. 
307 Nas palavras de LANDIS, 1966, p. 33, “there are certain fields where the making of law springs less from 
generalizations and principles drawn from the majestic authority of textbooks and cases, than from a 
‘practical’ judgment which is based upon all the available considerations and which has in mind the most 
desirable and pragmatic method of solving that particular problem”. 
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Nesse sentido, em comparação com a atuação do poder judiciário, a SEC seria mais 

capaz de proteger pequenos investidores de abusos e fraudes: sem condições materiais de 

examinar dados complexos e de provocar, individualmente, o poder judiciário, tais 

investidores se beneficiariam difusamente do exercício, pela SEC, ex oficio, de seu poder 

fiscalizatório. Além disso, diferentemente do poder judiciário, a SEC poderia mudar seu 

posicionamento acerca de determinadas questões após a realização de estudos independentes 

relativos a tais matérias308 – i.e., teria maleabilidade suficiente para adaptar a regulação e 

sua interpretação às rápidas mudanças por que passaria o mercado acionário a partir dos anos 

1930. 

 

Em comparação com a elaboração normativa pelo poder legislativo, a SEC teria a 

vantagem de elaborar normas mais claras e, portanto mais efetivas: em face de pressões e 

oposição de interesses que colaboraram para sua eleição, os membros do poder legislativo 

tinham muitas vezes de se socorrer de linguagem aberta e vaga na elaboração normativa, o 

que comprometia sua efetividade em relação a seus destinatários; a regulação administrativa 

produzida pela SEC, sendo elaborada por um único órgão e apoiada em conhecimento 

técnico específico, poderia ser mais clara quanto aos fins que pretendia atingir e, assim, 

funcionar mais efetivamente como meio para atingi-los. Por outro lado, sua maior 

desvantagem – a falta de legitimidade309, uma vez que era composta por membros e técnicos 

não eleitos – era mitigada por meio da submissão, pela SEC ao Congresso dos EUA, de 

algumas de suas propostas regulatórias para ratificação: assim, dividindo expressamente a 

responsabilidade legislativa com o poder legislativo, a SEC reforçava sua função regulatória 

ao mesmo tempo em que se blindava de argumentos oportunistas que sustentavam sua 

potencial captura por grupos de interesse. 

 

																																								 																					
308 O exemplo utilizado por Landis para corroborar esse argumento é o dos salários dos executivos: logo no 
início da sua existência, a SEC recebeu vários pedidos de companhias emissoras que não queriam divulgar 
informações como a remuneração de executivos e custos de produção, por exemplo, com base nos argumentos 
de que tais informações poderiam ser utilizadas pela concorrência e, em síntese, sua divulgação seria mais 
prejudicial do que benéfica ao mercado acionário; apesar de ter concordado com a maioria de tais pedidos 
inicialmente, a SEC promoveu um estudo interno e descobriu que a maioria de tais informações já estava 
publicada no âmbito estadual em decorrência de arquivamentos fiscais e que já era de conhecimento público 
de competidores daquelas companhias emissoras; uma vez constatado o resultado de tal estudo, a SEC mudou 
o posicionamento anterior e passou a revogar as autorizações excepcionais conferidas anteriormente. 
309 Sobre a legitimidade da SEC (LANDIS, 1966, p. 55): “It is possible to say, on the one hand, that the 
responsibility for fashioning a policy, not only of great economic importance but also one that has divided the 
faiths and loyalties of classes of people, cannot appropriately be intrusted to the administrative; on the other, 
that the scope of administrative power should not be so narrowly defined as to take away from the 
administrative its capacity to achieve effectively the purposes of its creation”. 
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Nessa ordem de ideias, diante de todo o exposto é possível afirmar que a 

infraestrutura institucional do mercado acionário acima referida redefiniu profundamente os 

papéis sociais atribuídos ao Estado norte-americano, redesenhando-o na forma de Estado 

Administrativo.  

 

No que diz respeito à ressignificação de instituições previamente existentes, por sua 

vez, é perceptível o impacto da regulação do mercado acionário então criada, inserida no 

New Deal e refletindo sua orientação geral, na atribuição de novo significado (i) ao mercado 

acionário, (ii) à companhia privada, (iii) à academia – e ao expertise por ela produzido – e 

(iv) ao Direito. 

 

A obrigatoriedade de divulgação, pelas companhias emissoras e por distribuidores 

de valores mobiliários, de informações sobre a companhia e sobre os valores mobiliários 

ofertados estabelecida pelo Securities Act – compreendendo dados relativos aos negócios da 

emissora e às suas necessidades de capital, indicação dos investimentos pretendidos, a 

composição de seus órgãos de administração e os custos relativos à emissão de valores 

mobiliários, dentre outros – consistiu no principal fator de alteração do significado da 

instituição “mercado acionário” nos EUA dos anos 1930: por meio dela, referido mercado 

deixou de funcionar como núcleo duro da atividade especulativa310 para assumir papel 

crucial na canalização de recursos da poupança popular para o financiamento de 

investimentos reais do setor produtivo – bons ou ruins. Em outras palavras, impedindo as 

companhias de emitirem e ofertarem ao público investidor ações e outros valores mobiliários 

sem qualquer relação com seus investimentos futuros ou suas necessidades de financiamento 

– os pedaços de céu azul – o princípio da transparência corporativa estabelecido pelo 

Securities Act promoveu a ressignificação do mercado acionário norte-americano como 

mecanismo de alocação eficiente da poupança popular ao longo da economia real311 – 

																																								 																					
310 Nas palavras de LANDIS, 1936, “[e]ach of the three Acts which the Securities and Exchange Commission 
administers is in fact a repetition of the public resolution that 1929 shall not recur. Law has been carefully 
built upon law to the end that finance shall not be a game of magic to mystify, bewilder and mislead the 
investing public, but a forthright business deriving honest business profits from open dealings with customers 
who come to its counters in good faith, glad to pay a fair commission for a fair service performed”. 
311 Nas palavras de KENNEDY, J., 1934, p. 3, “[s]uch a market should be truly barometric. It should reflect 
the actual economic conditions, and all the manipulations that might be invented would be futile if the bases 
did not justify a rise. The earning power of a nation should be the controlling factor in establishing security 
levels, and the security business itself has the right to claim part of this earning power”. 
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mitigando o distanciamento entre a economia real e a economia financeira ocasionado pela 

emergência do capital fictício e sua prevalência sobre o capital real.  

 

Em relação à companhia privada312, pode-se dizer que sua ressignificação se operou, 

principalmente, por meio (i) do princípio de transparência corporativa instituído pelo 

Securities Act; (ii) das limitações aplicáveis às companhias de participação e às suas 

controladas estabelecidas pelo PUHCA; e (iii) da submissão das companhias à regulação e 

fiscalização da SEC, regulação esta orientada por considerações de bem comum, nos termos 

do Securities Exchange Act e do PUHCA. De forma conjunta, tais instituições transformaram 

as companhias norte-americanas – as quais funcionavam como instrumento de fraude 

(mediante a emissão e a distribuição pública de valores mobiliários fraudulentos) e de 

concentração econômica (mediante a emissão de valores mobiliários para captação de 

recursos utilizados na aquisição de valores mobiliários de emissão de outras companhias, 

com o fim exclusivo de submeter a uma mesma companhia de participação o controle de um 

sem número de outras companhias não operacionais), orientadas exclusivamente para a 

satisfação dos interesses privados de seus controladores – em formas eficientes de 

organização da atividade produtiva e de dispersão de risco de novos investimentos, 

orientadas para a satisfação de interesses privados de seus acionistas e comuns da sociedade 

em que tais companhias se inseriam (na medida em que os novos investimentos financiados, 

reais, poderiam promover o emprego e a implementação de obras de infraestrutura, por 

exemplo). 

 

Em relação à academia e ao expertise por ela produzido, sua ressignificação coube 

essencialmente à SEC e ao Securities Exchange Act. Ao longo de diversas iniciativas do New 

Deal e, em especial, na regulação do mercado acionário, a dimensão da (i) influência da 

academia jurídica e econômica – principalmente representadas pelas Universidades de 

Harvard e Columbia, respectivamente – na idealização de toda uma infraestrutura 

institucional e (ii) utilização do expertise na atividade de formulação de políticas públicas e 

de regulação (possibilitada pela estrutura e pelo funcionamento da SEC) não encontra 

paralelos na história norte-americana. 

 

																																								 																					
312 Nas palavras de O’BRIEN, 2014, p. 17, “[r]egulating the market through initial stock issuance and the 
exchanges themselves, however, could not be effectively tackled without revisiting the form and purpose of the 
corporation”. 
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Conforme mencionado anteriormente, FDR entendia que a academia deveria 

participar ativamente da elaboração de políticas e das discussões legislativas relacionadas a 

projetos de lei estratégicos, e que o expertise deveria ser usado como arma de uso tático (e 

não estratégico313). Tal entendimento, inovador à época, marcou profundamente o Estado 

Administrativo e delineou os contornos das funções e do significado do expertise até os dias 

de hoje – em que o exercício do poder político envolve e depende do expertise em 

praticamente todos os seus aspectos314.  

 

Por fim, em relação ao Direito, é possível afirmar que, no contexto de criação da 

infraestrutura institucional do mercado acionário norte-americano, FDR e por seu Brains 

Trust foram capazes de (i) renovar sua função transformadora da realidade social, ampliando 

o escopo e a forma de intervenção estatal na realidade – por meio da regulação peculiar ao 

administrative process, em linha com as ideias da Economia Institucional –; e (ii) 

ressignificá-lo como mecanismo de struggle entre interesses de agentes privados – em 

contraste com o papel de consolidação do equilíbrio de forças e poderes decorrentes de 

combates institucionais anteriores. 

 

Nesse sentido é que, por meio do Securities Act, do Securities Exchange Act e do 

PUHCA, além da própria SEC, a variante norte-americana do Direito Administrativo passou 

a ser instrumento relevante da atuação e da intervenção do estado na realidade do mercado 

acionário, movimento que se refletiu em diversas outras áreas da realidade dos EUA por 

meio de outras instituições e agências reguladoras. Deixando de servir simplesmente como 

mecanismo de manutenção da ordem social – por meio da aplicação de sanções às condutas 

ilícitas315 –, o Direito passou a ser instrumento de orientação e determinação da realidade 

daquele país. 

 

																																								 																					
313 Ver nota de rodapé nº 158 da Parte III deste trabalho, acima. 
314 Nas palavras de David Kennedy (KENNEDY, D., op. cit., p. 8), “[p]ower is everywhere legitimated by 
knowledge practices that rationalize, explain, interpret and associate exercises of power, powerful people and 
powerful institutions with myths, ideologies, and other large ideas about values and interests. At the same time, 
ideals and values are rendered persuasive, enforced and trained into people through the institutional 
machinery of power and the mechanics of force. (...). Understood in this way, the operations of power are 
expertise all around”. 
315 Nas palavras de KENNEDY, J., 1934, p. 2, “[t]o bring that about we shall not sit as a prosecutor, hopeful 
of bringing in a verdict of guilty. We shall seek to help all proper enterprises by helping them establish new 
checks and setting up more positive standards. We believe in affirmation, not negation”. 
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Além disso, considerando (i) os debates que envolveram a aprovação legislativa das 

leis referidas e (ii) a interação entre agentes de mercado, outras autoridades e a SEC após 

sua criação, pode-se afirmar que o Direito assumiu, nos anos 1930, papel transformador 

importante: não apenas funcionava como mecanismo de consolidação dos resultados de 

disputas institucionais entre interesses conflitantes – tal como na aprovação das leis referidas 

– mas passou a servir como mecanismo de disputa institucional dentro da infraestrutura 

institucional criada, utilizado pelos próprios agentes de mercado e por outras autoridades 

(especialmente o poder judiciário dos EUA316) para determinar novos arranjos institucionais 

e novas estruturas de equilíbrio de poder – a exemplo dos processos de elaboração de normas 

e regulações de forma conjunta entre a SEC e agentes de mercado e da confirmação da 

constitucionalidade dos poderes da SEC pela United States Supreme Court no caso Electric 

Bond and Share vs. SEC referido anteriormente. 

 

Diante de todo o exposto, em relação aos princípios que informaram o New Deal, é 

possível afirmar que a redeterminação das funções dos agentes de mercado e do Estado e a 

ressignificação do mercado acionário, da companhia privada, da academia e do Direito 

acima referidos evidenciam (i) a oposição ao radicalismo (na medida em que o Estado 

Administrativo permitiu a intervenção do Estado na realidade norte-americana de forma 

experimental e legal, em contraposição às experiências de estatização por que passaram 

outros países na mesma época); (ii) o esforço de aproximação da economia financeira à 

economia real317 (na medida em que a redução da financeirização e da piramidação reduziam 

a prevalência do capital fictício sobre o capital real); (iii) a preocupação e justiça sociais318 

(na medida em que, entendido o mercado acionário como mecanismo de canalização de 

recursos para investimentos produtivos e a companhia privada como mecanismo de 

organização eficiente da atividade industrial, ambas as instituições passaram a ser orientadas 

para a satisfação de interesses mais amplos do que os de seus acionistas); e (iv) a eficiência 

																																								 																					
316 Ver nota de rodapé nº 249 da Parte III deste trabalho, acima. 
317 Nos termos de U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Statement of the Purposes of the 
Securities and Exchange Commission, Accomplishments up to August 13, 1934, and future program. 
Washington: [s.n], 1934 (íntegra da manifestação se encontra disponível em James M. Landis’ Papers), “[t]he 
purpose of the Securities Exchange Act may be divided into two general groups. The first is directed toward 
the elimination of abuses in the security market, such as those which tend to create a fictitious market or to 
effect sudden and unreasonable fluctuations in the prices os securities. The second is directed toward making 
available currently to the investing public, sufficient information concerning the management and financial 
condition of corporations on which the investor can intelligently act in making investments”.  
318 Nas palavras de KENNEDY, J., 1934, p. 5, “[i]f we of the S.E.C. do our job well and if we are helped by 
those we want to help, the New Deal in finance will be found to be a better deal for all”. 
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administrativa (na medida em que o expertise permitiu a adoção de regulações adequadas319 

– e, portanto, mais eficientes – para a solução de problemas analisados profundamente no 

meio acadêmico) que caracterizaram o processo de criação da referida infraestrutura 

institucional. 

 

*** 

 

Diante do exposto nas subseções 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 acima, pode-se afirmar que (i) 

o combate à financeirização e à piramidação; (ii) a adequação do mercado de ações às 

necessidades da economia real dos EUA; e (iii) a redefinição de papéis sociais – dos agentes 

de mercado e do Estado – e a ressignificação de instituições – especialmente do mercado 

acionário, da companhia privada, da academia (e do expertise) e do Direito – evidenciam a 

consideração, no processo de criação da regulação do mercado acionário e na posterior 

atuação da SEC, da realidade dos EUA como objeto de transformação por meio da criação 

institucional. 

 

Considerando todo o exposto acima, é possível afirmar que a análise da experiência 

norte-americana de regulação do mercado acionário é capaz de agregar à análise da criação 

e da efetividade da infraestrutura institucional do mercado de ações brasileiro na promoção 

de seu desenvolvimento um elemento importante: a importância da consideração da 

realidade como subtrato orientador de tais instituições e como objeto passível de 

transformação por meio da imaginação e da ressignificação institucionais. À enunciação de 

tal elemento distintitivo se dedica a Parte IV deste trabalho, subsequente. 

 

																																								 																					
319 Nas palavras de LANDIS, 1966, p. 155, “[t]he rise of the administrative process represented the hope that 
policies to shape such fields [of industrial health, utility engineering, railroad management, and bread baking] 
could most adequately be developed by men bred to the facts”. 
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IV. A insuficiência das explicações teóricas: a consideração da realidade 

como determinante da efetividade institucional da regulação do mercado 

acionário 
 

A análise comparativa das experiências de regulação do mercado acionário dos EUA 

e do Brasil realizada nas Partes II e III antecedentes permite a formulação de uma série de 

conclusões interessantes, que vão desde as diferenças nos resultados atingidos por tais 

infraestruturas institucionais no desenvolvimento daquele mercado lá e aqui até a 

identificação de elementos e dispositivos regulatórios que podem ser considerados 

universais (e.g., o princípio da divulgação de informações corporativas) a qualquer 

regulação acionária que se pretenda criar. 

 

Dentre tais conclusões, considerando o escopo deste trabalho, cumpre destacar a 

identificação de um elemento distintivo do processo norte-americano que, argumenta-se, 

impactou positivamente a efetividade (i.e., a capacidade de promoverem os objetivos a elas 

atribuídos) das instituições criadas naquele país: a consideração da sua realidade econômica, 

política, ideológica, regulatória como (i) substrato informador das instituições criadas, o 

local knowledge1 necessário à efetividade institucional, e (ii) objeto passível de 

transformação por meio da criação institucional. 

 

Confrontado com a experiência regulatória brasileira, (i) orientada essencialmente 

(a) pelo objetivo de reproduzir seletivamente o exemplo norte-americano2; e (b) 

principalmente, por argumentos teóricos desenvolvidos ao longo dos anos 1950, 1960 e 1970 

por autores da Economia do Desenvolvimento, da Economia Institucional e do Direito e 

Desenvolvimento relacionados à interação entre instituições, mercados, Estado e 

desenvolvimento econômico; (ii) construída em um contexto econômico, político, 

ideológico e regulatório absolutamente diverso do contexto norte-americano dos anos 1930; 

e (iii) a despeito de sua aderência aos objetivos dos programas de governo que a informaram, 

																																								 																					
1 Ver nota de rodapé nº 4 da Parte III deste trabalho, acima. 
2 Questionado sobre as referências utilizadas para determinar a melhor estrutura regulatória do mercado de 
ações, José Luiz Bulhões Pedreira respondeu: “o modelo que se tomou foi o americano. Mas não inteiramente. 
(...) Houve uma mistura. A tradição da nossa legislação de sociedades anônimas é europeia. Procuramos fazer 
uma lei adaptando os institutos novos, criados pela experiência norte americana, à nossa tradição europeia”. 
Para mais, ver PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Duas leis e muita inovação. In: BARCELLOS, op. cit., pp. 
29-30. 
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inefetiva na promoção do desenvolvimento do mercado de ações brasileiro, o processo de 

criação do Securities Act, da SEC e do PUHCA evidencia a insuficiência dos argumentos 

teóricos que fundamentaram a criação das instituições tanto em sua capacidade explicativa 

quanto em sua capacidade propositiva. 

 

É ao desenvolvimento deste argumento – da insuficiência de tais explicações teóricas 

frequentemente utilizadas para fundamentar a regulação do mercado acionário e identificar 

as causas de sua inefetividade – que esta Parte IV se dedica. Nessa ordem de ideias, o 

Capítulo 6 – A inefetividade da infraestrutura institucional do mercado acionário 

brasileiro à luz de uma perspectiva histórica: lições da experiência norte-americana 

procura enunciar o argumento de que (i) a consideração exclusiva das racionalidades de 

suporte e de distorção como medida de efetividade do mercado acionário é insuficiente para 

a identificação das causas principais da inefetividade de determinada infraestrutura 

institucional na promoção de seu desenvolvimento; (ii) a utilização de uma combinação de 

instituições de suporte e de distorção é condição necessária mas não suficiente para o 

sucesso do mercado acionário em seu desenvolvimento e na promoção de crescimento 

econômico; (iii) em comparação com a experiência brasileira, o processo de criação da 

regulação do mercado acionário norte-americano se utilizou amplamente não apenas de 

referida combinação de instituições mas também da consideração da realidade norte-

americana como substrato e como objeto; e (iv) faltaram – e faltam – às instituições 

brasileiras e ao mercado de ações nacional raízes na realidade local e ímpeto transformador 

de tal realidade para o desempenho pleno de suas funções desenvolvimentistas. 
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Capítulo 6 – A inefetividade da infraestrutura institucional do mercado 

acionário brasileiro à luz de uma perspectiva histórica: lições da 

experiência norte-americana 
 

O argumento que se procura enunciar toma como pontos de partida as considerações 

de que (i) à luz dos argumentos teóricos frequentemente utilizadas para fundamentar a 

regulação do mercado de ações e para justificar seu êxito ou seu fracasso na consecução dos 

objetivos a ela atribuídos, as explicações para a inefetividade institucional formuladas 

assumem, praticamente em sua totalidade, a forma de (a) comparações com instituições 

ideais preponderantemente informadas pela racionalidade de suporte ou pela racionalidade 

de distorção do mercado (e.g., a instituição “x” não foi efetiva porque não foi capaz de se 

arraigar na conduta de seus destinatários de forma generalizada e, assim, reduzir a incerteza 

que caracteriza as interações humanas, como deveria; a instituição “y” criou incentivos 

perversos imprevistos e, portanto, não pôde distorcer o mercado positivamente tendo em 

vista a consecução de um determinado objetivo) ou, ainda, (b) juízos sobre a coerência de 

um sistema institucional em face de tais racionalidades conflitantes (e.g., a regulação do 

sistema “x” não é efetiva porque se utiliza de instituições contraditórias destinadas tanto a 

distorcer quanto a suportar o mercado; seria mais efetiva se baseada na adoção de uma 

racionalidade apenas); e (ii) tal como no caso brasileiro, as instituições relacionadas à 

regulação do mercado acionário norte-americano – o Securities Act, o Securities Exchange 

Act e o PUHCA – se utilizaram de ampla variedade de dispositivos, direitos, obrigações e 

competências muitas vezes contraditórios na medida em que alinhados a argumentos de 

suporte ou de distorção do mercado, mas foram capazes de produzir efeitos muito mais 

positivos nos EUA do que a legislação brasileira foi capaz de produzir no Brasil; para, então, 

identificar na consideração da realidade norte-americana pelas instituições lá criadas o 

elemento distintivo capaz de explicar, com maior precisão, as causas da inefetividade 

institucional. 

 

Conforme referido ao longo do Capítulo 1, acima, a parte majoritária3 dos 

argumentos teóricos relativos à efetividade de instituições relacionadas à regulação do 

mercado acionário formulados por autores da Economia Institucional, da Economia do 

Desenvolvimento e do Direito e Desenvolvimento se filia à racionalidade de suporte ao 

																																								 																					
3 Ver, exemplificativamente, notas de rodapé nº 96 a 104 da Parte I deste trabalho, acima. 
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mercado e, nesse sentido, relaciona à inefetividade de tais instituições a ausência de sua 

capacidade de reduzir a incerteza inerente às transações humanas impessoais. Assim é que, 

de acordo com tais argumentos, a proteção dos direitos de propriedade (que devem ser 

estáveis) e as formas confiáveis de execução forçada de contratos e obrigações, dentre outras 

instituições, assumem posição central no desenho institucional de um mercado acionário 

paretianamente eficiente. 

 

Iniciativas regulatórias interessantes baseadas fundamentalmente em tais argumentos 

– e com resultados bastante positivos no que diz respeito a sua efetividade na promoção do 

desenvolvimento do mercado acionário – são frequentemente utilizadas para fortalecer, em 

bases empíricas, a sua defesa: o exemplo brasileiro da criação, pela BM&FBovespa, dos 

segmentos especiais de listagem Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, com requisitos 

progressivamente mais exigentes de governança corporativa aplicáveis às companhias que 

optarem por listar suas ações em cada um de tais segmentos, ao procurar reforçar a percepção 

de segurança dos investidores e criar órgão alternativo à CVM para a resolução de conflitos 

de forma técnica, previsível e confiável, consagra justamente tal linha argumentativa4. 

 

Menos frequentes do que aqueles de defesa dos direitos de propriedade estáveis e 

dos meios confiáveis de resolução de conflitos, argumentos teóricos vinculados à 

racionalidade de distorção do mercado também são utilizados para embasar explicações da 

inefetividade de determinadas instituições relacionadas à regulação do mercado acionário. 

Nesse contexto, majoritariamente relacionam à inefetividade (i) a inadequação dos 

incentivos e distorções criados aos objetivos de promoção do desenvolvimento nacional (i.e., 

as instituições referidas seriam inefetivas porque criaram incentivos que, mal calculados, 

acabaram por consolidar privilégios e ineficiências ao invés de promover a pretendida 

distorção positiva); ou (ii) o equívoco dos planejadores na escolha dos setores e agentes 

capazes de promover as alterações estruturais necessárias para o atingimento de 

determinadas finalidades desenvolvimentistas (i.e., as instituições seriam inefetivas, neste 

																																								 																					
4 O processo de criação, as motivações teóricas e os impactos do Novo Mercado no desenvolvimento do 
mercado acionário brasileiro foram o objeto da dissertação apresentada pelo autor à London School of 
Economics and Political Science para obtenção do título de Master of Sciences em Political Economy of Late 
Development. Para mais detalhes, ver NEVES, André Rainho das. The Impact of Novo Mercado on Brazilian 
sotck market: the use of regulation as an instrument of economic development policy. 2011. 65f. Dissertação 
(Mestrado) – London School of Economics and Political Science (LSE), Londres, 2011.  
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caso, por estimularem setores ou privilegiarem agentes incapazes de agregar produtividade 

a outros setores econômicos, por exemplo). 

 

Em ambos os casos, as explicações teóricas embasadas em argumentos de suporte 

ou de distorção do mercado fornecem diagnósticos fundamentados ou (i) na insuficiência 

das instituições criadas (e.g., a proteção aos direitos de propriedade criada não foi suficiente 

para que os agentes econômicos se sentissem seguros e protegidos; os incentivos criados 

para estimular determinada atividade foram insuficientes para promover ou financiar seu 

desenvolvimento); ou (ii) na incoerência da infraestrutura institucional como um todo, 

decorrente da existência concomitante de instituições orientadas por racionalidades e 

objetivos conflitantes (e.g., a proteção contra expropriação conferida aos acionistas 

minoritários é incompatível com os amplos poderes de direcionamento das atividades 

empresariais conferidos ao acionista controlador); mas nunca na necessidade de criação de 

instituições informadas pela racionalidade oposta (e.g., para contrabalançar os poderes e 

incentivos à concentração de poder na figura do controlador, devem ser criados direitos e 

proteções efetivos para acionistas minoritários; um cenário de equilíbrio de forças e poderes, 

criado por meio de instituições de suporte e de distorção, seria mais efetivo na promoção do 

desenvolvimento do mercado acionário). 

 

A análise da experiência norte-americana de regulação do mercado acionário, nessa 

ordem de ideias, permite a formulação de um novo argumento, que desafia a lógica das 

linhas argumentativas referidas acima: utilizando-se de uma combinação de instituições de 

suporte ao mercado (e.g., adoção do princípio da transparência das informações 

corporativas; criação de um órgão regulador competente e aparelhado para fiscalizar e 

aplicar penalidades) e de distorção do mercado (e.g., criação de limitações e barreiras de 

entrada a bancos de investimento e bancos comerciais; restrição da autonomia e da liberdade 

das bolsas de valores), o Brains Trust de FDR foi capaz de criar uma infraestrutura 

institucional profundamente efetiva5 no redesenho do mercado acionário norte-americano e 

de suas funções – buscando sua reaproximação à economia real daquele país – e na 

																																								 																					
5 Não se pretende afirmar, neste ponto, que a regulação norte-americana criada nos anos 1930 não tinha 
deficiências ou defeitos, mas que, considerando os objetivos a que se propôs, os resultados de sua 
implementação foram significativamente positivos. Em relação a tais deficiências, o próprio Landis elaborou, 
em 1960, um relatório destinado ao presidente John Fitzgerald Kennedy sobre os problemas enfrentados pela 
SEC e outras agências reguladoras norte-americanas e as reformas que precisariam ser implementadas pelo 
novo presidente. Para mais, ver LANDIS, James. Report on Regulatory Agencies to the President-Elect. New 
Orleans: Quid Pro Books, 2014. 
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ressignificação dos papéis do Estado, dos bancos, das bolsas de valores, das companhias 

norte-americanas e do Direito na promoção do bem estar daquela sociedade. 

 

Se, por um lado, a constatação acima permite a formulação de um novo argumento 

explicativo da efetividade institucional baseado não na escolha por uma das racionalidades 

mencionadas anteriormente mas na definição do equilíbrio ideal entre instituições 

preponderantemente de suporte e instituições preponderantemente de distorção do mercado 

no estabelecimento de uma infraestrutura institucional efetiva, por outro, a experiência 

brasileira – também marcada, como se procurou demonstrar, pela combinação entre 

instituições daqueles tipos ideais – evidencia a deficiência de tal novo argumento na 

identificação da causa da efetividade institucional. 

 

É justamente na resolução desta deficiência do novo argumento acima enunciado que 

o argumento desenvolvido ao longo deste trabalho se insere: o que se deve depreender da 

experiência norte-americana de regulação de seu mercado acionário não é o efeito positivo, 

do ponto de vista da efetividade, do estabelecimento de um determinado equilíbrio ideal (e, 

portanto, racional) entre incentivos e proteções, direitos e limitações, suportes e distorções, 

mas a aderência do processo criativo e das instituições que dele resultaram à realidade norte-

americana e a preocupação dos idealizadores daquela infraestrutura institucional de 

restruturar a realidade existente tendo em vista a consecução de determinados objetivos. 

 

Conforme demonstrado ao longo da apresentação, na Parte III deste trabalho, da 

experiência norte-americana de regulação do mercado acionário, os membros do Brains 

Trust se apoiaram no mercado acionário então existente e em suas deficiências para 

imaginarem um novo mercado de ações que funcionasse para a economia real dos EUA e, 

de forma geral, para a sociedade norte-americana. Ao longo desse processo de imaginação, 

diversos foram os interesses de setores da sociedade e da economia norte-americanas que se 

interpuseram e contribuíram para a determinação daquele equilíbrio ideal entre suportes e 

distorções. Amparados por um presidente amplamente popular, por um contexto econômico 

de crise estrutural profunda e por um projeto transformador calcado na experimentação, no 

entanto, James Landis e Felix Frankfurter foram capazes de equacionar referidos interesses 

sem comprometer o ânimo reformador. 
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Ainda que se pretenda argumentar que, ao longo do processo de estabelecimento da 

infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro descrito na Parte II deste 

trabalho, também houve participação e interferência de setores da economia e da sociedade 

brasileiras (e que, portanto, as instituições então criadas também se apoiaram na realidade 

brasileira), a análise das discussões parlamentares – que se concentraram nos aspectos 

políticos, e não no técnico, dos projetos de lei6 – e da realidade econômica brasileira dos 

anos 1960 e 1970 – marcada pela (i) predominância de pequenas e médias sociedades 

limitadas e por pouquíssimas sociedades anônimas ou empresas de capital privado de grande 

porte; (ii) preferência do público investidor por títulos de renda fixa, letras cambiais e 

imóveis; e (iii) resistência do empresariado brasileiro à abertura de capital e à diluição de 

seu poder de controle – evidenciam que, diferentemente do que ocorreu nos EUA – em que 

a regulação procurou disciplinar um mercado acionário existente –, a legislação brasileira 

procurou criar um mercado acionário – o que, considerando que mercados não podem ser 

inventados7, já representaria dificuldade imensa – eficiente (para os fins de promover a 

criação da grande empresa nacional de capital privado) por meio da importação seletiva8 

de padrões regulatórios estrangeiros de sucesso9. 

 

Também no que concerne à consideração da realidade como objeto passível de 

transformação, as diferenças entre os processos norte-americano e brasileiro são 

significativas. Se, lá, (i) se buscou fortalecer os direitos e proteções dos acionistas 

																																								 																					
6 TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 66. 
7 Nas palavras de EASTERLY, 2006, pp. 53-54, “[t]his book arrives at a paradoxical finding: free markets 
work, but free-markets reforms often don’t. To explain this paradox, this chapter will discuss how introducing 
free markets from the top down is not so simple. It overlooks the long sequence of choices, institutions, and 
innovations that have allowed free markets to develop in the rich Western economies. It also overlooks the 
bottom-up perspective on how markets often don’t function well in the low-income societies of Africa, Latin 
America, Asia, and the former Communist bloc. Markets everywhere emerge in an unplanned, spontaneous 
way, adapting to local traditions and circumstances, and not through reforms designed by outsiders. The free 
market depends on the bottom-up emergence of complex institutions and social norms that are difficult for 
outsiders to understand, much less change”. 
8 Nas palavras de LAMY FILHO, Alfredo. Considerações sobre a elaboração da Lei das S.A. e de sua 
necessária atualização. In: LAMY FILHO, 2007, pp. 171-174, “[o] esforço da lei foi, pois, procurar a 
conciliação dos dois sistemas [romanístico e da common law], buscando o que de melhor, ou mais prático, 
houvesse em cada um deles, abrasileirá-los para benefício da empresa e da economia nacionais. [Assim é que] 
acolheu a ação sem valor nominal e a possibilidade do capital autorizado, mas, seguindo a lição de Ascarelli, 
manteve, na plenitude, o conceito de capital social, com todos os seus atributos; (...) e, especialmente, regulou 
o acordo de acionistas, propôs a criação de um órgão específico para disciplinar o mercado de capitais, a CVM, 
a exemplo da S.E.C. americana (...)”. 
9 Nas palavras de POSER, op. cit., pp. 1283-1284, “[t]he Brazilian statute adopts United States regulatory 
patterns to a significant degree. For example, like the federal securities laws, it places great reliance on the 
prophylactic effects of disclosure by companies whose securities are publicly held and on self-regulation by 
the stock exchanges”. 
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minoritários, aqui (ii) foram estabelecidos direitos patrimoniais de saída de forma a 

compensá-los, pecuniariamente, por eventuais abusos de poder do acionista controlador; se, 

lá, (a) se procurou limitar a influência e o controle dos bancos sobre a economia real, aqui 

(b) se buscou favorecer a concentração empresarial e a formação de conglomerados 

industriais-financeiros; se, lá, (x) se procurou instituir um mercado acionário de acionistas 

(ativos na defesa de seus direitos por meio da interferência nas deliberações sociais), aqui 

(y) se buscou criar um mercado acionário de poupadores (em que, garantidos o dividendo 

mínimo e os direitos de resgate, os minoritários poderiam ser despidos de seus direitos 

políticos); se, lá, (I) se procurou limitar o número de companhias e camadas societárias 

sobrepostas para fins exclusivos de concentração do poder político com dispersão da 

propriedade, aqui (II) os incentivos fiscais criados às sociedades anônimas conduziram à 

multiplicação de sociedades apenas formais, constituídas exclusivamente para auferir 

vantagens fiscais10. 

 

Além da maior probabilidade de que as instituições elaboradas tomando como base 

determinada realidade sejam efetivas, a utilização da realidade da forma como enunciada 

acima evita também os efeitos perversos de um eventual erro de diagnóstico por parte 

daqueles que formularam os argumentos teóricos norteadores do processo criativo. Exemplo 

desse problema foi a motivação de criar o mercado de ações brasileiro para que ele 

fornecesse recursos necessários ao financiamento da atividade empresarial: amplamente 

defendida pelos autores da Economia Institucional, da Economia do Desenvolvimento e do 

Direito e Desenvolvimento ao longo dos anos 1950 e 1960, tal ideia provou-se falsa 

posteriormente, uma vez que nem em países desenvolvidos aquele mercado exercia tal 

função11. 

 

																																								 																					
10 Nas palavras de PEDREIRA, 1975b, p. 33, “Esta orientação da legislação fiscal conduziu à multiplicação, 
entre nós, de sociedades anônimas apenas formais, constituídas por um empresário individual ou por pequenos 
grupos de sócios, com alto grau de integração, que vivem permanentemente os problemas da sociedade e 
ocupam seus cargos de direção. As estatísticas disponíveis não permitem distinguir entre as verdadeiras 
sociedades anônimas e essas sociedades puramente formais, constituídas exclusivamente para auferir 
vantagens fiscais. Mas a experiência profissional autoriza a estimativa de que, no total das sociedades anônimas 
em funcionamento no país, a maioria é constituída por sociedades puramente formais”. 
11 Nas palavras de WELCH, op. cit., p. 99, “[o]ne should note, however, as Table 4.9 shows, that equity 
markets do not play the role of a direct supplier of investment capital in any nation, including the industrialised 
nations. Hence, the reformers were doomed to failure because their expectations of the role of equities  markets 
as a direct source of investment capital were much too optimistic. (...) A theory of how stock markets affect 
investment behaviour must be based upon how they signal information and affect the control structure (as well 
as the financial structure), rather than upon how they channel investment capital” 
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Nessa ordem de ideias, considerando as diferenças entre os processos criativos acima 

enunciadas e as vantagens da utilização da realidade como substrato e como objeto da 

criação institucional, o que se propõe neste trabalho é (i) em linha com as considerações de 

Trubek, Vieira e Sá, que se deixem de lado os “modelos racionalistas” referidos 

anteriormente e que se permita o desenvolvimento “das marchas e contramarchas em que 

atuam motivações conscientes e inconscientes por meio das quais uma sociedade 

experimenta as possibilidades institucionais de que dispõe”12 para regular o mercado 

acionário, e (ii) de acordo com Hirschman, que o legislador brasileiro se reconcilie com a 

ideia de que algumas das peculiaridades da realidade brasileira consideradas frequentemente 

como provas de sua inaptidão e inferioridade são, também, condicionantes inevitáveis da 

efetividade das instituições por ele criadas e, às vezes, fatores de promoção do 

desenvolvimento nacional13. 

  

																																								 																					
12 Nas palavras de TRUBEK; VIEIRA; SÁ, op. cit., pp. 79-80, “Como já deixamos claro, o processo histórico 
das opções feitas por sociedades concretas entre as tecnologias alternativas não obedece ao modelo racionalista 
exposto linhas atrás. Ao contrário, esse processo reflete uma série de marchas e contramarchas em que atuam 
motivações conscientes ou inconscientes, e por meio das quais uma sociedade experimente as possibilidades 
institucionais de que dispõe para mobilização do excedente”. 
13 Nas palavras de HIRSCHMAN, 1992a, p. 11, “[s]ome of my main contentions could serve to reconcile the 
Latin Americans with their reality, to assure them that certain ubiquitous phenomena such as bottlenecks and 
imbalances in which they see the constantly renewed proof of their ineptness and inferiority are on the contrary 
inevitable concomitants and sometimes even useful stimulants of development”. 



	

	 360 

 

 



	

	 361 

Considerações Finais e Conclusão  
 

O presente trabalho analisou o processo de estabelecimento da infraestrutura 

institucional do mercado acionário brasileiro ao longo dos anos 1960 e 1970, composta 

principalmente pela Lei nº 6.404/76 e pela Lei nº 6.385/76. 

 

Partindo da hipótese de que os argumentos teóricos desenvolvidos pela Economia 

Institucional, pela Economia do Desenvolvimento e pelo Direito e Desenvolvimento, em 

torno de duas racionalidades conflitantes (i.e., a racionalidade de suporte ao mercado e a 

racionalidade de distorção do mercado), frequentemente utilizados para explicar (i) as 

motivações e as peculiaridades de referido processo de criação institucional e (ii) a 

inefetividade de tais instituições na promoção do desenvolvimento daquele mercado, são 

insuficientes em sua carga explicativa e insatisfatórios em sua carga propositiva, o trabalho 

procurou, com base no estudo do processo de criação da infraestrutura institucional do 

mercado acionário norte-americano – o qual, embora superficialmente semelhante ao 

processo brasileiro1, foi largamente baseado na consideração da realidade norte-americana 

dos anos 1920 e 1930 como (a) substrato orientador do processo criativo e (b) objeto passível 

de transformação por meio da imaginação e da ressignificação institucionais, formular novo 

argumento explicativo dos aspectos condicionantes da efetividade institucional baseado, 

essencialmente, em tal consideração da realidade durante o processo de criação institucional. 

 

O desenvolvimento do novo argumento explicativo, em outras palavras, pode ser 

sintetizado como segue: (i) vacilando entre duas racionalidades conflitantes, faltou ao 

processo de estabelecimento da infraestrutura institucional do mercado de ações brasileiro 

(a) aderência à realidade nacional e (b) carga transformadora – criativa – de tal realidade; 

(ii) tal deficiência se deve, em boa medida, à tentativa de compreensão e fundamentação das 

decisões políticas tomadas com base exclusivamente nas explicações teóricas anteriormente 

referidas – de suporte ao mercado e de distorção do mercado; (iii) a consideração da 

realidade brasileira como substrato e como objeto – ou a sua ausência – fornece explicação 

																																								 																					
1 Nas palavras de POSER, op. cit., p. 1292, “[w]henever the superficial similarities between the Brazilian 
program of securities regulation and the United States federal securities laws, their purposes are quite 
different. The United States legislation was enacted to protect investors and, perhaps secondarily, the national 
economy from abuses related to the purchase and sale of securities. While a fortunate by-product may have 
been the strengthening of the markets, this was hardly its chief purpose. The Brazilian program, on the other 
hand, is designed principally to develop and build the markets, and the protection of investors is only a means 
of attaining that goal”. 
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complementar e mais satisfatória para a inefetividade da infraestrutura institucional do 

mercado de ações brasileiro, baseada em uma combinação de instrumentos de suporte ao 

mercado e de distorção do mercado, do que as duas explicações teóricas mais 

frequentemente utilizadas para tanto (que se limitam a apontar as incompatibilidades de tais 

instrumentos com suas respectivas racionalidades subjacentes) isoladamente; e (iv) do ponto 

de vista propositivo, a consideração da realidade como substrato e como objeto deve 

informar disputas e transformações institucionais futuras relativas à disciplina do mercado 

acionário brasileiro. 

 

Nessa ordem de ideias, o trabalho buscou, ulteriormente, apresentar explicação para 

a inefetividade da infraestrutura institucional do mercado acionário brasileiro que tenha 

utilidade nas futuras disputas institucionais e que, inundado de realidade local, o mercado 

acionário brasileiro possa efetivamente desempenhar sua função na promoção do 

desenvolvimento econômico nacional. Nesse sentido, faço minhas as palavras de Trubek, 

que sintetizam o espírito e as conclusões desta tese: “[a]bandonemos a esperança de uma 

ideia grande e de planos universais e busquemos na complexidade dos sistemas jurídicos 

realmente existentes oportunidades de emancipação. Deixemos os pacotes de reformas 

prontas em casa, mas não abandonemos a ideia de reforma. Examinemos o que aconteceu 

de fato no passado e vejamos se há pequenas lições que possam ser aprendidas”2. 

 

 

																																								 																					
2 De acordo com David Trubek, citado por Ary Oswaldo Mattos Filho e Viviane Muller Prado em TRUBEK; 
VIEIRA; SÁ, op. cit., p. 38. 
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