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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”. 



	

	 11 

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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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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