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Objetivos

• Avaliar os motivos que explicam a não-regulamentação do 
Art. 192 da CF

• Mencionar algumas características dos Bancos Públicos

Revisar a literatura de Ciência Política sobre o tema

Confrontar hipóteses da literatura de CP com pesquisa 
empírica sobre relações entre SP e SFN



Art. 192 (CF – 1988)

Caput: O sistema financeiro nacional, estruturado 
de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses 
da coletividade, será regulado em lei 
complementar , que disporá, inclusive, sobre:

Seguiam: 8 incisos e 3 parágrafos



ART. 192 APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 40/2003

ALTERA CAPUT E SUPRIME TODOS INCISOS E 
PARÁGRAFOS

O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir 
aos interesses da coletividade, em todas as partes que o 
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será 
regulado por leis complementares que disporão, inclusive, 
sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições 
que o integram. 



Justificativa: Importância do Tema (1)

Crise internacional Instabilidade financeira

Ordem Financeira Internacional e 
nacional em debate

G20, EUA (Obama: Agência de 
Proteção Financeira do 
Consumidor)

Congresso não cumpriu missão CF SF deve servir ao desenvolvimento 
equilibrado e aos interesses da 
coletividade

Papel da Intermediação Financeira 
p/  o desenvolvimento

Cresci/o maior requer crédito e 
inclusão bancária; 
Crédito: força motora p/ sustentar 
e gerar crescimento  e ciclo de 
desenvolvimento



Justificativa: Importância do Tema (2)

Modelo de Desenvolvimento 
brasileiro (1930 a 1980)

Substituição de Importações 

Financiamento Sub. Importações 1. Setor Público >
2. Capital Estrangeiro > –
estrangulamento externo

3. Cap. privado e SF doméstico: <

Financiamento Atual do 
Desenvolvimento Sustentado

Capital privado doméstico; suporte 
do Estado e posição subsidiária do 
capital estrangeiro

Condição para o Desenvolvimento 
Sustentado

Transformação do modus operandi 

do SF no Brasil – intermediar 
poupança financeira do público 
para as empresas



PARADOXO DO SFN

Instituições financeiras 
modernas

Papel pouco relevante para o 
financiamento da produção

Diversificação e sofisticação Atividade voltada p/ aplicação 
em títulos públicos

Métodos racionais de 
operação e gestão



Panorama do SFN: IPEA (2009)
Exclusão bancária Bancarização baixa

Alto custo do crédito Juro real > que dos EUA e Zona do 
Euro

Concentração regional da oferta de 
crédito

Sul e Sudeste

Bancos estrangeiros Oferecem crédito até 10 x > país 
origem

Crédito/PIB (2009) Brasil (48%), 
EUA (187%), China (123%), Índia 
(78%)

Concentração bancária 230 (1996) – 156 (2007)
2007: Alemanha, 2130 – EUA, 7282

Agências Fechamento de 2 mil (1990 a 2007)

Concentram-se nas 27 capitais

9% dos municípios não as possuem 



SISTEMA FINANCEIRO EXISTENTE NO BRASIL

SF baseado em crédito # SF baseado em mercado de 
capitais

Dominância de instituições nacionais x bancos estrangeiros 
(demais países da A. Latina e Europa Centro-Oriental)

Importância das Instituições Estatais (BB, CEF E BNDES)

Regulação estatal: parte dos créditos vão a setores 
prioritários (empréstimos rurais [25% dos dep. à vista a 
8,75% a.a.] e financiamento imobiliário - 65% dos recursos 
das cadernetas de poupança); bancos públicos se destacam



PIB-IBGE
ANO BRASIL INSTITUIÇÕES  

FINANCEIRAS

2000 4,31% 5,96%

2001 1,31% 6,80%

2002 2,66% 7,46%

2003 1,15% 7,08%

2004 5,71% 5,81%

2005 3,16% 7,05%

2006 3,96% 7,19%

2007 6,09% 7,67%

2008 5,14% 7,55%

2009 -0,19% 7,25%



Rentabilidade dos Bancos Brasileiros 
(Fonte: Consultoria Economática e Folha de S. Paulo)

BANCOS ROE = RETURN ON EQUITY ATIVO TOTAL (JUN/ 2007)

• Itaú (Brasil) 16,03% US$ 132,6 bilhões
2.     Bradesco (Brasil) 15,37% US$ 150,8 bilhões

3.     Unibanco (Brasil) 13,72% US$ 67,2 bilhões

4.     Banco do Brasil (Brasil) 11,5% US$ 172,8 bilhões

5.     US Bancorp (EUA) 11,01% US$ 222,5 bilhões

6.     Wells Fargo (EUA) 9,71% US$ 539,8 bilhões

7.     State Street Corp (EUA) 9,24% US$ 110,4 bilhões

8.     Citigroup (EUA) 9,08% US$ 2,2 trilhões
9.     KeyCorp (EUA) 8,88% US$ 94 bilhões
10.   BankAmerica (EUA) 8,13% US$ 1,5 trilhão

11.   JP Morgan Chase (EUA) 7,68% US$ 1,4 trilhão



BANCOS PÚBLICOS – BANCOS DE FOMENTO: 
CARÁTER ESTRATÉGICO

Há vários caminhos para o desenvolvimento.

Importância do Investimento para o Desenvolvimento

Bancos de desenvolvimento = empréstimos de longo prazo

BR: houve mais crédito de curto e médio prazos do que de 
LP.

BPs: papel central na oferta de crédito favorecido.



BANCOS PÚBLICOS – BANCOS DE FOMENTO: CARÁTER 
ESTRATÉGICO

BR: conceito de bancos de fomento é mais relevante que o 
de BD p/ industrialização e Desenv.

Brasil: houve mais crédito de curto e médio prazos do que 
de LP. BPs: papel central na oferta de crédito favorecido.

Vantagens institucionais comparativas dos BPs: poucos 
países têm BFs controlados pela Aut. Econômica, como BR. 
Mandato político dos BPs está em sua função de 
instrumentos de política econômica.
Função contracíclica dos BFs.



Abordagens Teóricas e Hipóteses
AUTORES BASES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS
HIPÓTESES

Neiva Neoelitismo Não-decisão

Sola et alli Kasahara Autonomia do Estado   -
Neoinstitucionalismo 
Histórico

Condução centrada no 
Executivo

Santos e Patrício e 
Sonia Lima

Teoria da Agência 
(Escolha Racional)

Presidencialismo de 
coalizão

Bresser-Pereira e 
Loureiro e Abrucio

Teoria da Captura –
Análise Institucional

Captura



Análises
AUTORE
S

ELEMENTOS DA ANÁLISE

Neiva Assimetria de poder (Executivo e IFs privadas e públicas não 
desejariam independência do BCB) e falta de consenso 
explicam não-decisão; posição privilegiada do Executivo

Sola et 
alli e 
Kasahar
a

Sola: legitimar AM p/ garantir mudanças;  formalizar 
delegação; transparência e accountability aumentam com 
metas de inflação, LRF e maior supervisão; BCB enquadra IFs; 
não menciona 192

Kasahara: BCB e CVM impuseram agenda de 
regulação do SF; concentração bancária é resultado 
disso; visando bem público, Estado ocasionalmente 
favorece SF; lobby tem pouca importância explicativa; 
Executivo não quer regulamentar o 192; Congresso 
legisla pouco sobre SFN



Análises
AUTORES ELEMENTOS DA ANÁLISE

Santos & Patrício        
e Lima

S&P: 1945-64: ↑ poder do Congresso na PM; 1994: supremacia da 
PM; delegação: custo x benefício; Congresso delega, mas   ↑ 
controle sobre BCB; convergência BCB-Centrão explica não-
regulamentação do 192
Lima: autonomia do BCB avança nas crises, liderada pelo Executivo, 
sem formalização do Congresso; supervisão da CAE é limitada; 
Executivo tem se isolado das IFs;

Bresser-
Pereira           e 
Loureiro & 
Abrucio

B-P: Brasil: juros altos e câmbio baixo → coalizão 
política de   rentistas e IFs captura Estado, BCB e pol. 
macroeconômica

L&A: Insulamento do BCB-CMN →  padrão brasileiro de  
gestão macroeconômica; insuficiência Atas do Copom;  
proximidade dos setores privado e público; prestação 
de contas visa o mercado; accountability  formal; 



PRESSUPOSTO TEÓRICO E 
EMPÍRICO

Explicação da não-
regulamentação do Art. 192 
requer investigação do sistema 
político como um todo: Executivo, 
Legislativo e Judiciário



Normas do Congresso para manter poder normativo do 
CMN (1989-1995)

LEI ORDINÁRIA AUTOR CONTEÚDO

L. 7770 – 31/05/1989 Executivo (MP) Prorroga prazo da ADCT 25 
até 30/10/1989

L. 7892 – 24/11/1989 Executivo (MP) Prorroga prazo da ADCT 25 
até 31/05/1990

L. 8056 – 28/06/1990 Executivo (MP) Prorroga prazo da ADCT 25 
até 31/12/1990

L. 8127 – 20/12/1990 Executivo (MP) Prorroga prazo da ADCT 25 
até 30/06/1991

L. 8201 – 29/06/1991 Executivo (PL) Prorroga prazo da ADCT 25 
até 31/12/1991

L. 8392 – 30/12/1991 Executivo (PL) Prorroga prazo da ADCT 25 
até regulamentação do 192

L. 8646 – 07/04/1993 Executivo (PL) Amplia composição do 
CMN

L. 9069 – 29/06/1995 Executivo (MP) Prorroga prazo da ADCT 25 
até regulamentação do 192



Congresso Nacional: 
Projetos L. Complementar ou Ordinária s/ Art. 192 (1989-2009)

CASA 
LEGISLATIVA

ABRANGENTES ESPECÍFICOS TOTAL

SENADO 
FEDERAL

15 32 47

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

27 55 82

TOTAL 42 87 129



Normas do Legislativo sobre SFN desde 
1995

TIPO DE NORMA e N. º AUTOR CONTEÚDO

L. 9.069/1995 Executivo Plano Real

EC 13/1996 Legislativo Abre mercado de resseguros 
à iniciativa privada

L. 9.447/1997 Executivo Agiliza direitos do BCB sanear 
instituições financeiras

L. 9.457/1997 Legislativo Sociedade por ações, 
mercado de valores 
mobiliários e CVM

L. 9.613/1998 Executivo “Lavagem” de dinheiro

L. 9.650/1998 Executivo Plano de carreira servidores 
BCB

L. 9.710/1998 Executivo PROER
L. 9.932/1999 Executivo Transfere atribuição da IRB 

para a SUSEP

LC 101/2000 Executivo Lei de Responsabilidade Fiscal

L.10.150/2000 Executivo SFH 



Normas do Legislativo sobre SFN desde 1995TIPO DE NORMA e N. º AUTOR CONTEÚDO

LC 105/2001 Legislativo Sigilo bancário
L. 10.190/2001 Executivo Define atual estrutura do 

CNSP

L. 10.194/2001 Executivo Sociedades de crédito ao 
microempreendedor

L. 10.214/2001 Executivo Sistema de Pagamentos 
Brasileiro

LC 109/2001 Executivo Previdência Complementar

L. 10.303/2001 Legislativo Nova Lei das SAs
L. 10.411/2002 Executivo Transforma CVM em agência 

reguladora

EC 40/2003 Legislativo Altera caput do Art. 192 e 
suprime o restante

L. 10.701/2003 Legislativo Nova Lei da “lavagem” de 
dinheiro

L. 10.820/2003 Executivo Empréstimo consignado



Normas do Legislativo sobre SFN desde 1995
NORMA e N. º AUTOR CONTEÚDO

L. 10.931/2004 Executivo (MP)/Leg. Normas financ.mercado imob.- Cédula 
Créd. Banc.

L. 11.036/2004 Executivo Dá status de ministro ao presidente do BCB

L. 11.101/2005 Executivo Nova Lei de Falências

L. 11.312/2006 Executivo Isenção IRPF e CPMF para investidores 
estrangeiros em títulos públicos

LC 126/2007 Executivo Disciplina mercado de resseguros

PEC 89/2007 Executivo/Legislativo Derrota do Executivo – fim da CPMF

L. 11.638/2007 Executivo Nova Lei Contábil

L. 11.795/2008 Legislativo Sistema de consórcios

LC 130/2009 Legislativo Crédito cooperativo

L. 12.154/2009 Executivo Cria a PREVIC



Normas do Executivo sobre SFN desde 1994*Norma e Agência Conteúdo da Norma
1989 – CGR/SR-70 e Circ.1365/BCB –
06/10/89*

Mantém dispositivos legais do SFN até aprovação da
LC prevista no Art. 192

1994 – CMN – Resolução 2.099 –
26/08/94

Adota regulação bancária de caráter preventivo e
dinâmico

1995 – CMN – Resolução 2.183 –
21/07/95

Extingue fundos de curto prazo e os substitui pelos 
FIFs e pelos fundos de aplicação em quotas de fundos 
de investimento

1995 – CMN – Resolução 2.127 – 3 
1/08/95

Autoriza instituições financeiras a criarem o FGC

1995 – CMN – Resolução 2.211 –
16/11/95

Aprova estatuto e regulamento do FGC 

1996 – BCB – Circular 2.698 – 20/06/96 Cria COPOM

1996 – CMN – Resolução 2.303 –
25/07/96

Disciplina  cobrança de tarifas  pela
prestação  de  serviços

1997 – CMN – Resolução 2.390 –
22/05/97

Central de Risco de Crédito (embrião do atual SCR –
Sist. de Informações de Crédito do BCB)



Normas do Executivo sobre SFN desde 
1995

Norma e Agência Conteúdo da Norma
1998 – CMN – Resolução 2.554 – setembro Padrões ainda + rigorosos de regul./superv. banc.

1999 – Presidência da República – Decreto 
3.088 – 21/06/99

Regime de metas de inflação

2000 – CMN – Resolução 2689 – 26/01/00 Dispõe sobre aplicações de investidor não
residente nos mercados financeiros (consolida
abertura bancária)

2000 – CMN – Resolução 2.707 – 30/03/00 Correspondente não-bancário

2000 – CMN – Resolução 2770 – 30/08/00 PN de Desburocratização – Altera e consolida as
normas que disciplinam as operações de
empréstimo entre residentes ou domiciliados no
País e residentes ou domiciliados no exterior.
(consolida abertura bancária)

2000 – CMN – Resolução 3058 – 20/12/00 Flexibiliza regulamentação das cooperativas de 
crédito



Normas do Executivo sobre SFN desde 1995Norma e Agência Conteúdo da Norma

2000 – CMN – Resolução 2707, 30/05/00 Autoriza correspondentes bancários (leva 
atendimento bancário a todos os municípios do 
país)

2000 – CMN – Resolução 2724 – 30/05/00 Dispõe sobre prestação de informações para o 
sistema Central de Risco de Crédito

2003 – CMN – Resolução 3106 – 25/06/03 Nova era para as cooperativas de crédito

2003 – CMN – Resolução 3.110 – 31/07/03 Correspondente não-bancário

2005 – CMN – Resolução 3321 – 30/09/05 Consolida regulamento das cooperativas de crédito

2005 – Receita Federal – Instrução 
Normativa 568 – 08/09/05

Reduz prazo de emissão de CNPJ para 
investidores estrangeiros

2007 – CMN – Resolução 3518 – 07/12/07 Disciplina  a cobrança de tarifas  pela prestação  de  
serviços por  parte  das instituições  financeiras

2011 – CMN – Resolução 3954 – 24/02/11 Altera e consolida as normas que dispõem sobre a 
contratação de correspondentes no País 



Artigo 192 da CFORIGINAL DE 1988 SITUAÇÃO  ATUAL FORMAL
O sistema financeiro nacional, estruturado de 
forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da 
coletividade, será regulado em lei complementar, 
que disporá, inclusive, sobre:

O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a
servir aos interesses da coletividade, em todas as partes
que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito,
será regulado por leis complementares que disporão,
inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas
instituições que o integram.

I - a autorização para o funcionamento das 
instituições financeiras, assegurado às 
instituições bancárias oficiais e privadas acesso a 
todos os instrumentos do mercado financeiro 
bancário, sendo vedada a essas instituições a 
participação em atividades não previstas na 
autorização de que trata este inciso; 

I - (Revogado).

II - autorização e funcionamento dos 
estabelecimentos de seguro, previdência e 
capitalização, bem como do órgão oficial 
fiscalizador e do órgão oficial ressegurador; 

II - (Revogado).

II - autorização e funcionamento dos 
estabelecimentos de seguro, resseguro, 
previdência e capitalização, bem como do órgão 

II - (Revogado).



Artigo 192 da CF
ORIGINAL DE 1988 SITUAÇÃO  ATUAL FORMAL
III - as condições para a participação do capital 
estrangeiro nas instituições a que se referem os 
incisos anteriores, tendo em vista, especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais

III - (Revogado)
a) (Revogado)
b) (Revogado)

IV - a organização, o funcionamento e as atribuições 
do banco central e demais instituições financeiras 
públicas e privadas;

IV - (Revogado)

V - os requisitos para a designação de membros da 
diretoria do banco central e demais instituições 
financeiras, bem como seus impedimentos após o 
exercício do cargo;

V -(Revogado)

VI - a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de 
proteger a economia popular, garantindo créditos, 
aplicações e depósitos até determinado valor, vedada 
a participação de recursos da União;

VI - (Revogado)

VII - os critérios restritivos da transferência de 
poupança de regiões com renda inferior à média 
nacional para outras de maior desenvolvimento;

VII - (Revogado)

VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito e os 
requisitos para que possam ter condições de 
operacionalidade e estruturação próprias das 
instituições financeiras.

VIII - (Revogado)



Artigo 192 da CF
ORIGINAL DE 1988 SITUAÇÃO  ATUAL FORMAL

§ 1º - A autorização a que se referem os incisos I e II será 
inegociável e intransferível, permitida a transmissão do 
controle da pessoa jurídica titular, e concedida sem ônus, 
na forma da lei do sistema financeiro nacional, a pessoa 
jurídica cujos diretores tenham capacidade técnica e 
reputação ilibada, e que comprove capacidade econômica 
compatível com o empreendimento.

§ 1°- (Revogado)

§ 2º - Os recursos financeiros relativos a programas e 
projetos de caráter regional, de responsabilidade da 
União, serão depositados em suas instituições regionais 
de crédito e por elas aplicados.

§ 2°- (Revogado)

§ 3º - As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e
quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente
referidas à concessão de crédito, não poderão ser
superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima
deste limite será conceituada como crime de usura,
punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a
lei determinar.

§ 3°- (Revogado)



Artigo 192:
Normatização dos Diversos Conteúdos
ORIGINAL DE 1988 SITUAÇÃO ATUAL REAL

O sistema financeiro nacional, estruturado de 
forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da 
coletividade, será regulado em lei 
complementar, que disporá, inclusive, sobre:

O sistema financeiro nacional, estruturado de
forma a promover o desenvolvimento
equilibrado do País e a servir aos interesses da
coletividade, em todas as partes que o
compõem, abrangendo as cooperativas de
crédito, será regulado por leis complementares
que disporão, inclusive, sobre a participação
do capital estrangeiro nas instituições que o
integram.

I - a autorização para o funcionamento das 
instituições financeiras, assegurado às 
instituições bancárias oficiais e privadas 
acesso a todos os instrumentos do mercado 
financeiro bancário, sendo vedada a essas 
instituições a participação em atividades não 
previstas na autorização de que trata este 
inciso; 

NORMATIZADO: 
CMN: Resolução 2.099 – 26/08/94



Artigo 192: 
Normatização dos Diversos Conteúdos
ORIGINAL DE 1988 SITUAÇÃO ATUAL REAL

II - autorização e funcionamento dos 
estabelecimentos de seguro, previdência e 
capitalização, bem como do órgão oficial 
fiscalizador e do órgão oficial ressegurador; 
(Redação original)
II - autorização e funcionamento dos 

estabelecimentos de seguro, resseguro, 

previdência e capitalização, bem como do 

órgão oficial fiscalizador. 

NORMATIZADO: Congresso e Agências

Seguros: Danos em geral: Circ. SUSEP 256/04;
Automóvel: Circ. SUSEP 269/04

Resseguro: Lei 9932/99 – LC 126/07

Previdência Complementar: LC 109/01 e Lei
12154/09 (Previc)

Capitalização: Circ. SUSEP 130/00

III - as condições para a participação do capital 
estrangeiro nas instituições a que se referem os 
incisos anteriores, tendo em vista, 
especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais

NORMATIZADO
Presidência da república: Exposição de Motivos
Nº 311 (ADCT – Art. 52)



Artigo 192: 
Normatização dos Diversos Conteúdos

ORIGINAL DE 1988 SITUAÇÃO ATUAL REAL
IV - a organização, o funcionamento e as 
atribuições do banco central e demais 
instituições financeiras públicas e privadas;

NÃO-NORMATIZADO (em geral);
Normatizado parcial/e: BCB: Circ.2698/96
(COPOM); Presidência da República: Decr. 3088
(21/06/99) – regime de metas de inflação; e LC
101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

V - os requisitos para a designação de 
membros da diretoria do banco central e 
demais instituições financeiras, bem como seus 
impedimentos após o exercício do cargo;

NÃO NORMATIZADO (em geral)
Parcialmente: CMN: desde Resolução 2645 –

22/09/99 – Estabelece condições para o 

exercício de cargos em órgãos estatutários de 

instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil.

VI - a criação de fundo ou seguro, com o 
objetivo de proteger a economia popular, 
garantindo créditos, aplicações e depósitos até 
determinado valor, vedada a participação de 

NORMATIZADO
CMN: desde Resoluções 2196 – 31/08/95 e  

2211 – 16/11/95



Artigo 192: 
Normatização dos Diversos ConteúdosORIGINAL DE 1988 SITUAÇÃO ATUAL REAL

VII - os critérios restritivos da transferência de 
poupança de regiões com renda inferior à 
média nacional para outras de maior 
desenvolvimento;

NÃO-NORMATIZADO (NO GERAL); Normatizado
parcialmente: MP 2156-4 (27/01/01) – extingue
SUDENE e cria ADENE; LC 124/07 – Cria SUDAM;
LC 125/07 – Cria SUDENE; LC 129/09 – Cria
SUDECO

VIII - o funcionamento das cooperativas de 
crédito e os requisitos para que possam ter 
condições de operacionalidade e estruturação 
próprias das instituições financeiras.

NORMATIZADO: CMN: Resolução 3058
(20/12/00) e Resolução 3321 (30/09/05); LC nº
130, de 17/04/2009

§ 1º - A autorização a que se referem os 
incisos I e II será inegociável e intransferível, 
permitida a transmissão do controle da pessoa 
jurídica titular, e concedida sem ônus, na 
forma da lei do sistema financeiro nacional, a 
pessoa jurídica cujos diretores tenham 
capacidade técnica e reputação ilibada, e que 
comprove capacidade econômica compatível 
com o empreendimento.

NORMATIZADO



Artigo 192: 
Normatização dos Diversos Conteúdos

ORIGINAL DE 1988 SITUAÇÃO ATUAL REAL

§ 2º - Os recursos financeiros relativos a 
programas e projetos de caráter regional, 
de responsabilidade da União, serão 
depositados em suas instituições regionais 
de crédito e por elas aplicados.

NORMATIZADO

§ 3º - As taxas de juros reais, nelas
incluídas comissões e quaisquer outras
remunerações direta ou indiretamente
referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento
ao ano; a cobrança acima deste limite será
conceituada como crime de usura, punido,
em todas as suas modalidades, nos termos
que a lei determinar.

REVOGADO



Avaliação das Hipóteses
Não-decisão Forte p/ explicar não aprovação de projetos 

abrangentes sobre 192; IFs não têm interesse; 
Executivo ou não tem interesse ou antecipa a 
falta de consenso; assimetria de poder; 
decisões pró-IFs

Condução 
centrada no 
Executivo

Autonomia relativa do Estado não pode ser 
exagerada .

Poder público K (investor relations, Best 
Brazil, inflation targeting, câmbio flutuante).
Efetividade do lobby do SF: bloqueio do Art. 
192; SPB, Cédula de Crédito Bancário, SCR, 
Lei de Falências, Previd. Complementar, EC 
40 – IF participam na elaboração das normas 
etc.
Tese da Autonomia requer debate com 
economia política (hegemonia financeira ).



Avaliação das Hipóteses

Presidencialismo de coalizão Útil p/ entender relação 
Executivo-Legislativo em  
certos períodos. Fraca para 
explicar mudanças (Plano 
Real, governo Lula). Isola 
sistema político da sociedade 
civil. Formalismo.

Captura Útil para pesquisar relações 
BCB-IFs. Investidores 
influenciam políticas 
monetária e fiscal. Captura 
deve ser investigada 
sistemicamente.



Conclusões Provisórias

Ordem financeira é reconstruída sem diretrizes do Art. 192 (desenv. 
equilibrado e interesses coletivos).

Art. 192 não é regulamentado por desinteresse das IFs; representa 
potencial ordenação pró-coletividade de um processo de ordenação em 
curso de hegemonia pró-IFs e rentistas. Predomínio da ordenação 
market-oriented do SFN. Executivo não encaminhou projeto abrangente 
para  regular o Art. 192: desinteresse e/ou dificuldade.

Aumento do consenso pró-mercado financeiro (Explo: EC 40). 
Crise de 2008 colocou consenso em xeque.

Executivo: papel de destaque do Executivo nas políticas pró-SF e 
pragmatismo. 
Legislativo como co-autor das mudanças normativas.



Conclusões Provisórias

Forte presença dos investidores financeiros nas instituições do 
BCB e Tesouro Nacional

AM (CMN-BCB) carece de legalidade e legitimidade democrática. 
Accountability é formal e ex post.
Reforma democrática da AM.

SFN é ineficiente. Crédito baixo e caro. Exclusão bancária. Estado é 
permissivo com bancos. 
Estrutura regulatória do SFN é obstáculo ao desenvolvimento.

Lula cedeu ao consenso, mas tb o enfrentou, operou mudanças 
estruturais e incrementais desenvolvimentistas, sobretudo após 
crise internacional, através dos BPs e redução compulsório. 
Coalizão pró-mudanças não pode ser descartada da avaliação 
política.
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