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 There are these two young fish swimming along, and they 
happen to meet an older fish swimming the other way, who 
nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" 
And the two young fish swim on for a bit, and then eventually 
one of them looks over at the other and goes, "What the hell 
is water?" 
 
 If at this moment you're worried that I plan to present 
myself here as the wise old fish explaining what water is to 
you younger fish, please don't be. I am not the wise old fish. 
The immediate point of the fish story is that the most obvious, 
ubiquitous, important realities are often the ones that are the 
hardest to see and talk about. Stated as an English sentence, 
of course, this is just a banal platitude-but the fact is that, in 
the day-to-day trenches of adult existence, banal platitudes 
can have life-or-death importance. That may sound like 
hyperbole, or abstract nonsense. So let's get concrete... 
 
 David Foster Wallace, “This is Water”. 
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RESUMO 

 
 
 
 O objetivo central desta tese é descrever e analisar criticamente o que chamo de 

internacionalização regulatória no Sistema Financeiro Nacional, um fenômeno 

relativamente recente e, em certa medida, ainda subteorizado na academia brasileira. 

Sustento no presente trabalho que sua manifestação, iniciada no Brasil em meados da 

década de 1990, está associada a dois acontecimentos que somente ganharam força no 

último quarto do século passado: a afirmação, em nível global, de um arranjo 

internacional de regulação financeira e a transição, nos sistemas jurídicos da Europa 

Ocidental e do Brasil, para o modelo de Estado Regulador. Como consequência direta 

desses dois acontecimentos, um significativo e crescente conjunto de normas infralegais 

editadas pelas principais autoridades administrativas financeiras nacionais, o Conselho 

Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, passou a fundamentar-se em 

recomendações e padrões regulatórios elaborados por organismos internacionais. Da 

mesma forma, a atuação de organismos internacionais passou a moldar tanto o discurso 

quanto a filosofia regulatória dos órgãos reguladores brasileiros, transformando 

procedimentos e práticas administrativas internas. Por fim, as autoridades brasileiras de 

regulação financeira passaram a se engajar crescentemente em atividades de cooperação 

regulatória com seus congêneres estrangeiros, em um esforço internacional cujo resultado 

vem sendo a obtenção de uma maior homogeneização regulatória nos sistemas 

financeiros nacionais em todo o mundo. Ao descrever e abordar criticamente esse 

fenômeno, proponho nesta tese a hipótese de que há uma singularidade marcante no modo 

como a regulação do sistema financeiro no Brasil se internacionalizou, singularidade esta 

que decorre de uma fundamental relação de interação e complementariedade no modo 

como as ideias de internacionalização e regulação se afirmaram no universo financeiro 

brasileiro.        

 

Palavras-chave: Direito Internacional. Regulação Financeira. Direito Administrativo 

Econômico. Direito Bancário. Sistema Financeiro Nacional. 

 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 The central goal of this dissertation is to describe and critically analyse how 

regulatory internationalization took place in the Brazilian Financial System, a relatively 

recent phenomenon that still didn’t receive proper academical consideration. This 

dissertation argues that its occurrence, which started during the 1990s, is related to two 

events that only came into place in the last quarter of the 20th century: the consolidation, 

on a global level, of an architecture of international financial regulation, and the 

transition, in Western Europe and Brazil, to the Regulatory State. As a consequence of 

that, a rising body of infralegal regulations enacted by the Central Bank of Brazil and the 

National Monetary Council, the two main brazilian financial authorities, began to adopt 

as its theoretical foundation standards and recommendations made by international 

bodies. Moreover, the activity of these international bodies became an important 

influence on brazilian domestic financial regulatory policies, shaping administrative 

practices and procedures. Lastly, brazilian financial authorities increasingly engaged in 

international regulatory cooperation with its foreign peers, as part of an effort that resulted 

in regulatory harmonization in national financial systems throughout the world. This 

dissertation argues that there is a distinctive singularity in the way financial regulation in 

Brazil became internationalized, derived from the existence of a foundational relationship 

of interaction and complementarity between the ideas of internationalization and 

regulation in the brazilian financial sector. 

 

 Key-words: International Law. Financial Regulation. Administrative Law. 

Banking Law. Brazilian National Financial System.                     

 

 

 

 

 
 
 
  



 

 

 
 

RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 L’ objectif principal de cette thèse est de développer une analyse critique de ce 

qu’on apelle internationalisation regulatoire du système financier brésilien. Celui-ci 

constitue um phénomène relativement noveau que n’a pas reçu suffisament d’attention. 

Deux evenements peuvent être considerés comme étant directement responsables pour 

cette internationalisation: d’une part, la création au niveau mondial d’un accord 

international de réglementation financière et, d’autre, la substitution (dans les systèmes 

juridiques européens et brésilien) du modèle de l’Etat Positif par celui de l’Etat 

Régulateur. L’adoption, par les autorités brésiliennes (Conselho Monetário Nacional et 

Banco Central) d’un nombre considerable des règles infra-legales fut etayée sur les 

Recommendations et Standards des organisations internationales. Les decisions de ces 

organisations ont influencée également le discourse et la philosofie régulatoire des 

institutions brésiliennes, modifiant les procedures et les pratiques adminitratives internes. 

Les autorités brésiliennes participent de plus em plus des activités de coopération 

régulatoire avec des entités étrangères dans le but d’obtenir une homogeneité régulatoire 

des systèmes finacières. Cette thèse soutient l’hypothèse qu'il existe une singularité 

distinctive dans la façon dont la régulation financière au Brésil s'est internationalisée, 

dérivée de l'existence d'une relation fondamentale d'interaction et de complémentarité 

entre les idées d'internationalisation et de régulation dans le secteur financier brésilien. 

 

 Mots-clés: Droit International. Régulation Financier. Droit Administratif.  Droit 

Bancaire. Système Financier Brèsilien.     
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Não há hoje quem questione que grande parte das referências de análise, do 

discurso e das práticas adotadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional são 

profundamente moldados por parâmetros regulatórios internacionais. Embora a 

normatização e a fiscalização do sistema financeiro permaneçam sendo considerados 

como assuntos de alçada essencialmente doméstica (de responsabilidade, pois, dos 

legisladores nacionais e das instâncias administrativas internas)1, uma parcela 

significativa das normas editadas pelas autoridades estatais brasileiras na área, assim 

como das práticas fiscalizatórias e objetivos regulatórios adotados por essas autoridades 

são atualmente fundamentados, de modo expresso, em padrões regulatórios elaborados 

no âmbito de organismos internacionais como o Conselho de Estabilidade Financeira e o 

Comitê da Basileia para Supervisão Bancária2. 

 

 A associação à expertise técnica desses organismos internacionais confere 

credibilidade e força reputacional a normas e práticas internas, razão pela qual as 

autoridades administrativas brasileiras na área financeira, como o Banco Central do 

Brasil, costumam ver com bons olhos a adoção de standards internacionais como 

fundamento técnico para a sua atuação regulatória, enxergando com naturalidade, da 

mesma forma, a assunção de compromissos em fóruns internacionais para garantir a 

internalização das decisões tomadas nessas instâncias3.  

                                                           
1 Lê-se, nesse sentido, na Constituição Federal de 1988 que é competência privativa da União legislar sobre 
temas como a política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (art. 22, VII), assim como 
sobre os sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular (art. 22, XIX). Lê-se, igualmente, 
no texto constitucional que é da União a competência para fiscalizar operações de natureza financeira como 
as de crédito, câmbio, capitalização, seguros e previdência privada (art. 21, VIII). No âmbito 
infraconstitucional, por outro lado, a Lei nº 4.595, de 1964, estrutura e regula o Sistema Financeiro 
Nacional.   
2 São vários os exemplos da influência regulatória exercida por organismos internacionais como o Comitê 
da Basileia para Supervisão Bancária na ordenação doméstica do Sistema Financeiro Nacional. O tema 
será, por conseguinte, objeto de análise pormenorizada mais adiante, na segunda parte deste trabalho. A 
fim de situar o leitor desde já, no entanto, pode-se referir, a título ilustrativo, o recente Voto BCB 207/2017, 
proferido pelo Diretor de Regulação do Banco Central do Brasil, no qual, ao propor à Diretoria da 
Instituição alterações nas Circulares 3.644/2013, 3.748/2015 e 3.809/2016, afirma que as propostas “estão, 
em sua maioria, embasadas nos documentos internacionais publicados pelo Comitê da Basileia e visam 
primordialmente o alinhamento com as recomendações internacionais”.      
3 Pode-se referir, a título exemplificativo, a menção feita ao “compromisso de adotar os padrões definidos 
pelo Comitê da Basileia para Supervisão Bancária” no Voto BCB 152/2017, proferido em julho de 207 pelo 
Diretor de Regulação do Banco Central do Brasil, com o objetivo de propor alterações na Circular 
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 Em prol da adequação às chamadas melhores práticas internacionais, as 

autoridades brasileiras não relutam em incorporar ao ordenamento jurídico interno 

práticas e recomendações debatidas, negociadas e elaboradas no exterior, engajam-se 

crescentemente em atividades de cooperação regulatória com órgãos congêneres 

estrangeiros e aceitam voluntariamente submeter-se a revisões periódicas por meio das 

quais o grau de adesão a parâmetros regulatórios internacionais do Sistema Financeiro 

Nacional é aferido por técnicos originários de outros países4. 

 

 Chamo a esse fenômeno de internacionalização regulatória. Se hoje ele é tido 

como uma realidade inconteste, cercado, inclusive, de uma aura de inevitabilidade, um 

recuo histórico de apenas algumas décadas é suficiente para demonstrar que nem sempre 

foi assim. Cinquenta anos atrás já estava em vigor a Lei nº 4.595, de 1964, que continua 

a ser, nos dias que correm, em larga medida o principal marco jurídico-institucional do 

setor financeiro brasileiro, tendo estruturado o Sistema Financeiro Nacional e criado as 

suas duas principais autoridades administrativas: o Conselho Monetário Nacional e o 

Banco Central do Brasil. Há cinquenta anos, no entanto, nenhum dos elementos 

caracterizadores do fenômeno a que me refiro acima se fazia presente na realidade 

nacional. 

  

Seria injustificável, na época, falar-se em internacionalização no Sistema 

Financeiro Nacional, tendo em vista que sequer haviam sido criadas as principais 

instâncias internacionais que posteriormente viriam a se afirmar como produtoras de 

                                                           

3.749/2015, que estabelece a metodologia de cálculo do indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCR) na 
regulação bancária nacional. Outro exemplo de referência a compromissos assumidos pelas autoridades 
nacionais de regulação financeira no âmbito de organismos internacionais está no Edital BCB 35/2010, por 
meio do qual o Banco Central, ao colocar em audiência pública proposta de resolução que dispõe sobre a 
política de remuneração de administradores e empregados de instituições financeiras, refere a “assunção de 
compromisso com a implementação de boas práticas para políticas de remuneração” e menciona que “foram 
utilizadas como base as recomendações contidas em dois documentos divulgados pelo Conselho de 
Estabilidade Financeira em 2009 e referendados pelo G-20”.   
4 Também aqui o tema será retomado, com maior profundidade, ao longo do presente trabalho. Pode-se 
desde já mencionar, contudo, a título ilustrativo, como exemplo de submissão das autoridades 
administrativas brasileiras a avaliações externas periodicamente realizadas por técnicos estrangeiros, a 
recente publicação, em outubro de 2017, do documento “Assessment of Basel III LCR Regulations – Brazil”, 
por meio do qual uma equipe organizada pelo Comitê da Basileia para Supervisão Bancária e composta por 
técnicos originários das autoridades nacionais de supervisão financeira de países como Rússia, França, 
Indonésia, México e Argentina avaliou, no âmbito do Programa de Avaliação da Consistência Regulatória 
do Comitê da Basileia, a implementação doméstica, no Brasil, do standard internacional relativo ao 
indicador de liquidez de curto prazo (LCR), assim como a adequação da regulação interna brasileira às 
exigências mínimas constantes da estrutura regulatória de Basileia III.       
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parâmetros regulatórios globais e promotoras de cooperação regulatória internacional na 

área financeira. Na realidade, ao contrário do que ocorreu em relação ao comércio 

internacional, ao qual o arranjo pós-Segunda Guerra Mundial dedicou esforços para a 

criação de um sistema multilateral de normas internacionais formais que evoluiria para o 

estabelecimento da atual Organização Mundial do Comércio5, e ao contrário também do 

que ocorreu em relação às relações monetário-cambiais entre as nações, para as quais foi 

assinado, já na década de 1940, um tratado internacional estabelecendo o Fundo 

Monetário Internacional como organização internacional6, a ordenação jurídica dos 

sistemas financeiros era vista, no chamado Sistema de Bretton Woods, como uma 

preocupação exclusivamente doméstica, tendo ficado, por conseguinte, à margem do 

Direito Internacional Econômico.  

 

A ordenação jurídica do sistema financeiro brasileiro de cinco décadas atrás não 

era, pois, uma ordenação internacionalizada, no sentido de que, ao contrário do que já 

começara a ocorrer, naquele período, em relação ao comércio internacional e às relações 

monetário-cambiais, não era ainda afetada, sequer em tese, por regras formalmente 

negociadas e estabelecidas internacionalmente. Sua ordenação era um assunto de alçada 

estritamente doméstica, aspecto em relação ao qual, aliás, não destoava dos sistemas 

financeiros das economias mais desenvolvidas do período.  

 

O mesmo recuo histórico também permite que se constate, talvez um tanto 

surpreendentemente, que há cinquenta anos seria igualmente inviável falar-se mesmo em 

regulação do Sistema Financeiro Nacional. Isso porque a ideia de regulação como 

modelo específico de ordenação jurídica da vida econômica, vinculada à consolidação de 

                                                           
5 A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Emprego, realizada em Havana, Cuba, no ano de 
1947, adotou a Carta de Havana com o objetivo de estabelecer uma organização internacional multilateral 
chamada Organização Internacional do Comércio. Embora este tratado internacional, por uma série de 
razões, jamais tenha entrado em vigor, ele serviu de base para o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, 
mecanismo que, ao longo das décadas seguintes, regulou as negociações internacionais sobre o comércio 
internacional até o estabelecimento, em 1995, de uma nova organização internacional: a Organização 
Mundial do Comércio.   
6 O Fundo Monetário Internacional foi concebido em uma conferência das Nações Unidas realizadas em 
Bretton Woods, New Hampshire, nos Estados Unidos, em 1944. Os quarenta e quatro países que 
participaram desta conferência, entre eles o Brasil, procuraram estabelecer um regime multilateral para a 
cooperação econômica internacional que evitasse uma repetição das “desvalorizações cambiais 
competitivas” que contribuíram para a eclosão da Grande Depressão da década de 1930. O objetivo inicial 
do FMI era assegurar a estabilidade do sistema monetário internacional, isto é, do sistema de taxas de 
câmbio e pagamentos internacionais que permite aos países realizarem transações econômicas uns com os 
outros. Somente em 2012 o mandato do FMI foi atualizado para passar a incluir, de modo mais abrangente, 
temas relacionados ao setor financeiro e à macroeconomia dos quais depende a estabilidade global.  
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um novo modelo de Estado, o Estado Regulador, somente viria a se afirmar no Brasil 

algumas décadas mais tarde, à luz de uma nova ordem constitucional e de uma abrangente 

reforma do Estado que ganharia força somente na década de 1990.  

 

Na moldura jurídico-institucional prevista pela Lei nº 4.595, de 1964, para a 

ordenação do Sistema Financeiro Nacional, a intervenção governamental direta no setor 

ocupava um papel de destaque, com as instituições financeiras públicas sendo 

expressamente classificadas como “órgãos auxiliares da execução da política de crédito 

do Governo Federal”7. Da mesma forma, ao contrário do que ocorreu no direito 

comparado, em que bancos centrais foram, frequentemente, precursores na afirmação do 

paradigma de autoridade administrativa dotada de garantias formais de autonomia e 

independência, as duas principais autoridades brasileiras do setor financeiro criadas pela 

Lei nº 4.595, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, enfrentaram 

historicamente um alto grau de ingerência política na ordenação de questões referentes à 

política monetária e ao sistema bancário nacional8.  

 

 A internacionalização regulatória no Sistema Financeiro Nacional que descrevo 

e abordo criticamente no presente trabalho, portanto, marcada tanto pela expressiva e 

inequívoca influência regulatória que passou a ser exercida por organismos e regras 

internacionais na ordenação doméstica do sistema financeiro brasileiro, quanto pela 

consolidação do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional como 

efetivas autoridades de regulação, dotadas de uma atuação preponderantemente técnica 

e conforme às melhores práticas internacionais, é um fenômeno relativamente recente e 

historicamente situado, com causas específicas e identificáveis.  

 

                                                           
7 Artigo 22 da Lei nº 4.595, de 1964. 
8 O tema será aprofundado no decorrer do presente trabalho. Para que se tenha, no entanto, desde já uma 
ideia do alto grau de ingerência política na ordenação de questões monetárias e relativas ao sistema bancário 
na história brasileira, basta lembrar que o Conselho Monetário Nacional, um órgão institucionalmente 
incumbido de lidar com questões de elevado conteúdo técnico (como, por exemplo, o funcionamento e a 
fiscalização de instituições financeiras), já chegou a contar com 27 integrantes. Todos os seus integrantes, 
por outro lado, são nomeados e atualmente demissíveis, ad nutum, pelo presidente da República, tendo sido 
logo abandonada a ideia de mandatos fixos para a diretoria do Banco Central originariamente prevista na 
redação inicial da Lei nº 4.595, de 1964.       
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 Se hoje aceitamos com naturalidade o fato de que autoridades administrativas de 

direito interno como o Banco Central do Brasil9 se reúnam com regularidade com seus 

congêneres estrangeiros10, assumindo no âmbito de organismos internacionais como o 

Comitê da Basileia para Supervisão Bancária compromissos voltados à internalização de 

parâmetros regulatórios internacionais, é porque escolhas jurídico-políticas foram 

tomadas, em contextos específicos. Da mesma forma, se hoje o termo regulação é 

onipresente no discurso jurídico que aborda a ordenação, a normatização e a fiscalização 

do Sistema Financeiro Nacional, é porque a visão sobre o que é e o que deve ser este 

sistema, bem como sobre como ele deve ser juridicamente estruturado, também passou 

por transformações fundamentais ao longo dos anos, as quais foram fruto de escolhas 

institucionais e de circunstâncias históricas específicas. 

 

 O objetivo central desta tese é descrever e analisar criticamente esse fenômeno, 

ainda subteorizado na academia brasileira. A hipótese que proponho, em síntese, é que 

não há nada de óbvio ou natural no percurso brasileiro rumo à internacionalização 

regulatória do seu sistema financeiro. Ao contrário, esse percurso foi caracterizado por 

uma singularidade marcante, que o distingue, em aspectos fundamentais, tanto do que 

ocorreu em sistemas financeiros estrangeiros, quanto do que se passou em outros setores 

regulados da vida econômica brasileira.  

 

 Para tanto, o trabalho está estruturado em duas partes. A fim de possibilitar uma 

adequada compreensão do processo de internacionalização regulatória no Sistema 

Financeiro Nacional abordo, na primeira parte, o fundamental encontro de duas ideias no 

universo financeiro: a de internacionalização e a de regulação.  

 

É interessante notar, a propósito, que a gradativa construção de um arranjo 

internacional para a regulação dos sistemas financeiros em escala global (dando, assim, 

concretude à ideia de internacionalização) ocorreu, em larga medida, à margem dos 

sujeitos e ferramentas clássicos do Direito Internacional Público, um aspecto do processo 

                                                           
9 Criado como uma autarquia federal pela Lei nº 4595, de 1964, o Banco Central do Brasil é, de acordo com 
a classificação adotada pelo Código Civil de 2002, uma pessoa jurídica de direito público interno (art. 41, 
V), distinguindo-se, nesse ponto, das pessoas jurídicas de direito público externo (art. 42), regidas pelo 
Direito Internacional Público.   
10 No âmbito do Comitê da Basileia para Supervisão Bancária, por exemplo, são realizadas de três a quatro 
reuniões por ano, das quais participam representantes dos bancos centrais nacionais que integram o Comitê. 
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que, embora não tenha ainda recebido a atenção devida por parte da academia brasileira, 

marcou profundamente o modo como a internacionalização se estabeleceu no universo 

financeiro. 

 

 Características como uma certa informalidade na constituição dos organismos 

atuantes na chamada Regulação Financeira Internacional, assim como a predileção pelo 

uso de instrumentos de soft law, incapazes portanto de gerar obrigações jurídicas 

internacionais formalmente vinculantes (como as resultantes dos tradicionais tratados 

internacionais), foram decisivas para que autoridades administrativas nacionais como os 

bancos centrais dos países pudessem assumir, em substituição aos tradicionais ministérios 

das relações exteriores e seus corpos diplomáticos, um protagonismo até então inédito no 

processo de negociação e elaboração de regras e parâmetros internacionais, encampando, 

ao mesmo tempo, a responsabilidade institucional pela sua posterior transformação em 

normas domésticas. 

 

 Essa forma bastante particular como a ordenação dos sistemas financeiros 

nacionais se internacionalizou desenvolveu, por outro lado, uma marcante relação de 

interação e complementariedade com o modo, também pleno de especificidades, como a 

ideia de regulação associou-se ao universo financeiro brasileiro. É o que abordo na 

segunda metade da primeira parte do trabalho, em que procuro lançar luzes sobre como a 

transição para o chamado Estado Regulador impactou significativamente o Direito 

Bancário brasileiro, transformando, em especial, a atuação das duas principais 

autoridades administrativas financeiras nacionais, o Banco Central do Brasil e o Conselho 

Monetário Nacional, que tiveram no processo uma verdadeira reconfiguração do seu 

papel institucional. 

 

 Ainda vinculadas a um marco jurídico-político – a Lei nº 4.595, de 1964 – 

cinquentenário e, por conseguinte, em boa medida defasado, que traduz uma visão de 

mundo consentânea com a época de sua elaboração, as duas principais autoridades 

administrativas do setor financeiro no Brasil enxergaram no processo de 

internacionalização a possibilidade de, gradativamente, afirmarem-se como verdadeiras 

autoridades de regulação, encontrando tanto no discurso dos organismos internacionais 

quanto no conteúdo dos parâmetros regulatórios internacionais editados na área financeira 

o fundamento para uma atuação de maior autonomia e independência técnica, a partir da 
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qual promoveram, desde meados da década de 1990 e por via essencialmente infralegal, 

uma verdadeira transformação regulatória no universo financeiro brasileiro.            

 

 Esses dois grandes tópicos examinados na primeira parte do trabalho fixam, por 

seu turno, as premissas necessárias para o correto entendimento da sua segunda parte, na 

qual abordo, inicialmente, a acepção específica a partir da qual o fenômeno da 

internacionalização regulatória deve ser compreendido e historicamente contextualizado 

no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.  

 

Exploro, a seguir, os elementos constitutivos do fenômeno abordado no presente 

trabalho e os modos distintos por meio dos quais se manifesta, analisando, a partir de 

situações concretas, tanto a incorporação de padrões regulatórios internacionais ao 

ordenamento jurídico brasileiro, quanto as contínuas transformações no discurso e na 

filosofia regulatória das autoridades administrativas financeiras nacionais, assim como o 

incremento do seu engajamento em atividades de cooperação regulatória internacional. 

 

 Na última parte do trabalho enfrento, a partir de uma perspectiva crítica, tópicos 

vinculados ao processo de internacionalização regulatória merecedores de uma maior 

atenção. Por atribuir um papel de grande relevância institucional a organismos e 

ferramentas internacionais que destoam de predicados tradicionalmente associados ao 

Direito Internacional Público, este processo tem suscitado questionamentos quanto à sua 

legitimidade11. Tais questionamentos são igualmente feitos em relação ao protagonismo 

normativo assumido, no âmbito do universo financeiro, por autoridades administrativas 

vinculadas ao Poder Executivo, em prejuízo do exercício de competências legislativas 

constitucionalmente atribuídas ao parlamento e mesmo do seu controle constitucional 

sobre os compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro12.  

 

                                                           
11 A composição exclusivista de organismos como o Comitê da Basileia e o Conselho de Estabilidade 
Financeira, por exemplo, cujos membros representam não mais do que três dezenas de países, contrasta 
com a pretensão de implementação global dos standards e recomendações que editam.  
12 A Constituição Federal de 1988 prevê, nesse sentido, ser da competência exclusiva do Congresso 
Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional (art. 49, I, CRFB). As grandes transformações regulatórias 
implementadas a partir da década de 1990 na regulação financeira brasileira a partir de recomendações, 
parâmetros e regras acordados internacionalmente foram, no entanto, todas feitas à margem desse controle 
constitucionalmente assegurado ao parlamento brasileiro, geralmente por intermédio de normas infralegais 
como resoluções do Conselho Monetário Nacional e circulares do Banco Central.  
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 Ainda sob uma perspectiva crítica, abordo igualmente os estímulos e pressões que 

levaram as autoridades administrativas nacionais no campo financeiro a se engajarem em 

atividades de cooperação regulatória com seus congêneres de outros países, bem como a 

tensão existente entre o desejo de preservação da soberania regulatória e as exigências 

trazidas pelas transformações causadas pela globalização financeira. Por fim, exploro o 

fato de que o processo de internacionalização regulatória no Sistema Financeiro 

Nacional é capaz de oferecer um ilustrativo exemplo de como regras internacionais 

podem condicionar e estipular limites crescentes à atividade regulatória interna dos 

países, significando assim uma progressiva abertura da legalidade administrativa a fontes 

normativas externas, tendo como contrapartida uma correspondente restrição, pelo 

Direito Internacional, da livre atuação da autoridade administrativa no plano nacional.  

 

 

         

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  



238 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 Esta tese teve como objetivo central descrever e analisar criticamente o que chamo 

de internacionalização regulatória no Sistema Financeiro Nacional, um fenômeno 

relativamente recente e, em certa medida, ainda subteorizado na academia brasileira. A 

pretensão de originalidade do trabalho encontra-se, pois, no esforço de identifica-lo, 

demonstrá-lo argumentativamente e analisa-lo sob perspectiva crítica.  

 

 A principal hipótese desenvolvida no âmbito desta tese é de que, ao longo das 

últimas décadas, houve uma substancial transformação na ordenação jurídica do Sistema 

Financeiro Nacional, uma transformação que decorreu da peculiar – e em boa medida 

silenciosa – associação de duas grandes ideias ao universo financeiro brasileiro: a ideia 

de internacionalização e a ideia de regulação. A partir dessa hipótese principal, 

argumentativamente demonstrada ao longo do presente trabalho, algumas conclusões 

podem ser estabelecidas. 

 

1. A primeira delas é a de que a ordenação jurídica dos sistemas financeiros se 

internacionalizou. Com isso se quer dizer que, como resultado de circunstâncias 

históricas, políticas e econômicas específicas, abordadas na primeira parte desta tese, a 

ordenação dos sistemas financeiros deixou de ser vista como um assunto da alçada 

exclusivamente doméstica dos Estados nacionais e passou a ser crescentemente 

influenciada por parâmetros regulatórios internacionalmente definidos, elaborados por 

organismos internacionais criados com essa específica finalidade. 

 

2.  A peculiaridade desse processo de internacionalização no campo financeiro foi o 

fato de ter ocorrido, de certa forma, ao largo dos meios tradicionais que o Direito 

Internacional oferece para a resolução de problemas de dimensão transnacional. A 

gradativa construção, a partir da década de 1970, de um arranjo internacional composto 

por organismos e regras internacionais na área da regulação e supervisão financeiras 

desenvolveu-se, com efeito, em torno de algumas características centrais. Entre elas estão 

uma certa informalidade na constituição e atuação de alguns dos principais organismos 

internacionais atuantes na área, assim como uma clara opção pelo emprego de 
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instrumentos de soft law – incapazes, nessa condição, de formalizar compromissos 

juridicamente vinculantes – para a difusão de recomendações e parâmetros regulatórios 

de alcance praticamente global na área financeira.         

 

 Além disso, uma terceira característica, qual seja, o inédito protagonismo 

conferido às autoridades administrativas financeiras na esfera internacional, foi 

determinante para que o processo de internacionalização ganhasse força e efetividade. 

Em substituição aos ministérios das relações exteriores e aos tradicionais diplomatas, e 

agindo frequentemente em nome próprio, e não do Estado soberano unitariamente 

considerado, autoridades administrativas financeiras de direito interno como os bancos 

centrais dos países, embora desprovidas de personalidade jurídica de Direito 

Internacional, passaram a se reunir periodicamente com seus congêneres estrangeiros, 

debatendo e negociando em fóruns internacionais, ao longo das últimas décadas, a 

elaboração de parâmetros regulatórios internacionais na área financeira, cuja posterior 

incorporação aos respectivos ordenamentos jurídicos domésticos recaía, igualmente, sob 

sua responsabilidade.  

 

3. Como resultado disso, um significativo e crescente conjunto de normas editadas 

pelas autoridades administrativas financeiras no Brasil passou, a partir da década de 1990, 

a ser expressamente fundamentado em recomendações e padrões regulatórios elaborados 

por organismos internacionais. Da mesma forma, a atuação de organismos internacionais 

voltados para a regulação internacional da atividade financeira passou a moldar tanto o 

discurso quanto a filosofia regulatória das autoridades administrativas financeiras 

brasileiras. Por fim, estas autoridades passaram a se engajar crescentemente em atividades 

de cooperação com seus congêneres estrangeiros.    

 

4. Esse quadro contribuiu decisivamente, por outro lado, para a afirmação de uma 

segunda grande ideia na ordenação jurídica do Sistema Financeiro Nacional: a ideia de 

regulação. Na área financeira, essa afirmação foi cercada de particularidades. No direito 

comparado, o modelo de autoridade administrativa independente e autônoma, um dos 

aspectos centrais do chamado capitalismo regulatório, afirmou-se de modo pioneiro e 

com especial intensidade no setor financeiro. No Brasil, no entanto, a condução 

governamental de questões monetárias e de assuntos relativos ao sistema financeiro foi 
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historicamente marcada pela instabilidade institucional e por um elevado grau de 

intervencionismo estatal.  

 

O sistema bancário nacional é ainda hoje caracterizado pela expressiva 

intervenção direta do Estado, detentor de bancos públicos tanto na esfera federal quanto 

na esfera estadual. Sucessivas trocas de moeda e planos econômicos voltados à 

estabilização da economia, por outro lado, não apenas representaram um alto grau de 

judicialização de questões monetárias e financeiras nos tribunais pátrios como também 

levaram os governos nacionais a, historicamente, tratar essas matérias de modo 

centralizador e imediatista, em prejuízo da formulação de políticas de longo prazo e da 

obtenção de uma maior estabilidade institucional na área. 

  

 Além disso, o marco jurídico-legal do setor financeiro acabou sendo, de certa 

forma, deixado de lado na ampla reforma do Estado brasileiro realizada na década de 

1990. Ao contrário do que ocorreu em outras áreas da vida econômica, não aconteceu no 

universo financeiro, em decorrência da transição para o modelo de Estado Regulador, a 

reforma da principal lei de regência do setor – que continua sendo a cinquentenária Lei 

nº 4.595, editada em 1964 – nem a criação de novas agências dotadas de maior 

independência e autonomia. As principais autoridades administrativas responsáveis pela 

regulação e supervisão do Sistema Financeiro Nacional permanecem sendo o Banco 

Central do Brasil, uma autarquia criada nos moldes tradicionais do direito administrativo 

da década de 1960, e o Conselho Monetário Nacional, um órgão cujos três integrantes 

são nomeados e demissíveis, a qualquer tempo, pelo presidente da República. 

  

 Na medida, portanto, em que o setor financeiro deixou de ser abrangido, no plano 

jurídico-legislativo, pela reforma do Estado brasileiro decorrente da transição para o 

Estado Regulador, suas autoridades administrativas, desprovidas de garantias formais de 

autonomia e independência, buscaram afirmar materialmente por outros meios sua 

condição de autoridades de regulação, tendo encontrado em recomendações e parâmetros 

regulatórios internacionais um campo profícuo.  

 

5.  Não apenas os organismos internacionais formuladores desses standards se 

notabilizaram pela defesa pública e pela promoção de uma ideologia regulatória centrada 

na autonomia e independência do regulador financeiro, como também a incorporação dos 
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standards internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro serviu para conferir 

credibilidade e força reputacional à ação regulatória interna das autoridades nacionais, 

compensando assim, pelo menos em alguma medida, sua fragilidade institucional. 

  

6. O fato, por fim, de a doutrina jurídica de Direito Administrativo no Brasil por 

muito tempo não ter dedicado atenção substancial aos aspectos publicísticos do Direito 

Bancário, em especial à atuação regulatória desenvolvida pelas principais autoridades 

administrativas do setor, também contribuiu para que o Conselho Monetário Nacional e 

o Banco Central do Brasil pudessem promover, sem maiores debates ou controvérsias, 

grandes transformações na regulação do Sistema Financeiro Nacional por via 

essencialmente infralegal, empregando sobretudo instrumentos como resoluções e 

circulares.  

 

 Nesse quadro, o processo de internacionalização também atendeu, no Sistema 

Financeiro Nacional, ao singular propósito de modernizar e atribuir maior credibilidade, 

estabilidade e força reputacional à atuação das autoridades administrativas do setor 

financeiro. Daí existência de uma peculiar relação de interação e complementariedade 

entre as ideias de internacionalização e regulação no universo financeiro, que o presente 

trabalho procura descrever e explorar.  

 

No Brasil, o processo de internacionalização regulatória prestou-se singularmente 

para que, legitimadas pelo e fundamentadas no discurso e na força reputacional de 

organismos internacionais como o Comitê da Basileia para Supervisão Bancária, as 

autoridades administrativas financeiras nacionais, de modo gradativo, mediante a edição 

de normas infralegais e a modificação do discurso e de práticas administrativas, 

reconfigurassem o seu papel institucional, adaptando-o à transição para o Estado 

Regulador e afirmando-se como efetivas autoridades de regulação. 

 

7.  Visto, aliás, sob perspectiva crítica, o fenômeno da internacionalização regulatória 

suscita alguns questionamentos quanto à sua legitimidade, em especial em relação à 

representatividade dos principais organismos internacionais atuantes na área, ao modo de 

internalização de standards internacionais e à atuação normativa das autoridades 

administrativas financeiras.  
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Como resposta a esse percebido déficit de legitimidade, entretanto, pode-se 

constatar o desenvolvimento de uma progressiva institucionalização procedimental, tanto 

na esfera internacional quanto no âmbito administrativo doméstico, como forma de se 

incrementar a transparência, a participação e a juridicidade no processo de 

internacionalização. Exemplos de tais medidas, que traduzem igualmente os efeitos da 

associação da moderna ideia de regulação à atividade administrativa desempenhada no 

setor financeiro brasileiro, com a consequente reconfiguração do papel institucional das 

autoridades da área, são a realização de audiências públicas e consultas prévias sobre os 

temas relacionados à internalização de padrões regulatórios internacionais. 

 

8.  A internacionalização regulatória no Sistema Financeiro Nacional oferece, 

finalmente, um ilustrativo exemplo de como parâmetros regulatórios e recomendações 

internacionais podem condicionar e estipular crescentes limites à atividade regulatória 

interna dos Estados nacionais.  

 

A progressiva observância de parâmetros regulatórios internacionais, sua 

crescente invocação no discurso regulatório interno, o aumento da participação de 

autoridades administrativas nacionais em organismos internacionais e o substancial 

incremento da cooperação regulatória internacional em áreas cuja normatização 

anteriormente ocorria sob uma perspectiva exclusivamente doméstica são todos 

elementos que sinalizam, claramente, para um maior condicionamento internacional da 

atividade regulatória interna dos Estados.  

 

Significam, assim, uma progressiva abertura da legalidade administrativa a fontes 

normativas externas, tendo como contrapartida uma correspondente restrição, pelo 

Direito Internacional, da livre atuação da autoridade administrativa no plano nacional.        
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