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RESUMO 

 

 

Por que os perdedores em um processo decisório aceitariam, sem recorrer ao Poder Judiciário, 

a decisões contrárias aos seus interesses? Essa questão vem sendo debatida em diversos 

âmbitos, em diversas especialidades acadêmicas, e tem especial importância para o direito. 

Entretanto, ainda não foi encontrada uma fórmula que possa ser aplicada a todas as situações e 

há grande espaço para estudos de caso em contextos diferentes. Nesse cenário, as decisões 

tomadas pelos Conselhos de Autorregulação da Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) chamam a atenção, porque têm sido fielmente 

obedecidas pelos perdedores ao longo de duas décadas de experiência da entidade. Este trabalho 

pretende investigar porque os perdedores acatam as decisões da Autorregulação da ANBIMA 

sem recorrer ao poder judiciário para revertê-las. 

Para este fim, foi feito um levantamento da literatura que trata das razões para a obediência à 

norma e, a partir da análise de casos concretos julgados pela ANBIMA e pelo Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN, foram buscadas as razões que possam 

explicar o fenômeno a ser estudado. O trabalho é complementado por uma pesquisa realizada 

com os associados da ANBIMA, e conclui que não há uma causa única que possa ser apontada 

como responsável pela obediência.  

 

Palavras-chave: ANBIMA. Autorregulação. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 

Nacional. Obediência. Processo. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

A lot had been said about the reasons why losers accept the penalties imposed by decisions 

made against their interest, not recurring to the Courts, but there is no formula in place to be 

applied to all situations, so that every time the phenomenon is in place a cause has to be figured 

out. And there is no doubt that the decisions taken by the Self-Regulation Councils of 

ANBIMA have proved, over two decades of experience, that some reason have the losers to 

accept these decisions. To study the reasons why the looser do not present a recourse to the 

Judiciary is the target of this work. For this purpose, an assessment will be made of the 

doctrine that deals with the reasons for complying with the rules and, based on the analysis of 

concrete cases judged by ANBIMA and by the Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 

Nacional, the reasons that may explain the phenomenon. Finally, the results of a survey carried 

out with the members of ANBIMA are presented, in order to determine the reasons why they 

accept to obey the rules of self-regulation, but no conclusion has been reached to explain the 

obedience. 

 

Keywords: ANBIMA. Self-regulation. Board of Appeals of the National Financial System. 

Obedience. Procedure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Identificação do problema de pesquisa a ser enfrentado 

 

 

Por que as penalidades aplicadas pela Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) em seu processo de autorregulação não são 

contestadas judicialmente? Esta é a questão central deste trabalho. Em 20 anos de existência da 

autorregulação, totalmente voluntária, com natureza contratual, as penalidades aplicadas pela 

ANBIMA em quase 200 casos foram acatadas sem qualquer tipo de contestação por aqueles 

associados que descumpriram alguma norma de autorregulação criada pela própria associação. 

A questão ganha maior destaque quando se considera que – em alguns casos - as 

penalidades aplicadas superaram em até 30 vezes a maior penalidade prevista nas normas 

estabelecidas pelas autoridades governamentais com base em leis aprovadas pelo Congresso 

Nacional (art. 67 da Lei 9.069/95; art. 58 da Lei 4.131/64; MP 2.224/01 e § 1º, art. 11 da Lei 

6.385/76). Assim, o principal objetivo deste trabalho é contribuir para a identificação da(s) 

razão(ões) que faz(em) com que as instituições apenadas no âmbito do processo de 

autorregulação da ANBIMA optem por não exercer o direito constitucionalmente garantido de 

recorrer à Justiça para buscar a revisão dessas decisões.  

Uma motivação adicional deste estudo é produzir conhecimento relevante para os 

próprios participantes do mercado - regulados, reguladores e investidores em geral – quanto aos 

mecanismos de formulação das normas de autorregulação, sobre os processos de supervisão e 

controle, sobre os ritos e critérios para a tomada de decisão punitiva, na autorregulação 

voluntária. A sistematização da jurisprudência e a demonstração da evolução das penas 

aplicadas pelos Conselhos de Autorregulação da ANBIMA, ao longo de toda a sua história, que 

resultarão do presente estudo, também podem ajudar a entender o fenômeno da adesão às regras 

de autorregulação, com benefícios para os mercados financeiro e de capitais. 

O trabalho faz o enquadramento conceitual a partir da doutrina especializada no 

tratamento de questões relativas à submissão às normas criadas para regular um determinado 

setor de atividades e/ou grupo social, começando pela identificação dos critérios que a doutrina 

propõe para que uma regra tenha eficácia e seja obedecida pelos seus destinatários. Esse 

capítulo busca também identificar quais são as razões apontadas como necessárias e suficientes 

para o cumprimento de normas e para a aceitação das penalidades decorrentes do seu 
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descumprimento. O objetivo deste capítulo é identificar as respostas que a doutrina dá para o 

fenômeno da obediência. 

Em seguida, o trabalho cuida da formulação e da aplicação das normas pelos órgãos de 

regulação, dividindo-os em três: o que é posto pelo Estado, o de regulação concedida e o de 

autorregulação voluntária. Investiga aspectos concretos sobre os mecanismos de apuração de 

irregularidades e da consequente aplicação de penalidades pelos órgãos de regulação dos 

mercados financeiro e de capitais (Banco Central do Brasil - BC, Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN e 

BM&FBovespa Supervisão de Mercados - BSM), buscando fazer uma comparação desses 

mecanismos com aqueles adotados pela autorregulação voluntária. Nesta parte foi feita uma 

investigação em todos os processos julgados pelo CRSFN, no período coincidente com o da 

existência da autorregulação da ANBIMA, para apurar se há algum elemento comum entre os 

processos da autorregulação e aqueles julgados pelo CRSFN. É um capítulo que cuida de 

identificar a aplicação das normas em casos concretos e o comportamento dos apenados em 

relação às penalidades recebidas, se acatam ou se recorrem. 

Em um outro capítulo, apresenta os resultados de uma pesquisa feita diretamente com 

os participantes da Associação, para tentar saber qual a percepção que os destinatários das 

normas têm acerca: (i) da validade das questões conceituais ensinadas pelos doutrinadores como 

sendo as razões para obedecer; (ii) do processo de autorregulação e (iii) dos motivos que tiveram 

(ou poderiam ter, no caso daqueles que nunca tenham sido apenados), para aceitar uma 

penalidade imposta em processo de autorregulação voluntária. A pesquisa também cuida de 

testar a validade das práticas adotadas pelas entidades de regulação para dar eficácia às suas 

normas. O que se pretende, com esse capítulo, é identificar quais os benefícios percebidos pelos 

destinatários das normas e que os levam à obediência.  

Ao final, o trabalho apresenta as conclusões a que se pode chegar, a partir da 

metodologia empregada para responder à questão que o motiva: por que obedecer às decisões 

tomadas pela autorregulação da ANBIMA? 

A ANBIMA tem uma longa história, que começou em maio de 1967, como associação 

integrada por instituições participantes dos mercados financeiros e de capitais que teve como 

seu primeiro presidente Luiz Simões Lopes, um dos responsáveis pela implantação do Estado 
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Regulador no Brasil1 e criador do IBRA, Instituto Brasileiro de Administração2 que pode ser 

considerado um exemplo do modelo “weberiano” de administração pública. Neste trabalho, 

porém, não são enfocados fatos ligados à história da Associação, exceto alguns fragmentos, 

incluídos na medida do estritamente necessário para fazer o enquadramento cronológico das 

questões que se busca analisar.  

 

 

1.2 Definição da hipótese a ser testada e resumo do argumento central a ser desenvolvido 

 

 

O objetivo da pesquisa é compreender por que as decisões tomadas pelos Conselhos de 

Autorregulação da ANBIMA não são disputadas na justiça comum. E parte, como abordagem 

inicial a ser testada, da hipótese de que a razão para este fenômeno é a de que o perdedor se 

conforma com uma decisão tomada por um tribunal composto por membros que são experts 3 

na matéria e, por isso, reúnem as maiores capacidades para julgamento do processo.  

Não se pretendeu identificar deficiências de normas e nem investigar as razões que têm 

os participantes dos mercados financeiro e de capitais para se unir em torno de associações. 

Tomando as regras dessas associações como o cenário no qual esses atores operam, pretende-

se apenas verificar os motivos que levam os participantes desses mercados a respeitar4 o 

compromisso que firmaram de permitir que a ANBIMA restrinja os seus direitos (além das 

restrições impostas pelas autoridades constituídas), para criar um ambiente regulado onde o 

interessado desenvolverá as suas atividades profissionais.  

No planejamento do trabalho foi estabelecido o objetivo de explorar se há relação entre 

(i) os resultados das decisões tomadas pelos Conselhos de Autorregulação da ANBIMA (grupo 

de tratamento) e (ii) os resultados das decisões tomadas pelo Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional (CRSFN) (grupo de controle)5  - que é o órgão oficial que tem jurisdição 

                                                 

1 SILVA, Suely Braga da (org.). Luiz Simões Lopes: fragmentos de memória. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

p. 15. 
2  Posteriormente EBAPE, Escola Brasileira de Administração Pública. 

3 Para os fins deste trabalho, expert é o “indivíduo com habilidade ou conhecimentos especiais que o fazem 

dominar determinado saber ou fazer humano” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1287). 
4 Há três casos conhecidos de disputa judicial contra decisão tomada pelos Conselhos de Autorregulação, os quais 

serão abordados mais adiante. 
5 A escolha do CRSFN como grupo de controle foi em função de ser este o órgão que tem a competência recursal 

para julgar matérias originárias tanto do BC quanto da CVM, o que o torna um órgão com competências mais 

próximas daquelas que tem a Autorregulação da ANBIMA. E, de forma a identificar outros elementos que possam 

auxiliar na pesquisa, foram também examinadas decisões tomadas pela CVM, BC e BSM. 
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sobre o conjunto de associados da ANBIMA – para, a partir desta comparação, extrair 

inferências contrafactuais que possam explicar o comportamento do apenado pela 

Autorregulação da ANBIMA de não buscar o socorro judicial para rever as penas recebidas.6 

 

 

1.3 Descrição da Metodologia da pesquisa e dos procedimentos para obtenção de dados 

 

 

A metodologia para execução do trabalho proposto consiste, basicamente, na: (i) leitura 

da literatura que procura explicar porque os apenados aceitam uma punição, desde a elaboração 

da norma que orienta o comportamento esperado, passando pelos métodos de indução ao 

cumprimento da norma e chegando à coerção, nos casos de descumprimento; (ii) análise das 

normas de autorregulação em comparação com aquelas elaboradas pelos órgãos com 

competência para regular os mercados financeiro e de capitais, visando identificar distinções 

no processo de elaboração ou aplicação que possam explicar a maior obediência a uma que à 

outra; (iii) exame dos relatórios contendo informações sobre a infração, o enquadramento na 

norma e a penalidade aplicada em cada um dos processos de Autorregulação da ANBIMA (AR)  

e do CRSFN, para apurar se há diferenças de forma, tipificação, rito ou critério de aplicação de 

penalidade, de modo a tentar identificar algum elemento que possa indicar que a obediência 

deriva dos custos envolvidos (custos), do risco de perda de credibilidade perante os demais 

integrantes do mercado (credibilidade), da demora para a tomada de decisão no processo 

judicial ou da deferência da justiça comum aos tribunais especializados (seja pela expertise, 

seja pela reputação).que possa levar à resistência, num caso e à obediência, no outro e (iv) 

avaliação das biografias dos profissionais integrantes do CRSFN e dos Conselhos de 

Autorregulação, para apurar se há distinções em termos de qualificação profissional que 

permitam concluir que a obediência deriva da maior expertise dos julgadores.   

Fez-se necessário – para fins de exequibilidade do projeto – circunscrever o tema em 

seus limites temporais, de modo a permitir a coleta e a análise de informações necessárias e 

                                                 

6 Acerca das formas de conduzir uma pesquisa empírica, COGLIANESE estabelece que quando não é possível 

fazer um experimento controlado, onde cada elemento do estudo é analisado individualmente em laboratório, deve-

se tentar comparar os resultados obtidos em um grupo considerado (grupo de tratamento) com os resultados obtidos 

em um outro grupo que seja com aquele comparável (grupo de controle). Também é possível fazer uma pesquisa 

empírica seria por meio de observação, mas esta só deve ser usada quando não é possível adotar uma das outras. 

COGLIANESE, Cary. Empirical analysis and administrative law. Faculty Scholarship, Pennsylvania, 2002, p. 

1116. 
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suficientes para a realização do trabalho. Neste sentido foram considerados todos os processos 

de autorregulação concluídos até o dia 31.12.2018, mas, em relação ao grupo de controle, o 

estudo ficou circunscrito aos processos concluídos no período compreendido entre a data da 

implantação do primeiro código de autorregulação da ANBIMA e o dia 31.12.2018. E, de modo 

a permitir que se verificasse a influência que o rito processual – consolidado no Código de 

Processo da Autorregulação, de 2008 - eventualmente teve sobre o resultado pesquisado, os 

processos do Grupo de Tratamento foram avaliados separadamente, levando em conta os 

iniciados antes da vigência do Código de Processo da Autorregulação, de 2008, e os que se 

iniciaram depois. E estes foram comparados com aqueles do Grupo de Controle julgados nesses 

mesmos períodos considerados, antes ou depois do Código de Processo da Autorregulação. 

Levando em conta o objetivo do trabalho, não foram consideradas7, para fins 

metodológicos, as decisões tomadas tanto pela Autorregulação da ANBIMA quanto pela CVM, 

BC e CRSFN, que tenham sido favoráveis aos recorrentes, com o consequente arquivamento 

do respectivo processo. Os processos julgados pela CVM ou pelo BC em que tenha havido 

recurso ao CRSFN entram no estudo, mas apenas após a tomada de decisão por este último 

órgão. Do lado do grupo de tratamento, o trabalho cuidou apenas das penalidades aplicadas em 

função do descumprimento aos Códigos de Autorregulação que tenham resultado em Termos 

de Compromisso ou em processos de autorregulação, deixando de fora as multas de caráter 

objetivo pelo descumprimento de normas acessórias e toda e qualquer punição eventualmente 

aplicada pela ANBIMA em suas funções adicionais à autorregulação, a saber: de Informar, de 

Representar e de Educar.  

Uma vez levantados os dados, os mesmos foram catalogados de modo a buscar as 

evidências empíricas que pudessem ajudar a explicar o fenômeno estudado, de os associados 

da ANBIMA não recorrerem – na vastíssima maioria dos casos – ao Poder Judiciário das 

decisões tomadas pelos Conselhos de Autorregulação dessa Associação. Desde confronto é que 

se buscou a validação ou a invalidação da hipótese inicial, de que a especialização do Tribunal 

é que determina se o perdedor vai recorrer ou não à Justiça.  

Foram, para fins metodológicos, levadas em consideração as recomendações feitas por 

EPSTEIN e KING para a seleção ideal de casos a serem avaliados num estudo empírico, que 

demandam “(1) identificar a população de interesse; (2) coletar tantos casos quanto possível; 

(3) registrar o processo através do qual os dados foram observados e (4) coletar dados de 

                                                 

7 Exceto no caso da Tabela contendo a seleção de casos julgados pela Autorregulação da ANBIMA, onde um 

processo arquivado foi considerado. 
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maneira a evitar viés de seleção”. Por isso é que foram solicitadas informações sobre todos os 

processos julgados em todas as esferas estudadas (ANBIMA, CRSFN, BC, CVM e BSM) e 

ainda que algumas dessas entidades julgadoras não possuíssem ou disponibilizassem dados 

sobre os seus julgados, não houve prejuízo para a pesquisa, na medida em que tanto o grupo de 

controle quanto o grupo de tratamento forneceram as informações que lhes foram solicitadas.8  

Embora para fins jurídicos a assinatura de Termo de Compromisso (“TC”) não possa 

ser confundida com a assunção de culpa, não havendo que se falar, deste modo, em aplicação 

de penalidade, já que o processo é encerrado sem julgamento do mérito e sem que haja qualquer 

reconhecimento acerca da prática de irregularidade, os TC firmados junto à ANBIMA e que 

tenham implicado o pagamento de valores em moeda foram, para os fins deste estudo, tratados 

do mesmo modo que as multas pagas; os TC que tenham implicado apenas alterações de 

procedimentos internos na instituição ou em outras medidas formais, sem o pagamento de 

valores em moeda, ficaram de fora deste trabalho.  

Também por critério metodológico, o estudo assume que as decisões não são afetadas 

por variações de comportamento individual, deixando, assim, de levar em conta a teoria que 

vem sendo discutida por alguns estudiosos (como Richard Revesz) 9, “orientada pela hipótese 

de que as decisões dos juízes são influenciadas pela composição dos participantes dos painéis 

(ou colegiado de decisão)”.10  

Com o fim de cobrir os dados numéricos e levantar as informações necessárias, foi feito 

contato com a secretaria executiva da ANBIMA, que concordou em fornecer as informações 

relativas a todos os processos e permitir que fossem feitas as pesquisas necessárias ao 

desenvolvimento do estudo. As informações foram enviadas por e-mail datado de 10 de outubro 

de 2018 e apresentam detalhes sobre cada um dos 194 processos julgados no período 

compreendido entre os dias 01 de janeiro de 1998 e 31 de dezembro de 2018, indicando a 

ementa de cada um deles, o dispositivo do respectivo código de autorregulação infringido, o 

estágio de evolução desses processos e, conforme o caso, a penalidade, a data da respectiva 

aplicação da pena e a assinatura dos termos de compromisso que resultaram das supervisões 

realizadas pela associação. 

                                                 

8 Cf. EPSTEIN; KING, 2002 apud RIBEIRO, Leandro Molhano. Estudos empíricos no direito: questões 

metodológicas, In: CUNHA, José Ricardo (org.). Poder judiciário: novos olhares sobre gestão e jurisdição. Rio 

de Janeiro: FGV Direito Rio, 2010. p. 84-85. 
9 RIBEIRO, Leandro Molhano. op. cit., p. 92-93. 
10 Por esta teoria, o juiz que integra um determinado colegiado de julgamento “[...] pode votar de forma diferente, 

caso a composição do painel na qual terá que atuar [seja] formada totalmente por juízes da mesma filiação 

ideológica à sua ou se a composição é ideologicamente mista.” (RIBEIRO, 2010, p. 92-93). 



17 

 

Para acessar informações relativas aos processos que tiveram curso perante a CVM, o 

BC e o CRSFN, foi utilizado o portal e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 

Cidadão), colocado à disposição de qualquer cidadão pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União por força do mandamento constante da Lei 12.527/11,11 que trata 

da obrigatoriedade constitucionalmente prevista (art. 5º, XXXIII) de que os órgãos públicos 

forneçam informações de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral. Assim, em 7 de 

fevereiro de 2019, foi submetido ao Ministério da Economia12 o seguinte pedido de 

informações13: 

 

 
1) Quantos processos administrativos sancionadores foram julgados pelo CRSFN no 

período compreendido entre os dias 01.01.1998 e 31.12.2018? Destes, quantos eram 

recurso de ofício e quantos eram recursos voluntários? 

2) Das decisões tomadas pelo CRSFN relativas aos processos julgados entre os dias 

01.01.1998 e 31.12.2018, quantas foram contestadas na justiça comum?  

3) Quais foram os processos julgados pelo CRSFN - entre os dias 01.01.1998 e 

31.12.2018 - que foram levados à justiça comum? Quem era(m) o(s) requerente(s)? 

Qual o objeto do pedido à justiça comum? Quais foram as teses apresentadas na 

petição inicial para contestar a decisão tomada pelo CRSFN?  

4) Das decisões tomadas pelo CRSFN - entre os dias 01.01.1998 e 31.12.2018 - que 

foram contestadas judicialmente, quantas já foram julgadas? Quais as datas de trânsito 

em julgado das decisões judiciais relativas às decisões tomadas pelo CRSFN, entre os 

dias 01.01.1998 e 31.12.2018? Qual foi o prazo para o julgamento de cada um desses 

casos levados à justiça? Quantas dessas decisões tomadas pelo CRSFN foram 

revertidas totalmente pela justiça comum? E quais foram as decisões tomadas pelo 

CRSFN que foram revertidas totalmente pela justiça comum? Quantas das decisões 

tomadas pelo CRSFN - entre os dias 01.01.1998 e 31.12.2018 - foram revertidas 

parcialmente pela justiça comum? E quais foram as decisões tomadas pelo CRSFN 

que foram revertidas parcialmente pela justiça comum? Que parte dessas decisões foi 

revertida pela justiça comum? 

 

 

 

Na mesma data, também por meio do e-SIC, foram solicitadas informações à CVM e ao 

BC, nos mesmos termos, mutatis mutandis14. Por fim, e levando em conta que o e-SIC alcança 

exclusivamente a transparência das informações detidas pela Administração Pública, não 

afetando, portanto, documentos e registros da BSM, ainda no dia 7 de fevereiro de 2019 foi 

enviado e-mail para essa entidade autorreguladora15 dando conta da realização do trabalho de 

                                                 

11 A Lei de Acesso à Informação (LAI) - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, entrou em vigor no dia 16 de 

maio de 2012 e, juntamente com o Decreto nº 7.724/2012, regulamenta o direito de acesso dos cidadãos às 

informações públicas. 
12 BRASIL. Governo Federal. Sistema eletrônico do serviço de informações ao cidadão. [Brasília, DF: Governo 

Federal], [20--?]. Disponível em: https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/RegistroPedido.aspx. Acesso em: 7 fev. 

2019. 
13 O pedido recebeu o seguinte número de protocolo: 16853.000818/2019-40. 
14 O pedido à CVM recebeu o número do protocolo 12632.000032/2019-76 e, o do BC, 18600.000279/2019-46. 
15 Endereço eletrônico: bsm@bsm-bvmf.com.br. 

mailto:bsm@bsm-bvmf.com.br
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pesquisa, enfatizando, no caso, o interesse em saber as razões que levam as partes que recebem 

penalidade – no processos sancionadores administrativos ou de autorregulação – a procurarem 

a justiça comum para reverter a decisão tomada por esses órgãos e solicitando as mesmas 

informações pedidas ao CRSFN, mutatis mutandis. Em resposta a esta solicitação, a BSM 

manifestou de imediato a disposição de contribuir para a pesquisa e agendou uma reunião para 

o dia 22 de fevereiro de 2019, na sua sede, na cidade de São Paulo.  

As respostas às diversas solicitações feitas vieram em datas variadas, começando pela 

do CRSFN, disponibilizada no e-SIC em14/02/2019, às 09:44h, onde o referido Conselho 

informa que “não possui as informações de forma estruturada”, mas encaminhou as planilhas 

abaixo indicadas, com “dados brutos”, de onde disse acreditar “ser possível extrair as 

informações solicitadas”: 

 

 

"Planilha - Base de dados CRSFN antes de jul/2016" - contém os dados dos processos 

tratados em meio físico até julho/2016, quando da implementação do sistema 

eletrônico.      

"Planilha - Base de dados CRSFN jul/2016 a fev/2019" - contém os dados dos 

processos tratados por meio do processo eletrônico até 11/2/2019, inclusive aqueles 

ainda não julgados no momento da implementação do sistema eletrônico (também 

constantes da "Planilha - Base de dados CRSFN antes de jul/2016").  

"Planilha - Demanda Judiciário" - contém os dados disponíveis de ações judiciais 

relativas a recursos julgados no CRSFN”. 

 

 

 

A resposta do BC foi dada em 15/02/2019, às 15:59, esclarecendo que “20.563 processos 

administrativos sancionadores foram julgados pelo Banco Central de 1998 a 2018”, havendo 

registros eletrônicos dando conta da “existência de 158 ações anulatórias de multas aplicadas 

pelo Banco Central”, mas que “o sistema não é capaz de informar a data em que foram aplicadas 

as multas pelo Banco Central”, o que exigiria “pesquisa documental em cada um dos processos 

para obter a informação” relativa aos processos julgados no período de 1998 a 2018 e que foram 

submetidos à justiça comum. Em relação a esses processos que ingressaram nas vias judiciais, 

a resposta do BC acrescenta que os “registros eletrônicos do Banco Central não indicam 

especificamente o objeto do pedido e as teses apresentadas pelas partes”. E esclarece, ainda, 

que a “obtenção da informação, (...), demandaria pesquisa documental em cada um dos 

processos”. Quanto à solicitação de que fossem indicadas as partes requerentes, a autoridade 

reconhece que a informação existe e está disponível, mas não a fornece porque “seria preciso 

análise documental para avaliar a data em que [foram] aplicada[s] as multas, eis que, como 

visto (...) essa informação não está disponível”. Acerca do pedido de informações sobre as 
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decisões já tomadas pela justiça, objeto da quarta questão apresentada, o BC diz:  

 

 

“As informações sobre as referidas “quantas já foram julgadas”, “datas dos trânsitos 

em julgados”, “prazo de julgamento”, reversão total e parcial, estão estruturadas no 

sistema, mas para obtê-las precisaríamos superar a ausência das datas dos julgamentos 

administrativos, conforme já foi comentado. Quanto a informação da parte da decisão 

que foi revertida, também não há informação estruturada de modo que haveria 

necessidade de uma análise documental.” (sic) 

 

 

E, para fechar a sua resposta, a autoridade completa:  

 

 

“Avalição final: Levando em consideração todos esses fatores, o fornecimento de 

todos os dados solicitados exigiria, imprescindivelmente, a análise documental de 

cada um dos processos e montar o relatório solicitado pelo cidadão no mínimo 2 horas 

em cada processo. Totalizando um total de 316 horas, ou seja, um servidor por 

praticamente 40 dias úteis para levantar as informações solicitadas.  Nessas condições, 

não há direito subjetivo à obtenção da informação, eis que ela exige trabalho adicional 

de análise, na forma do art. 13, III, do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.” 

 

 

Em 27 de fevereiro de 2019, às 14:44h, a CVM encaminhou resposta à primeira questão 

formulada, dando conta de que, no período compreendido entre os dias 01.01.1998 e 

31.12.2018, julgou 1344 processos. E junta documento contendo informações acerca de cada 

um deles, como tipo de processo, se o rito foi ordinário ou sumário, o número, o interessado, a 

ementa, a data do julgamento e o assunto. 

Em relação às demais solicitações, a CVM informou que consultou a procuradoria 

especializada daquele órgão, a qual se manifestou no sentido de que “a representação judicial 

da Autarquia é realizada por meio das Procuradorias Regionais Federais das 1ª a 5ª Regiões, 

(...) (Art. 2º da Portaria PGF nº 530/2007)”, cabendo à Procuradoria Federal Especializada do 

órgão apenas a “coordenação e a orientação técnica, sendo que sua atuação direta em processos 

judiciais ocorre somente em situações extraordinárias (art. 6º da Portaria PGF nº 530/2007)”. 

Diante desta situação de fato, entendeu a referida procuradoria que estaria dispensada de atender 

“a solicitação nos moldes em que formulada”, com base na exceção prevista no art. 13, III, do 

Decreto 7.724, de 16.05.2012.16 Ao final, informou que “os dados solicitados podem ser obtidos 

em pesquisa nos sites do Judiciário, mediante o fornecimento do CNPJ da autarquia.17 Ao se 

fazer a pesquisa nos sítios do Poder Judiciário na rede mundial de computadores chega-se a 

                                                 

16 Art. 13.  Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: I - genéricos; II - desproporcionais ou 

desarrazoados; ou III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e 

informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. 
17 29.507.878/0001-08. 
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uma infinidade de processos em que a CVM é parte em diversas varas federais, de cada um dos 

Tribunais, em temas tão díspares quanto a cobrança de taxa de fiscalização (e.g. processo 

1999.61.82.056.440-8, no TRE da 3ª Região) e reajuste de remuneração, proventos ou pensão 

de servidor público (e.g. processo 1999.03.00.00.5252-2, do mesmo Tribunal), mostrando-se 

irrazoável o trabalho necessário para – por este método – levantar todos os processos em que 

as decisões tomadas pela autarquia em processos administrativos sancionadores foram 

contestados judicialmente. Mas, apesar das dificuldades de se apurar os números precisos, as 

pesquisas empreendidas permitiram chegar a 50 processos contestando decisões tomadas pela 

CVM em processos administrativos sancionadores. Este número, embora parcial, serve de base 

para os fins deste trabalho.  

A BSM, em 01 de abril de 2019, informou que, no período compreendido entre os dias 

01.01.1998 e 31.12.2018, “publicou em seu site o julgamento de 186 PAD18”, esclarecendo, 

oportunamente, que a referida entidade foi criada no final de 2007, de modo que não há 

publicações referentes a processos anteriores a essa data. Adicionalmente, juntou planilha 

interativa listando todas as 72 “ações judicias que envolvem a BSM, as quais são públicas nos 

sites dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais”. A partir de link19 que consta das planilhas 

foi possível acessar o sítio da BSM na rede mundial de computadores, onde podem ser 

encontradas as principais informações relativas a cada um desses processos.  

As informações prestadas pelo BC e pela CVM foram usadas para identificar eventual 

coincidência entre os fatos inquinados de irregulares simultaneamente por uma daquelas 

autarquias e pela ANBIMA, de modo a verificar se em algum caso o infrator recorreu da decisão 

do BC ou da CVM e aceitou a da ANBIMA. As informações apuradas junto à BSM foram 

comparadas com aquelas obtidas em processos sancionadores que tiveram curso nos Conselhos 

de Autorregulação da ANBIMA a partir de 2007, para que seja mantida a coerência temporal 

entre as duas bases de dados utilizadas. 

É importante destacar que as comparações acima foram feitas para  fornecer elementos 

que possam ajudar a confirmar – ou negar - alguma hipótese teórica, não servindo, sozinhas, 

para levar a uma resposta autônoma que permita inferir a razão pela qual os processos decididos 

pelos Conselhos de Autorregulação da ANBIMA não são disputados na justiça comum. O 

resultado, se for possível chegar a ele pelo caminho contrafactual, será extraído da comparação 

                                                 

18 BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS. Atividades disciplinares e processos: acompanhe os processos. [São 

Paulo: BSM], [20--?].  Disponível em: http://www.bsm-autorregulacao.com.br/atividades-disciplinares-e-

processos/acompanhe-os-processos. Acesso em: 1 abr. 2019. 
19 Ibid. 
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a ser feita entre os dados obtidos junto à ANBIMA (grupo de tratamento) e ao CRSFN (grupo 

de controle). E faz sentido que seja assim, na medida em que este órgão julga, em grau de 

recurso, as decisões que são tomadas tanto pela CVM quanto pelo BC, em relação aos seus 

respectivos processos sancionadores. E, embora o CRSFN fosse, até 2016, responsável por 

julgar os recursos de ofício20 que essas esferas governamentais eram obrigadas a fazer nas 

situações em que decidiam pelo arquivamento do processo, sem a aplicação de penalidade, estes 

recursos não foram considerados para os fins deste trabalho. Isto porque o CRSFN, no relatório 

de atividades de 2014, reconhece o baixo grau de reversibilidade desse tipo de recurso: “[n]o 

ano de 2013, foram julgadas 507 decisões de 1ª instância sujeitas ao recurso de ofício. Dessas, 

em 497 (98,02%) foi mantido o arquivamento (...).”. No ano de 2014, o grau de manutenção 

das decisões tomadas foi similar: “(...) de 470 decisões de arquivamento em 1ª instância, houve 

a manutenção de 448 casos (95,32%)”. Com base nesses dados de “ordem prática”, o referido 

Conselho de Recursos propôs a extinção do recurso de ofício e o relatório de atividades do 

CRSFN referente ao ano de 2016 dá conta da extinção da competência desse órgão para o 

julgamento desse tipo de recursos quando diz: 

 

 

“Com a edição do Decreto n. 8.652/2016, foi extinta a competência do CRSFN para 

julgamento de recursos de ofício (...). A motivação dessa extinção considerou a baixa 

reversão pelo Conselho das decisões de arquivamento dadas em primeira instância, 

aliada à necessidade de melhor alocar os esforços e agilizar a solução dos processos 

em que há imposição de sanção.21 

 

 

Na mesma linha, o novo regulamento do CRSFN, aprovado pela Portaria 68 do 

Ministério da Fazenda, de 29 de fevereiro de 2016, deu nova redação ao seu art. 51 prevendo 

que as decisões tomadas até 27 de fevereiro daquele ano poderiam ser objeto de recurso de 

ofício e depois dessa data, não mais. O altíssimo grau de confirmação, pelo CRSFN, da decisão 

tomada nas instâncias inferiores de arquivar o processo, sem aplicação de qualquer penalidade, 

faz com que o mesmo não tenha utilidade para os fins deste estudo, mas não deve passar 

despercebido o fato de que a quantidade implicava22 grande volume de trabalho para o CRSFN, 

contribuindo, de modo inegável, para a demora no julgamento, o que foi objeto de críticas feitas 

                                                 

20 Recursos interpostos de forma obrigatória, quando o órgão julgador decide arquivar o processo, sem aplicação 

de penalidade. 
21 CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (Brasil). Relatório de atividades: 

2016. Brasília, DF: CRSFN, 2016. Disponível em: 

http://fazenda.gov.br/orgaos/colegiados/crsfn/arquivos/relatorios-

gerenciais/2016/relatorio_atividades_2016_crsfn.pdf. Acesso em: 29 abr. 2019. 
22 Como informado numa das planilhas apresentadas pelo CRSFN em resposta à solicitação feita no e-SIC 

(Planilha - Base de dados CRSFN jul/2016 a fev/2019), o CRSFN julgou 7020 processos dessa natureza. 
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pelo Tribunal de Contas da União, em inspeção realizada naquele Conselho.  

Diante da competência recursal do CRSFN para julgar os processos que tenham sido 

julgados pela CVM ou pelo BC, o presente trabalho leva em conta, mas de modo limitado, os 

processos que tenham sido levados diretamente à justiça comum, sem que tenham sido 

apresentados em grau de recurso ao CRSFN.  

Ainda como recorte metodológico, vale mencionar que existem três processos judiciais 

impetrados contra a ANBIMA. Um deles pleiteou judicialmente o sigilo de justiça e não pode, 

por esta razão, ser aqui referido. Outro, de número 1012592-36.2017.8.26.0011, tem por 

finalidade reverter decisão tomada pelo Conselho de Autorregulação de Fundos da ANBIMA 

que excluiu a Oak Asset Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (OAK) do quadro de associados 

daquela entidade e o terceiro, de número 0308105-89.2017.8.19.0001, foi iniciado pela Bridge 

Gestora de Recursos Ltda. (Bridge) e tem por objetivo exigir que a ANBIMA inclua a autora 

em seus quadros associativos. Este processo ficou de fora porque não se relaciona com a 

discussão de temas previstos nos códigos de autorregulação, uma vez que a demanda judicial 

teve como motivo a decisão tomada pela diretoria da Associação, baseada em parecer feito pelo 

Conselho de Ética – e não por algum Conselho de Autorregulação -  que contraindicou a 

aceitação daquela empresa nos quadros da associação. Sendo um caso decorrente de uma 

discussão quanto ao padrão ético da Bridge e que não envolve qualquer decisão relativa a 

processo de Autorregulação, a opção metodológica foi por não incluir o caso neste trabalho.  

Acerca do recorte que deixou de fora o processo sob sigilo, é esperado que não cause 

maiores prejuízos para as conclusões deste trabalho. Este processo e o de número 1012592-

36.2017.8.26.0011 derivaram do mesmo fato considerado irregular pelo Conselho de Fundos 

da ANBIMA e que levou à exclusão de ambos os autores do quadro de associados, de modo 

que têm uma identidade de origem que permite – se for o caso – fazer inferências sobre um a 

partir do outro.  

Por fim, para que pudesse ser colhida a percepção daqueles que são alvo dos processos 

punitivos da autorregulação, foi realizada uma pesquisa para saber a percepção que têm acerca 

do processo de Autorregulação. Essa pesquisa convidou os associados a responderem, de forma 

direta, pela marcação de um “x” na opção desejada (“sim” ou “não”) a questões que 

objetivavam mapear, por meio das respostas, alguma (ou algumas) das motivações que 

poderiam estar associadas à decisão de não recorrer ao Poder Judiciário contra decisões da 

Autorregulação, como, por exemplo, o eventual risco à reputação, os custos financeiros 

envolvidos, a demora que o processo judicial costuma ter, a possível deferência do judiciário a 

um tribunal especializado. A pesquisa foi feita exclusivamente com os autorregulados pela 
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ANBIMA, não tendo sido possível estendê-la também aos autorregulados pela BSM, por razões 

internas desta entidade de autorregulação. 

A opção pela simplicidade das respostas foi adotada considerando-se que uma pesquisa 

que tomasse muito tempo do respondente teria uma adesão menor, especialmente considerando 

que os entrevistados são representantes de instituições que atuam no mercado financeiro. O 

número de respondentes relativamente baixo, 110 em 1254, permite sustentar essa preocupação, 

sugerindo que uma granulação maior de respostas traria o risco de redução substancial do 

número de respondentes, comprometendo a qualidade da pesquisa. Ainda como forma de 

estimular a participação, a identificação do respondente foi opcional, e mesmo aqueles que 

optassem por se identificar não poderiam ser citados nominalmente neste trabalho. Foi 

assegurado que as respostas seriam tratadas como confidenciais e não seriam vinculadas ao 

respondente, podendo ser usadas apenas para fins estatísticos, em conjunto com as respostas 

prestadas por todos os demais participantes da pesquisa. Também foi informado aos 

destinatários da pesquisa que os resultados serviriam de base para a elaboração de trabalho 

acadêmico e para aprimorar o processo de autorregulação da ANBIMA. Por fim, antes de 

qualquer contato com os respondentes da pesquisa, o questionário foi submetido à Fundação 

Getúlio Vargas para apurar se havia necessidade de submissão ao Comitê de Conformidade 

Ética da Fundação Getúlio Vargas.23 

Como forma de assegurar que as questões formuladas estavam refletindo as dúvidas 

para as quais se buscava resposta, ainda antes de ser remetido aos respondentes, o questionário 

foi submetido a um pré-teste, que consistiu na sua apresentação, pela própria ANBIMA, a 4 

entidades participantes da associação, com predisposição de contribuir, dos quais, depois de 

respondido o questionário, era esperado que dissessem: 1) se as questões ficaram claras (se 

responderam ao que foi perguntado), 2) se houve alguma dificuldade de entendimento das 

respostas (se a resposta devia mesmo ser "sim", por exemplo), 3) se faltou algum detalhe nos 

questionários (pergunta, resposta ou outra coisa qualquer), 4) se faltou alguma opção de 

resposta (a instituição poderia preferir responder de outra forma, que não apenas um "sim ou 

não", como numa escala de um a dez, por exemplo), 5) se achou cansativo e 6) se deixou de 

responder a alguma questão por cansaço, porque achou que era irrelevante ou mesmo porque 

não queria revelar o que foi perguntado.  Os resultados do pré-teste levaram a adaptações no 

texto do questionário. Entre elas, por exemplo, o comentário de que a ANBIMA dispõe de base 

                                                 

23  Após pedidos de esclarecimentos adicionais, o Comitê concluiu que, pela natureza da pesquisa, não há 

necessidade de submissão do projeto ao Comitê de Ética. 



24 

 

de dados onde poderia consultar os processos, sem precisar recorrer à pesquisa, que levou à 

inclusão – no questionário - de texto esclarecendo que a ANBIMA não fez nenhuma coleta ou 

pesquisa prévia de dados relativos a processos. 24 

Por fim, em 29 de março de 2019, o questionário foi enviado para as pessoas de contato 

da ANBIMA nas entidades que integram a base de associados e aderentes aos códigos de 

autorregulação, composta por 1254 pessoas, utilizando a plataforma que a associação usa para 

fazer pesquisas - Survey Monkey - com prazo de 15 dias (depois estendido para 21) para 

resposta. Estas foram compiladas pela empresa que realizou a pesquisa e os seus resultados 

foram compilados no Capítulo III e constam integralmente do documento anexo a este trabalho. 

                                                 

24 Outras sugestões não foram acatadas porque não pareceram necessárias ao atingimento do objetivo a que se 

destinava o questionário (e.g., a sugestão de que o questionário fosse enviado apenas para as entidades que tenham 

sido penalizadas pela Anbima, para que dissessem o porquê de não terem judicializado a questão, não foi aceita 

porque reduziria o universo pesquisado a um número que poderia comprometer a utilidade da pesquisa). 
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2 POR QUE A OBEDIÊNCIA? 

 

Algumas teorias tentam explicar a obediência estabelecendo uma relação direta entre o 

processo de elaboração da norma e a predisposição de seus destinatários à obediência 

(racionalidade da norma). Para outras, a obediência é função do envolvimento do destinatário 

com o processo normativo (participação na elaboração). Há também teóricos que defendem que 

a norma resultante da negociação entre os interessados e a autoridade reguladora é a que tem 

maior adesão (norma negociada). E enquanto alguns acreditam que a penalidade seja capaz de 

tornar a infração desinteressante (custo), outros advogam que é a reputação do julgador que 

determina a obediência (reputação). Este capítulo cuida de apresentar as formas como a doutrina 

tenta explicar a obediência.  

 

 

2.1 A regra que impõe a obediência 

 

 

Para que se possa estabelecer um vínculo entre a norma e a obediência, é preciso que se 

parta de normas elaboradas, como argumenta ATIENZA25, seguindo técnicas capazes de 

potencializar as cinco racionalidades legislativas. Destas, a primeira a ser considerada é a 

racionalidade linguística, que consiste na capacidade de passar a mensagem com fluidez, 

permitindo que o interlocutor a entenda. Trata-se de verificar se a norma usa critérios lógicos 

que evitem ambiguidades sintáticas e permitam conferir se o redator teve uma visão do 

conjunto, evitando lacunas e incoerências.26  

A partir do pressuposto de que a norma atenda ao elementar requisito de ter sido escrita 

de modo inteligível, cabe verificar a racionalidade jurídico-formal, que exige que uma nova 

regra se componha com o conjunto de normas validamente estabelecidos, confirmando a 

                                                 

25 ATIENZA, Manuel. Contribución a uma teoria de la legislación. Madri: Civitas, 1997. p. 27 e seg 

26 Nesta racionalidade se encaixa a relevância atribuída pelo legislador à redação do texto legal (artigo 59 da 

Constituição Federal), que dispôs expressamente que a elaboração, redação, alteração e consolidação de leis seria 

matéria de lei complementar.  E na Lei Complementar 95/98 – com alteração da Lei Complementar 107/2001, 

prevê que as palavras devem ter seu sentido comum e a utilização da pontuação tem que ser feita de forma 

judiciosa. Nos Estados Unidos, o movimento para fazer os documentos legais adotarem uma linguagem clara, 

precisa e concisa começou nos anos 1970 e ganhou força quase 20 anos depois quando alguns Estados passaram a 

exigir que as instruções aos jurados evitassem os tecnicismos, para que fossem entendidas pelas pessoas comuns, 

não conhecedoras dos termos jurídicos, e a Security and Exchange Comission determinou que os prospectos 

contendo informações sobre investimentos adotassem a plain english. 
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sistematicidade, sem lacunas, contradições e redundâncias.27 Mas a racionalidade jurídico-

formal vai além da superposição vertical de normas e cuida principalmente da justaposição, 

horizontal, entre cada uma delas, de modo que componham, harmoniosamente, o sistema 

jurídico vigente. 

A outra racionalidade que deve ser levada em conta é a pragmática, que pressupõe que 

os destinatários adequem seu comportamento ao preconizado pela lei. E esta não é uma questão 

trivial, como nos ensina BALDWIN quando diz que “virtualmente em todos os campos da 

regulação e administração existe um grande número de regras que são ignoradas ou 

desobedecidas”28. Neste nível de racionalidade, seria um erro pensar que o cumprimento da 

norma é um valor em si (ethos jurídico), o que equivaleria a um retrocesso à idade média, 

quando o rei estava associado à divindade e sua figura personificava a lei (lex animata), fazendo 

com que suas decisões fossem consideradas justas e a lei prescindisse de qualquer necessidade 

de motivação29. A lei, para ser obedecida, precisa ser motivada.  

ATIENZA leva em conta, ainda, a racionalidade teleológica da norma, que visa verificar 

se o fim social buscado foi atingido. Por ela, o sistema jurídico é um meio para conseguir um 

fim, mas não necessariamente a partir da perspectiva do jurista tradicional e sim numa 

perspectiva mais ampla, que pode ser a da eficiência econômica, a do aumento do nível 

educacional da população, a da melhora das condições sanitárias, a da distribuição de riqueza, 

a do desenvolvimento de mecanismos de financiamento à produção, entre outros.  

Naturalmente, não é só por perseguir fins sociais que a norma estará justificada: os seus 

fins só serão válidos se houver uma justificação ética para a sua edição. Assim, a racionalidade 

ética exige que as condutas prescritas na lei e os seus fins pressuponham valores a serem 

perseguidos. Esta racionalidade apresenta grandes desafios para ser verificada, na medida em 

que os valores variam segundo o sistema usado como referência, mas, embora também 

enfrentem desafios acerca de seus conceitos, os valores da liberdade, igualdade e justiça são 

listados pelo autor como universais e podem servir de paradigma para tornar esta racionalidade 

operacional.  

Também é preciso evitar o risco de conflito entre os diversos níveis de racionalidade, 

sendo preciso seguir critérios para buscar o vetor que resulte na melhor norma, de modo que 

                                                 

27 É nesta linha que a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a “lei posterior revoga a 

anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a 

matéria de que tratava a lei anterior”. (BRASIL, 2010, p.1). 
28 Tradução livre de: “In virtually all fields of regulation and administration there are large numbers of rules that 

are regularly ignored or disobeyed”. (BALDWIN, 1990, p. 321). 
29 BASCHET, Jérome. A civilização feudal: do ano mil à colonização da América. São Paulo: Globo, v. 46, 2006. p. 164. 
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prevaleça a racionalidade que a permita atingir seus objetivos. A regra nova deve ser ponderada 

diante da situação real, mas, de modo planificado, os conflitos deveriam seguir a uma lógica: 

quando uma norma trouxer conflito entre sua racionalidade linguística e outra racionalidade 

qualquer, o aspecto formal ficará subordinado às demais racionalidades, de modo que, mesmo 

acurada do ponto de vista linguístico, se a norma não for racional por outro ponto critério, a 

racionalidade linguística deve ceder a preferência à outra com a qual conflita. As racionalidades 

jurídico-formal e teleológica precisam ser convergentes, sendo importante que haja um esforço 

do regulador para evitar que conflitem ou que abram espaço para que o destinatário da norma 

possa buscar a racionalidade teleológica como meio para chegar a certos objetivos não 

desejados ou previstos pelo regulador.  

As racionalidades pragmática e teleológica, por seu turno, têm implicações mútuas, mas 

devem ser consideradas de modo independente, na formulação da norma, já que a segunda não 

decorre da anterior, posto que uma norma pode alcançar o objetivo de fazer com que o 

comportamento de seus destinatários seja a ela ajustado e nem por isso os objetivos da norma 

terão sido alcançados. A situação é idêntica quando essas duas racionalidades, juntas, são 

confrontadas com a racionalidade ética: a realização do objetivo social e a mudança de 

comportamento ditadas pela norma independe de sua justificativa ética. E não há técnica 

legislativa para incrementar a racionalidade ética, que tem sua eficácia vinculada mais à 

interpretação que à elaboração da norma.  

 

2.2 A pena ótima 

 

 

Ainda que a norma atenda aos critérios de racionalidade na sua elaboração e, por isso 

mesmo, cumpra os objetivos pretendidos pelo regulador, é preciso ter em conta que sempre há 

destinatários que adotam comportamentos desconformes e, nestes casos, há que se tomar 

alguma medida corretiva, a qual será definida em função de algum critério valorativo que seja 

privilegiado pelo próprio regulador. Essas medidas corretivas podem ir das mais graves, como 

a pena de morte, passando pelas penas de prisão, banimento, ou ser uma pena leve, como a 

advertência ou a proibição para atuar em determinado setor. 

Não há muita discussão de que a chance de o infrator ser descoberto e punido tem um 

impacto direto sobre a decisão de cometer ou não a infração, mas não há unanimidade quando 

o assunto é o tipo ou a dose da pena a ser aplicada aos infratores. Isto porque as motivações 

para a prática de cada irregularidade são distintas e, do mesmo modo, a percepção da pena pode 
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variar de um infrator para o outro, exigindo que a norma, ao fixar a pena, leve em consideração 

as diferenças comportamentais dos potenciais infratores, os quais, em geral, são tomadores de 

risco30. É preciso, pois, conhecer o universo de destinatários das normas – e, a partir deste, o 

perfil dos potenciais infratores – para que a definição da pena pelo descumprimento da norma 

possa contribuir efetivamente como indutor para o comportamento esperado pelo regulador.  

Em seu estudo sobre Crime e Castigo, BECKER31 reconhece que a natureza e a extensão 

da punição afetam de modo diferente cada pessoa, mas destaca que a multa é um tipo de 

penalidade comum a todas as atividades reguladas. E argumenta que uma política ideal para 

combater o comportamento desviado da conduta prevista na norma deve passar pela aplicação 

desta pena, a qual tem o poder não só de minimizar as perdas sociais como, ao mesmo tempo, 

as receitas advindas do cometimento da infração à norma.  

Para o autor, a decisão de praticar uma ilegalidade pode ser explicada pelo mesmo modelo 

que os economistas usam para justificar a entrada em uma atividade legal, que é o benefício 

esperado. Assim, o infrator precisa ter a sensação de que ”o crime não compensa” e a multa é 

uma forma de o legislador restringir o ganho esperado pelo crime até o ponto aonde o dano 

externo seja igualado ao ganho obtido com a infração à norma, de modo que o dano marginal 

líquido para a sociedade seja igual a zero. O estudo elabora a questão do custo de praticar o 

crime e pondera o risco de o infrator ser descoberto e punido, concluindo que se a probabilidade 

de a pena ser aplicada for baixa, o benefício do crime aumenta e, de modo inverso, quanto maior 

a probabilidade de ser punido, menor a motivação para a prática infracional. 

Na determinação da dose da multa, BECKER defende que a condição ideal é aquela em 

que os infratores compensem a sociedade pelos custos relativos à fiscalização de suas práticas 

infracionais e àqueles necessários para identificar a infração e aplicar a punição, além dos danos 

que causarem diretamente, de modo que a multa seja, pelo menos, igual ao custo total 

provocado pela infração, ainda que o seu valor total seja maior que o benefício advindo da 

prática da infração. E assim deve ser, a despeito das críticas de que o critério tem implícita a 

injustiça de não considerar a condição econômica do infrator, porque, para o autor, a multa ideal 

– que zera o dano – depende apenas do dano marginal e do custo gerado pela infração e não da 

condição econômica do criminoso: o seu objetivo é minimizar a perda social e por isso não 

                                                 

30 “The widespread generalization that offenders are more deterred by the probability of conviction than by the 

punishment when convicted turns out to imply in the expected-utility approach that offenders are risk preferrers, 

at least in the relevant region of punishments” (grifos adicionados). BECKER, Gary S. Crime and punishment: an 

economic approach. The Journal of Political Economic, Chicago, v. 76, n. 2, p. 178, 1968. Disponível em: 

https://www.journals.uchicago.edu/t-and-c. Acesso: 2 ago. 2017. 
31 Ibid. p 168-217 
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pode depender da condição do criminoso. Para ele, os infratores fizeram “transações” com 

partes involuntárias, que não concordaram com as suas condições e, por isso, não puderam se 

precaver, porque confiaram na norma vigente, de modo que, uma vez que o infrator seja 

descoberto e punido, deverá reequilibrar as condições da negociação empreendida em infração 

à norma, independentemente de quanto custe esse reequilíbrio. 

A conclusão de BECKER é de que a prática da infração não compensará se os seus custos 

forem pelo menos iguais aos custos para a sociedade. O autor argumenta que a multa seja 

amplamente utilizada, mesmo para casos de práticas criminosa, sugerindo que os infratores das 

normas terão uma atitude de obediência se o custo pela prática da infração (ou do crime) for 

superior aos custos para a sociedade. E apresenta, como vantagens da multa – em relação a 

outras penas como a de prisão, a conservação de recursos (na prisão, só há gastos, sem retorno 

para a sociedade), a compensação para a sociedade, a punição ao infrator e a simplificação da 

determinação de uma equação ótima entre pena e custo para a sociedade32. Por esta teoria, a 

multa é a forma perfeita de gerar a obediência à norma, porque torna nulo ou negativo o 

benefício esperado pela prática irregular.  

As ideias de BECKER enfrentam resistência em diversas frentes33, mas deveriam 

encontrar campo fértil em matérias relacionadas aos mercados financeiro e de capitais, onde os 

destinatários da norma são muito sensíveis aos custos envolvidos nas transações. Tanto é assim 

que a multa é a pena aplicada à maior parte das infrações resultantes de decisões tomadas nos 

processos relativos aos mercados financeiro e de capitais, como se verá mais adiante, e a Lei 

13.506/2017 vai na mesma linha, abrindo novas possibilidade de dosimetria, quando amplia de 

R$ 100.000,00 para dois bilhões de reais o limite máximo do valor da multa que pode ser 

aplicado às infrações nela listadas. Afinal, se o custo total é o elemento que define a decisão do 

infrator de praticar ou não a infração, as multas substancialmente maiores servem, por esta 

teoria, como um forte indutor para que o crime não seja praticado, porque, em termos de custo, 

não compensa.  

 

2.3 A participação do destinatário na elaboração da norma 

 

                                                 

32Cf. BECKER, Gary S. Crime and punishment: an economic approach. The Journal of Political Economic, 

Chicago, v. 76, n. 2, p. 178 e seg., 1968. Disponível em: https://www.journals.uchicago.edu/t-and-c. Acesso: 2 

ago. 2017.  
33 O autor reconhece que este tipo de penalidade nem sempre surte efeitos, sendo, pois, necessário submeter as 

próprias penas aos critérios de racionalidade, para que tenham eficácia. 
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Sem a coerção estatal que impõe a obediência, é preciso buscar a razão que explica a 

obediência voluntária, e uma possibilidade que a doutrina apresenta é a de que haja maior 

adesão à norma elaborada com a participação do destinatário. Em trabalho que cuida da 

produção de normas, CHEVALIER resume a importância que se deve atribuir aos efeitos que 

a norma terá perante os seus destinatários, os quais precisam estar alinhados com os propósitos 

visados quando a autoridade afeta direitos de alguns, para o benefício da maioria. As 

resistências – que são naturais e esperadas – podem ser reduzidas pelo convencimento e, para 

este fim, a participação na fase de elaboração da norma tem função chave no exercício de 

tentativas sucessivas de busca do maior equilíbrio entre os diferentes interesses envolvidos. O 

autor alerta para a dificuldade de obtenção de resultados por esta via, mas mostra que há 

exemplos bem-sucedidos. “Esta abordagem é clássica em países como a Suíça onde o “princípio da 

concordância” significa “uma preferência sistemática pelo compromisso”, “uma procura quase 

obsessiva do consenso”; encontra-se igualmente em países como a França (..).”34 

Numa linha paralela, mas que também reforça a ideia de que a elaboração da norma não 

precisa ser uma função exclusivamente estatal, ESTY35 chega a defender a terceirização da 

elaboração da norma para organismos globais nos casos em que os governos não têm 

ferramentas para enfrentar os desafios, como são os casos do ataque de 9 de setembro de 2011 

às torres gêmeas, nos Estados Unidos, ou da crise da gripe aviária, na Ásia. Esse autor defende 

que, em certas situações, a delegação da competência para a elaboração das normas pode 

alcançar melhores resultados que as formas convencionais, desde que, como forma de mitigar 

os riscos, o regulador adote técnicas para legitimar o exercício da autoridade normativa por 

terceiros que não o Estado e que as normas resultantes sejam feitas com a  participação dos 

regulados.  ARAGÃO não vai tão longe, mas concorda que os interessados na norma podem 

explorar o papel de prover atividades intermediárias entre a sociedade e a autoridade 

estabelecida.36 A autorregulação serviria, nesta medida, para dar contornos legais à atuação da 

iniciativa privada nesse processo de intermediação entre a sociedade e o Estado, mas isto não 

significa dizer que a autorregulação – especialmente a voluntária - seja uma forma de estado 

paralelo, que exerça soberania sobre seus regulados ou que possa prescindir de um sistema 

jurídico estatal que lhe dê conformidade estrutural, de modo a legitimar as suas normas, limitar 

                                                 

34 CHEVALLIER, Jacques. A racionalização da produção jurídica. Cadernos de Ciência de Legislação, Oeiras, 

n. 3, p. 9-23, 1992, p. 14. 
35 ESTY, Daniel C. Good governance at the supranational scale: globalizing administrative law. The Yale Law 

Journal, New Haven, v. 115, n. 7, 2006, p. 1493. 
36 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A noção de serviço Público. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 173. 
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seu alcance ou mesmo bloquear a sua validade. E AZEVEDO vai nesta mesma linha de garantir 

espaço estatal na função de regular. É assim que trata da matéria: 

 

 

“A reforma regulatória por nós vivenciada (...) [n]ão implica, de modo algum, 

em substituição da ordenação da atividade econômica pelo prisma da 

autoridade estatal pela auto-regulação gerida e balizada pelo mercado. A 

autoridade estatal não é exercida sobre o domínio econômico somente por 

intermédio da atividade de regulamentação (embora deva sempre estar adstrita 

ao princípio da legalidade). Afirmar isso implicaria em desconhecer, por 

exemplo, a possibilidade de intervenção estatal na economia mediante o 

manejo do poder de polícia.”37 

 

 

Mas todos reconhecem que a aproximação entre estado e a atividade privada apresenta 

resultados positivos para a sociedade. É neste contexto que BINENBOJM examinou “os 

modelos cooperativos de autorregulação (...), destacando (...) os limites institucionais exigidos 

como requisitos mínimos para a sua legitimidade”38. A análise feita por esse autor serve aos 

propósitos deste estudo na medida em que chama a atenção para os riscos representados pelo 

modelo, “em função de seus reconhecidos déficits de legitimidade em termos de participação, 

transparência e accountability,”39 e serve, também, para mostrar que a criação de novas 

instâncias reguladoras é um fenômeno que transcende os restritos universos da autorregulação 

voluntária40. Trata-se de um movimento transnacional, que precisa buscar uma forma de 

conviver com a soberania estatal nos moldes até então conhecidos. O autor identifica casos de 

                                                 

37 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Finalidades e fundamentos da moderna regulação econômica. Fórum 

Administrativo Direito Público, Belo Horizonte, v. 9, n. 100, p. 85-93, 2009, p. 92 
38 “A expressão autorregulação regulada designa o conjunto de arranjos em que a ordenação é exercida 

predominantemente por entidades privadas, com variações entre si quanto à forma, momento e intensidade em que 

se perfaz o controle ou a supervisão estatal. Em rigor, portanto, a corregulação pode ser também enquadrada como 

uma espécie do gênero autorregulação regulada, na qual há divisão mais ou menos equânime de tarefas e 

responsabilidades entre o Estado e o regulador privado.” Os descaminhos do Estado Brasileiro, o sucesso 

acadêmico e a impermanência. (BINENBOJM, 2016, p. 341). 
39O autor não menciona o risco de conflito de interesses ínsito em situações em que as partes interessadas - 

regulador e regulado, no caso - se confundam. 
40 João Manuel de Lima Júnior não vê vantagens na autorregulação, especialmente naquela feita nos mercados 

financeiro e de capitais brasileiro, porque considera que esta não tem as vantagens teóricas atribuídas à 

autorregulação, que seriam a flexibilidade, a liberdade de associação, a redução de custos com a regulação e a 

fiscalização do autorregulador privado pelo ente estatal. Em sua opinião a autorregulação “dos mercados financeiro 

e de capitais no Brasil deve ser realinhada no sentido de (i) evitar a atuação de instituições autorreguladoras 

privadas não supervisionadas pelo órgão regulador setorial (autorregulação voluntária), conforme apontado pela 

Iosco (2013); e (ii) evitar a utilização de instrumentos jurídicos contratuais entre a administração pública e os 

agentes privados para lhes “transferir” o exercício de funções autorregulatórias assessórias à regulação estatal com 

características indeterminadas de escopo, objeto, meios e instrumentos de atuação e prazo”. (LIMA JUNIOR, 

2018, p. 200). 
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exercício de poder de polícia por entes privados que “desafiam a compreensão tradicional no 

sentido da sua indelegabilidade pelo Estado”, o que conduziria, segundo as conclusões a que 

chegou, a um processo contínuo de afastamento do “núcleo duro do Estado, com o exercício do 

poder de polícia sendo feito por “(i) conselhos profissionais; (...) e (v) por particulares 

credenciados ou reconhecidos.” E, nesse ponto, chama a atenção para o fenômeno do 

surgimento de fontes “privadas ou híbridas de regulação como a autorregulação e a 

corregulação”, especialmente nos ambientes econômicos e de maior complexidade ou 

dinamismo, onde o Estado deixa de ser fonte única de criação de norma e cede lugar para fontes 

com maior capacidade de responder de modo rápido e flexível às demandas de setores 

específicos.41 Esta seria, para o autor, uma forma de prestigiar a expertise e a cooperação 

contínua entre partes diversas, incluindo Estado, organizações não estatais, naquele caso, e, 

neste, os participantes dos mercados financeiro e de capitais.42  

 

 

2.4 A norma formulada por experts  

 

 

Na prática, a organização social atual não depende mais do estado para regular todas as 

matérias, especialmente aquelas em que os próprios destinatários têm interesses – convergentes 

com os do estado – em estabelecer limites intragrupo para a realização de suas atividades. Ainda 

assim, vale verificar até que ponto a especialização do agente que elabora a norma sobre uma 

determinada matéria pode explicar uma maior obediência à mesma. E esta especialização tem 

sido buscada pelo próprio Estado, no que seria, como ensina CHEVALIER, uma evolução do 

processo de racionalização da elaboração das normas, onde o poder político faria uma 

transferência, de facto ou de direito, de suas competências normativas para órgãos com 

competência específica, num “deslizar progressivo para outro tipo de racionalização da 

produção jurídica, baseada no saber”. 43 

 

 

 “A delegação em organismos profissionais da tarefa de regulamentar o seu 

próprio sector de atividade é antiga. Tende para um sistema de tipo 

corporativo, onde o Estado se apaga por detrás das profissões organizadas, 

                                                 

41 BINENBOJM, 2016, p. 342. 
42 Ibid., p. 340. 
43 CHEVALLIER, 1992, p. 16. 
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transferindo o poder de imposição jurídica que lhe é próprio para esses 

organismos (....) É verdade que os sábios só têm, por direito próprio, o papel 

de apresentar propostas, e o político não abre mão de sua competência 

normativa. A intervenção dos sábios só terá aparentemente o efeito de reforçar 

a legitimidade da norma jurídica conferindo-lhe os atributos da sabedoria.” 44 

 

 

Ainda na linha de buscar uma maior especialização quando se trata de elaborar normas, 

MEDAUAR identifica que as sociedades, por mecanismos de pressão exercidos contra a 

ineficiência estatal, conseguem reconhecimento para as suas causas e - inicialmente tomando 

assento em órgãos consultivos e deliberativos, ou mesmo em audiências e consultas públicas - 

vai evoluindo em sua relação com o Estado, até o ponto em que a este fica reservada a condição 

de mediador de interesses diversos e “garantidor do cumprimento de acordos”. É assim quando 

diz:  

 

 

“As transformações no modo de atuar do Estado e na estrutura da sociedade 

acarretam a diluição dos limites entre Estado e sociedade, agora 

interdependentes, vinculados e condicionados por número crescente de inter-

relações. (...) Com o florescimento de grupos e associações multiplicam-se os 

modos de solução de problemas mediante negociação, acordos, protocolos de 

intenções entre os setores interessados, com ou sem envolvimento do Estado. 

Todo este complexo intrincamento de vínculos torna impossível a previsão, 

em normas legais, de todas as diretrizes de conduta ou de soluções a serem 

observadas. (...) Haveria certa abertura do sistema de fontes para possibilitar 

auto-regulação pelos grupos representativos de setores da sociedade ou a 

regulação por âmbitos periféricos da Administração Pública.”45  

 

 

Para lidar com os riscos que esta transformação no modo de produzir normas gera -  

déficit de legitimidade democrática, caráter excludente e elitista, baixo grau de accountability 

e captura - BINENBOJM sugere a “adoção de procedimentos que assegurem a observância de 

garantias ligadas ao devido processo legal, à transparência, à participação e à accountability 

(prestação de contas e responsividade às demandas sociais).”46  

Quando se fala em expertise de julgadores, é comum a lembrança do caso da decisão 

antitruste tomada pela Suprema Corte Americana, que ficou conhecido como “Caso Southam”, 

                                                 

44 Ibid., p. 17. 
45 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 20. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 

112-113. 
46 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas, 

econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 343. 
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onde a matéria foi considerada mais econômica que jurídica, podendo, por esta razão, no 

entender da Corte, ser “mais bem entendido por homens de negócio e economistas do que por 

juízes.” Na análise do caso, a Corte levou em conta que a autoridade concorrencial tinha em 

seus quadros uma minoria composta por 4 membros do meio jurídico e com maioria de 8 

integrantes leigos, alheios às questões jurídicas, todos eleitos por um “Conselho composto por 

pessoas versadas em outras áreas, como Economia, Indústria e Comércio”. 47  Em sua decisão, 

a Suprema Corte entendeu que a expertise do órgão julgador em matéria comercial e econômica 

seriam “mais relevante e desejável do que a expertise jurídica”, o que fez com que a decisão 

tomada pela autoridade concorrencial fosse mantida, numa clara deferência judicial à expertise 

do julgador. A doutrina Chevron, como ficou conhecida a decisão da mesma Corte sobre 

questão ambiental envolvendo a Chevron USA Inc. e a Natural Resources Defense Concil é 

lapidar para resumir o respeito dedicado pelas cortes americanas ao conhecimento especializado 

detido por certas entidades, em contraste com os limitados conhecimentos específicos dos 

órgãos do Poder Judiciário. A respeito, vale trazer as palavras de JORDÃO sobre a matéria: 

 

 

“Nos Estados Unidos a expertise institucional superior das agências é frequentemente 

destacada pelos tribunais para justificar a posição judicial respeitosa das escolhas 

administrativas. No âmbito da interpretação legislativa, essa foi uma das principais 

razões que levou à criação da doutrina Chevron. No julgamento desse caso a Suprema 

Corte Americana afirmou que “os juízes não são especializados na matéria” da 

regulação ambiental e sugeriu que a utilização, pelo legislador, de termos ambíguos 

equivaleria a uma delegação para as agências, “que estariam numa melhor 

posição” institucional para conciliar os interesses contrapostos da legislação 

pertinente.”48 (grifos adicionados) 

 

 

Mas a questão não se resume a saber se o julgador é um expert na matéria, porque nas 

decisões administrativas e da autorregulação voluntária a parte insatisfeita pode reconhecer a 

expertise do julgador e, ainda assim, optar por exercer o direito constitucionalmente assegurado 

de exigir a manifestação do Poder Judiciário sobre a penalidade recebida. Para que a expertise 

do julgador possa explicar a obediência, é preciso, como diz MAJONE, que as instâncias 

julgadoras tenham a capacidade de “gerar e manter a crença de que elas são as mais apropriadas 

para as funções a elas confiadas”, sendo que tal confiança – no caso da autorregulação -  terá 

                                                 

47 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial deferente sobre decisões tecnicamente complexas. In: JORDÃO, Eduardo. 

Controle Judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da 

intensidade do controle. São Paulo: SBDP; Malheiros, 2016. parte. 1. seção 3, p. 143. 
48 JORDÃO, 2016, loc. cit. 
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que estar associada a um conjunto de evidências concretas, que podem ser aferidas pelos 

apenados e que foram resumidas pelo mesmo autor, na seguinte lista:  

 

“... consistência em matéria de política; os conhecimentos e experiência específicos e a 

habilidade de solucionar problemas dos reguladores; sua capacidade de proteger 

interesses difusos; o profissionalismo; e, o que é mais importante, uma definição clara 

dos objetivos (...) e dos limites dentro dos quais espera-se que esta opere.”49  

 

 

A autorregulação voluntária passa ao largo da discussão sobre o caráter subsidiário do 

Estado, porque está fora do conjunto delimitado para as entidades oficiais ou com competência 

delegada, mas, do mesmo modo que estas, precisa responder às demandas do universo que 

orbita ao seu redor, com “competência e de forma auto-responsável para cumprir suas tarefas e 

objetivos”.  

Contudo, não se pode perder de vista que os reguladores são sempre atores políticos e, 

nesta dimensão, sujeitos a influência e pressão visando alcançar objetivos individuais que nem 

sempre estão alinhados com interesses da sociedade como um todo, e LESSA MATTOS50 

sublinha o potencial ainda maior dessa fragilidade intrínseca aos reguladores naquelas situações 

em que haja déficit democrático, onde a participação dos regulados na atividade normativa seja 

restringida ou limitada a “privilegiados grupos com melhores condições de representação”.  

 

2.5 A negociação da norma 

 

De modo geral, mas especialmente no caso da autorregulação voluntária, a elaboração 

da norma é um processo de “pressão e concessão” permanente e mútua, onde os interesses 

individuais precisam ceder espaço para os interesses predominantes, da maioria, sempre 

levando em conta que não tem força nenhuma a regra que torna obrigatório um comportamento 

                                                 

49 MAJONE, Giandomenico. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e consequências de mudanças no 

modo de governança. Revista do Serviço Público, [S. l.], ano 50, n. 1, p. 5-36, jan./mar. 1999, p. 29. 
50 E assim que trata da matéria: “[...] os reguladores não deixam de ser atores políticos e suscetíveis, portanto, à 

atuação de grupos de pressão que buscam influenciar o processo decisório e maximizar os seus interesses. Diante 

dos déficits de condições de participação política de grupos de interesse que se formam na “sociedade civil” e de 

problemas inerentes à democracia representativa de massa, existirão problemas de internalização de interesses no 

conteúdo da regulação, podendo ser privilegiados grupos com melhores condições de representação”. MATTOS, 

Paulo de Toledo Lessa. A ação regulatória do Estado: conceitos, contextualização de problemas e enfoque teórico. 

In: MATTOS, Paulo de Toledo Lessa. O novo estado regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. 2. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 



36 

 

com o qual os destinatários não se conformam, porque a força da regra “depende do consenso 

que for capaz de recolher”.51  

A respeito, COGLIANESE lembra que muitos estudiosos advogam que a autoridade 

deve abrir um processo de negociação prévio à edição da regra para chegar aos termos 

adequados para a regulação, para acelerar o processo de criação de normas e para evitar disputas 

futuras, na medida em que o processo negociado induz ao acordo entre as partes e – para os 

defensores desta forma de regular – reduz o tempo necessário para a produção normativa e a 

subsequente disputa judicial sobre as mesmas. Mas COGLIANESE duvida da utilidade desta 

forma de fazer norma, porque ainda falta comprovação empírica de que o processo negociado 

de elaboração de norma seja eficaz, já que os diversos estudos publicados de casos envolvendo 

regras derivadas de negociação não compõem uma base suficiente para determinar o impacto e 

o valor que esta forma de legislar tem. Primeiro, porque foram, muitas vezes, baseados em casos 

que os autores dos estudos consideravam bem-sucedidos e não em um amplo conjunto de 

exemplos compreendendo sucessos e fracassos; segundo, porque foram feitos, em geral, por 

pessoas envolvidas nas negociações e não por pesquisadores independentes. E, finalmente, 

porque focaram meramente nas normas resultantes de negociação e não na comparação com 

regras impostas sem negociação, o que não permitiu que houvesse uma inferência sobre a 

situação que teria sido verificada na ausência de negociação.52 

Os estudos de COGLIANESE também mostram que a negociação da norma, mesmo 

envolvendo todos os interessados, não implica uma menor disposição para a disputa judicial, 

ao contrário até, já que, no caso da EPA (United States Environmental Protection Agency), 50% 

das regras negociadas foram, depois, disputadas na justiça comum. As críticas levantadas pelo 

                                                 

51 CHEVALLIER, 1992, p. 14. 
52 O autor conduziu um estudo empírico para comparar todas as regras negociadas que foram feitas pelo EPA 

(United States Environmental Protection Agency) com aquelas que foram feitas pelos métodos convencionais. A 

escolha da EPA, justificou o autor, foi porque as normas dessa Agência, inclusive quanto aos prazos demandados, 

foram extensivamente estudadas, além de ter sido esta a Agência com o maior número de normas negociadas na 

ocasião em que o estudo foi feito. Ao final, o autor concluiu que o número de normas negociadas que foram 

promulgadas pelas agências era muito pequeno, só 35, ou menos que 0,1% das regras dessas entidades. E a EPA 

tinha concluído 12 dessas normas ou um terço das normas negociadas pelas mais de doze agências federais. O 

autor concluiu que as regras, em geral, negociadas ou não, demoravam em média 3 anos para serem divulgadas, 

não havendo redução de prazo pela negociação, o que foi confirmado em outros estudos posteriores.  Sobre a 

possibilidade de reduzir os litígios, o autor afirma que as evidências empíricas indicam que este objetivo não é 

alcançado. O percentual de casos em que as regras da EPA são questionadas na justiça é de em torno de 25% e 

surpreendentemente as regras que a EPA publicou como decorrência de negociação têm uma performance ainda 

pior: das 12 regras, a metade foi questionada na justiça. Mas o autor não se impressiona com a grande diferença 

percentual e pondera que o número de reclamantes é praticamente idêntico em ambos os casos. Do mesmo modo, 

o resultado obtido na justiça não difere entre as disputas de normas negociadas ou não: 50% e 51%, respetivamente, 

são revertidas. COGLIANESE, 2002, p. 1133-1134. 
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reputado autor não foram bastantes para convencer a Administrative Conference of the United 

States (ACUS) de que a negociação seja prejudicial à comunidade de interessados em suas 

normas. Tanto assim que, em 1982, recomendou que as Agências Reguladoras dos Estados 

Unidos adotassem a forma negociada para a produção de normas, com o objetivo final - nas 

palavras do então chairman da ACUS – de “manter as disputas longe dos tribunais”53. 

 

 

2.6 A reputação do julgador  

 

 

Na busca de explicação para o fenômeno da “ordem sem regra”, uma das teorias mais 

interessantes é a de Tyler, que apresentou um novo conceito de legitimidade baseada não apenas 

no reconhecimento do poder, mas na justificação deste, concluindo que as pessoas aceitam que 

as autoridades ditem os comportamentos a serem seguidos não apenas porque se sentem 

obrigados a obedecer à autoridade constituída, mas também obedecem quando acreditam que 

as autoridades agem de acordo com os propósitos morais da comunidade que integram. Em um 

conjunto composto por seis estudos, o autor examinou até que ponto as relações de respeito e 

desrespeito influenciam o comportamento das pessoas e concluiu que o respeito às regras 

transmite uma informação relevante acerca das preocupações que as pessoas têm em relação à 

própria identidade, que são o sentimento de estarem incluídas no grupo e de que sua reputação 

está preservada.   

Partindo das relações sociais como modelo de justiça, o autor argumenta que as pessoas 

usam os grupos para obter informações sobre o seu eu-social e valorizam esta informação 

porque acreditam que indica se são aceitas ou não e como é a sua posição dentro do mesmo 

grupo.54 Para este autor, a reputação é um elemento de grande relevância para o comportamento 

de determinados participantes de certos grupos, servindo, os padrões desse grupo, como 

referência comportamental para o indivíduo. E na medida em que o indivíduo adote o 

comportamento do grupo como referência, dará grande atenção para duas questões principais: 

se ele consegue estar incluído no grupo e como o grupo o avalia. Por este caminho, o ambiente 

                                                 

53 Tradução livre de: “the whole purpose of negotiated rulemaking was to keep things out of the courts”. 
54 “Following relational models of justice, we argued that people use groups to derive information about the social 

self and as such value respect information because it indicates (a) whether or not they are accepted, and (b) how 

their status within the group is evaluated.”. CREMER, David de; TYLER, Tom R. Am I respected or not?: 

inclusion and reputation as issues in group membership. Social Justice Research, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 121-153, 

jun. 2005, p. 121. 
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seria um indutor de comportamento e, por consequência, da obediência. Adotando-se este 

conceito, o histórico de aceitação das decisões tomadas pela autorregulação da ANBIMA pode 

explicar a decisão de novos apenados de não recorrerem da decisão, sob pena de revelar uma 

desconformidade com o comportamento do grupo levando, por consequência, à perda da 

reputação daquele que for à justiça, perante o próprio grupo.  

Mas o autor chama atenção para o fato de que o efeito mobilizador da reputação para 

determinar o comportamento do indivíduo encontra claros limites, por não ser aplicável de 

modo universal a todos, mas exclusivamente àqueles que tenham uma necessidade individual 

de pertencer ao grupo e que estejam preocupados em saber o nível de prestígio que desfrutam 

no mesmo grupo, tornando-se irrelevante nas situações em que os grupos são formados por 

pessoas menos interessadas na informação vinda das relações sociais do grupo a que pertencem. 

É assim que coloca o tema: 

 

 

“However, that effect was not unconditional. It was linked to salience of 

belongingness needs and concern for reputation. It is only when people want 

information about whether they are included in a group and/or their position in that 

group that people are influenced by their treatment by others. When people’s social 

identities are clear to them, they are less influenced by relational information, 

such as the respect of others.”55 (grifos adicionados)  

 

 

Com esta ponderação o autor indica que sua teoria tem maior aplicação naquelas 

situações onde a identidade individual é mais suscetível às influências externas (e.g. durante 

certos períodos da juventude), com aplicação mais restrita nos casos onde os participantes do 

grupo têm mais clareza sobre a respectiva posição, função, atividade, identidade. A questão no 

caso é saber se o argumento de inclusão e reputação de TYLER é aplicável no ambiente 

competitivo dos mercados financeiro e de capitais ou se, ao contrário, os participantes dos 

mercados financeiros e de capitais seriam pouco sujeitos à influência das relações com seus 

pares (concorrentes) e estariam enquadrados na exceção à teoria de TYLER.  De todo modo, 

não se pode deixar de lado o fato de que as influências estão sempre presentes, em todos os 

grupos. E um bom exemplo do comportamento afetado por este fator também é dado por 

COGLIANESE no estudo em que cuida das influências ideológicas nas decisões judiciais. Ele 

chama atenção para o fato de que a mera expectativa de que a decisão possa ser apreciada por 

                                                 

55 CREMER; TYLER, 2005, p. 149. 
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uma autoridade judicial faz com que os representantes do órgão julgador (o autor se refere a 

uma Agência Reguladora) cuidem para que a decisão seja mais bem fundamentada. Neste 

sentido é que ensina:  

 

 

“Much administrative law scholarship is based on the premise that judicial review of 

administrative action, if employed properly, can improve governance. An analysis of 

what should be the proper role and standards for judicial review therefore depends on 

empirical claims about the effects courts have on the behavior of administrative 

agencies. These effects may include (…), increasing the analytic quality of agency 

decision making, and promoting agency responsiveness to a wide range of interests. 

Administrators who know that their actions may be subjected to judicial review 

may exercise greater overall care, making better, fairer, and more responsive 

decisions than administrators who are insulated from judicial oversight” (grifos 

adicionados).56 

 

 

Pensar no escrutínio dos órgãos judiciais como forma de melhorar os critérios de 

julgamento pelos Conselhos de Autorregulação da ANBIMA é um caminho estreito, porque 

não tem relevância estatística (dois casos em 194). e, mesmo que tivesse, seria necessário, antes 

de adotá-lo, considerar que os tempos dos mercados financeiros e de capitais são mais curtos 

que os tempos da justiça comum, a qual tem seus efeitos adiados para um futuro em que a 

decisão judicial já estará fora de contexto do mercado, com menores chances de ser aproveitada 

como indutor do comportamento: o mercado já estará focado em outros temas.  

 

 

3 AS FORMAS DE REGULAR, FISCALIZAR E PUNIR  

 

 

 

Uma vez que o comportamento esperado pelo regulador tenha sido estabelecido, os 

desvios estarão sujeitos às penalidades que serão aplicadas ao fim do curso do respectivo 

procedimento que apure o fato irregular, identifique o responsável pela sua prática, faça o 

enquadramento desse fato na norma que o qualifica como irregular e define a penalidade que 

deve ser aplicável em cada caso de descumprimento. Este capítulo cuida desse procedimento e 

visa estabelecer as distinções verificáveis entre os procedimentos da autorregulação voluntária 

                                                 

56 COGLIANESE, 2002, p. 1125. 
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e da regulação convencional – incluindo a autorregulação concedida – cobrindo os ritos 

processuais e os critérios para aplicação de penalidade pelos diversos órgãos de regulação 

convencional. Também estabelece a distinção entre estes mecanismos de coerção incidentes 

sobre os mercados financeiro e de capitais e aqueles que são adotados pela autorregulação 

voluntária realizada pela ANBIMA sobre esses mesmos mercados.  

 

 

3.1 O processo administrativo sancionador  

 

 

Com o objetivo de dar “uma maior eficácia administrativa no trato de questões tão 

sensíveis e especializadas como são os recursos a penalidades aplicáveis no âmbito do mercado 

financeiro e de capitais” e para que pudesse contar com a demandada expertise nessas 

sofisticadas matérias é que foi criado, por meio do Decreto nº 91.152, de 15 de março de 1985, 

o CRSFN. Este órgão integra a estrutura do Ministério da Economia e tem a responsabilidade 

de julgar – em última instância administrativa – os recursos voluntários impetrados contra 

sanções aplicadas em decorrência de decisões tomadas pelo BC e pela CVM.57. Desde a sua 

concepção, contou com um quadro paritário, composto por igual número de representantes dos 

setores público e privado, o que foi, na época, considerada uma forma adequada de dar solução 

a “conflitos e litígios de interesse do mercado, podendo assim auxiliar na tarefa que, de outra 

forma, desaguaria necessariamente no poder judiciário.” 

 

 

3.1.1 As competências 

 

 

O regimento interno do CRSFN58 está formalizado na Portaria MF nº 68, de 26 de 

fevereiro de 2016 e a sua competência, originalmente, era para julgar exclusivamente recursos 

de decisões, em processo administrativo sancionadores, do BC, da CVM, do Banco Nacional 

                                                 

57 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Brasília, DF: 

Ministério da Economia, [201-?]. Disponível em: http://fazenda.gov.br/orgaos/colegiados/crsfn. Acesso em: 14 

abr. 19. 
58 Em 11 de abril de 2019, o CRSFN foi extinto pelo Decreto 9.759, mas, em 27 de junho do mesmo ano o 

DECRETO Nº 9.889 restabeleceu a validade desse órgão. 

 

http://fazenda.gov.br/orgaos/colegiados/crsfn
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de Habitação (já extinto), da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil e, no caso de 

trading companies, da Secretaria da Receita Federal. Posteriormente estas competências foram 

ampliadas, passando o CRSFN a julgar também "infrações à legislação cambial, de capitais 

estrangeiros, de crédito rural e industrial". A partir de 1995, com a Medida Provisória 1.182, 

passou a julgar recursos em que os indiciados são afastados da administração de negócios de 

instituição financeira e aqueles em que há substituição de auditores independentes. A partir de 

2010, com o Decreto n. 7.277, o CRSFN recebeu nova competência, agora para recursos 

relativos à desclassificação e à descaracterização de operações de crédito rural e industrial, e a 

impedimentos referentes ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, 

além de matérias relativas ao recolhimento compulsório, encaixe obrigatório e direcionamento 

obrigatório de recursos captados por instituições financeiras. Já o Decreto n. 7.835, de 

9.11.2012, transferiu ao CRSFN a competência que anteriormente era do Ministro da Fazenda, 

para julgar recursos das decisões do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf.  

Por fim, o Decreto n. 8.652, de 28.01.2016, revogou o Decreto n. 1.935/1996 e definiu as atuais 

competências do CRSFN, que compreendem o julgamento, em última instância administrativa, 

de recurso apresentados contra as seguintes decisões:  

 

 

“a) do Banco Central do Brasil relativas à aplicação de penalidade de cassação ou 

suspensão às sociedades de crédito imobiliário do Sistema Financeiro de Habitação 

(§2º do art. 43 da Lei n. 4.380 de 21 de agosto de 1964); 

b) que apliquem às empresas comerciais exportadoras a penalidade de cancelamento 

do Registro Especial na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEX) 

e na Secretaria da Receita Federal; 

c) da Comissão de Valores Mobiliários em processo administrativo sancionador 

por infrações no mercado de valores mobiliários (§4º do art. 11 da Lei n. 6.385 de 

7 de dezembro de 1976); 

d) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), do Banco Central do 

Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários e das demais autoridades administrativas 

competentes, no que tange a lei de prevenção à lavagem de bens e valores; 
e) do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, relativas a 

infração às normas legais e regulamentares que regem o sistema de pagamentos 

brasileiro (parágrafo único do art. 9º da Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001); 

f) do Banco Central do Brasil que apliquem penalidade de multa, suspensão ou 

inabilitação temporária para o exercício de cargos de direção na administração 

ou gerência em instituições financeiras, pelo descumprimento de normas legais 

ou regulamentares que contribuam para gerar indisciplina ou para afetar a 

normalidade do mercado financeiro e de capitais; 

g) do Banco Central do Brasil relacionadas à retificação de informações, à aplicação 

de multas e custos financeiros associados a recolhimento compulsório, ao encaixe 

obrigatório e ao direcionamento obrigatório de recursos; bem como as referentes à 

desclassificação e à descaracterização de operações de crédito rural; 

h) do Banco Central do Brasil referentes à adoção de medidas cautelares que: (i) 

determinem o afastamento dos indiciados da administração dos negócios da 

instituição financeira, enquanto perdurar a apuração de suas responsabilidades; (ii) 

impeçam que os indiciados assumam quaisquer cargos de direção ou administração 
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de instituições financeiras ou atuem como mandatários ou prepostos de diretores ou 

administradores dessas; (iii) imponham restrições às atividades da instituição 

financeira ou (iv) determinem à instituição financeira a substituição da empresa de 

auditoria contábil ou do auditor contábil independente (Decreto n. 7.277 de 26 de 

agosto de 2010).” (grifos adicionados)59 

 

 

Quando se considera a origem desses recursos, pode-se observar que são, em sua grande 

maioria, contra decisões tomadas pelo BC, seguidos, numa distante segunda posição, de 

decisões tomadas pela CVM. A figura abaixo ilustra bem a diferença: 

 

 

 

Ilustração 1 – Gráfico com tipo de processo 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

As informações obtidas junto ao CRSFN, por meio do e-SIC, não permitem concluir 

que se trata quase que exclusivamente de recursos voluntários, mas o quadro abaixo deixa claro 

que se pode inferir que este é o caso, uma vez que mostra a desproporção absoluta entre essa 

classe de recursos e os demais: 

 

 

                                                 

59 BRASIL. Ministério da Economia. Histórico. Brasília, DF: Ministério da Economia, [201-?]. Disponível em: 

http://fazenda.gov.br/orgaos/colegiados/crsfn/institucional/historico-e-competencia. Acesso: 18 abr. 2019. 
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Ilustração 2 - Gráfico das classes do recurso 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Nada obstante a origem, os processos julgados pelo CRSFN envolvem uma gama 

variada de infrações que incluem matérias variadas como operações cambiais e abuso do direito 

de voto, por acionista controlador de companhias abertas. A tabela abaixo apresenta, de modo 

sinótico, algumas dos assuntos frequentemente julgados pelo CRSFN: 
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Ilustração 3 – Quadro de assuntos frequentemente julgados pelo CRSFN 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

A origem da maioria desses recursos, como visto, é o BC, autarquia criada pela Lei 

4.595, de 31 de dezembro de 1964, por transformação da Superintendência da Moeda e do 

Crédito - SUMOC60 em autarquia federal. O Banco Central do Brasil recebeu a missão de fazer 

cumprir as disposições que lhe fossem “atribuídas pela legislação em vigor e as normas 

expedidas pelo Conselho Monetário Nacional”, podendo ainda, privativamente, “exercer a 

fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas”. As competências 

relativas ao processo administrativo sancionador na esfera de atuação do BC estão fixadas no 

artigo 2º e seguintes da Lei 13.506, de 13 de novembro de 2017, complementada pela Circular 

3.857, de 14.11.17, com alterações promovidas pela Circular 3.910, de 17.08.2018. Estas 

                                                 

60 A Sumoc tinha a responsabilidade de fixar os percentuais de reservas obrigatórias dos bancos comerciais, as 

taxas do redesconto e da assistência financeira de liquidez, bem como os juros sobre depósitos bancários. Além 

disso, supervisionava a atuação dos bancos comerciais, orientava a política cambial e representava o País junto a 

organismos internacionais. BRASIL. Banco Central. História do BC. [Brasília, DF: BC], [20--?]. Disponível em 

https://www.bcb.gov.br/pre/historia/historiabc/historia_bc.asp?frame=1. Acesso: 18 abr. 2019. 

algumas matérias frequentes nos julgamentos do CRSFN

art. 16 da Lei nº 6.385/76.

art. 12 da Instrução CVM nº 14/80.

§ 1º do art. 44 da Lei 4.595/64.

DECRETO 23.258/33 ART. 6º

Art. 154 da Lei 6.404/76.

Lei 6.385/76, art. 11, inc. I.

artigo 132 da Lei nº 6404/76.

Lei 4.595/64, art. 44, § 1º.

Instrução CVM n° 202/93

inciso III e  § 2º, do art. 109 da Lei nº 6.404/76.

 art. 12, incisos I e II, da Lei n° 9.613, de 1998, alínea “b” do inciso II do art. 11 da Lei 9.613/98 c/c a alínea "b” do artigo 8° das Resoluções COAF n°s 12 e 13, de 2005.

Decreto-lei nº 1.248/72, art. 2º, § 1º, alínea a, combinado com a Portaria MEFP nº 438/92, art. 1º, § 7º

ARTIGOS 153, "CAPUT", E 154, 'CAPUT", DA LEI Nº 6.404/76.

art. 3º da Instrução CVM nº 358/02.

artigo 1º, da Lei nº 10.755/03, pelo art. 126 da Lei 11.196/05, Circular 3.308/06.

art. 1º da Lei 10.755/03, com alteração feita pelo art. 126 da Lei 11.196/05, reg. pela Circ. 3.308/06.

art. 1º da Lei 10.755/03.

artigo 23, § 3º, da Lei 4.131/62.

 ART. 75 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 409/04.

Artigo 1º da Medida Provisória 2.224/01, combinado com o disposto no artigo 8º, inciso III, da Resolução 3.540, de 28.2.2008 (normativo este que revogou a Resolução 2.911/01).

artigo 14 da Lei 5.768/71.

 artigos 13, 16 2 17 da Instrução CVM 202/93.

Artigo 1º da Medida Provisória 2.224/2001.

inciso I, ambos do artigo 8º da Resolução 3.854/2010. - com fundamento no artigo 1o da Medida Provisória 2.224/2001.

inciso I do art. 8º da Instrução CVM nº 355/01

em infração ao art. 1º da Instrução CVM nº 348/01.

ART. 12, INCISO II, §2º, INCISO IV, DA LEI 9.613/98

ART. 7º DA LEI 11.371, DE 2006

ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 1.060 DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 E OUTROS
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normas atribuem a essa autarquia o poder para fiscalizar e punir instituições financeiras e 

demais instituições cujo funcionamento dependa de sua autorização (e.g. bancos múltiplos, 

bancos comerciais, bancos de investimento, de desenvolvimento e de câmbio, financeiras, 

corretoras e distribuidoras), além de empresas de auditoria e auditores independentes.  

Apurada a infração, o BC pode, a partir do advento da Lei 13.506/17, aplicar as 

seguintes penalidades, previstas na mesma Lei: admoestação pública; multa de até R$ 

2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) ou 0,5% da receita de serviços e de produtos 

financeiros, o que for maior. É importante destacar, no entanto, que entre 01.01.1998 e 13 de 

novembro de 2017, a multa máxima permitida pela legislação em vigor era de R$ 100.000,00, 

conforme previsto no artigo 67 da Lei 9.069/95, podendo chegar, em casos relativos a operações 

de câmbio que contrariassem a Lei 4.131/64 - ou a Medida Provisória 2.224//2001 - a até R$ 

250.000,00, nada além disto. Outras punições que podem ser aplicadas cumulativamente pela 

autoridade são: a proibição por até 20 anos de praticar atividades ou prestar serviços para 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; a inabilitação por até 20 anos 

para atuar como administrador e para o exercício de cargos em órgão previsto em estatuto ou 

em contrato social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; a 

cassação de autorização para funcionamento.61  

Uma outra parte dos processos julgados pelo CRSFN tem a sua origem na CVM, 

autarquia criada em 1976, pela Lei 6.385, vinculada ao Ministério da Economia e que tem por 

objetivo “fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no 

Brasil”, conforme seu Regimento Interno definido pela Portaria nº 327/77 do ministério ao qual 

se vincula.62 As atribuições da CVM englobam o desenvolvimento do mercado, com a 

promoção da expansão e do funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, a proteção 

dos investidores “contra emissões irregulares de valores mobiliários, atos ilegais de 

administradores e acionistas controladores das companhias abertas”. Englobam ainda a garantia 

de que esses investidores terão acesso a informações adequadas, podendo também, para cumprir 

estas obrigações, fiscalizar e punir os infratores das Leis das Sociedades Anônimas (6.404/76) 

e do mercado de capitais (6.385/76), principalmente. 

Para o fim específico de cuidar dos processos sancionadores, a autarquia dispõe de uma 

Superintendência, a SPS, à qual estão subordinadas a Coordenação de Controle de Processos 

                                                 

61 Estas penalidades, de algum modo, já estavam previstas desde 1964, no artigo 44 da Lei 4.595. 

62 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Sobre a CVM. [Brasília, DF: CVM], [201-?]. Disponível em: 

http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html. Acesso em: 14 abr. 19. 
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Administrativos e as três Gerências de Processos Sancionadores. As competências relativas ao 

processo administrativo sancionador na esfera de atuação da CVM estão fixadas no artigo 33º 

e seguintes da mesma Lei 13.506, de 13 de novembro de 2017 - complementada pela 

Deliberação CVM 538, de 05 de março de 2008 e posteriormente alterada pelas Deliberações 

552/08, 775/17 e 780/17 - que estabelece que o julgamento dos processos será de competência 

do Colegiado da autarquia.  

Uma vez apurada a irregularidade, a CVM pode, a partir da mesma Lei 13.506/17, 

aplicar as seguintes penalidades: inabilitação temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos, para 

o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade 

do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na 

própria CVM; inabilitação temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos, para o exercício das 

atividades de que trata esta Lei; multa de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais),  o 

dobro do valor da emissão ou da operação irregular, (três) vezes o montante da vantagem 

econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito ou o dobro do prejuízo causado 

aos investidores em decorrência do ilícito. A aplicação desta Lei, contudo, teve início em 01 de 

setembro de 2019,63 de modo que todos os processos considerados para os fins deste trabalho 

estiveram sujeitos à multa máxima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) fixada no artigo 

11, § 1º da Lei 6.385/76. 

 

 

3.1.2 O rito processual 

 

 

Acerca do rito processual, é importante notar que, antes de chegar ao CRSFN para 

julgamento em segunda instância, o processo necessariamente passou por uma autarquia 

federal, conforme aparece nos quadros seguintes, os quais apresentam, respectivamente, a 

produção da CVM e do BC, em termos de julgamento de processos administrativos 

sancionadores: 

 

 

Tabela 1 - Quantidade de processos administrativos sancionadores julgados pelo Colegiado da 

CVM 

                                                 

63 A Lei foi regulamentada pela Instrução CVM 607, de 17 de junho de 2019. 
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Ao fim de: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Total de julgamentos do Colegiado no ano 
 

45 
 

24 
 

25 
 

56 
 

41 
 

55 
 

65 
 

51 
 

109 

PAS de rito ordinário julgados 45 24 25 56 41 55 65 45 93 

PAS de rito simplificado julgados        6 16 

 

Fonte: CVM. 

 

Nota 1: Em 2016, três processos administrativos sancionadores tiveram julgamento iniciado, porém, não foram 

concluídos em virtude de pedido de vista por parte de membros do Colegiado. 
 

Nota 2: O processo de rito simplificado foi implementado a partir da edição da Deliberação CVM 775, de 

10/7/2017. Nesse sentido, 13 PAS originariamente instaurados por rito ordinário (Termo de Acusação) foram 

submetidos aos procedimentos de rito simplificado em razão do seu nível de complexidade não exigir dilação 

probatória ordinária. 

 

 

As informações prestadas pela CVM em seu relatório de atividades mostram um grande 

número de processos antigos (após 3 anos sem movimento, a Lei prevê a prescrição 

intercorrente), ainda não julgados. Tanta demora eleva o grau de insegurança dos acusados 

quanto ao desfecho do caso e cria dificuldades de ordem prática, como a guarda de documentos 

para a defesa, ou a memória de pessoas que participaram da operação, fatos que podem – em 

alguma medida – implicar uma maior predisposição para contestar o resultado a que finalmente 

vier a chegar a autarquia.  

 

Ilustração 4 – Gráfico de processos julgados pelo BC 
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Fonte: BC. 

 

 

Das decisões tomadas na primeira instância, cabe recurso ao CRSFN, onde o processo 

passa por diversas fases, até o momento em que é encerrado, conforme aparece no quadro 

seguinte:  

 

 

 

Ilustração 5 - Gráfico da situação em 31 de dezembro de 2018 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Todo esse percurso faz com que os processos levem um longo tempo desde o momento 

em que são apresentados ao CRSFN e o seu encerramento, o que motivou uma manifestação 

do Tribunal de Contas da União, na decisão que resultou da Fiscalização nº 540/2012, realizada 

no CRSFN (Plenário TC-022.881/2012-3) alertando para os riscos que a demora no 

julgamento implica. Entre os diversos aspectos que aborda em seu relatório, o Relator do caso 

– Min. Valmir Campelo – reproduz um trecho do relatório da fiscalização que dá uma noção 
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clara desse risco:  

 

 

“44.2 Aspecto organizacional: o próprio CRSFN reconhece a demora na assinatura 

dos votos, acórdãos ou resoluções sob a sua responsabilidade depois de já haver 

ocorrido a respectiva sessão de julgamento. 

44.3 Riscos e possíveis ações de controle: a intempestividade na assinatura desses 

documentos pode implicar comprometimento na confiabilidade das decisões 

proferidas pelo órgão, pois decorrido certo tempo depois da sessão de 

julgamento, pode haver perda dos fundamentos ou da fidedignidade dos 

pronunciamentos do Relator no caso concreto. Não é demais recordar que são 

funções da Administração o planejamento, a organização, a direção e o controle.  

 

 

Em consequência, o TCU faz recomendações ao CRSFN no sentido de minimizar as 

falhas identificadas no julgamento de recursos submetidos àquele Conselho. Entre essas, 

algumas podem ser sublinhadas: 

 

 

9.2. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, ao Ministério 

da Fazenda que observe, na confecção do novo regimento interno do Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, a necessidade de prover esse colegiado 

com a estrutura necessária que permita o eficiente exercício de suas funções, inclusive 

com o suporte de informática devido; [...] 

9.4. dar ciência ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e aos 

representantes da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional junto ao Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional de que, nos recursos submetidos a esse 

colegiado, a demora excessiva em prazos processuais, o que pode vir a causar a 

prescrição da ação punitiva no exercício do poder de polícia, contraria o 

discriminado no art. 1º, e seu § 1º, da Lei 9.873/1999, e no Capítulo IV do Regimento 

Interno do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, aprovado pelo 

Decreto 1.935/1996; 

9.5. dar ciência ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de que: 

9.5.1. a não manutenção de arquivo atualizado da legislação e jurisprudência de 

interesse do Conselho e a não elaboração de relatório das atividades do Conselho 

contrariam o disposto no art. 8º, incisos VIII e XI, de seu Regimento Interno, aprovado 

pelo Decreto 1.935/1996; 

9.5.2 nos recursos submetidos a esse colegiado, a extrapolação de prazo de trinta 

dias para que o relator elabore relatório, após o processo ter sido distribuído 

para o mesmo, contraria o disposto no § 3o do art. 13 do Regimento Interno do 

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, aprovado pelo Decreto 

1.935/1996; 

9.5.3 nos recursos submetidos a esse colegiado, a não apresentação de voto escrito do 

Relator, devidamente motivado, na sessão de julgamento (facultado ao Presidente 

permitir que seja entregue na Secretaria Executiva no prazo de dez dias), contraria o 

disposto no art. 20, § 9º, do Regimento Interno do Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional, aprovado pelo Decreto 1.935/1996;” (grifos adicionados) 

 

 

A despeito de toda dificuldade material e de estrutura, o fato é que o CRSFN julgou, no 
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período compreendido entre 01 de janeiro de 1998 e 31 de dezembro de 2018, 1007 processos, 

restando por julgar, ainda referente ao mesmo período, praticamente 25% dos processos 

ingressados no Conselho, conforme fica evidenciado na figura que segue: 

 

  

 

Ilustração 6 – Gráfico de processos de 1998 a 2018 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

3.1.3 Os julgadores 

 

 

A composição do CRSFN foi fixada pelo Decreto 91.152/1985, com a redação dada 

pelo Decreto 7.277/2010, que estabeleceu que o órgão seria composto por 8 conselheiros, “de 

reconhecida competência e possuidores de conhecimentos especializados em assuntos relativos 

aos mercados financeiro e de capitais”. Dos membros do CRSFN, dois são apontados pelo 

Ministério da Economia, com seus respectivos suplentes; um, pelo Banco Central do Brasil e 

um pela Comissão de Valores Mobiliários, também com suplentes, e quatro são representantes 

das entidades de classe dos mercados financeiro e de capitais, por estas indicados em lista 

tríplice, por solicitação do Ministro da Economia.64 Estas entidades foram definidas pela 

PORTARIA/MF Nº 246, de 2 de maio 2011, que atribuiu à Federação Brasileira dos Bancos – 

                                                 

64 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Estrutura e composição. [Brasília, DF: CVM], [201-?]. 

Disponível em: http://fazenda.gov.br/orgaos/colegiados/crsfn/institucional/estrutura-e-composicao. Acesso em: 

22 abr. 2019. 
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FEBRABAN, à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – 

ANBIMA, à Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores 

Mobiliários, Câmbio e Mercadorias – ANCORD e à Associação Brasileira das Empresas de 

Capital Aberto – ABRASCA a possibilidade de, cada uma, indicar um conselheiro titular. A 

mesma norma estabeleceu que cabe ao Conselho Consultivo do Ramo Crédito da Organização 

das Cooperativas Brasileiras - OCB/CECO; à Associação Brasileira das Entidades de Crédito 

Imobiliário e Poupança - ABECIP; à Associação de Investidores no Mercado de Capitais - 

AMEC e ao Instituto dos Auditores Independentes do Brasil IBRACON, a indicação dos 

suplentes das entidades de classe. Posteriormente, a PORTARIA Nº 423, de 29 de agosto de 

2011, substituiu a ABECIP pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio – 

ABAC e a Portaria MF nº352, de 24 de julho de 2018, que criou o Comitê de Avaliação e 

Seleção de Conselheiros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CAS-

CRSFN, atribuiu a esse Comitê a competência para “conduzir o processo de seleção de 

conselheiro para integrar o CRSFN” e para  “apresentar propostas de alteração da composição 

do CRSFN e dos critérios de seleção ao Ministro de Estado da Fazenda”.  

No aspecto de sua composição, é evidente a distinção entre o quadro de julgadores deste 

órgão de segunda instância – composto por membros da iniciativa privada - e aquele que 

compõe os órgãos de julgamento do BC e da CVM, que julgam a maioria dos recursos em 

primeira instância, composto exclusivamente por membros internos.  

A escolha da diretoria do BC foi originalmente atribuída ao Conselho Monetário 

Nacional, conforme artigo 14 da Lei 4.595, sendo composta por 5 membros, um dos quais o 

presidente, escolhidos entre os membros do próprio Conselho Monetário Nacional, cujos 

membros, por sua vez, eram “nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do 

Senado Federal”. Os atributos necessários para assumir o cargo de diretor da autarquia foram 

fixados na própria Lei: “brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos 

econômico-financeiros”. Depois, com a Constituição Federal de 1988, a nomeação para os 

cargos da Diretoria do Banco Central do Brasil, inclusive da Presidência, passou a ser atribuição 

direta do Presidente da República, com a posse sujeita à aprovação prévia, em votação secreta, 

do Senado Federal. 

No caso da CVM, o Colegiado da autarquia é composto pelo diretor presidente e outros 

quatro diretores, os quais são, nos termos previstos no art. 6º da Lei 6.385/76, com as alterações 

promovidas pela Lei nº 10.411, de 26.2.2002, nomeados pelo Presidente da República, depois 

de aprovados pelo Senado Federal, dentre pessoas “de ilibada reputação e reconhecida 

competência em matéria de mercado de capitais”. 
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E esta distinção que se faz entre os critérios para escolha dos julgadores que integram o 

CRSFN e a forma de nomeação e eleição da diretoria do BC e da CVM é importante porque 

estes são os responsáveis pelo julgamento dos processos administrativos sancionadores nos 

respectivos órgãos.  

Uma vez instaurado o processo pelo BC, e depois de apresentada a respectiva defesa, o 

processo é submetido a um funcionário da autarquia (gerente-técnico/chefe de subunidade) para 

que se manifeste, podendo, dentro de sua alçada, decidir de pronto a matéria ou – no caso de 

processos contra instituições financeiras, por exemplo - submeter a matéria ao Comitê de 

Decisão de Processo Administrativo Sancionador e de Termo de Compromisso (Copat)). Este 

Comitê é composto por um diretor e por 3 funcionários da própria autarquia (Diretor de 

Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações de Crédito Rural – Diorf; o Chefe 

de Gabinete do Diorf; o Chefe do Departamento de Controle e Análise de Processos 

Administrativos Sancionadores - Decap e o Chefe de Gabinete do Diretor de Fiscalização - 

Difis) – e decidirá em primeira instância o processo. 

Para processos cuja penalidade alcance valor superior a R$ 50.000.000,00 - hipótese 

que só se tornou possível após a Lei 13.506/17 – ou que apliquem a penalidade de inabilitação, 

a decisão fica sujeita a uma confirmação pelo Comitê de Decisão de Recurso e Reexame 

(Coder), composto pelo Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução (Diorf), 

pelo Diretor de Fiscalização (Difis), pelo Diretor de Política Monetária (Dipom) e pelo Diretor 

de Relacionamento Institucional e Cidadania (Direc).  

Do mesmo modo, na CVM, os processos administrativos têm início quando a área 

técnica da autarquia “constata a existência de indícios da prática de irregularidades”, mas ainda 

não tem elementos suficientes para dar início a um processo administrativo. Nesta etapa, propõe 

a instauração de um inquérito administrativo ao Superintendente Geral, que pode aprovar a 

abertura de um inquérito ou determinar a abertura imediata do processo, se entender que há 

elementos suficientes para esta providência. Caso a opção seja pela abertura do inquérito, este 

é conduzido pela Superintendência de Processos Sancionadores que, ao final, elabora uma peça 

de acusação ou, se for o caso, proporá o arquivamento do inquérito, sem a abertura de processo 

administrativo sancionador.  

 

 

3.1.4 As penalidades 
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Dos processos julgados, a aplicação de multas predomina por larga margem, chegando 

a praticamente 65% do total das penas. O quadro a seguir dá uma ideia da importância atribuída 

pela autoridade à multa como corretivo para as práticas irregulares: 

 

 

 
 

Ilustração 7 – Gráfico das Decisões do CRSFN 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Aqui vale repetir que o valor da multa de que tratam as decisões tomadas pelo CRSFN 

só foram ampliadas para até R$ 2.000.000.000,00 a partir de 13 de setembro de 2017, pela Lei 

13.506, mas, na maior parte do período considerado para os fins deste estudo, a multa máxima 

permitida para punir infrações às normas de competência do CRSFN ficou limitada, como dito 

acima, a R$ 100.000,00, no caso de processos oriundos do BC (R$ 250.000,00 para questões 

cambiais, mas estas não encontram similar nos julgamentos da autorregulação) e a R$ 

500.000,00 para processos oriundos da CVM.65  

                                                 

65 Nas pesquisas realizadas para os fins deste trabalho, não foi identificada a aplicação de qualquer multa que tenha 

sido aplicada com base na Lei 13.506/17. 
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Este predomínio da aplicação de multas não é exclusivo do CRSFN, como pode ser 

observado na tabela abaixo, que apresenta as penalidades, por tipo, aplicadas pelo BC entre 

2008 e 2018:  

 

 

Tabela 2 - Penalidades aplicadas em 1ª instância no período de 2008 a 2018 – Posição de 

18/04/2019 

Penalidades aplicadas em 1ª instância no período de 2008 a 2018 - Posição de 18/04/2019 

Por tipo de penalidade 

Penalidade 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

ADVERTÊNCIA 8 10 16 27 38 21 20 12 21 4 4 181 

INABILITAÇÃO 205 115 129 293 470 198 316 152 160 5 66 2109 

MULTA 1544 712 779 272 296 558 781 1129 1232 2364 1453 11120 

PROIBIÇÃO PARA 

ATUAR 
4 1 0 1 2 3 11 1 0 0 0 23 

Total 1761 838 924 593 806 780 1128 1294 1413 2373 1523 13433 

Fonte: BC 

 

 

Do total de 13.433 penalidades aplicadas pelo BC, 82,78% são multas e na CVM a 

situação é similar, há grande predominância da aplicação de multa em relação às demais 

penalidades disponíveis, conforme fica evidenciado no quadro abaixo: 

 

 

Tabela 3 - Quantidade de acusados por tipo de decisão 

 

Fonte: CVM. 
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E, embora a amostragem apresentada no quadro não cubra todo o período objeto do 

presente estudo, já basta para comprovar que - em todos os anos - pelo menos 70% das 

penalidades aplicadas pela CVM foram multas, havendo ano em que esse percentual se 

aproximou dos 90%.  

 

 

3.1.5 O recurso ao Poder Judiciário 

 

 

O valor comparativamente reduzido das multas em relação àqueles aplicados na 

autorregulação não impediu que houvesse diversas buscas de socorro ao Poder Judiciário, para 

reverter as decisões tomadas pelo CRSFN, como fica claro no quadro abaixo: 

 

 

 

Ilustração 8 – Gráfico de recurso contra decisão do CRSFN 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

As razões para o alto grau de reversão das decisões tomadas pelo CRSFN na justiça 

comum (42,42%) não é objeto deste estudo, mas a dificuldade para o CRSFN ver confirmadas 

as suas decisões pode ser exemplificado pelo MS 10001 66-68.20.1.9.4.01.3400. Neste, a 

decisão judicial foi tomada sem ouvir a impetrada e suspendeu  inaudita altera parte66  a decisão 

                                                 

66 Isto é, mesmo antes de ouvir a outra parte 
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tomada pelo CRSFN, que havia confirmado a decisão tomada pela da CVM, de punir a empresa 

pela acusação de manipulação de preço de ações. Em suas razões, o magistrado deixa claro que 

a Portaria MF nº 68, de 26 de fevereiro de 2016, art. 2067, não precisa ser respeitada. É assim 

que diz: 

 

 

“(...) c) o colegiado da CVM (...) no tocante à acusação de manipulação do preço das 

ações preferenciais de emissão da Sanepar, o Colegiado ficou dividido e o Presidente, 

que já havia votado, com amparo em voto de qualidade, votou novamente e decidiu 

pela condenação; d) recorreu ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 

Nacional (CRSFN); e) a CRSFN, no julgamento, afastou as preliminares de 

nulidade arguidas, em especial, a impossibilidade de exercício do voto de 

qualidade em prol da condenação do acusado; f) no entanto, mais uma vez, houve 

empate no julgamento e acabou por prevalecer o entendimento mais gravoso em 

função do exercício do voto de qualidade, dessa vez do Presidente do CRSFN; g) 

apesar da interposição dos embargos declaratórios, a decisão foi mantida.(....)” (sic, 

com grifos adicionados) 

 

 

Mas a decisão foi além e estabeleceu a regra que deveria ser aplicada no lugar da contida 

na Portaria ministerial, determinando que, em caso de empate no julgamento do CRSFN, o 

desempate, “ou seja, o "voto minerva", deve ser proferido pelo Exmo. Ministro da 

Fazenda/Economia, devidamente fundamentado, tendo em vista que o Conselho de Recursos 

do Sistema Financeiro Nacional é subordinado hierarquicamente ao respectivo Ministério, e a 

CVM é vinculada.”(sic). Esta decisão foi revertida logo depois, pelo agravo 1003665-

75.2019.4.01.0000, mas o exemplo serve para provar que há chances reais de reversão da 

decisão tomada pelo CRSFN pela justiça comum. O quadro a seguir ilustra bem a situação: 

 

 

Ilustração 9 – Gráfico de decisões do CRSFN levados à Justiça 

                                                 

67 Esta norma formaliza o Regimento Interno do CRSFN e prevê que, em caso de empate, cabe “ao presidente da 

sessão também o voto de qualidade”. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Entre as decisões revertidas, algumas são referentes a temas similares àqueles de que 

cuida a Autorregulação da ANBIMA, como se vê nos seguintes exemplos: 

 

 

Ausência de políticas, procedimentos e controles internos, de forma compatível 

com o porte e volume de operações, destinados a prevenir a utilização da Instituição 

para a pratica de crimes de que trata a Lei nº 9.613, de 1988. Não realização de 

procedimentos obrigatórios de identificação de clientes. (10372.000077/2017-61 - 

25ª VF-SP) 

Recursos Voluntários.  Cooperativa de Crédito, administradores e membros do 

Conselho de Administração e Fiscal. Escrituração contábil em desacordo com a 

regulamentação vigente, ocasionando a elaboração de demonstrações financeiras 

e contábeis que não refletem a real situação econômico e financeira da sociedade. 

Descumprimento dos deveres legais e estatuário pelos membros do Conselho de 

Administração e Fiscal. Responsabilidade caracterizada. Recursos voluntários 

providos parcialmente (10372.100264/2017-44 – 17ºVF-DF) 

Recursos voluntários e de oficio. Companhia aberta - Conflitos de interesse de 

administradores. Falha de responsabilidade do administrador e omissão ou falha 

na divulgação de informações relevantes. (10372.100291/2017-17 - 20ª VF-RJ) 

“Recursos voluntários. Deficiência nos controles internos - Deixar de manter 

controles internos compatíveis com a natureza, complexidade e risco relativamente a 

despesas de marketing, submetendo a instituição financeira a elevado risco de 

reputação - Deixar de cumprir norma referente à comprovação do cumprimento dos 

requisitos de acessibilidade previsto no Decreto nº 5.296, de 2004. 

(10372.100280/2017-37 – TRF4) 

- Deixar,  o Comitê de Auditoria, de cumprir obrigações regulamentares e 

estatutárias de avaliar o cumprimento , por parte da administração da instituição 

financeira , de recomendações feitas pela auditoria interna, e de recomendar 

correções ou aprimoramentos relativos às deficiências de controles internos 

verificadas na área  de marketing  - Recursos desprovidos - Penalidades mantidas  

- Recursos parcialmente providos, com redução do valor da multa  - Recursos 

parcialmente providos, com conversão de penalidades de multa em advertência.” 

(5053866-30.2017.4.04.7100, TRF4) 

(grifos adicionados) 

  

 

Aqui. vale destacar que a busca pelo socorro judicial frente a uma decisão adversa 

tomada pelos órgãos oficiais não ocorre apenas ao fim do percurso do processo administrativo 

sancionador, que é o julgamento pelo CRSFN. Há casos em que o interessado renuncia ao 

esgotamento da esfera administrativa, indo diretamente ao Poder Judiciário, como pode ser 

observado na figura abaixo, com os números apresentados pelo BC relativamente à contestação 

judicial de decisões tomadas pela autarquia no período de 20 anos de existência da 

Autorregulação da ANBIMA:  
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Ilustração 10 – Gráfico de processo no BC 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Com os processos administrativos sancionadores cursados perante a CVM a situação é 

semelhante e estes também são contestados judicialmente. O quadro abaixo serve como 

amostra68 do grau de insatisfação com as decisões tomadas por esta autarquia, a ponto de terem 

levado os apenados a buscar o socorro judicial: 

 

 

                                                 

68 Feito por amostragem porque os dados coletados são apenas parciais, por conta da dificuldade de aplicar, na 

prática, o método de pesquisa pelo nome e CNPJ da autarquia em cada Vara e em cada Tribunal, conforme 

recomendação feita pela própria CVM quando decidiu que não disponibilizaria as informações sobre esses 

processos, objeto da solicitação feita nos termos previstos na Lei de Acesso à informação. 
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Ilustração 11 – Gráfico de decisões da CVM levadas à Justiça 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

3.2 O processo na autorregulação concedida feita pela BSM 

 

 

No universo de reguladores que tratam de temas específicos, especializados e sujeitos a 

alterações bruscas e velozes, existe um espaço para trazer competências privadas e as agências 

reguladoras são exemplo desse tipo de entidade, como também o são as entidades de 

autorregulação que recebem a delegação oficial para regular, caso da BSM. Na Medida Cautelar 

na Reclamação 14.284 – Distrito Federal, tendo como reclamante a Um Investimentos S.A. 

CTVM e outro (a/s), o Ministro Marco Aurélio deixa claro o espaço que o Estado delimita para 

a atuação de entidades de regulação voluntária quando diz: 

 

 

“A transferência de funções públicas tipicamente regulatórias, inclusive com poderes de polícia, 

para entidades privadas é um fenômeno que vem sendo verificado cada vez com maior 

frequência. A autorregulação não é um problema quando se trata de associações 

particulares em que o ingresso e submissão às regras por ela impostas dependem da 

aquiescência do participante.”69 (grifamos)  

 

                                                 

69 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RCL 14.284 MC/DF. Reclamação - Verbete vinculante nº 14 da Súmula do 

Supremo - extensão - exercício da função pública - adequação - liminar parcialmente implementada Sigilo - indeferimento 

Relator: Min. Marco Aurélio, 22 de dezembro de 2012. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=119113948&ext=.pdf. Acesso em: 20 abr. 2019. 
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O ministro também alerta que tais “delegações se tornam legítimas apenas diante da 

existência de parâmetros de controle e supervisão do Poder Público”. E cita ARAGÃO70 que 

vai no mesmo sentido, de que a “delegação de poderes públicos seja admitida, desde que sujeita 

a algum controle do Estado”.  

No caso da BSM, o art. 36 da Instrução Normativa CVM nº 461/2007, que disciplina os 

mercados regulamentados de valores mobiliários e dispõe sobre a constituição, organização, 

funcionamento e extinção das bolsa de valores e outras, atribuiu à CVM a competência para 

delegar os poderes para a “fiscalização e supervisão das operações cursadas nos mercados 

organizados de valores mobiliários, (...) bem como das atividades de organização e 

acompanhamento do mercado”. E, conforme previsto no art. 42 da mesma norma, estabeleceu 

que, para o desempenho destas atribuições, é necessário que a entidade administradora da bolsa 

de valores mantenha “um Departamento de Auto-Regulação com a função de exercer 

primariamente (...) a fiscalização e supervisão das operações cursadas nos mercados 

organizados” pela respectiva entidade. 

 

 

3.2.1 As competências 

 

 

Com o objetivo de cumprir esta missão institucional é que foi criada em 2007 a 

BM&FBovespa Supervisão de Mercados – BSM (“BSM”), pessoa jurídica de direito privado 

sem finalidade lucrativa, por meio de Estatuto Social registrado no Cartório do 7º. Ofício do 

Registro Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo, tendo como mantenedora 

a B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”), sociedade anônima de capital aberto. Suas atribuições 

são, entre outras, “supervisionar e fiscalizar (...) o cumprimento das normas legais, 

regulamentares e operacionais emitidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores a que 

estejam sujeitos os seus participantes.” O Estatuto Social fixa os poderes para instaurar, instruir 

e conduzir processos e aplicar, nos limites de sua competência, “penalidades em caso de 

infrações às suas próprias normas e às normas legais, regulamentares e operacionais”. 

Os poderes da BSM para aplicar penalidades decorre do art. 49 da Instrução CVM 

                                                 

70 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012, p. 

204. 
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461/07, de modo que se pode afirmar que tal poder decorre de delegação estatal, sendo esta 

fundada no que dispõe a alínea “d” do inciso I do artigo 18 da Lei nº 6.385/76, que atribuiu à 

CVM os poderes necessários para editar a mencionada Instrução, que é a origem e o fundamento 

do poder punitivo de que dispõe a BSM. 

 

 

3.2.2 O rito processual 

 

 

A BSM adota sistemas computadorizados para monitorar as operações, as ofertas e os 

negócios realizados nos ambientes de negociação da B3, supervisiona os participantes do 

mercado e aplica penas.71  No desempenho desta função, busca filtrar as operações realizadas 

nos mercados de valores mobiliários e, a partir das informações obtidas, analisa o 

comportamento dos ativos negociados, cruzando estas informações com outras relativas aos 

emissores desses ativos e com notícias que permitam identificar algum elemento incomum na 

operação. Surgindo algum alerta, uma equipe cuida de verificar individualmente cada operação 

que aparente ter alguma excepcionalidade.  

Nos casos em que haja indícios de irregularidades, é feito um relatório para que a análise 

seja aprofundada e, a partir deste relatório, o assunto pode ser arquivado ou dar origem a um 

processo, nos casos em que haja, por exemplo, manipulação de mercado, uso de informação 

privilegiada, criação de condições artificias de demanda, práticas não equitativas ou outras 

atividades irregulares, previstas nas normas que regem o mercado onde a BSM atua.  

A Ilustração abaixo mostra diversos tipos de infração apuradas nos processos da BSM72: 

 

 

                                                 

71 BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS. Quem somos. [São Paulo: BSM], [20--?]. Disponível em: 

http://www.bsm-autorregulacao.com.br/quem-somos. Acesso em: 14 abr. 2019. 
72 Id., Relatório de atividades. [São Paulo: BSM], [2016]. Disponível em: http://www.bsm-

autorregulacao.com.br/assets/file/relatorio-atividades/2016/Relatorio-de-Atividades-2016.pdf. Acesso em: 20 abr. 

2019. 
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Ilustração 12 – Gráfico dos tipos de infração apuradas nos processos da BSM 

Fonte: elaborado pelo autor. 

       

 

Uma vez aberto o processo, o fluxo até a solução é o que se apresenta na seguinte figura:  

 

 

Fonte: https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/Fluxograma-PAD-31052017.pdf. Acesso em: 10 de 

outubro de 2019. 
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3.2.3 Os julgadores 

 

 

Uma vez que a investigação seja convertida em Processo Administrativo Disciplinar, 

PAD, a competência para julgar é do Conselho de Supervisão de Mercados, nos termos do 

inciso VI do Art. 34 do Estatuto Social da BSM,73 composto por no mínimo seis e, no máximo, 

doze Conselheiros eleitos pela assembleia geral, sendo que pelo menos dois terços dos 

conselheiros devem ser independentes, cabendo uma vaga ao Diretor de Autorregulação, que 

não terá direito a voto. 

 

 

3.2.4 As penalidades  

 

 

Ao fim do julgamento, sendo confirmada a ocorrência de prática irregular, o artigo 62 

do Regulamento Processual da BSM74 estabelece que o Conselho de Supervisão de Mercado 

pode aplicar àqueles que atuam nos mercados de bolsa e de balcão organizado administrados 

pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, bem como aos seus respectivos administradores, 

empregados, operadores, representantes e prepostos 75 uma das seguintes penalidades:   

 

 

Artigo 62 – (...):  

I – advertência;   

II – multa;  

III – suspensão, observado o prazo máximo de 90 dias;   

IV – inabilitação temporária, pelo prazo máximo de 10 anos, para o exercício de 

cargos de administradores, empregados, operadores, prepostos e representantes dos 

Participantes e de administradores, empregados, prepostos e representantes da BSM 

e/ou da B3;  

(...) 

Parágrafo Primeiro – A multa prevista no inciso “II” do caput não excederá o maior 

                                                 

73 Registrado no Sétimo Ofício de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo em 27 de 

novembro d e2017, microfilmagem 80546. 
74 O atual entrou em vigor em 31.12.18. 

75 BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS. Regulamento processual da BSM. [São Paulo]: BSM, 2018. Disponível 

em: https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/Regulamento-Processual-da-BSM-

25062018.pdf. Acesso em: 9 out. 2019. 
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dos seguintes valores:  

I – R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);  

II – 50% do valor da operação irregular; ou  

III – 3 vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em 

decorrência do ilícito. 

 

 

3.2.5 O recurso ao Poder Judiciário 

 

 

A autorregulação feita pela BSM tem baixo índice de contestação judicial – não passa 

de 7 casos – mas há que se questionar se este número reflete com precisão o grau de 

inconformismo com as decisões tomadas pelo Conselho de Supervisão da BSM. A dúvida surge 

quando se considera que há outros 65 processos onde a BSM precisou entrar na justiça comum 

para receber os créditos devidos pelos apenados em seu processo de autorregulação, quando os 

infratores parecem se conformar com a decisão, mas não a honram e exigem, por isso mesmo, 

que a BSM recorra à justiça para tornar efetivas as punições aplicadas.  

Este fato não pode ser desprezado, porque a decisão de não tomar a iniciativa da ação 

judicial, no caso dos apenados pela BSM, pode ser entendida como uma recusa em aceitar a 

multa aplicada pela entidade julgadora, porque equivale, para fins práticos, a uma decisão de 

só honrar a obrigação de pagar a multa imposta pela autorregulação da BSM se compelido pela 

coerção jurisdicional. Esta é a razão que leva a BSM a buscar a força da sentença judicial para 

fazer valer a decisão tomada no âmbito da sua Autorregulacão, como mostram os números, já 

que em 34,94% dos processos julgados, a BSM recorreu a uma ação judicial para a cobrança 

dos valores devidos por aqueles sujeitos à autorregulação dessa entidade, como resultado da 

aplicação de penas derivadas de processos.  

Para que se possa apurar o grau de resistência dos apenados pela BSM em seu processo 

de autorregulação, este percentual deve ser somado aos 3,7634% que representam os casos em 

que os apenados foram à justiça. Assim, temos que, dos 186 processos julgados pela BSM no 

período compreendido entre a sua criação, em 2007, e o dia 31 de dezembro de 2018, perto de 

40% foram parar na justiça comum, conforme mostra o quadro abaixo: 
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Ilustração 14 – Gráfico dos processos de 2007 a 2018 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

3.3 O processo na autorregulação voluntária feita pela ANBIMA 

 

 

A autorregulação voluntária tem natureza contratual, podendo ser considerada sui 

generis, se comparada à regulação convencional ou mesmo à autorregulação concedida. Isto 

porque sua criação não deriva da Lei, de norma secundária nem mesmo de delegação oficial ou 

convênio, mas de contrato firmado entre partes legítimas e capazes, restritas, no caso da 

ANBIMA, a um universo integrado por empresas que atuam nos mercados financeiro e de 

valores mobiliários. Não há presunção de hipossuficiência que justifique a tutela governamental 

para qualquer parte desta relação consensual, voluntária e contratual.  

Com esta concepção é que a ANBIMA foi criada em maio de 196776 por 14 instituições 

financeiras com “quatro “objetivos precípuos”, como destaca a ata da sessão de instalação e 

posse: representar seus associados perante as autoridades, realizar estudos e pesquisas, 

promover o intercâmbio com outras associações e assistir técnica e juridicamente seus 

associados”77.  

Mas o sistema financeiro do Brasil mudou ao final da década de 1980 com a 

possibilidade, criada pela Resolução 1524, de 21 de setembro de 1988, de instituições financeira 

                                                 

76 Incialmente para representar os Bancos de Investimento e de Desenvolvimento, conforme constava de sua 

denominação original: Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento – ANBID. 
77 GUIMARÃES, Jorge; MARQUES, Lelivaldo; MAXIMINO, Claudia. Anbid 40 anos: um investimento de 

Sucesso. 1 ed. São Paulo: Empresa Brasileira de Comunicação Produção, 2007, p. 38. 
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se organizarem como bancos múltiplos, explorando diversas atividades (e.g. corretora de 

valores, banco de investimento, distribuidora de títulos e valores mobiliários, banco comercial), 

bastando que apresentassem pedido motivado ao BC. O setor se expandiu e, em 1994, havia 

244 bancos, mais que o dobro do número de entidades existentes antes da permissão para a 

nova forma de organização bancária.  

A ANBIMA se reestruturou para lidar com esta nova situação e aí surgiram comissões 

para articular os diversos mercados em que passaram a atuar os seus associados. A primeira 

dessas comissões foi a de Fundos de Investimento, para congregar os principais operadores 

dessa atividade, em seguida vieram os custodiantes dos ativos de propriedade desses Fundos e, 

depois, foi criada a comissão de Mercado de Capitais, para tratar das questões relativas à 

atividade de distribuição de valores mobiliários.  

Mais adiante, a estabilização econômica da década de 1990 provocou uma concentração 

na atividade bancária (as instituições financeiras se reduziram a 175 em 2000), exigindo uma 

maior especialização e dinamismo das instituições existentes. Nesse momento, a Comissão de 

Fundos começou a ‘amadurecer o conceito de segregação, que consistia na separação entre a 

área de tesouraria dos bancos e a área de administração de recursos de terceiros, que se 

sofisticava, com a criação de novos produtos e instrumentos financeiros, como derivativos e 

hedge.  

Num ambiente de baixa inflação, criado pelo Plano Real, e com um nível maior de 

complexidade das operações, o risco de perdas para os investidores começou a preocupar os 

participantes do mercado, representados nas comissões da então Anbid, que deu início à 

avaliação de mecanismos para “dar mais credibilidade ao setor. A auto-regulação apareceu 

nesse contexto, com o primeiro projeto surgindo para melhorar os prospectos das emissões 

públicas, tanto de ações quanto de debêntures, em busca de mais credibilidade e transparência”. 

O Superintendente da Associação à época, Luiz Kaufman, traduziu este início de 

processo de autorregulação voluntária nos seguintes termos: 

 

 

“Com isso, conseguimos mostrar para as próprias autoridades, e também para o mercado, que 

era possível nos organizarmos para elevar o padrão de funcionamento do setor e dar mais 

conforto ao investidor. Essa iniciativa mudou o mercado e mudou muito mais a Anbid: a 

Associação, além de uma entidade de representação, passou a ser também uma entidade de auto-

regulação, o que alterou profundamente nossa relação com os órgãos de regulação 

governamentais”78 

 

                                                 

78 GUIMARÃES; MARQUES; MAXIMINO, 2007, p. 95. 
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3.3.1 As competências 

 

 

A competência para autorregular foi resultado, portanto, de um ajuste feito entre partes 

privadas, sem a participação de autoridade estatal, como decorrência de uma demanda dos 

próprios participantes do mercado afetado, que reconheciam a “necessidade de o mercado 

brasileiro adotar as melhores práticas internacionais”.  

Em dezembro de 1988 foi lançado o primeiro código de autorregulação, o Código de 

Ofertas Públicas, determinando “parâmetros claros para a elaboração de prospectos ricos em 

informação”, criando, para os participantes do mercado, exigências muito maiores que as 

previstas no “burocrático e pouco informativo” texto da Instrução CVM 13, que na época 

regulava a matéria.  

Na sequência do primeiro vieram diversos outros Códigos, chegando aos seguintes, em 

dezembro de 2018: Código de Atividades Conveniadas, Código de Certificação, Código de 

Ética dos Associados, Código de FIP e FIEE, em convênio com a ABVCAP, Código de Fundos, 

Código de Gestão de Patrimônio Financeiro, Código de Mercado Aberto, Código de Ofertas 

Públicas, Código de Private, Código de Serviços Qualificados, Código de Varejo, Código Novo 

Mercado de Renda Fixa, Código de Administração de Recursos de Terceiros e Código de 

Distribuição de Produtos de Investimento.79 

A elaboração de cada Código sempre foi feita pelos próprios participantes do mercado, 

por meio das diversas formas de representação de que a Associação dispõe: as 261 instituições 

associadas participam diretamente dos 21 comitês, 15 subcomitês e 9 comissões de 

acompanhamento existentes. Uma vez criado o Código, cada instituição integrante do quadro 

de associados da ANBIMA passa a estar sujeita aos seus preceitos; instituições que não sejam 

associadas também podem voluntariamente subordinar-se às regras previstas em cada um dos 

códigos, mediante adesão expressa e, uma vez que adira, estará, por consequência, sujeita à 

aplicação de penalidades, em caso de descumprimento.  

No início houve um certo ceticismo acerca da efetividade das medidas tomadas pela 

                                                 

79 A partir de 01 de janeiro de 2019 houve uma alteração nos Códigos para mudar o “modelo de autorregulação, 

antes direcionado às ofertas de produtos, passará a disciplinar as responsabilidades dos profissionais de mercado”. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS. 

Regras voltadas para conduta entram na mira da autorregulação. [S.l]: ANBIMA, 2018.  Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/evolucao-da-autorregulacao-mira-regras-voltadas-para-

conduta.htm?utm_source=noticia_04&utm_medium=email_20181205&utm_campaign=Informativo_Semanal. 

Acesso em: 5 out. 2019. 
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ANBIMA para regular o mercado, mas a crise de 2002, dois anos após o lançamento do Código 

de Fundos, foi determinante para testar a decisão. Um “fundo de alto risco High Yield do Bank 

of America apresentou perdas superiores às previstas em seu prospecto, que estampava o selo 

Anbid. Um processo foi aberto no Conselho de Auto-Regulação de Fundos para verificar os 

procedimentos adotados na gestão daquele Fundo”.  

Depois de meses de trabalhos investigativos, a instituição gestora do Fundo pagou à 

Anbid a quantia de R$ 1.750.000,00, em valores da época,80 e assumiu o compromisso de 

contratar especialistas para validar os sistemas de gerenciamento de risco da instituição e 

promover os aperfeiçoamentos que viessem a ser recomendados por esses especialistas. O valor 

recebido da instituição foi totalmente investido em campanhas educativas sobre a indústria de 

fundos e a autorregulação estava efetivamente implantada, regulando, a partir de então, matérias 

de interesse de seus associados e punindo infrações cometidas pelos seus associados e aderentes 

aos Códigos de Autorregulação. 

 

 

3.3.2 O rito processual 

 

 

Nos termos previstos no artigo 8º e seguintes do Código ANBIMA dos Processos de 

Regulação e Melhores Práticas, quando há indício de descumprimento às normas contidas nos 

Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA, a Supervisão de Mercado – depois de 

comunicar o fato à Comissão de Acompanhamento que fica responsável por supervisionar o 

procedimento – inicia a investigação e notifica a parte envolvida para que preste 

esclarecimentos sobre os fatos.  

Findos esses trabalhos, a Comissão de Acompanhamento envia um relatório contendo 

as informações obtidas – juntamente com uma manifestação prévia da parte investigada – ao 

Conselho de Regulação e Melhores Práticas para que este decida sobre a instauração ou não do 

processo.  

A fiscalização feita pela ANBIMA centra a atenção nos processos adotados pelas 

                                                 

80 Corrigido pela variação do CDI no período compreendido entre o dia 01 de janeiro de 2003 e 31 de dezembro 

de 2018, este valor alcança o montante de R$ 11.366.829,09.  Cf. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Correção 

de valores. [Brasília, DF: BC], [20--?]. Disponível em: 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecao

Valores&aba=5. Acesso em: 10 out. 2019. 
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empesas fiscalizadas, no cumprimento das obrigações assumidas perante o investidor 

(mandato), na alocação de responsabilidades às pessoas que tenham o efetivo comando sobre a 

situação analisada (accountability), no monitoramento feito pela empresa nos investimentos e 

na prestação de informações sobre as atividades (report). Também exige que o fiscalizado 

demonstre a capacidade que tem para executar as atribuições recebidas dos investidores em 

ativos sob sua gestão e/ou administração, além de exigir que tenha a estrutura de pessoal, 

equipamentos, e de capacidade técnica para desempenhar as atribuições que assumiu perante 

os investidores.  

E cuida, ainda, de verificar os mecanismos para solucionar as inevitáveis situações em 

que o fiscalizado esteja em situação de conflito de interesses com os seus clientes.  

Antes de iniciar a fiscalização, a ANBIMA solicita que os documentos pertinentes às 

matérias a serem verificadas sejam enviados pela empresa81 e entrega um questionário de 

supervisão para que a entidade fiscalizada esclareça como seleciona os ativos e realiza as 

operações, para que seja verificado se as práticas estão alinhadas com a política de 

investimentos definidos nos documentos constitutivos dos respectivos Fundos, aos quais os 

investidores aderiram.  

Os códigos não ditam o procedimento mais indicado a ser seguido pela entidade, seja 

na gestão de Fundos Imobiliários seja na Administração de Fundos de Investimento, exemplos 

que são aqui usados, e nem em nenhum outro. O que os códigos exigem é que haja um 

procedimento em vigor e que este seja seguido, como forma de garantir que o pacto firmado 

entre o prestador de serviços82 sujeito às normas de autorregulação da ANBIMA e o investidor 

está sendo seguido rigorosamente. E, em caso de identificação de descumprimento da norma 

de autorregulação, é aberto um processo, nos termos previstos no Código ANBIMA dos 

Processos de Regulação e Melhores Práticas.  

Até a criação deste código, em 2008, as disposições processuais constavam dos próprios 

                                                 

81 No caso da supervisão das Melhores Práticas na Gestão de Fundos de Investimentos, são os seguintes 

documentos:  

1) Lista de todos os funcionários ligados direta e indiretamente na atividade de gestão de FIDC, com 

identificação da área, cargo e função. 

2) Política de Seleção e Alocação de Ativos (caso contemple os ativos imobiliários) 

3) 2 últimas evidências da realização dos comitês existentes, entre outros. 

4) Lista dos FII’s, com o respectivo CNPJ, em que os gestores possuem interação com o cotista. 

5) Lista dos FII’s, com o respectivo CNPJ, que possuem Conselho Consultivo, Comitê Técnico ou de 

Investimento previstos em regulamento e indicação se os organismos foram ou não constituídos. 

6) Lista dos FII’s, com o respectivo CNPJ, que se encontram em período de desinvestimento. 

7) Preencher planilha ATIVOS_CP com os ativos de crédito privado que fazem parte do portfólio dos FII’s 

geridos pela instituição. 
82 Gestor, administrador, custodiante, private banker ou outro. 
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códigos de autorregulação, que evoluíam autonomamente, acarretando diferenças de 

procedimento, dependendo da matéria, e as investigações eram conduzidas sem a participação 

da instituição investigada, com a decisão sobre a abertura de processo sendo tomada sem que 

houvesse, antes, oportunidade de defesa. O Código ANBIMA dos Processos de Regulação e 

Melhores Práticas corrigiu estes detalhes procedimentais, uniformizou o rito processual, criou 

mais oportunidades de defesa para o interessado e fixou prazos que exigem agilidade da 

supervisão. Um exemplo é aquele previsto no artigo 35, que dá à área de supervisão da 

ANBIMA um ano, contado a partir da data do fato considerado irregular ou da cessação da 

prática permanente ou continuada, para a instauração do processo, sob pena de prescrição.  

Uma vez iniciado o processo, o interessado é notificado acerca do fato considerado 

irregular, do Código infringido, da penalidade aplicável e do suposto autor da infração, sendo-

lhe atribuído, no mesmo ato, prazo para apresentar a sua defesa. Cumprido o rito, o processo é 

levado a julgamento em sessão na qual o interessado pode sustentar oralmente as razões de sua 

defesa. 

O processo, em si, segue as seguintes fases, até a decisão tomada pelo Conselho de 

Autorregulação:  

 

 

 

Ilustração 15 - Processo de autorregulação 

Fonte: ANBIMA. 

 

Nota: Conselho de RMP é o Conselho de Regulação e Melhores Práticas. 
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O quadro abaixo apresenta os resultados anuais da supervisão exercida pela ANBIMA: 

 

Tabela 4 - Resultados da supervisão da ANBIMA 

Fonte: ANBIMA. 

 

 

O reconhecimento alcançado pela autorregulação da ANBIMA para processar e julgar 

as infrações cometidas pelos participantes do mercado pode ser medido pelo convênio assinado 

com a CVM que formalizou o interesse de ambos os convenentes no aproveitamento mútuo e 

recíproco de penalidades aplicadas83.  

Firmado em 20 de agosto de 2008, este convênio é importante pelo reconhecimento que 

faz à interseção entre as penalidades aplicadas pela ANBIMA e pela CVM, já que reconhece 

expressamente que “a ANBID auto-regula atividades que são reguladas pela CVM e pode impor 

penalidades por infrações de natureza semelhante”. Para a implementação do aproveitamento 

da penalidade aplicada, o interessado deve requerer, quando da apuração de infrações de 

natureza semelhante relativas aos mesmos fatos, que a entidade julgadora considere o termo de 

compromisso ou a penalidade já aplicada pela outra entidade.  

Sendo aceita a proposta de aproveitamento da pena, as informações obtidas no curso da 

investigação feita pela entidade que aplicou a penalidade (ou firmou termo de compromisso) 

                                                 

83 Um outro, também firmado com a CVM em 18 de julho de 2018, para aproveitamento de atividades de 

autorregulação feita pela Anbima para a indústria de fundos de investimentos. 
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são colocadas à disposição da outra. E, uma vez confirmada a pertinência das investigações 

empreendidas pelas duas entidades, a penalidade já aplicada é aproveitada para definir a 

dosimetria total das penas. 

 

 

3.3.3 Os julgadores 

 

 

A composição dos Conselhos tem sempre uma maioria de participantes externos à 

ANBIMA, tratando-se, em todos os casos, de pessoas com notório saber e experiência relevante 

em setores relacionados aos mercados em que os associados da ANBIMA atuam. A ilustração 

abaixo serve para exemplificar as experiências de alguns dos membros eleitos para compor o 

quadro de Conselheiros do Conselho de Fundos, para o biênio 2017/2019: 

 

 

 

Ilustração 16 – Bio de alguns membros eleitos no biênio 2017/19 

Fonte: ANBIMA. 

 

PARTICIPANTE BIO

Demosthenes Madureira de Pinho Neto - Presidente É doutor em Economia pela Universidade da Califórnia (Berkeley). Foi diretor do Banco Central do Brasil. Atualmente é principal executivo da

Brasil Warrant e Presidente do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Administração de Recursos de Terceiros. Foi diretor executivo do

Itaú Unibanco até janeiro de 2012 e permaneceu seis anos à frente da Unibanco Asset Management e três na Itaú Asset Management.

Carlos André - Vice-Presidente É graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com MBA em Finanças pelo IBMEC-Brasil e diversos

cursos de especialização em finanças e mercado de capitais no Brasil e no exterior. É Vice-Presidente da ANBIMA. Trabalha no Banco do Brasil

desde 1983, tendo ocupado varias posições executivas, nas áreas de Mercado de Capitais, Gestão de Recursos e Finanças. Desde dezembro/2018 é

Diretor Presidente da BB Gestão de Recursos DTVM SA, gestora de recursos de terceiros do Banco do Brasil, onde também atuou como Diretor

Executivo de Gestão de Ativos de Julho/2009 a Novembro/2018.

Vinicius Albernaz É Diretor Presidente da Bradesco Seguros desde abril de 2018. No Bradesco, passou pela tesouraria e pela diretoria e foi diretor superintendente

da BRAM (Bradesco Asset Management). Também atuou nos bancos Icatu, Credit Suisse e na GP Asset Management. É formado em Economia pela

PUC (Pontifícia Universidade Católica).

Luciane Ribeiro É graduada em Economia e certificada do curso de liderança (Authentic Leadership Program) de Harvard Business School em 2015. Possui mais de

35 anos de experiência em grandes instituições na área de gestão de Recursos de Terceiros, tais como Safra, ABN Amro, Santander e Banco Alfa.

Possui, ainda, experiência internacional como membro do Comitê Executivo da Santander Holdings, em Londres, ocasião em que foi CEO da

Santander Asset no Brasil durante 10 anos. Em 2019, foi Vice-Presidente de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros da Caixa Econômica

Federal.

Flavia Mouta Era diretora de Regulação de Emissores da BM&FBOVESPA, responsável pelo relacionamento e listagem de empresas, fundos de investimento e

demais emissores; também, encarregada do aperfeiçoamento dos regulamentos da BM&FBovespa e de sua aplicação aos participantes do

mercado. Antes disso, trabalhou na CVM por 14 anos. É pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil.
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E, para fazer frente às novas dinâmicas do mercado, em constante mutação, a 

composição do Conselho é atualizada em bases regulares, deixando-o aquelas entidades que 

atuam em setores que estejam vivendo momentos menos dinâmicos em termos econômicos, 

para a entrada de novos participantes, mais atualizados em relação às atividades que estejam na 

vanguarda do espaço de atuação da ANBIMA. A tabela abaixo indica os anos em que houve 

alteração na composição de membros do Conselho de Autorregulação da ANBIMA para o setor 

de Fundos de Investimentos84 e o nome das entidades que fizeram a respectiva indicação de 

membros em cada um desses anos: 

 

                                                 

84 O Conselho de Autorregulação da ANBIMA para Fundos de Investimentos serve como referência para este 

estudo por ser aquele que concentra a grande maioria dos processos. 
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As entidades com assento nesse Conselho têm expertises e interesses distintos e atuam 

em diferentes áreas, que vão desde a previdência complementar (Abrapp – Associação 

2006 2007 2009 2012 2014 2016 2018 

ANBID ANBID ANBID ANBIMA ANBIMA ANBIMA ANBIMA 

ANBID ANBID ANBID ANBIMA ANBIMA ANBIMA ANBIMA 

ANBID ANBID ANBID ANBIMA ANBIMA ANBIMA ANBIMA 

ANBID ANBID ANBID ANBIMA ANBIMA ANBIMA ANBIMA 

ANBID ANBID ANBID ANBIMA ANBIMA ANBIMA ANBIMA 

ANBID ANBID ANBID ANBIMA ANBIMA ANBIMA ANBIMA 

ANBID ANBID ANBID ANBIMA ANBIMA ANBIMA ANBIMA 

 ANBID ANBID ANBIMA ANBIMA ANBIMA ANBIMA 

    ANBIMA ANBIMA ANBIMA 

    ANBIMA ANBIMA ANBIMA 

ABRAPP ABRAPP ABRAPP ABRAPP ABRAPP ABRAPP ABRAPP 

ABRAPP ABRAPP ABRAPP ABRAPP ABRAPP ABRAPP ABRAPP 

ADEVAL ADEVAL ADEVAL     

ADEVAL ADEVAL ADEVAL     

APIMEC APIMEC APIMEC  APIMEC APIMEC APIMEC APIMEC 

APIMEC APIMEC APIMEC APIMEC APIMEC APIMEC APIMEC 

ANCOR ANCOR ANCOR ANCORD ANCORD ANCORD ANCORD 

ANCOR ANCOR ANCOR ANCORD ANCORD ANCORD ANCORD 

FENASEG FENASEG CNSEG CNSEG CNSEG CNSEG CNSEG 

FENASEG FENASEG CNSEG CNSEG CNSEG   

ANAPP ANAPP FENAPREV FENAPREVI FENAPREVI FENAPREVI FENAPREVI 

ANAPP ANAPP FENAPREV FENAPREVI FENAPREVI FENAPREVI FENAPREVI 

   BSM BSM BSM BSM 

   CETIP CETIP CETIP  

    

BM&FBOVES

PA BM&FBOVESPA B3 

    SECOVI SECOVI SECOVI 

     ABECIP  

      ABIPEM  

      FGC 

       

Ilustração 17 - Modificações do Conselho de Fundos 

Fonte: elaboração do autor. 
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Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), passando por bolsas de 

valores (BSM, CETIP, BM&FBOVESPA), incluindo sindicatos (Secovi-SP – Sindicato das 

Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais 

de São Paulo) até associações ligadas à poupança de funcionários de estados e municípios 

(ABIPEM – Associação Brasileira dos Institutos de Previdência de Estados e Municípios). A 

combinação desses conhecimentos variados é somada aos dos participantes indicados pela 

ANBIMA, que – embora em menor número que o dos participantes externos – também 

integram os Conselhos.  

 

 

3.3.4 A conclusão do processo de Autorregulação da ANBIMA 

 

 

A qualquer época, e mesmo antes do início da investigação, o associado ou aderente aos 

Códigos de Autorregulação da ANBIMA suspeito de ter praticado alguma irregularidade tem a 

possiblidade de propor a celebração de termo de compromisso onde se compromete a “cessar e 

corrigir os atos que possam caracterizar o descumprimento das regras” previstas nos respectivo 

Código de Autorregulação.  

O parágrafo único do art. 26 do Código ANBIMA dos Processos de Regulação e 

Melhores Práticas é textual ao afirmar que a celebração de termo de compromisso “não 

importará confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta”. E 

sempre que seja firmado um Termo de Compromisso, o processo que tenha sido aberto é 

arquivado85, sem julgamento do mérito, mas, nos casos em que o julgamento ocorra, é 

formalizado um acórdão contendo o relatório descritivo dos fatos, a fundamentação da decisão 

e a conclusão, com indicação da pena, quando for o caso, além do nome dos julgadores.  

A decisão é final no âmbito da Autorregulação e, portanto, não admite recurso, mas é 

possível fazer um pedido de revisão, quando houver fato novo não conhecido na época do 

julgamento.86  

                                                 

85 Sujeito ao cumprimento das condições previstas no Termo de Compromisso. 

86 Existem exemplos, no exterior, onde a decisão de associações de classe é final e não admite recurso ao Poder 

Judiciário, sob pena de expulsão ou pesadas multas. Mas este não é o caso da ANBIMA. BERNSTEIN, Lisa. 

Opting out of the Legal System: Extralegal Contractual Relations in the Diamond Industry. 21 J. Legal Stud. 115 

1992.Provided by: The University of Chicago D`Angelo Law Library. Content downloaded/printed from 
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A tabela abaixo lista uma seleção de casos e a respectiva solução dada pela 

autorregulação para cada um deles: 

 

 

 

 

 

                                                 

HeinOnline (http://heinonline.org) Fri Apr 8 12:25: 15 2016. p. 120  

http://heinonline.org/
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Ilustração 18 – Quadro de seleção de casos e a respectiva solução dada pela autorregulação 

Fonte: ANBIMA. 
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Esses processos, assim como grande parte dos demais julgados pela ANBIMA, incluem 

infrações que tratam de questões ligadas às seguintes matérias: 

 

 

 

Ilustração 19 – Quadro de matérias das infrações 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.3.5 Os recursos ao Poder Judiciário 

 

 

Dos processos julgados pela ANBIMA, predomina a aplicação de penas pecuniárias, 

assim também entendidos os valores que foram voluntariamente aceitos pela parte interessada, 

como resultado de um processo de negociação que tenha resultado em assinatura de Termo de 

Compromisso, sem reconhecimento de culpa e sem julgamento do processo. 

Ao longo de 20 anos de existência, 194 processos e mais de R$ 28.000.000,00, em valores 

históricos, chama atenção o fato de que as 3 tentativas de socorro judicial apresentadas em face 

da ANBIMA sejam para reverter decisão de exclusão do grupo, não havendo registro de 

contestação – em qualquer tempo e sob qualquer pretexto – às demais penas aplicadas, 

incluindo as pecuniárias. 

O quadro abaixo representa, figurativamente, o processo judicial (contado em dobro, 

para fins metodológicos) em que a decisão de exclusão de participante de seu quadro associativo 

foi levada à justiça: 

 

 

 

Ilustração 20 – Gráfico de recurso à Justiça 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Acerca deste processo, vale destacar que, em suas razões de pedir, o autor afirma, de 

modo peremptório, que a exclusão do quadro de associados da ANBIMA implica prejuízo para 

0 50 100 150 200 250

TOTAL DE PROCESSOS

RECURSO À JUSTIÇA

TOTAL DE PROCESSOS RECURSO À JUSTIÇA

Série1 194 2
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a sua reputação, o que pode ser visto como uma validação do argumento usado por TYLER, 

antes citado. Voltaremos a assunto mais adiante. 

 

 

4 PESQUISA COM ASSOCIADOS 

 

 

Como há um elemento subjetivo presente na motivação que leva os apenados pela 

autorregulação a não recorrer ao Poder Judiciário para reverter a decisão que lhe infligiu a pena, 

passa a interessar – para os fins deste trabalho – a percepção que estes têm em relação à 

Autorregulação. Para este fim, foram consultados os 1254 participantes da ANBIMA por meio 

de um questionário, respondido por 110 associados, sendo que 73 deles responderam a todas as 

questões formuladas.  

Ao se fazer a pesquisa era esperado que houvesse uma adesão maior dos participantes, 

de modo que, dado o número relativamente modesto de respondentes, as conclusões a que se 

chega podem ter defeitos decorrentes de problema amostral. Mas as informações resultantes 

não precisam ser descartadas por este motivo, porque alguns elementos qualitativos da pesquisa 

contribuem para um maior entendimento do problema colocado por este trabalho e, por esta 

razão, foram aproveitados para, em conjunto com outras fontes, auxiliar na busca da explicação 

para a obediência.  

O quadro abaixo ilustra a adesão à pesquisa: 
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4.1 Questões gerais 

 

A primeira pergunta do questionário cuidou de identificar se os respondentes têm ou 

tiveram participação no corpo dirigente da Associação ou em algum conselho de regulação e 

melhores práticas da autorregulação da ANBIMA, para apurar até que ponto os respondentes 

participaram da elaboração das normas e, a partir daí, verificar se seria possível estabelecer 

alguma relação entre este fato e a obediência às decisões da autorregulação.  

As respostas foram as seguintes:  

 

 

 

29

81

sim

não

1254

37

73

110

PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA

Total de consultas total de respostas respostas completas

Ilustração 21 – Gráfico de participação na pesquisa 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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De posse da informação de que a autorregulação da ANBIMA investigou e instaurou 

processos de autorregulação contra 137 associados distintos, a segunda pergunta buscou 

identificar quantas destas instituições estavam respondendo ao questionário, tendo-se obtido 

respostas afirmativas de 11, dentre as 110 participantes da pesquisa. Perguntas específicas 

foram feitas para esses 11 investigados, a fim de obter um maior detalhamento em relação às 

percepções que têm do processo de Autorregulação da ANBIMA. 

 

4.2 O rito do processo da Autorregulação da ANBIMA 

 

Com esse objetivo foram feitas perguntas relativas à condução dos processos e à 

aplicação de penalidades por parte da Autorregulação. Estas questões trataram de aspectos 

relacionados ao rito processual, como o exercício do direito de defesa, a aderência do fato 

considerado irregular à norma ou a possiblidade de assinar Termo de Compromisso. 

Uma primeira dúvida que se pretendeu esclarecer foi acerca dos fatos objeto da 

investigação e embora duas instituições tenham deixado de responder à pergunta, pode-se 

concluir, pela unanimidade das respostas obtidas junto às outras nove instituições que foram 

investigadas, que os fatos considerados irregulares e que motivam a apuração sobre a infração 

às normas de autorregulação são de conhecimento da entidade investigada. Assim, na medida 

em que as respostas indicam que o procedimento investigativo segue por uma linha clara em 

relação aos fatos que considera irregular, fica reduzido o espaço para eventuais 

questionamentos futuros, por parte dos apenados, quanto à prática considerada irregular que 

venha a resultar na aplicação da pena pela autorregulação da ANBIMA.  

Olhando por outro ângulo, o pleno conhecimento que os respondentes manifestam ter 

acerca da prática de atos que afrontam a Autorregulação da ANBIMA também indica que o 

comportamento obediente do grupo (composto por 1254 membros), não teve efeito sobre a sua 

decisão de agir de modo desviado, contrariando, por esta via, a teoria de TYLER, que busca 

explicar a obediência a partir da reputação.  

Mas o fato de ter ciência acerca das circunstâncias que envolvem o fato inquinado de 

irregular pela autorregulação não implica dizer que o investigado, ao praticá-lo, tenha 

pretendido desafiar a autoridade. É preciso considerar que as normas que tratam das operações 

Ilustração 22 – Gráfico de participação nos órgãos da autorregulação da ANBIMA 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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realizadas no mercado financeiro também estão sujeitas a interpretação, sendo necessário, por 

esta razão, que a autorregulação crie mecanismos educativos que possam ampliar o nível de 

conhecimento dos associados em relação à norma e corrigir os descumprimentos involuntários. 

Para identificar a atuação corretiva da supervisão exercida pela autorregulação da 

ANBIMA é que foi arguido – somente às instituições que foram alvo de investigação - se 

receberam alguma recomendação de mudança de atitude, antes que um processo de 

autorregulação fosse instaurado. As respostas afirmativas de 6 entre 8 respondentes confirmam 

que, antes de iniciar o processo de autorregulação e, portanto, antes que qualquer penalidade 

seja aplicada, a autorregulação orienta o investigado acerca do comportamento esperado, 

criando, consequentemente, a possibilidade de correção de eventuais descumprimentos 

involuntários da norma.  

Nos casos em que a recomendação não alcança os efeitos esperados, o processo de 

autorregulação da ANBIMA é aberto, mas o investigado ainda tem a opção de adotar o caminho 

previsto no próprio Código de Processo de Autorregulação e propor a assinatura de um Termo 

de Compromisso. Este, para ser aceito, deve prever a obrigação de o investigado cessar a prática 

do ato objeto da investigação e oferecer contrapartidas (financeiras, na grande maioria das 

vezes) à autorregulação.  

Aceita a proposta de assinatura de Termo de Compromisso pela Autorregulação da 

ANBIMA, o processo investigativo é encerrado, sem que a entidade investigada seja 

considerada culpada. Assim, com vistas a apurar até que ponto os investigados adotaram o 

Termo de Compromisso como atalho para encerrar o processo, uma pergunta neste sentido foi 

incluída no questionário e as respostas mostram que a grande maioria dos investigados (6 em 

8) optaram pelo pagamento de um valor mutuamente ajustado com a autorregulação da 

ANBIMA para bloquear o avanço das investigações a que foram submetidos. E como a 

contrapartida fixada no Termo de Compromisso é consensual e fruto de uma proposta feita 

sempre pelo investigado, a possibilidade de disputa judicial em relação ao respectivo de 

pagamento é mesmo esperada que seja – com foi em todos os casos - igual a zero. 

A preferência pelo pagamento de contrapartidas financeiras indica que os custos a serem 

suportados pelo investigado em um processo de Autorregulação da ANBIMA seriam maiores 

que os efetivamente suportados por força do Termo de Compromisso, mas a pesquisa não 

chegou a apurar quais são esses custos, de modo que não fornece base empírica para explicar a 

obediência por este prisma. 

Nas situações em que o investigado não apresenta uma proposta de Termo de 

Compromisso, ou quando a proposta é apresentada mas não atende aos critérios de conveniência 
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e oportunidade dos Conselhos de Autorregulação da ANBIMA, o processo segue o seu curso. 

Para lidar com esta situação e apurar a percepção daqueles que passaram pela experiência de 

responder a um processo de Autorregulação é que se questionou se o enquadramento dos fatos 

no artigo do Código de Autorregulação que teria sido infringido permitiu à instituição entender 

a acusação que lhe foi feita. As respostas, que vieram dos oito investigados, dão conta de que 6 

deles entenderam a acusação e o seu enquadramento na norma. Esta resposta indica que estes 

investigados não perceberam descompassos entre os fatos inquinados de irregulares e as normas 

de regência desses atos que pudessem motivar uma contestação judicial da decisão a ser tomada 

pela Autorregulação da ANBIMA ao julgar o processo.  

Chama a atenção, no entanto, o fato de que as etapas em que se divide o processo da 

Autorregulação da ANBIMA (Ilustração 15) não são totalmente claras para parte dos 

investigados, como fica evidenciado pela resposta neste sentido que foi dada por três dos oito 

respondentes. E como é sabido que há dois casos de associados que buscam retornar aos quadros 

associativos da ANBIMA, depois de terem sido expulsos em processos de Autorregulação, 

surge, a partir desta constatação, a possibilidade de que o domínio do rito processual possa 

ajudar a explicar a obediência, o que seria uma hipótese não explorada por este trabalho.  

Como, no entanto, os respondentes do questionário não foram identificados, não foi 

possível saber se aqueles dois apenados que foram à justiça buscar a reintegração associativa 

são os mesmos que afirmam não conhecer o rito processual, impedindo, por esta razão, 

determinar se a percepção de descompasso entre os fatos e a norma poderia ser um dos motivos 

(ou o motivo) que levou esses dois apenados a buscarem o socorro judicial para reverter a 

decisão da Autorregulação da ANBIMA.87 

O questionário também buscou apurar a proximidade que os investigados tiveram com 

os julgadores e as respostas indicam que 5 dos oito investigados tiveram a oportunidade de – 

além das justificativas apresentadas por escrito no corpo do processo – defender suas razões em 

conversas com representantes da ANBIMA ou do Conselho de Autorregulação que estivesse 

julgando o seu caso. Esta possibilidade de contato direto com os julgadores pode indicar que a 

penalidade recebida seja resultante – em alguma medida – de uma negociação que levaria a um 

resultado mais alinhado com as expectativas da parte processada, aumentando, por este 

caminho, a obediência.  

                                                 

87 Em relação às penalidades aplicadas pela autorregulação da ANBIMA, o questionário mostra que, dos 8 

respondentes que disseram ter sido investigados, 3 deles afirmam ter recebido penalidades e, destes 3, um afirma 

ter recorrido à justiça para tentar reverter a penalidade recebida. Ainda assim, não é possível afirmar que este 

respondente seja um daqueles que afirma não conhecer o rito processual. 
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4.3 Os motivos para obedecer à Autorregulação da ANBIMA 

 

Do conjunto de 8 investigados, apenas 6 responderam às questões que cuidaram de 

buscar informações sobre os motivos que tiveram para aceitar a decisão tomada pela 

Autorregulação da ANBIMA. As respostas mostram que a metade dos respondentes (3) optou 

por não recorrer à Justiça por conta dos custos financeiros que o recurso aos Tribunais 

implicaria. E dois apontaram para o risco de sofrer um prejuízo em sua imagem, perante o 

mercado e seus clientes, como a razão para preferirem acatar a penalidade recebida do que ir 

ao Poder Judiciária contestar a decisão da Autorregulação da ANBIMA. A maioria, formada 

por 4 destes 6 respondentes, não considera que a especialização do órgão decisor da 

Autorregulação da ANBIMA possa ser apresentada como razão para a obediência, mas são três 

os respondentes que consideram que a disputa judicial não faz sentido porque a justiça comum 

não tem conhecimento sobre a matéria objeto da operação que gerou a penalidade. 

 Quando a pergunta é se a participação da instituição na elaboração da norma foi o 

motivo que determinou a aceitação da decisão da Autorregulação da ANBIMA, a resposta 

negativa da maioria não causa surpresa quando se considera que o questionário mostrou que 

apenas 29 participantes da pesquisa atuam nos órgãos de administração ou de Autorregulação 

da ANBIMA (vide Ilustração 28), responsáveis pela elaboração dessas normas. 

E, embora não tenha sido possível, a partir do questionário, determinar quantos dos 6 

respondentes atuam nos órgãos da ANBIMA, não se deve deixar passar em branco que um dos 

investigados não foi à Justiça porque participou da elaboração da norma que gerou a penalidade. 

Apesar de não ser estatisticamente relevante, esta resposta, em certa dose, confirma que a 

participação cria algum vínculo, que contribui para aumentar a obediência à norma resultante, 

conforme defendido por CHEVALIER e ESTY88. 

Especificamente quanto aos custos, os dados levantados nos capítulos anteriores deste 

trabalho mostram que estes não são determinante para a decisão de buscar o recurso ao poder 

judiciário89, mas esta convicção fica abalada diante dos dados coletados nesta pesquisa, onde 3 

entrevistados (50% dos respondentes) afirmam que os custos são sim o motivo para não 

recorrerem à justiça contra as decisões tomadas pela Autorregulação da ANBIMA. Afinal, se 

                                                 

88 Vide notas 30 e 31. 
89 As multas aplicadas pela autorregulação da ANBIMA, com valores substancialmente maiores que aqueles 

referentes às multas aplicadas pelo CRSFN, não foram contestadas, enquanto multas aplicadas pelo CRSFN foram 

muitas vezes submetidas à disputa judicial. 
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os apenados pelo CRSFN recorrem à justiça contra valores comparativamente muito menores, 

seria esperado que a busca de reversão das penas mais altas cobradas pela Autorregulação da 

ANBIMA pudesse justificar os custos associados. A resposta não fornece dados suficientes para 

concluir, mas cria uma incerteza acerca da possiblidade de se excluir – a partir dos dados 

empíricos levantados para este trabalho – o fator custo como explicação para a obediência. 

Por outro lado, quando refutam majoritariamente a ideia de que a aceitação da decisão 

da Autorregulação da ANBIMA seja por conta do risco de prejuízo à própria imagem, os 

respondentes confirmam os dados empíricos apurados a partir dos processos da Autorregulação 

da BSM. Isto porque o fato de ficarem inadimplentes na obrigação de pagar os valores imposto 

pelas decisões daquela entidade de autorregulação – e serem executados judicialmente – 

confirma que não têm maiores preocupações com o risco de que o processo judicial possa causar 

algum dano à própria imagem.  

A resposta dada à questão que trata da especialização do tribunal pode ser lida em 

conjunto com outras fontes adotadas neste trabalho, de que a qualificação técnica dos 

integrantes dos tribunais dos grupos de controle (CRSFN) e de tratamento (Autorregulação da 

ANBIMA) não permite chegar à conclusão de que um possa produzir decisões mais 

especializadas que o outro.  

Na pesquisa, quando se trata da justiça comum, a percepção dos respondentes se divide 

igualmente: para uns a pouca familiaridade dos juízes togados com os temas dos mercados 

financeiro e de capitais poderia ser um fator para a obediência, mas, para a outra metade, não é 

tão claro que esses julgadores ignorem os temas de seus interesses, quando se trata de tomar a 

decisão de recorrer ou de obedecer. Na falta de outras evidências empíricas que possam ajudar 

a tirar uma conclusão, não se pode afirmar, a partir das respostas obtidas, que a falta de 

conhecimento técnico específico em assuntos dos mercados financeiro e de capitais por parte 

dos juízes possa ser uma explicação para a obediência. 

A instituição que recorreu contra a decisão tomada pela ANBIMA afirma que perdeu 

clientes por conta desta decisão, mas como não respondeu se os custos do processo judicial 

foram superiores àqueles em que teria incorrido se optasse pela obediência, não foi possível 

saber se os benefícios de recorrer à justiça compensaram os custos que tal medida acarretaram. 

De toda forma, a resposta mostra que este risco é um elemento que exerce algum efeito sobre a 

decisão do apenado de contestar a decisão da Autorregulação da ANBIMA e não deve ser 

desprezado como uma explicação para a obediência. 
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4.4 A reputação da Autorregulação da ANBIMA 

 

As respostas obtidas a partir das questões que buscam identificar a percepção que os 

respondentes têm da ANBIMA mostram que a grande maioria, em quantidade que minimiza 

substancialmente o risco de viés, considera que as decisões da Autorregulação da ANBIMA 

são justas e tomadas por julgadores que conhecem as matérias relativas aos mercados em que 

atuam. Também mostram que as condutas esperadas são positivadas em normas que servem 

para aumentar o nível de competitividade dos mercados financeiro e de capitais e são elaboradas 

com a participação relevante dos próprios integrantes desses mercados.  

Causa estranheza, no entanto, o fato de 61,64% afirmarem que aceitariam cumprir uma 

decisão tomada pela Autorregulacão da ANBIMA, mesmo que considerassem essa decisão 

injusta. Seria esperado que uma decisão considerada injusta tomada pela autorregulação da 

ANBIMA levasse a uma maior busca pelo auxílio judicial para reparar o erro. Afinal, para que 

alguém aceite cumprir uma decisão que considera injusta é preciso que tenha um motivo ainda 

maior, que compense a injustiça. Mas este motivo o questionário não foi capaz de identificar, 

de modo que não se pode descartar que haja alguma hipótese alternativa que não tenha sido 

explorada neste trabalho e que possa explicar a obediência.  

Mas também não se pode desconsiderar que a reputação da ANBIMA seja capaz de criar 

a percepção de que suas decisões serão consideradas justas pelo grupo de participantes dos 

mercados financeiro e de capitais.  

Por este ângulo, passa a fazer sentido que as decisões tomadas pela autorregulação da 

ANBIMA sejam acatadas, independentemente da avaliação que o apenado tenha acerca de sua 

justeza. A resposta indica que os participantes da ANBIMA não admitem ser prejudicados pelo 

comportamento desgarrado de algum transgressor da norma estabelecida pela Associação, 

ainda que ao custo do cometimento de alguma injustiça, o que é percebido como uma 

consequência menor que a representada pelo risco de não pertencer à Associação.  

A preocupação com este risco fica patente nos dois processos judiciais em que a 

ANBIMA é parte. Nestes, as recorrentes alegam que a condição de associado é essencial para 

que possam prestar serviços para outras entidades associadas.90 Esta seria uma hipótese 

alternativa que poderia explicar a obediência, mas que não foi considerada inicialmente neste 

trabalho porque a entrada de novos associados à ANBIMA escapa da competência da 

                                                 

90 A Bridge parece negar esta possibilidade, já que não é associada e tinha, em dezembro de 2018, quase R$ 

3.000.000.000,00 de ativos administrados.  
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autorregulação, sendo competência do Conselho de Ética. A expulsão, por sua vez, é 

competência da Assembleia Geral de associados, não parecendo – ao se iniciar a pesquisa – que 

pudesse ter efeito sobre a decisão de aceitar a pena aplicada no curso da vida associativa.  

Diante da possibilidade de que esta seja uma hipótese alternativa, vale, ainda que 

superficialmente, examinar as situações em que o participante de associação que tente reverter 

uma decisão desta pode ser expulso, como é exemplo o New York Diamond Dealers Club, que 

reúne negociantes de diamantes. Como o mercado de diamantes tem grande participação da 

comunidade judaica, não chega a ser um exagero estabelecer um paralelo entre esta 

impossibilidade de recorrer à justiça comum e a lei judaica que proíbe a ida voluntária de um 

judeu a uma corte gentia para resolver uma disputa comercial com um outro judeu.91 

Talvez por isso que, antes de ser aceito como membro do Clube, o negociante de 

diamantes precisa assumir o compromisso de submeter toda e qualquer disputa relacionada ao 

mercado em que atua a um sistema de arbitragem gerido e administrado pelo próprio Clube.  

A decisão arbitral é tomada por um tribunal composto por árbitros com poderes para 

aplicar as medidas corretivas que julgarem apropriadas, de acordo com suas próprias 

convicções, podendo, as penas, variar desde o impedimento para que o negociante atue no 

mercado de diamantes até o pagamento de um valor a terceiro, a título de caridade.92 Não há 

regra previamente estabelecida a ser seguida, a decisão é secreta, não é exigida a forma escrita93 

e os árbitros não precisam apurar os fatos e nem fundamentar as suas razões de decidir. E, 

mesmo assim, a decisão não pode ser submetida a revisão judicial em nenhuma hipótese, exceto 

em relação a algum aspecto formal (e.g. quando o árbitro impede a parte de ser representada 

por advogado) ou quando o tribunal arbitral não aceita tomar a decisão.94 

A lei do Estado de Nova Iorque95, sede do Clube, confirma a validade desta forma de 

exclusão de associado e chega até a permitir que o Clube apresente a sua decisão arbitral para 

confirmação de uma corte civil, mas, na prática, esta medida não é tomada, porque as decisões 

são obedecidas independentemente desta providência.96  

                                                 

91 BERNSTEIN, Lisa. Opting out of the Legal System: Extralegal Contractual Relations in the Diamond Industry. 

21 J. Legal Stud. 115 1992.Provided by: The University of Chicago D`Angelo Law Library. Content 

downloaded/printed from HeinOnline (http://heinonline.org) Fri Apr 8 12:25: 15 2016. p. 141 
92 Ibid, p, 148 

93 Ibid, p, 152 

94 Ibid, p, 125 

95 Ibid, p, 129 

96 Exceto em um caso, do começo dos anos 1980 em que um membro contestou sua expulsão e foi readmitido, 

depois de firmar um acordo secreto com o Clube. BERNSTEIN, 2016, p.139 

http://heinonline.org/
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No Brasil as normas são distintas e a expulsão de um participante de associação depende 

do cumprimento de requisitos estritos. Sendo constituída sob esta forma, para que possa excluir 

algum de seus participantes a ANBIMA está sujeita à previsão contida no art. 57 do Código 

Civil Brasileiro, que estabelece que a “exclusão de associado só é admissível havendo justa 

causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos 

termos previstos no estatuto” o qual, por sua vez, na parte que trata da exclusão de associado, 

dispõe: 

 

 

“Artigo 21: A aplicação da penalidade de exclusão do Associado, quando não se tratar 

do descumprimento dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas que já contenham 

disposições sobre o assunto, competirá à Diretoria, podendo ser proposta a esta por 

outros órgãos da Associação eventualmente responsáveis pela apuração de infração. 

Parágrafo 1º: A penalidade de exclusão somente será aplicada se verificada a 

ocorrência, reconhecida com base em deliberação fundamentada, de motivo 

grave (inclusive em razão de inadimplência reiterada do pagamento das contribuições 

mensais), ou nos casos de reincidência específica na prática de atos e atividades 

passíveis de pena de suspensão. 

Parágrafo 2º: Salvo no caso de exclusão por inadimplência reiterada do pagamento 

das contribuições mensais, da decisão da Diretoria que aplicar a pena de exclusão, 

caberá recurso pelo Associado punido, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias da 

comunicação da decisão, à Assembleia Geral, que poderá rever a pena aplicada em 

deliberação da qual participem, no mínimo, ¼ (um quarto) do total de Associados. 

Parágrafo 3º: Em caso de inadimplência reiterada do pagamento das contribuições 

mensais, a Diretoria poderá fundamentadamente deixar de aplicar a pena de 

exclusão.” (grifos adicionados) 

 

 

Diante destes claros limites impostos para a exclusão de um associado, que só pode 

ocorrer diante de motivos graves, conforme previsto na Lei e nos seus Estatutos Sociais, a 

hipótese de que o medo de exclusão possa explicar a obediência fica desautorizada. Para se 

chegar a esta conclusão seria preciso considerar que o exercício do direito constitucionalmente 

previsto97 poderia motivar a exclusão de um associado. Esta hipótese nem sequer foi 

considerada neste trabalho, por ser frontalmente contra a disposição constitucional, mas 

também por não encontrar amparo lógico, porque criaria uma situação circular em que a busca 

da justiça para reverter uma penalidade aplicada pela Autorregulação da ANBIMA geraria a 

expulsão, e esta, se também fosse levada à justiça, geraria uma nova expulsão. De todo modo, 

como a motivação para obedecer tem um elemento subjetivo que pode passar pelo temor 

irracional de uma expulsão, o tema não pode ser descartado como uma hipótese alternativa para 

                                                 

97 Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV. 
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a explicação da obediência.  

Como forma de enriquecer o trabalho, trazendo elementos detalhados sobre as 

impressões pessoais – e informações mais precisas – daqueles que foram punidos pela 

autorregulação da ANBIMA, foi solicitado a essa Associação, por mensagem eletrônica datada 

de 30 de setembro de 2019, uma entrevista com os 8 participantes da pesquisa que afirmaram 

ter sofrido processo da autorregulação da ANBIMA. Esta possibilidade não se materializou 

porque, conforme resposta com data de 3 de outubro de 2019, a Associação não tem “os dados 

dos respondentes”, uma vez que “toda a pesquisa [foi feita] no anonimato”.  

 

4.5 Os processos da CVM, BC, BSM e CRSFN 

 

O que se pretendeu com as questões que buscam informações do conjunto completo de 

respondentes, composto pelos 110 participantes da pesquisa, em relação às penalidades 

aplicadas pelas demais entidades que têm competência para julgar matérias relativas aos 

mercados financeiro e de valores mobiliários, foi verificar se há uma correlação que explique 

as razões que têm os respondentes para recorrer das decisões do CRSFN e para acatar e as 

decisões da autorregulação da ANBIMA.  

Numa dessas questões, respondida por 102 participantes, são 13 as instituições que 

afirmam já terem recebido alguma penalidade aplicada pela CVM, BC ou BSM, com 3 destas 

afirmando que foram à Justiça contra alguma penalidade aplicada por estas entidades ou pelo 

CRSFN.  

Acerca, especificamente, da questão que busca saber se os respondentes vão à justiça 

para reverter decisões tomadas pela CVM, BC, BSM, as respostas estão em linha com os demais 

dados levantados neste trabalho e que apontam para um percentual de 1,0309% de recursos 

contra decisões do grupo de tratamento (Autorregulação da ANBIMA), contra um percentual 

superior a 13% contra decisões do grupo de controle (CRSFN). Mas não se pode extrair desta 

resposta a razão que explica a decisão de recorrer num caso e obedecer, no outro.  

Em relação aos custos para ir ao judiciário contra as decisões tomadas pela CVM, BC 

ou CRSFN, as respostas coincidem com as que foram dadas quando a pergunta se referia à 

Autorregulação da ANBIMA: os custos são relevantes para a metade dos respondentes. 

A percepção dos respondentes também converge com aquela apurada a partir das 

respostas dadas na parte do questionário que trata da autorregulação da ANBIMA, quando a 

pergunta cuida da especialização dos julgadores: tanto para a decisão tomada pela 

Autorregulação da ANBIMA quanto para as decisões da CVM, do BC e/ou do CRSFN, a 
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metade dos respondentes afirma que aceitou a decisão que lhe penalizou porque não acredita 

que a matéria a ser contestada fosse de domínio do juiz que ficaria responsável pela tomada da 

decisão, se houvesse recurso à justiça comum.  

Quando o tema é o efeito negativo para a imagem do interessado, há nova coincidência 

com o resultado apurado na parte da pesquisa que cuida da Autorregulação da ANBIMA, com 

50% concordando que considera este fator como determinante para a tomada da decisão de não 

recorrer à justiça. Neste caso, no entanto, os números absolutos mudam porque dois – e não 

mais apenas um – respondentes afirmam que têm a preocupação com o risco de que uma disputa 

judicial traga perdas para a sua imagem, elemento que ganha algum peso, no momento da 

tomada da decisão entre obedecer e recorrer.  

 

5 RESULTADOS APURADOS PELO TRABALHO 

 

A aplicação da pena de multa predomina em todas as esferas com competência para 

punir infrações relacionadas aos mercados financeiro e de capitais (CVM, BC, BSM, CRSFN 

e ANBIMA), mas quando se observa os valores, a Autorregulação da ANBIMA sobressai, por 

conta dos valores substancialmente maiores que os demais, como pode ser observado no quadro 

abaixo, que apresenta as maiores penalidades já aplicadas pelos respectivos órgãos julgadores: 

 

 

 

Ilustração 23 – Gráfico de multa máxima (em R$) 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Igualmente notável é o fato de que os recursos ao Poder Judiciário visando reverter as 

penalidades aplicadas não apresenta qualquer correlação com o valor das penas pecuniárias 

aplicadas pelos órgãos julgadores, como fica evidenciado nos quadros abaixo, que mostram a 

quantidade de recursos à justiça comum, originários de cada um dos órgãos julgadores: 

 

 

Ilustração 24– Gráfico da quantidade de processos judicializados 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

O número total de processos julgados por esses órgãos também não apresenta qualquer 

correlação verificável com a quantidade de recursos judiciais, como fica patente no quadro 

abaixo: 
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Ilustração 25 - Disputa judicial 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Nota : no caso da CVM, foi feito por amostragem porque os dados coletados são apenas parciais, por conta da 

dificuldade de aplicar, na prática, o método de pesquisa pelo nome e CNPJ da autarquia em cada Vara e em cada 

Tribunal, conforme recomendação feita pela própria CVM quando decidiu que não disponibilizaria as informações 

sobre esses processos, objeto da solicitação feita nos termos previstos na Lei de Acesso à informação. 

 

 

Analisando os dados coletados, observa-se que os valores das multas têm pouca 

influência na tomada de decisão do apenado de disputar a matéria na esfera judicial. Esta 

conclusão pode ser retirada do fato de que em 133 casos em que houve alguma penalidade 

pecuniária aplicada pela ANBIMA (aqui incluídos os valores pagos como resultados de 

assinatura de TC), em 20% dos casos os valores superaram R$ 250.000,00, que foi o valor 

máximo da multa aplicada nos casos julgados pela CVM, BC e CRSFN,98 sendo razoável 

concluir que a busca de socorro judicial, no caso das decisões tomadas pelo CRSFN são 

referentes a valores muito baixos quando comparados aos cobrados pela da ANBIMA, cujos 

valores estão representados na ilustração abaixo: 

 

                                                 

98 Excetuados os casos de operação de câmbio, onde a multa podia chegar a R$ 500.000,00, mas a Autorregulação 

da ANBIMA não tem atuação em operações cambiais. 
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Ilustração 26 – Gráfico das multas em reais (R$) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

E mesmo quando se compara os valores das multas aplicadas pela autorregulação – 

concedida e voluntária – os montantes das multas aplicadas pela ANBIMA sobressaem, como 

pode ser constatado no quadro que segue: 

 

 

 
 

Ilustração 27 – Gráfico de multa na autorregulação 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Um outro aspecto que se extrai da análise empreendida é quanto à capacidade dos 

julgadores que, numa primeira abordagem feita a partir dos requisitos exigidos pelas respectivas 

normas permitiria supor que houvesse distinção na qualificação dos membros de cada um 

desses órgãos julgadores. É o que pode ser visto no quadro abaixo, que apresenta os requisitos 

exigidos para compor cada um desses órgãos:  

 

 

 

Ilustração 28 – Quadro das habilidades exigidas dos julgadores 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Ao se analisar as biografias dos membros que efetivamente participam dessas instâncias 

de julgamento, a impressão inicial fica seriamente comprometida. São, em grande medida, 

profissionais com formação acadêmica e perfis profissionais que os qualificam para integrar 

um ou outro órgão julgador, sem distinção marcante neste aspecto. O quadro abaixo apresenta 

principais dados biográficos de alguns dos membros desses órgãos:  

 

 

Habilidades exigidas dos julgadores:

BC brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômicos-financeiros

CVM pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais

CRSFN profissionais de reconhecida competência e possuidores de conhecimentos especializados em assuntos relativos aos mercados financeiro e de capitais

BSM 2/3 devem ser independentes

ANBIMA pessoas com notório saber e experiência relevante em setores relacionados aos mercados relevantes em que os associados da Anbima atuam
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Ilustração 27 – Quadro de experiência dos julgadores 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

A constatação de que todos os órgãos julgadores têm quadros qualificados, compostos 

por profissional com elevada qualificação educacional e profissional, enfraquece, de forma 

substancial, a hipótese de que a qualificação dos julgadores possa ser determinante para explicar 

a obediência.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

E uma vez que não tenha sido possível a identificação de uma distinção entre as 

competências dos julgadores que possa embasar uma conclusão empiricamente fundamentada 

de que um tribunal tenha capacidade de produzir decisões mais tecnicamente qualificados que 

o outro, a hipótese inicial deste trabalho, de que a expertise seria o fator que explica a obediência 

entidade conselheiro

formação 

superior mestrado/pós doutorado experiência profissional

experi

ência 

nos 

merca

dos 

financ

CRSFN Ana Maria Melo Netto Oliveira SIM SIM MAIS DE 10 ANOS SIM

CRSFN Alexandre Henrique Graziano        SIM SIM MAIS DE 10 ANOS SIM

CRSFN Álvaro Affonso Mendonça SIM SIM MAIS DE 10 ANOS SIM

CRSFN Antonio A de Sá Freire Filho SIM SIM MAIS DE 10 ANOS SIM

CRSFN Sérgio Cipriano dos Santos SIM SIM MAIS DE 10 ANOS SIM

CRSFN Carlos Portugal Gouvêa SIM SIM SIM MAIS DE 10 ANOS SIM

CRSFN Maria Rita de C Drummond SIM SIM MAIS DE 10 ANOS SIM

CRSFN Aline de Menezes Santos SIM SIM MAIS DE 10 ANOS SIM

CONSELHO DE AR ANBIMA Demosthenes M de Pinho Neto SIM SIM Diretor Banco Central e do Itaú SIM

CONSELHO DE AR ANBIMA Carlos André SIM SIM Presidente da BB DTVM SIM

CONSELHO DE AR ANBIMA Vinícius Albernaz SIM Presidente da Bradesco Seguros SIM

CONSELHO DE AR ANBIMA Luciane Ribeiro SIM CEO Santander Asset SIM

CONSELHO DE AR ANBIMA Marcelo Flora SIM Head BTG Pactual Digital SIM

CONSELHO DE AR ANBIMA Alenir Romanello SIM SIM Diretora Executiva CEF SIM

CONSELHO DE AR ANBIMA Felipe Campos SIM MAIS DE 10 ANOS SIM

CONSELHO DE AR ANBIMA Maria Cecilia Rossi SIM SIM Diretora da CVM SIM

CONSELHO DE AR ANBIMA Outros MAIS DE 10 ANOS

BSM Aline de Menezes Santos SIM SIM

General Counsel e Managing 

Director do Grupo UBS no Brasil SIM

BSM Carlos Cezar Meneze SIM SIM

Diretor Executivo de 

Autorregulação da Cetip SIM

BSM Henrique de Rezende Vergara SIM Diretor Jurídico da B3 SIM

BSM João Vicente Soutello Camarota SIM Diretor Morgan Stanley SIM

BSM José Flávio Ferreira Ramos SIM Diretor Executivo Citibank SIM

BSM Luís Gustavo da Matta Machado SIM Chefe do DBAN SIM

BSM Marcos José Rodrigues Torres SIM SIM SIM VP Risco CEF SIM

BSM Marcus de Freitas Henriques SIM SIM

Sócio Escritório Carvalhosa e 

Eizirik SIM

BSM Murilo Robotton Filho SIM SIM Diretor Banco Safra SIM

BSM Rodrigo de Almeida Veiga SIM SIM Diretor Banco Safra SIM

BSM Sergio Odilon dos Anjos SIM SIM Funcionário BC SIM
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dos apenados pela autorregulação da ANBIMA, não pode ser confirmada. Os resultados da 

pesquisa empreendida não foram suficientes para permitir que se chegasse a esta conclusão.  

A hipótese alternativa, de que a obediência, no caso da autorregulação, é função da 

reputação da ANBIMA, de igual modo não pode ser aferida a partir dos elementos coletados 

nas pesquisas empreendidas e nem mesmo a partir dos padrões verificados nos casos em que 

houve recurso ao poder judiciário. 

Contudo, os resultados dos trabalhos também não infirmaram essas hipóteses, pois 

nenhuma outra foi identificada como sendo aquela que seja a razão maior para fazer com que 

os apenados se conformem com a pena e não exerçam o direito constitucional de recorrer ao 

Poder Judiciário. Assim, embora não tenha sido possível afirmar que haja uma única causa que 

explique a atitude de submissão dos participantes da ANBIMA às suas determinações, as 

pesquisas abriram a possibilidade de que haja várias causas que possam explicar a obediência. 

Uma delas é a de que a obediência seja explicada a partir da racionalidade da norma. 

Para isto, não basta que esta tenha sido elaborada seguindo critérios teóricos pré-definidos, há 

que se verificar se, na prática, ela está sendo obedecida, se está alcançando o objetivo de mudar 

o comportamento dos indivíduos por ela afetados e, principalmente, se está atingindo o fim que 

motivou a sua elaboração. É preciso, pois, estar atento à eficácia das normas produzidas, à 

pertinência de seu conteúdo e aos efeitos provocados na sociedade. Os resultados dos estudos 

realizados neste trabalho indicam que as normas da Autorregulação da ANBIMA atendem a 

esses critérios, o que credencia a racionalidade da norma como uma das explicações possíveis 

para a obediência.  

Seguindo a lógica proposta por BECKER99, seria esperado que o infrator contestasse 

judicialmente as penalidades aplicadas pela Autorregulação da ANBIMA - cujos valores são 

substancialmente maiores que os relativos às penas que são infligidas no processo 

administrativo sancionador – para reduzir os custos totais da transação e, por este caminho, 

tornar compensadora a infração cometida. Mas não é o que se verifica na prática (Ilustração 

23), o que coloca em xeque a teoria desse autor, para quem o infrator adota os custos como 

critério decisório para o cometimento da infração. 

Antes, contudo, de se concluir que os custos não servem para explicar a obediência, é 

preciso levar em conta que a decisão de contestar a pena aplicada pela Autorregulação da 

ANBIMA implica custos que não são exclusivamente financeiros. Uma disputa judicial poderia 

                                                 

99 Parte-se do pressuposto de que os custos sejam a única varável a ser decidida para a tomada da decisão, 

considerando-se, portanto, que os custos processuais sejam idênticos e as chances de reversão judicial sejam as 

mesmas para as decisões tomadas pela Autorregulação, pelo CRSFN ou por qualquer outro órgão. 
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levar a um distanciamento da Associação e de seus órgãos de representação, com a consequente 

perda de contatos comerciais, da publicidade gratuita gerada a partir de eventos associativos e 

da exposição que esses organismos geram.  

Assim, a decisão de recorrer ou não à Justiça também tem que levar em conta os custos 

de estar presente nas atividades de representação da ANBIMA, de ter acesso direto às 

informações sobre os assuntos mais atuais que são discutidos no mercado e de ter assento em 

fóruns que geram interação com pares de mercado e com autoridades constituídas. Estes custos 

também precisam ser medidos, porque afetam as estratégias de ação do participante da 

autorregulação em relação a cada uma das diversas etapas ao longo do processo, ganhando 

dimensão ainda maior na hora de decidir se se acata ou recorre de uma penalidade recebida. 

Ao se adotar este conceito ampliado de custo, que transcende os limites eminentemente 

financeiros impostos pela teoria de BECKER, passa a fazer sentido a resposta dada na pesquisa 

realizada com os infratores das regras da Autorregulação da ANBIMA, que mostra que a 

decisão de obedecer passa pela ponderação dos custos de recorrer, fazendo com que este 

elemento também sirva, em alguma medida, como explicação para a obediência. 

Não há dúvidas de que a cooperação dos interessados ajuda a reduzir as falhas de 

mercado e a ineficiência, já que alguns problemas têm múltipla dimensão e a descentralização 

contribui para a obtenção de mais informação. E tem a vantagem de trazer, para a elaboração 

da norma, uma maior expertise sobre os temas regulados, além de permitir que seja criado o 

“espírito comunitário”, que pode ser traduzido como o sentimento do regulador de que está 

agindo para o bem da comunidade. 

No caso da autorregulação voluntária, tem ainda o benefício de permitir que a norma 

seja feita por reguladores que estão próximos às circunstâncias vividas pelo regulado100, 

facilitando o conhecimento das preferências destes, minimizando as externalidades e 

contribuindo, de modo efetivo, para uma maior eficiência da norma. E dado o conteúdo técnico 

das normas da Autorregulação, são ainda maiores os benefícios da participação de experts que 

dialoguem e criem múltiplas perspectiva e um senso de responsabilidade pelo resultado. 

Assim, ainda que as pesquisas empreendidas não tenham permitido chegar à conclusão 

de que a elaboração das normas por experts garanta, isoladamente, a obediência, não se pode 

deixar de reconhecer que a atuação desses especialistas nos processos de Autorregulação da 

ANBIMA produz um maior alinhamento entre os comandos normativos e as práticas do 

                                                 

100 No caso da norma globalizada objeto dos estudos e ESTY, esta é uma desvantagem, porque há grande distância 

entre o regulador e o regulado. 
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mercado regulado, por conta da afinidade temática, reduzindo as zonas de atrito que levam à 

disputa judicial, de modo que a sua contribuição para a obediência não pode ser descartada. 

Acerca da obediência que decorre da negociação, os estudos de COGLIANESE levam 

à conclusão de que este fator não explica a obediência, pois é possível que tenham sido 

selecionadas as questões mais desafiadoras ou conflituosas para negociar, e, se assim for, a 

correlação com a situação da ANBIMA tende a ser baixa, já que todas as regras da Associação 

são negociadas.101 

Descartada a possibilidade de viés, a negociação da norma pode ser vista como elemento 

para alinhavar a comunhão de interesses que cimenta a unidade de princípios102 e amplifica as 

possibilidades de haver consenso em torno de valores que aparecem em primeiro plano na 

relação com todas as contrapartes comuns aos participantes das comunidades afetadas pela 

norma. As razões que levaram COGLIANESE a repudiar a negociação como forma de explicar 

a obediência são aplicáveis para o caso por ele estudado, mas não podem ser transplantados 

para a Autorregulação da ANBIMA, não podendo, por isso mesmo, ser eliminada a 

possibilidade de que a negociação sirva para explicar a obediência, neste caso. 

Dentre as teorias consideradas neste trabalho, a de TYLER seria uma forte candidata 

para explicar a obediência de instituições que têm na reputação um elemento crucial para a 

atuação nos mercados financeiro e de valores mobiliários. Mas para atestar que esta é a 

explicação para a obediência seria preciso demonstrar que a busca pelo socorro judicial afeta a 

imagem da parte recorrente e este trabalho não chegou tão longe. Ao contrário, até, porque 

apurou que os apenados pela autorregulação concedida, exercida pela BSM, chegam mesmo a 

assumir a postura de inadimplentes, motivo pelo qual são acionados judicialmente, sem que 

tenham sido identificadas maiores preocupações reputacionais por conta das cobranças feitas 

pelas vias judiciais. 

Não foi possível chegar, por este caminho, a uma confirmação de que a reputação 

explique a obediência, mas existe uma outra forma de testar esta hipótese, que seria a partir da 

teoria de COGLIANESE, para quem o comportamento dos julgadores é afetado pela 

expectativa de que a decisão possa ser apreciada por uma autoridade judicial. A reputação em 

jogo, neste caso, seria a da própria Autorregulação da ANBIMA e não mais a dos apenados. 

A premissa de partida seria a mesma adotada por TYLER, de que a reputação não se 

                                                 

101 COGLIANESE, 2002, p. 1135-1136. 
102 Que BASCHET chamou de “personalidade moral” da entidade. BASCHET, Jérôme. A civilização feudal: do 

ano mil à colonização da América. Tradução de Marcelo Rede. Prefácio de Jacques Le Goff. Rio de Janeiro: Globo, 

2006, p. 139. 
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baseia apenas no reconhecimento ao poder detido pela entidade, mas também na justificação 

desse poder. Daí é que os apenados pela Autorregulação da ANBIMA aceitariam a decisão não 

apenas pela obrigação assumida de cumprir as regras da Autorregulação, mas também por 

acreditarem que a instituição age de acordo com uma moral comum aos seus participantes.103  

Essa moral é que seria a definidora do modelo de justiça a ser seguido, de modo que a 

obediência seria o padrão para a aceitação do apenado no grupo de participantes da 

ANBIMA.104 

Como as decisões da Autorregulação da ANBIMA não são usualmente submetidas a 

disputa judicial, seria necessário adaptar a teoria de COGLIANESE para que fosse também 

aplicável ao escrutínio feito pelos participantes do próprio grupo. Superada esta barreira, 

caberia perguntar se o controle das decisões da Autorregulação da ANBIMA, feito pela 

comunidade autorregulada, não seria motivo suficiente para a adoção de um critério mais 

rigoroso para a tomada das decisões pelos Conselhos de Autorregulação da ANBIMA.  Sendo 

afirmativa a resposta, o círculo estaria fechado, pois a comunidade de associados e aderentes 

aos códigos de autorregulação da ANBIMA exerceria uma pressão subliminar sobre as decisões 

tomadas pelos Conselhos de Autorregulação, o que levaria estes a tomarem decisões bem 

fundamentadas. E estas seriam acatadas, sem contestação judicial, porque este é o 

comportamento que o grupo adota e espera que seja adotado pelos seus integrantes. Adotada 

esta via de interpretação, a reputação poderia explicar a obediência.  

Em suma, os dados levantados nos estudos que embasam este trabalho sugerem que o 

motivo para a obediência não é apenas de um tipo, mas sim um conjunto de fatores que se 

combinam num caleidoscópio que se altera em sucessões vertiginosas e varia de acordo com o 

interessado não podendo, por isso mesmo, ser explicado a partir de elementos externos, comuns 

a todos os associados e observáveis por uma pesquisa empírica. A razão para a obediência seria, 

talvez, uma combinação das diversas hipóteses levantadas neste trabalho, além de outras que 

nem sequer foram cogitadas, criando uma hipótese dinâmica e volátil, como se replicasse, no 

campo científico, o mercado de que trata, que hoje é visto de um modo, mas certamente terá 

outro formato na próxima visita que se fizer ao tema.  

                                                 

103 JACKSON, Jonathan; BRADFORD, Ben; HOUGH, Mike; MYHILL, Andy; QUINTON, Paul; TYLER, Tom 

R. Why do people comply with the law? Legitimacy and the influence of legal institutions. British Journal of 

Criminology, Reino Unido, v. 52, n. 6, p. 1051-1071, fev. 2012. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/228128576_Why_Do_People_Comply_with_the_Law_Legitimacy_an

d_the_Influence_of_Legal_Institutions. Acesso em: 11 out. 2019. 
104 CREMER; TYLER, 2005, p. 121.  
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ANEXO 

 

 

O questionário foi elaborado nos seguintes termos: 

“Pesquisa ANBIMA sobre o Processo de Autorregulação 

A ANBIMA convida as entidades associadas e aderentes a responder a esta pesquisa, como forma de 

auxiliar o aprimoramento do Processo da Autorregulação. 

O questionário é composto de perguntas objetivas, a serem respondidas de forma direta, pela marcação 

de um “x” na opção desejada (sim ou não), exigindo aproximadamente 3 minutos para que o questionário 

seja completamente respondido 

A identificação é opcional, mas, de todo modo, as respostas serão tratadas como confidenciais, não serão 

vinculadas à respondente, e serão usadas apenas para fins estatísticos, em conjunto com as respostas 

prestadas por todos os demais participantes desta pesquisa. Os resultados estatísticos servirão de base 

para a elaboração de trabalho acadêmico que está sendo desenvolvido e que também será usado para 

aprimorar o processo de autorregulação da ANBIMA. 

  

1) A instituição tem ou já teve algum representante na diretoria, na comissão de acompanhamento 

ou em algum conselho de regulação e melhores práticas da autorregulação da ANBIMA?  

() SIM () NÃO 

2) A instituição já foi investigada no âmbito da autorregulação?  

() SIM () NÃO 

3) Se a instituição já tiver sido investigada:  

a. A instituição conhecia os fatos objeto da investigação? 

() SIM () NÃO 

b. A instituição já recebeu alguma carta de recomendação?  

() SIM () NÃO 

c. A investigação resultou em assinatura de termo de compromisso?  

() SIM () NÃO 

d. A investigação resultou em processo de autorregulação? 

() SIM () NÃO 

e. O enquadramento dos fatos - no artigo do código de autorregulação que teria sido infringido - 

permitiu à instituição entender a acusação que lhe foi feita? 

() SIM () NÃO 

f. A instituição entendeu cada etapa da investigação feita pela ANBIMA?  

() SIM () NÃO 
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g. Além das justificativas apresentadas por escrito, a instituição teve oportunidade de apresentar 

suas razões em conversa com algum representante da ANBIMA ou do Conselho?  

() SIM () NÃO 

4) A instituição já recebeu alguma penalidade aplicada pela ANBIMA?  

() SIM () NÃO 

a. A instituição recorreu à Justiça para evitar ou mitigar a aplicação da penalidade?  

() SIM () NÃO 

 (Caso a resposta seja sim, pule para a Questão 6) 

5) Caso a instituição não tenha recorrido à Justiça contra a punição aplicada, qual (is) foi (oram) a 

(as) razão (ões)?  

i. Por causa dos custos financeiros que um recurso implicaria? 

() SIM () NÃO 

ii. Por que prejudicaria a imagem da instituição perante os demais participantes do mercado em 

que atua e/ou perante seus clientes? 

() SIM () NÃO 

iii. Por que a penalidade foi aplicada por um órgão que é especializado na matéria? 

() SIM () NÃO 

iv. Por que a Justiça comum não tem conhecimento da matéria objeto da operação que gerou a 

penalidade? 

() SIM () NÃO 

v. Por que a penalidade foi aplicada com base em normas que foram elaboradas com a participação 

da instituição?  

() SIM () NÃO 

 (Pule para a questão 7) 

6) Caso a instituição tenha recorrido à Justiça contra a punição aplicada pela ANBIMA,  

i. a decisão da ANBIMA foi revertida? 

() SIM () NÃO 

ii. Os custos totais envolvidos no recurso foram menores que aqueles que seriam assumidos se a 

decisão fosse acatada? 

() SIM () NÃO 

iii. A instituição percebeu algum prejuízo para a sua imagem perante os demais participantes do 

mercado em que atua e/ou perante seus clientes, que possa ser atribuída ao fato de ter recorrido da 

decisão? 

() SIM () NÃO 

iv. A instituição perdeu algum cliente em razão de ter recorrido da decisão? 

() SIM () NÃO 

7) A instituição já recebeu alguma penalidade aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários 
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(CVM), Banco Central (BC) ou BM&F Bovespa Supervisão de Mercado (BSM)?  

() SIM () NÃO 

 (Caso a resposta seja “não”, pule para a questão 10) 

a. A instituição já recorreu ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) 

contra penalidade aplicada pela CVM ou BC? 

() SIM () NÃO 

b. A instituição recorreu à Justiça contra alguma penalidade aplicada pela CVM, BC, BSM ou 

CRSFN? 

() SIM () NÃO 

 (Caso a resposta seja “sim”, pule para a Questão 9). 

8) Caso a instituição não tenha recorrido à Justiça contra a punição aplicada por qualquer um desses 

órgãos, qual (ais) foi (ram) a (s) razão (ões)?  

i. Por causa dos custos financeiros que um recurso implicaria? 

() SIM () NÃO 

ii. Por que prejudicaria a imagem da instituição perante os demais participantes do mercado em 

que atua e/ou de seus clientes? 

() SIM () NÃO 

iii. Por que a penalidade foi aplicada por um órgão que é especializado na matéria? 

() SIM () NÃO 

iv. Por que a Justiça comum não tem conhecimento da matéria objeto da operação que gerou a 

penalidade? 

() SIM () NÃO 

 (Pule para a questão 10) 

9) Caso a instituição tenha recorrido à Justiça contra a penalidade aplicada pela CVM, BC, BSM 

ou CRSFN,  

i. A decisão da CVM, BC, BSM ou CRSFN foi revertida? 

() SIM () NÃO 

ii. Os custos totais envolvidos no recurso foram menores que aqueles que seriam assumidos se a 

decisão fosse acatada? 

() SIM () NÃO 

iii. A instituição percebeu algum prejuízo para a sua imagem perante os demais participantes do 

mercado em que atua e/ou perante seus clientes, que possa ser atribuída ao fato de ter recorrido da 

decisão? 

() SIM () NÃO 

iv. A instituição perdeu algum cliente em razão de ter recorrido da decisão? 

() SIM () NÃO 

10) A instituição tem ciência de alguma punição aplicada pelo Conselho de Autorregulação da 
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ANBIMA, que possa ser considerada injusta? 

() SIM () NÃO 

11) A instituição considera que os membros do conselho de regulação e melhores práticas da 

autorregulação da ANBIMA (Conselho de Autorregulação) são especialistas nas matérias relativas aos 

mercados em que a instituição atua? 

() SIM () NÃO 

12) As regras de autorregulação estabelecidas pela ANBIMA contribuem para que o mercado seja 

mais competitivo?  

() SIM () NÃO 

13) A instituição já participou da elaboração de alguma norma de autorregulação da ANBIMA? 

() SIM () NÃO 

14) A instituição tem algum representante participando de algum fórum de discussão da ANBIMA?  

() SIM () NÃO 

15) A instituição aceitaria cumprir uma decisão tomada pela ANBIMA se a considerasse injusta? 

() SIM () NÃO 

16) As instituições associadas ou aderentes à ANBIMA, que descumprem as regras da 

autorregulação, criam risco de imagem para os demais membros da indústria? 

() SIM () NÃO 

17) O fato de os conselhos de autorregulação serem formados por uma maioria de membros externos 

à ANBIMA prejudica a especialização dos Conselhos da ANBIMA? 

() SIM () NÃO 

18) As normas de autorregulação da ANBIMA refletem as melhores práticas de mercado? 

() SIM () NÃO 

19) A instituição considera justo que a ANBIMA aplique penalidades às instituições integrantes do 

mercado que descumpram as regras de autorregulação?  

() SIM () NÃO 

20) Ser associado e/ou aderente a de autorregulação da ANBIMA representa um sinal positivo de 

status para a instituição? 

() SIM () NÃO 

 

Identificação da instituição (opcional): 

Nome: 

Função do responsável pelo preenchimento: “  

 

As respostas foram as seguintes: 
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Pergunta 1: A instituição tem ou já teve algum representante na diretoria, na comissão de 

acompanhamento ou em algum conselho de regulação e melhores práticas da autorregulação da 

ANBIMA?  

 

 

 

 

 

 

Pergunta 2: A instituição já foi investigada no âmbito da autorregulação?  

 

 

 

 

 

 

29

81

11

99
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Pergunta 3 a: Se a instituição tiver sido investigada, a instituição conhecia os fatos objeto da 

investigação?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 3 b: Se a instituição tiver sido investigada, a instituição já recebeu alguma carta de 

recomendação?  

 

 

 

sim
82%

não 
responderam

18%

sim não responderam
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Pergunta 3 c: Se a instituição tiver sido investigada, a investigação resultou em assinatura de 

termo de compromisso? 

 

 

 

55%

18%

27%

sim

não

não responderam
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Pergunta 3 d: Se a instituição tiver sido investigada, a investigação resultou em processo de 

autorregulação? 

 

 

 

 

 

 

55%

18%

27%

sim

não

não responderam

27%

46%

27%

sim

não

não responderam
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Pergunta 3 e: Se a instituição tiver sido investigada, o enquadramento dos fatos – no artigo do 

código de autorregulação que teria sido infringido – permitiu à instituição entender a acusação 

que lhe foi feita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 3 f: Se a instituição tiver sido investigada, a instituição entendeu cada etapa da 

investigação feita pela ANBIMA?  

 

 

 

 

55%

18%

27%

sim

não

não responderam
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Pergunta 3 g: Se a instituição tiver sido investigada, além das justificativas apresentadas por 

escrito, a instituição teve oportunidade de apresentar suas razões em conversa com algum 

representante da ANBIMA ou do Conselho?  

 

 

 

 

 

 

46%

27%

27%

sim

não

não responderam

sim
46%

não
27%

não responderam
27%

sim não não responderam
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Pergunta 4: A instituição já recebeu alguma penalidade aplicada pela ANBIMA?  

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 4 a: Caso tenha sido apenada pela ANBIMA, a instituição recorreu à Justiça para 

evitar ou mitigar a aplicação da penalidade? 

 

 

 

 

 

27,27%

45,45%

27,28%

sim não não responderam
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Pergunta 5 i: Caso a instituição não tenha recorrido contra a pena aplicada pela ANBIMA, a 

decisão foi por conta dos custos financeiros que implicaria o recurso? 

 

 

 

  

 

 

Pergunta 5 ii: Caso a instituição não tenha recorrido contra a pena aplicada pela ANBIMA, 

não recorreu por que o recurso prejudicaria a imagem da instituição perante o mercado e 

clientes? 

9,09%

63,64%

27,27%

sim não não responderam

42,86%

42,86%

14,29%

sim não não responderam
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Pergunta 5 iii: Caso a instituição não tenha recorrido contra a pena aplicada pela ANBIMA, 

não recorreu por que a penalidade foi tomada por um órgão especializado na matéria? 

 

 

 

 

 

28,57%

57,14%

14,29%

sim não não responderam
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Pergunta 5 iv: Caso a instituição não tenha recorrido contra a pena aplicada pela ANBIMA, 

não recorreu por que a justiça comum não tem conhecimento da matéria objeto da operação que 

gerou a penalidade? 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 5 v: Caso a instituição não tenha recorrido contra a pena aplicada pela ANBIMA, 

não recorreu por que a instituição participou da elaboração da norma que gerou a penalidade? 

28,57%

57,14%

14,29%

sim não não responderam

42,86%

42,86%

14,29%

sim não não respondeu
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Pergunta 7: A instituição já recebeu alguma penalidade aplicada pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), Banco Central (BC) ou BM&F Bovespa Supervisão de Mercado (BSM)? 

 

  

 

 

 

14,29%

14,29%

14,29%

sim não não respondeu
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Pergunta 7 a: Caso tenha recebido alguma penalidade aplicada pela CVM ou BC, a instituição 

recorreu ao CRSFN contra alguma penalidade aplicada pela CVM, BC? 

 

 

 

 

 

 

13; 12%

89; 81%

8; 7%

sim

não

não responderam

7,69%

69,23%

23,08%

sim não não responderam



128 

 

 

 

Pergunta 7 b: Caso tenha recebido alguma penalidade aplicada pela CVM ou BC, a instituição 

recorreu à Justiça contra alguma penalidade aplicada pela CVM, BC, BSM ou CRSFN? 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 8 i: Caso a instituição não tenha recorrido à justiça contra decisão tomada pela CVM, 

BC, BSM ou CRSFN, não recorreu por causa dos custos financeiros que implicaria o recurso? 

 

 

 

 

 

23,08%

53,85%

23,08%

sim não não responderam
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Pergunta 8 ii: Caso a instituição não tenha recorrido à justiça contra decisão tomada pela CVM, 

BC, BSM ou CRSFN, não recorreu por que o recurso prejudicaria a imagem da instituição 

perante o mercado e clientes? 

 

 

 

 

 

 

42,86%

42,86%

14,29%

sim não não responderam

42,86%

42,86%

14,29%

sim não não responderam
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Pergunta 8 iii: Caso a instituição não tenha recorrido à justiça contra decisão tomada pela 

CVM, BC, BSM ou CRSFN, não recorreu por que a penalidade foi tomada por um órgão 

especializado na matéria? 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 8 iv: Caso a instituição não tenha recorrido à justiça contra decisão tomada pela 

CVM, BC, BSM ou CRSFN, não recorreu por que a justiça comum não tem conhecimento da 

matéria objeto da operação que gerou a penalidade? 

 

 

 

 

 

42,86%

42,86%

14,29%

sim não não responderam
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Pergunta 9 i: Caso a instituição tenha recorrido à justiça contra decisão tomada pela CVM, 

BC, BSM ou CRSFN, a decisão levada à justiça, foi revertida? 

 

 

 

 

 

 

42,86%

42,86%

14,29%

sim não não respondeu

33,33%

66,67%

sim não
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Pergunta 9 ii: Caso a instituição tenha recorrido à justiça contra decisão tomada pela CVM, 

BC, BSM ou CRSFN, os custos totais envolvidos no recurso foram menores que aqueles que 

seriam assumidos se a decisão fosse acatada? 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 9 iii: Caso a instituição tenha recorrido à justiça contra decisão tomada pela CVM, 

BC, BSM ou CRSFN, a instituição percebeu algum prejuízo para a sua imagem perante os 

demais participantes do mercado em que atua e/ou perante seus clientes, que possa ser atribuída 

ao fato de ter recorrido da decisão? 

 

 

 

 

 

33,33%

66,67%

sim não
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Pergunta 9 iv: Caso a instituição tenha recorrido à justiça contra decisão tomada pela CVM, 

BC, BSM ou CRSFN, a instituição perdeu algum cliente em razão de ter recorrido da decisão? 

 

 

 

 

 

 

 

33,33%

66,67%

sim não

0,00%

100,00%

sim não
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Pergunta 10: A instituição tem ciência de alguma punição aplicada pelo Conselho de 

Autorregulação da ANBIMA, que possa ser considerada injusta? 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 11: A instituição considera que os membros do conselho de regulação e melhores 

práticas da autorregulação da ANBIMA (Conselho de Autorregulação) são especialistas nas 

matérias relativas aos mercados em que a instituição atua? 

 

 

 

 

 

7; 6%

68; 62%

35; 32%

sim

não

não responderam
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Pergunta 12:As regras de autorregulação estabelecidas pela ANBIMA contribuem para que o 

mercado seja mais competitivo?  

 

 

 

 

 

 

 

67; 61%

7; 6%

36; 33%

sim

não

não responderam

60; 54%

14; 13%

36; 33%

sim

não

não responderam
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Pergunta 13: A instituição já participou da elaboração de alguma norma de autorregulação da 

ANBIMA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 14: A instituição tem algum representante participando de algum fórum de discussão 

da ANBIMA?  

 

 

 

 

 

15; 14%

59; 53%

36; 33%

sim

não

não responderam
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Pergunta 15: A instituição aceitaria cumprir uma decisão tomada pela ANBIMA se a 

considerasse injusta? 

 

 

 

 

 

 

 

21; 19%

54; 49%

35; 32%

sim

não

não responderam

45; 41%

28; 25%

37; 34%

sim

não

não responderam
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Pergunta 16: As instituições associadas ou aderentes à ANBIMA, que descumprem as regras 

da autorregulação, criam risco de imagem para os demais membros da indústria? 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 18: As normas de autorregulação da ANBIMA refletem as melhores práticas de 

mercado? 

 

 

 

 

 

62; 56%

13; 12%

35; 32%

sim

não

não responderam
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Pergunta 19: A instituição considera justo que a ANBIMA aplique penalidades às instituições 

integrantes do mercado que descumpram as regras de autorregulação?  

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 20: Ser associado e/ou aderente aos códigos de autorregulação da ANBIMA 

representa um sinal positivo de status para a instituição? 

64; 58%

11; 10%

35; 32%

sim

não

não responderam

61; 55%

14; 13%

35; 32%

sim

não

não responderam
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71; 64%
4; 4%

35; 32%

sim

não

não responderam


