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3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 27 de abril de 2021, 10:27:25

(b3da06c3.virtua.com.br porta: 52852) - Geolocalização: -22.9470896 -43.1903347 - Documento de identificação
informado: 808.479.430-20 - DATE_ATOM: 2021-04-22T16:18:33-03:00

27 Apr 2021, 10:20:22
HUMBERTO BERGMANN AVILA Assinou - Email: humberto.avila@humbertoavila.com.br - IP: 177.21.220.236
(177.21.220.236 porta: 17956) - Documento de identificação informado: 592.182.580-87 - DATE_ATOM:
2021-04-27T10:20:22-03:00

Hash do documento original
(SHA256):51eb71f3623e6c1b698764f85f9dd078cbd4ff7edb67f091e0bd8c9792275503
(SHA512):6c9dcdb20a56e3484faff90f055b3179e84b1744936909b991d6fad7ed134a538278b8ad363f7f08402c98a021a1aecb74f4d396cb717a3824d4af7aa54b0a45

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

D4Sign cd2c44ad-51fc-4bd1-9ce6-509df1ef0228 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

https://www.google.com.br/maps/search/-22.9470896 -43.1903347
marcia.bacha
Caixa de texto
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RESUMO: 

 

A utilização, no Brasil, de mecanismos participativos em processos de produção 

normativa de órgãos reguladores tem despertado o interesse de pesquisadores e permitido a 

formulação de relevantes trabalhos acadêmicos. As preocupações centrais destes trabalhos 

dizem respeito, no mais das vezes, à identidade dos participantes e ao acatamento das suas 

contribuições nos textos normativos. Mas como exatamente estas contribuições impactam no 

processo de produção normativa dos reguladores? A presente pesquisa pretende avançar neste 

sentido. Assim, as perguntas que aqui se pretende responder são: de que forma as contribuições 

feitas em mecanismos de participação impactam nas formulações linguísticas das regras 

produzidas pelo regulador? Há a preferência dos participantes por um determinado tipo de regra 

específico? Por tipos de regra, parte-se da distinção, comum na literatura de países de língua 

inglesa, entre regras precisas (rules) e standards. Regras precisas, nesta literatura, constituem 

direções gerais, nas quais consequências legais são atribuídas à ocorrência ou não ocorrência 

de um determinado evento ou situação. Já o termo “standard” remete a diretivas de caráter 

mais genérico que as regras, cujo propósito reside na necessidade de maior flexibilidade para o 

tratamento de determinadas matérias. A distinção entre ambos é tida não como uma questão 

qualitativa, mas como uma questão de grau que envolve a existência de diferentes níveis de 

precisão, complexidade e clareza das normas veiculadas pelas autoridades. Para fins de 

responder às perguntas de pesquisa propostas, empreende-se uma análise de conteúdo das 

contribuições realizadas pelos participantes das audiências públicas realizadas pela Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), a fim de verificar como estas contribuições se pretendem a 

alterar cada uma destas dimensões normativas e como os reguladores reagem a estas pressões 

dos regulados. Espera-se, com este trabalho, contribuir para a compreensão da dinâmica dos 

mecanismos de participação e dos impactos que a sua implementação pode implicar nos atos 

normativos secundários editados pelas reguladores.    

 

Palavras-chave: Direito da Regulação. Produção normativa. Participação. Tipos de Normas. 

Regras. Standards.   

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

 

 

The use, in Brazil, of mechanisms of public participation in rulemaking procedures lead 

by regulators has awakened the interest of researchers and allowed the formulation of relevant 

academic works on the subject. The central concerns of those works are related, often, to the 

identity of the participants and the integration of their contributions in norm texts. But how 

exactly those contributions impact on the legislation produced by the regulators? The present 

research aims to advance in such sense. Hence, the research questions which we pretend here 

to answer are: how exactly does the contributions in rulemaking procedures impact on the types 

of rules enacted by the regulators? Is there any preference among the participants for any 

specific rule type? By rule types it is meant the common distinction between those norms which 

are referred as precise rules and standards. Precise rules, in the literature, are concrete general 

directions, on which legal consequences are attached to the occurrence of one or more events 

or situations. The term standard is used to refer to directives of a more generic character, on 

whose purposes resides on the necessity of more flexibility to the treatment of some sort of 

matters. The distinction between both is held to be less a qualitative question than one which 

involves the existence of different degrees of precision, complexity and clarity of the norms 

passed by the authorities. To respond the research questions proposed, a content analysis of the 

contributions made by participants in public hearings held by the Brazilian Securities Exchange 

Commission (CVM) is undertaken, in order to verify how these contributions are intended to 

change each of these normative dimensions and how regulators react to these pressures 

regulated. With this research, we hope to give a contribution to the comprehension of the 

dynamics of the mechanisms of public participation and of the impacts that their 

implementation may imply in the legislation passed by the regulators.   

 

 

Keywords: Regulatory law. Rulemaking. Participation. Rule types. Rules. Standards.   
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

1.1. Apresentação do tema  

 

 

A adoção do modelo de agências, inspirado no estado administrativo1 americano e 

trazido ao Brasil pelas reformas da década de 90, introduziu relevantes mudanças nos âmbitos 

dos direitos administrativo e constitucional brasileiros. Dentre estas mudanças, destaca-se o 

surgimento de entidades conhecidas como agências reguladoras, dotadas, formalmente, de 

prerrogativas que lhes garantiriam maior independência em relação ao poder executivo e de 

poderes normativos e judicantes sob determinados setores econômicos. Moveu-se a 

administração pública brasileira, de um modelo de burocracia centralizado, em direção a uma 

administração policêntrica2, ainda que seja questionável a existência, no cenário nacional, de 

uma verdadeira estrutura de estado administrativo nos moldes dos Estados Unidos3. 

 Juntamente com estas mudanças, vieram também as críticas e discussões acerca da 

juridicidade do novo modelo. Questionamentos, tanto no Brasil quanto no estrangeiro 4 , 

remetem a certas características das agências que desafiam os tradicionais modelos da 

tripartição de poderes e do executivo unitário, caracterizado pelo papel do chefe do executivo 

como autoridade máxima da administração. Objetos frequentes da crítica são as disposições 

                                                
1 Em linhas gerais, o que aqui se chama de “estado administrativo” corresponde ao modelo de administração 

pública americano, fundado na utilização de entidades administrativas descentralizadas e independentes, 
denominadas de forma geral de “agências”, as quais são dotadas de poderes legislativos, executivos e judicantes. 

Sobre o tema do estado administrativo ver: LAWSON, Gary S. The rise and rise of the administrative state, 

Harvard Law Review, v. 107. n.6., p.1231-1254, 1994; e GUERRA, Sérgio. Separação de poderes, executivo 

unitário e estado administrativo no Brasil, Revista Estudos Institucionais, vol. 3, n.1, p.123-152, 2017.       
2 O conceito de “administração polícêntrica” aqui utilizado se contrapõe ao conceito de administração 

hierarquizada. Remete-se, assim, à ideia de uma administração pública não mais submissa ao poder hierárquico 

do chefe do poder executivo. Sobre o tema, ver: CHEVALLIER, Jacques. O estado pós-moderno. Tradução 

Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum, 2009.   
3 GUERRA, Sérgio. Aperfeiçoando a regulação brasileira por agências: quais lições podem ser extraídas do 

sesquicentenário modelo norte-americano? In: GUERRA, Sérgio (org.). Teoria do Estado Regulador. Curitiba: 

Juruá, 2015. e GUERRA, Sérgio. Separação de poderes, executivo unitário e estado administrativo no Brasil, 
Revista Estudos Institucionais, vol. 3, n.1, p.123-152, 2017.       
4 : LAWSON, Gary S. The rise and rise of the administrative state, Harvard Law Review, v. 107. n.6., p.1231-

1254, 1994; HAMBURGUER, Philip. Is administrative law unlawful?. Chicago: University of Chicago Press, 

2015. No Brasil, ver a crítica de Celso Antônio Bandeira de Mello à disciplina dos mandatos dos diretores de 

agências e à “delegação legislativa”. MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 

27.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 178-180 e 362-368. As críticas, contudo, não se limitam ao aspecto 

doutrinário. No Brasil, as características e atribuições das agências reguladoras foram objeto de contestação 

judicial perante o Supremo Tribunal Federal, vide a ADI 1668. Conquanto ainda esteja pendente o seu 

julgamento, é notório que muitos dos argumentos levantados na ação ecoam as divergências doutrinárias a seguir 

apontadas.  
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sobre a garantia de independência das agências (notadamente aquela sobre os mandatos dos 

diretores), e, ainda, a atribuição de funções normativas a estas entidades5. É exatamente esta 

produção normativa por parte dos reguladores independentes, por vezes rotulada como 

verdadeira “delegação legislativa”6, que será objeto do presente estudo.      

 Quer se entenda o fenômeno da delegação como constitucional ou não, o fato é que ele 

existe e tem desempenhado um papel relevante no contexto brasileiro. Tomando como base 

somente a produção normativa das agências reguladoras, o que se verifica é que estas entidades 

têm emitido normas numa quantidade superior à do Congresso Nacional. Estas normas, por 

vezes, são precedidas de procedimentos participativos, sob a alcunha de audiências ou consultas 

públicas, ou, ainda de forma mais genérica, mecanismos de participação, nos quais os seus 

textos base são submetidos ao escrutínio dos representantes do setor regulado e da sociedade 

em geral7. 

 A utilização de mecanismos de participação em processos de produção normativa de 

órgãos reguladores é vista pela literatura como instrumento de legitimação e promoção de 

accountability. Como observam Baldwin, Cave e Lodge, a era do “Estado Regulador” trouxe 

consigo a proliferação de instituições não submetidas à influência direta da política eleitoral, 

fragmentando e descentralizando responsabilidades, criando assim desafios para a prestação de 

contas da administração perante a sociedade. Como resultado, soluções de ordem procedimental 

passaram a ser aventadas para fins de promoção de maior participação da sociedade nos 

processos de tomada de decisão dos reguladores8. Conforme Golden, foi nesse sentido que a lei 

americana de processos administrativos, o Administrative Procedure Act, determinou a 

realização de procedimentos participativos, denominados notice and comment, no curso das 

atividades de produção normativa das agências dos Estados Unidos9.   

                                                
5 É curioso notar, entretanto, que o fenômeno da delegação transcende a mera atuação das agências reguladoras, 

sendo verificado em outros órgãos integrantes da administração pública, como os casos dos conselhos 

profissionais, do TSE, do CNJ. O fenômeno é apresentado por Cyrino em: CYRINO, André. Delegações 

Legislativas, Regulamentos e Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 33.  
6 CYRINO, André. Delegações Legislativas, Regulamentos e Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 

2018, p.41-46 
7 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; MARTINS, Fernanda. Os Mecanismos de Participação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. Revista Brasileira de Políticas Públicas, vol. 8, n. 3, 2018, p. 342-368. 

Disponível em: < https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5738>. 
8 BALDWIN, R. CAVE, M. LODGE, M. Understanding Regulation: theory, strategy and practice. second 

edition. Oxford: Oxford University Press, 2012, p.338-341. 
9 GOLDEN, Marissa Martino. Interest Groups in the Rule-Making Process: who participates? Whose voices get 

heard? Journal of Public Administration Research and Theory, vol 8, n. 2, p. 245-270, 1998. 
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 Os mecanismos de participação, de acordo com Kerwin e Furlong 10 , além de 

contribuírem com a legitimação das normas emanadas das autoridades administrativas, também 

teriam outras utilidades. Para eles, estes procedimentos possuiriam a função de promover maior 

racionalidade decisória, na medida em que permitiriam aos reguladores colher informações 

necessárias à produção normativa diretamente do seu público-alvo. Dado que os reguladores 

não são oniscientes e, raramente, possuem toda a informação necessária para o exercício de 

suas funções normativas, a participação do público, notadamente dos regulados, contribuiria 

para o preenchimento dos desníveis de conhecimento em relação ao setor privado. Uma melhor 

compreensão do funcionamento do setor regulado, portanto, habilitaria os reguladores à 

emissão de normas de maior qualidade e, consequentemente, com mais credibilidade perante 

os agentes de mercado. Ademais, a informação obtida em procedimentos participativos também 

adiantaria ao regulador os desafios que este teria pela frente quando da emissão da norma, na 

medida em que as contribuições refletiriam uma maior ou menor resistência dos regulados aos 

atos normativos em processo de construção.     

 Diante da existência, no Brasil, de procedimentos de produção normativa que utilizam 

mecanismos de participação e que disponibilizam de forma pública os comentários dos 

participantes e as respostas dos reguladores, tem sido possível a realização de pesquisas 

empíricas sobre a dinâmica dos processos de edição de normas por parte dos órgãos 

reguladores. As preocupações centrais destes trabalhos dizem respeito, no mais das vezes, à 

identidade dos participantes e ao impacto das suas contribuições nos textos base da norma, que 

servem de objeto para os comentários, indicando, de forma geral, a predominância dos 

regulados nestes ambientes participativos11. Via de regra, tem-se identificado que a maior parte 

das contribuições feitas e aceitas, são realizadas por agentes pertencentes aos setores 

econômicos mais diretamente sujeitos aos poderes normativos dos reguladores. Mas como 

exatamente estas contribuições impactam no processo de produção normativa dos órgãos 

reguladores? A presente pesquisa pretende avançar neste sentido. 

Desta forma, duas são as perguntas de pesquisa que aqui se pretende responder: de que 

forma os comentários dos participantes nos processos de produção normativa visam a impactar 

                                                
10 KERWIN, Cornelius; FURLONG, Scott R. Rulemaking: how government agencies write law and make 

policy. SAGE Publications, 2019, p. 163-164. 
11 Exemplos disso podem ser verificados nas pesquisas de Mariana Batista da Silva (SILVA, Mariana Batista da. 

Mecanismos de participação e atuação de grupos de interesse no processo regulatório brasileiro: o caso da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Revista de Administração Pública [on-line]. v. 46, n. 4, p. 

969-992, 2012) e de Natasha Salinas e Fernanda Martins (SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; MARTINS, 

Fernanda. Os Mecanismos de Participação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Revista Brasileira de 

Políticas Públicas, vol. 8, n. 3, 2018, p. 342-368. Disponível em: 

< https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5738>). 
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as formulações linguísticas das normas emitidas pela autarquia? Como o regulador reage a esta 

tentativa? Integrando os comentários dos participantes ou rejeitando-os? 

Dada a impossibilidade de analisar todos os órgãos que, de alguma forma, exercem 

funções regulatórias e normativas no país, foca-se aqui em um regulador específico: a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), autarquia especial responsável pela normatização e supervisão 

do mercado de capitais brasileiro.  

 A CVM constitui um caso curioso de órgão regulador no contexto brasileiro. Criada em 

1976 pela lei 6.385, sua existência precede a das autarquias atualmente consideradas como 

agências reguladoras. Formalmente, por mais que se encontrem manifestações na literatura de 

que a CVM seria também uma agência reguladora, ou pelo menos assim deveria ser 

considerada 12 , a autarquia não é tratada como tal. Assim foi definido pela Lei Geral das 

Agências Reguladoras (Lei 13.848/2019), que incluiu no conceito apenas as seguintes entidades 

autárquicas: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

Agência Nacional de Águas (ANA), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional do Cinema (Ancine), 

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a recém criada  Agência Nacional de Mineração 

(ANM). Todas estas agências, em conformidade com a lei, foram submetidas a um regime 

jurídico comum, o qual não se aplica à CVM.  

 A ausência de enquadramento formal da CVM enquanto agência reguladora, no entanto, 

não afasta as semelhanças existentes entre esta e as autarquias assim consideradas. É o que se 

depreende dos artigos 5º e 8º da Lei n. 6.385/76 que conferem à instituição a característica de 

autarquia especial, dotada de autoridade administrativa independente, sem subordinação 

hierárquica, com mandatos fixos e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e 

orçamentária, bem como poderes regulamentares e fiscalizatórios. Portanto, em que pese não 

seja considerada legalmente uma agência reguladora, é inegável que a CVM exerce funções 

regulatórias sobre o mercado de capitais, decorrentes de seu poder de polícia sobre os agentes 

atuantes no setor.  

 Em conformidade com o art. 8º, § 3º da Lei n. 6.385/76 e disposições do seu regimento 

interno, é dada à CVM a possibilidade de, por ocasião da formulação de ato normativo, publicar 

o projeto para o recebimento de sugestões de eventuais interessados. Logo, diferentemente do 

                                                
12 PARENTE, Norma Jossen. Mercado de Capitais. Coleção Tratado de Direito Empresarial, vol.6 (coord. 

Modesto Carvalhosa). 2.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 98-99.  
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regime de outras agências reguladoras, a realização de processos de participação para a emissão 

de normas na CVM é voluntária13. Não obstante, entre os anos de 2004 e 2019, podem ser 

verificados no sítio eletrônico da autarquia não menos que 280 registros de audiências públicas 

realizadas, o que revela uma cultura interna de utilização de mecanismos de participação. Desta 

forma, apresenta a autarquia um vasto material passível de análise, permitindo uma avaliação 

acurada dos seus processos internos de produção de normas.  

 

 

1.2. Justificativa e Hipóteses  

 

 

Retomando as perguntas de pesquisa, pretende-se aqui avaliar como as contribuições 

feitas em mecanismos de participação tentam impactar nas formulações linguísticas das normas 

expedidas pelo regulador. Mas exatamente o porquê isso é relevante? Do ponto de vista deste 

trabalho, a estrutura linguística é relevante porque marca a distinção entre duas espécies de 

normas: as regras e os standards. A distinção, conquanto não seja tão comum na literatura 

nacional, é bastante comum na literatura do direito britânico e norte-americano14 e possui 

alguma relevância dentro do contexto dos usos de normas como instrumentos regulatórios.  

 Regras, conforme Jowell, constituem direções gerais15, nas quais consequências legais 

são atribuídas à ocorrência ou não ocorrência de um determinado evento ou situação. Tanto as 

                                                
13 Em verdade, como se terá apresentará mais adiante, a própria CVM, por meio de portaria de sua diretoria, 

determina a integração dos mecanismos de participação aos seus processos de produção normativa. O “voluntário”, 
refere-se meramente a ausência de determinação legal por meio da Lei n° 6.385/76. 
14 No inglês “rules” e “standards”. Importa destacar, para fins de esclarecimento, que não há na língua 

portuguesa uma tradução canônica para o termo “standard” como um tipo de norma, motivo pelo qual se prefere, 

aqui, manter o uso da palavra na língua inglesa. A ideia de “standard”, entretanto, remeteria à de uma regra que 

contenha em sua estrutura linguística conceitos jurídicos indeterminados, em contraposição às regras com 

conceitos jurídicos determinados ou claros, que receberiam o nome de “rules” ou ainda, de forma mais 

específica “precise rules”. A opção de tradução do termo “rule” como “regra”, importa, portanto, em um uso da 

palavra “regra” de forma mais restritiva do que aquele tradicionalmente feito pela doutrina pátria. A distinção 

entre “regras”, da forma como aqui entendidas, e “standards”, também não é idêntica àquela que separa regras e 

princípios, talvez mais conhecida no direito brasileiro. Como se terá a oportunidade de detalhar, tanto as regras 

quanto os standards possuem uma mesma estrutura lógica, podendo ser diferenciados apenas a partir dos 
elementos linguísticos de sua composição.  
15 No original, o autor faz menção a “direções gerais concretas”. A adição do adjetivo “concreto” à definição 

parece um tanto imprecisa quando se considera a caracterização mais comum das regras como “gerais e 

abstratas”, vez que não fazem menção a casos concretos, mas classes de situações. É possível que, por 

“concretude”, o autor queira se referir, no caso, à “especificidade” das regras em relação aos standards. 

Independentemente disso, a generalidade das regras é uma característica que lhes é frequentemente atribuída por 

autores de teoria do direito (nesse sentido, SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical 

examination of rule-based decision-making in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p, 17-18.). 

Perceba-se, como será apresentado mais adiante, que problema similar ocorre na definição de “standards” 

oferecida pelo autor (i.e. em que sentido se pode dizer que um standard é mais geral que uma regra). Não se 
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consequências quanto os fatos que devem as preceder, são dispostos de forma bem definida. 

Possuem natureza impessoal, podendo ser aplicadas “sem consideração ao indivíduo”, ou seja, 

dependem meramente da concretização das situações de fato nelas descritas, ainda que não se 

possa considerar que este processo seja completamente automático16.  

 Em contrapartida, os standards remeteriam a diretivas de caráter mais geral que as 

regras, cujo propósito residiria na necessidade de maior flexibilidade para o tratamento de 

determinadas matérias. Tomando como exemplo as normas de trânsito, enquanto uma regra 

definiria os limites máximos de velocidade para o tráfego em uma via, um standard 

determinaria que os motoristas dirigissem “com o devido cuidado”. Desta forma, para além da 

tarefa de conhecer os fatos em uma determinada situação e de realizar a sua subsunção à 

hipótese fática contida na norma, derivando assim a consequência, a aplicação de um standard 

envolveria considerações qualitativas com relação às consequências prováveis da decisão e/ou 

suas justificativas morais 17 . Ou seja, os standards permitiriam ao decisor uma abordagem 

finalística (purposive) e mais flexível18, abrindo a ele a possibilidade de uma decisão mais 

ajustada ao caso concreto. 

 Sistemas jurídicos geralmente contêm mistos de regras e standards. Diferenças na 

utilização de cada um destes tipos de norma possuem implicações práticas, tanto no plano 

jurídico quanto no âmbito econômico. Juridicamente, a utilização de regras é associada à 

redução da discricionariedade por parte dos administradores19. No plano econômico, por sua 

vez, regras e standards podem ser vistos como mecanismos capazes de orientar as decisões de 

seus implementadores e dos agentes de mercado a que se destinam, de forma a promover, a 

depender da situação, resultados eficientes ou ineficientes20.  

 O que se pode concluir da literatura sobre a matéria é que, do ponto de vista do 

regulador, tanto as regras quanto os standards possuem custos e benefícios que devem ser 

ponderados à luz dos casos concretos e dos objetivos de política pública almejados. Desta 

                                                
pretende aqui, portanto, tomar as definições do autor como definitivas, mas como meramente estipulativas, vez 

que representam, de forma mais ou menos precisa, a maneira com que o tema é apresentado pela literatura de 

direito administrativo. Reflexões posteriores se propõem a fazer adendos e esclarecimentos a estas definições.             
16 JOWELL, Jeffrey. Law and Bureaucracy: Administrative Discretion and the Limits of Legal Action. 

University Press of Cambridge, 1975, p.134-135.  
17 JOWELL, Jeffrey. Law and Bureaucracy: Administrative Discretion and the Limits of Legal Action. 

University Press of Cambridge, 1975, p.136-137. 
18 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 20. 
19 BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University 

of Oxford. Oxford, p.18. 1993. 
20 Nesse sentido: KOROBKIN, Russel B. Behavioral Analysis and Legal Form: Rules vs. Standards 

Revisited. Oregon Law Review, vol. 79, p. 23-60, 2000.; EHRLICH, Isaac. POSNER, Richard. An economic 

analysis of legal rulemaking (1974). Journal of Legal Studies, vol.3, n.1, p.257-286, 1974. 
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forma, a escolha dos tipos de normas constitui uma variável relevante no processo decisório 

normativo dos órgãos de regulação, sejam eles ou não reputados como agências reguladoras. 

Mas e do ponto de vista dos regulados? Haveria a preferência por regras ou por standards? 

 A hipótese que aqui se pretende testar é a de que os regulados tenderão a tentar (e em 

alguma medida conseguir) influenciar o processo de produção normativa de forma a favorecer 

características de normas do tipo regra no processo regulatório. Isso por conta das regras serem 

diretivas mais claras e que promovem mais certeza quanto ao seu conteúdo e maior 

previsibilidade no processo de aplicação21, potencialmente reduzindo custos de aprendizado e 

de transação.   

 Com relação aos reguladores, o tipo de comportamento que se pode esperar deles é 

menos claro. Isso porque, como são ao mesmo tempo formuladores e aplicadores de normas, 

há uma aparente ambiguidade com relação aos incentivos para o uso de um tipo de norma ou 

de outro. A escolha pela formulação de regras, como dito, implica custos mais altos associados 

à coleta da informação necessária na fase de produção normativa. Por outro lado, a opção por 

standards conduz ao aumento de custos no momento de aplicação da norma, ainda que, 

eventualmente, isso possa ser compensado pelo fato de que, por serem mais flexíveis, eles 

viabilizem maior congruência entre a aplicação e suas finalidades. Estudos empíricos 

envolvendo reguladores diversos apresentam resultados discrepantes sobre as preferências dos 

aplicadores das normas, ora demonstrando a predileção por regras claras e precisas, que 

facilitam a utilização de estratégias de persecução via procedimentos adversariais, ora por 

standards que lhes conferem maior flexibilidade e aumentam a sua capacidade de adaptação a 

variados tipos de situações22.  

Tendo em vista este quadro, é difícil determinar ex-ante o tipo de norma preferido pelos 

reguladores e como, por conseguinte, estes tenderiam a reagir diante das preferências 

expressadas pelos regulados em processos de produção normativa. Não obstante, é interessante 

perceber que os estudos já desenvolvidos sobre a dinâmica dos processos de produção 

normativa no Brasil indicam uma tendência dos reguladores pela rejeição das propostas de 

alteração feitas pelos contribuintes. É o que demonstra o estudo empreendido por Silva, 

                                                
21 Nesse sentido, Baldwin menciona estudo desenvolvido no contexto dos Estados Unidos que indica que os 

regulados prefeririam normas que conferissem aos reguladores menor grau de discricionariedade e, 

consequentemente, que provessem maior grau de objetividade, imparcialidade e tratamento igual perante a lei. 

Dada a sensibilidade dos reguladores a estes pleitos, decorre que se faria uma opção por menor efetividade das 

normas em troca de maior accountability e respeito ao devido processo legal. BALDWIN, Robert. Rules and 

Government. Oxford: Clarendon Press, 2005, p. 183.  
22 BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University 

of Oxford. Oxford, p. 45. 1993.  
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tomando como amostra mecanismos de participação da Aneel, o qual identificou que 50,3% 

das contribuições realizadas são rejeitadas, contra os percentuais de 26,5% de aceitação parcial 

e 13,6% de aceitação total23. Situação similar parece ser demonstrada na pesquisa empreendida 

por Salinas e Martins com relação ao impacto de contribuições em processos de produção 

normativa na ANS, com a ressalva de que, nesse caso, como indicam as próprias autoras, os 

resultados possam ser não representativos devido à baixa disponibilidade de relatórios resposta 

a processos de produção normativa e do fornecimento, nos relatórios existentes, de diversas 

respostas de baixa clareza pela agência24. Tais dados podem indicar um possível viés, por parte 

das agências, em preservar os elementos já constantes em suas propostas de norma, em 

detrimento das sugestões feitas em processos participativos. Baseado nestes dados, formula-se 

a hipótese de que, independentemente das alterações nas normas propostas pelos contribuintes, 

a CVM tenda a negar um percentual alto das sugestões por eles realizadas, de forma a manter 

o texto base da norma o mais próximo daquele apresentado para comentários do público.  

Deste modo, este trabalho pretende testar, a partir de estudo empírico, como os 

participantes das audiências públicas para produção normativa buscam influenciar as normas 

emanadas pela autarquia, modificando a sua estrutura, e como os reguladores reagem a esta 

tentativa, se aquiescendo às sugestões feitas pelos participantes ou rejeitando-as.  

 

 

1.3. Metodologia 

 

 

Para responder às perguntas propostas e testar as hipóteses acima delineadas, pretende 

a presente pesquisa empreender uma análise empírica quantitativa e qualitativa das 

contribuições formuladas pelos agentes de mercado nas audiências públicas da CVM, bem 

como das respostas oferecidas pelo regulador, de forma a verificar o conteúdo das contribuições 

realizadas e a aceitação (ou não), pelo regulador, dos comentários disponibilizados. A fim de 

cumprir tal tarefa, utiliza-se o método da análise de conteúdo, assim entendido, nas palavras de 

Laurence Bardin, como:  

 

                                                
23 SILVA, Mariana Batista da. Mecanismos de participação e atuação de grupos de interesse no processo 

regulatório brasileiro: o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Revista de Administração 

Pública [on-line]. v. 46, n. 4, p. 969-992, 2012. 
24 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; MARTINS, Fernanda. Os Mecanismos de Participação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. Revista Brasileira de Políticas Públicas, vol. 8, n. 3, 2018, p. 342-368. 

Disponível em: < https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5738>.  
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens25. 

  

A premissa encampada é a de que a decisão de regular uma determinada matéria envolve 

mais do que meramente uma escolha sobre o conteúdo substantivo da regulação (em outras 

palavras, o que se pretende regular), abarcando também aspectos estruturais atinentes às 

normas. Diferentes tipos de normas permitem a obtenção de diferentes resultados regulatórios, 

daí decorrendo o fato de que, ainda que não necessariamente cientes do aparato teórico que 

permeia a discussão, os participantes realizam manifestações que afetam dimensões da 

linguagem das normas produzidas pelo regulador.  

 A análise que se pretende desempenhar, como já dito, toma como ponto de partida a 

distinção entre regras e standards. Estes tipos de normas, entretanto, não serão vistos aqui como 

categorias completamente excludentes. Descritivamente, como observa Korobkin, regras e 

standards podem ser melhor compreendidos como “pontos finais em um espectro” do que, 

essencialmente, como categorias dicotômicas. É dizer, uma norma em um determinado 

ordenamento jurídico, a depender da presença de determinados elementos, poderá se parecer 

mais com uma regra ou com um standard, sendo a diferença entre um e outro mera questão de 

grau26. O problema metodológico, portanto, é identificar que elementos são relevantes para a 

classificação de uma dada norma em uma das duas categorias e como as sugestões textuais 

oferecidas pelos regulados para aprimoramento dos textos normativos tendem a modificar estes 

elementos.  

 Aqui, utilizar-se à o esquema teórico proposto por Black para fins de identificação dos 

elementos que compõem as normas. Combinada a análise jurídica com a linguística, conforme 

a autora, poder-se-ia dizer que tanto regras como standards possuem quatro dimensões: (i) 

substância e escopo, (ii) caráter, (iii) status e sanção e (iv) estrutura27. 

 As primeiras duas dimensões acima descritas remetem à própria estrutura lógica das 

regras. É relativamente sedimentada na literatura jurídica a noção de que as normas28 podem 

ser descritas por uma  proposição na qual dada a ocorrência de determinados pressupostos 

                                                
25 BARDIN, Laurance. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, p. 48. 
26 KOROBKIN, Russel B. Behavioral Analysis and Legal Form: Rules vs. Standards Revisited. Oregon Law 

Review, vol. 79, p. 23-60, 2000. 
27 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 21.  
28 Como se indicará brevemente adiante, esta descrição não se aplica às espécies normativas denominadas 

princípios.  
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factuais devem-se seguir certas consequências jurídicas29. Aos pressupostos factuais e à sua 

maior ou menor abrangência relativa corresponde a categoria “substância e escopo”. Já 

prescrição que se insere na consequência jurídica, seja ela atributiva de uma proibição, de uma 

permissão ou de um dever jurídico, corresponde a categoria denominada “caráter”30. 

 A terceira dimensão, “status e sanção”, diz respeito ao contexto em que a norma se 

insere no sistema jurídico. Normas podem estar contidas na constituição, nas leis, em atos 

normativos secundários ou mesmo em estatutos de associações profissionais, podem estar 

associadas a sanções cíveis, penais ou administrativas que podem, por sua vez, ser de diversas 

naturezas, indo desde o pagamento de multa até uma mera publicização do fato da violação da 

norma31.  

 A quarta dimensão, que é aquela que mais interessa neste trabalho, é a da estrutura 

linguística da norma. Esta, por sua vez, possui outras três subdimensões, a saber: (iv.i) 

precisão/vagueza, que se refere ao grau de especificação dos antecedentes e consequentes da 

norma; (iv.ii) complexidade/simplicidade, que se refere ao número de situações factuais 

expressas no texto que estejam envolvidas na verificação da aplicabilidade da regra; (iv.iii) 

clareza/opacidade, que diz respeito ao grau em que os destinatários da norma são capazes de 

compreender os comandos gerais nelas contidos32.    

 A análise de conteúdo aqui proposta, portanto, consistirá na verificação de como as 

contribuições dos agentes de mercado modificam estas dimensões e de como o regulador 

responde a estas tentativas, tendo como foco especial os indicadores relacionados à estrutura 

linguística das normas. É a partir da dimensão da linguagem, conforme Black, que é possível a 

diferenciação entre regras ou um standard, de forma que, no geral, quanto mais simples, mais 

vaga e mais opaca for uma norma, mais ela se aproximará deste modelo de norma. Em sentido 

contrário, quanto mais precisas, complexas e claras as normas, mais elas poderão ser 

consideradas regras33.   

 A fim de proceder à análise de conteúdo , construiu-se uma base de dados a partir dos 

documentos disponibilizados pela CVM em seu site institucional, relativos às audiências 

                                                
29 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p.80-81.; LARENZ, Karl. 

Metodologia da Ciência do Direito. 3.ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p.351.; SCHAUER, 

Frederick. Formalism. The Yale Law Journal, Vol. 97, No. 4 (Mar., 1988), pp. 509-548.; GOTTLIEB, Gidon. 

The logic of choice: an investigation of the concepts of rule and rationality. Nova York: Macmillan 

Company. 1968.   
30 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.22. 
31 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.22.  
32 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.22. p.22-23. 
33 BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University 

of Oxford. Oxford, p.1. 1993, p. 28-29.  
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públicas realizadas em seus processos de produção normativa. De uma forma geral, os 

processos de produção normativa da autarquia que envolvem participação resultam nos 

seguintes elementos documentais: (i) editais de audiência pública, os quais contém a minuta 

original a ser submetida aos comentários; (ii) as contribuições feitas pelos participantes; (iii) os 

relatórios de resposta da autarquia; e (iv) os produtos finais das audiências, ou seja, as normas 

editadas. Os relatórios servirão aqui como o principal documento de análise, vez que é nele que 

são agrupadas as contribuições de todos os participantes e oferecidas as respostas pela CVM.  

A partir dos relatórios é possível individualizar as pessoas ou grupos de pessoas que 

contribuíram para a audiência, quantas contribuições cada pessoa realizou, seu conteúdo, e, por 

fim, se a contribuição foi acatada ou não pela agência e incorporada ao texto final da norma 

editada. A unidade “contribuição”, assim entendida como a sugestão ou conjunto de sugestões 

feitas pelos participantes, conforme agrupadas pela agência no relatório, servirá como unidade 

de registro. Isto é, em análise de conteúdo, “a unidade de significação codificada e 

correspondente ao segmento de conteúdo considerado unidade de base, visando a categorização 

e a contagem frequencial”34. A partir daí verifica-se o conteúdo desta contribuição, buscando-

se identificar e quantificar o que exatamente aquela contribuição tenta modificar nos 

dispositivos normativos presentes no projeto de norma da autarquia. Para tanto, servirão como 

variáveis do banco as dimensões das normas acima apresentadas. Por fim, verifica-se como a 

agência respondeu à contribuição realizada, acatando ou rejeitando a proposta, e se houve ou 

não impacto no texto final.  

 Dadas as limitações de tempo da presente pesquisa e a extensão dos relatórios de 

contribuição, não será possível a análise integral de todas as audiências públicas realizadas pela 

CVM. Portanto, a presente pesquisa adotará uma amostra aleatória do conjunto de audiências 

disponíveis como base de análise.  

    Através dos procedimentos aqui delineados, pretende-se identificar: (i) se há a 

preferência, por parte dos participantes, por uma determinado tipo de norma; (ii) se estas 

preferências, uma vez expressas nos comentários, são integradas ao texto pelo regulador ou se, 

por outro lado, prevalece o texto já previamente formulado. Com isso, podem-se fazer algumas 

reflexões sobre como a participação influencia na qualidade das normas emitidas pelos 

reguladores. O que estas preferências nos dizem acerca do comportamento dos participantes e 

seus objetivos ao fazer contribuições em audiências públicas da CVM? Que possíveis 

                                                
34 BARDIN, Laurance. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 
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implicações podem decorrer da integração das preferências dos regulados por um determinado 

tipo de norma? É o que se discute brevemente, ao final, à luz dos resultados obtidos.  
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2. NORMAS, REGRAS E STANDARDS: DEFINIÇÕES INICIAIS  

 

 

2.1. Apresentação 

 

 

 Sistemas jurídicos são compostos por um conjunto diversificado de regras. Tais regras, 

como observa Marmor, podem ter diferentes origens 35  e, pode-se acrescentar, diferentes 

finalidades 36 . Uma quantidade significativa e relevante de regras é expedida pelo poder 

legislativo. O judiciário, ao emitir decisões vinculantes, também contribui para a produção de 

regras. Por fim, têm-se as regras emitidas pelo poder executivo e por entidades a ele vinculadas, 

dentre as quais as têm-se os reguladores independentes genericamente denominados 

“agências”.  

O presente trabalho tem por foco as regras administrativas produzidas pela Comissão 

de Valores Mobiliários, autarquia federal brasileira responsável pela regulação do mercado de 

capitais. Mais especificamente, foca-se aqui nos usos administrativos de diferentes tipos de 

regras como instrumentos de regulação e em como os participantes em processos de produção 

normativa tentam influenciá-los. Por “tipos de regras”, remete-se aqui à distinção feita pela 

doutrina de países de língua inglesa entre regras precisas e os standards vagos. Pretende-se 

neste capítulo, preliminarmente, estabelecer uma diferença entre ambas estas espécies 

normativas e discutir o porquê de sua relevância.  

Para tanto, segue-se o seguinte plano de trabalho: Nas três primeiras seções, busca-se 

estabelecer algumas premissas gerais sobre as regras e o seu funcionamento. Em primeiro lugar, 

desenvolve-se algumas distinções preliminares entre as espécies normativas. Com isso, busca-

se distinguir não apenas os conceitos de regras e standards, mas também estes do conceito de 

princípio. Na seção seguinte, dada a verificação de que a distinção entre regras e standards 

reside no plano de suas formulações linguísticas, estabelecem-se algumas premissas sobre a 

relação entre direito e linguagem que guiarão a presente investigação. Por fim, analisa-se a 

relação entre as regras e o atributo da generalidade, e como esta relação marca o raciocínio com 

base em regras.  

                                                
35 MARMOR, Andrei. The Language of Law. 1.ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 11.  
36 Baldwin refere-se ao uso de normas como “instrumentos de governo”, referindo-se ao conjunto de normas 

“secundárias” e “terciárias” emitidas por entidades da administração ligadas ao poder executivo, no exercício de 

suas funções. BALDWIN, Robert. Rules and Government. Oxford: Clarendon Press, 2005, p. 3.  
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No penúltimo tópico, se estabelece um modelo analítico para a classificação das normas 

entre os conceitos de regra e standard. Com algumas modificações, este modelo remonta à 

classificação dos elementos das regras proposta por Julia Black e servirá como base para o 

estudo empírico que se relatará no terceiro capítulo desta pesquisa.  Feitas todas as distinções 

cabíveis, o último tópico investiga como os usos de regras e standards podem impactar nos 

objetivos substantivos almejados pelos reguladores ao produzir textos normativos destinados 

ao público.  

 

 

2.2. Da distinção entre princípios, regras e standards  

 

 

Ao classificar as normas em diferentes espécies faz-se necessário, preliminarmente 

delimitar de forma mais ou menos precisa quais os elementos que caracterizam cada espécie e 

que permitem diferenciá-las umas das outras. No caso da distinção entre regras e standards, 

nem sempre fazer esta diferenciação é simples. Uma das razões é que, por vezes, se sobrepõe a 

ela uma segunda classificação, mais conhecida na literatura nacional, que contrapõe às regras 

um conjunto de normas conhecidas como princípios. Como se buscará apresentar, a depender 

do que se entenda por princípio, as dicotomias entre regras e standards e regras e princípios 

não correspondem uma à outra. Enquanto regras e princípios podem ser diferenciados 

qualitativamente, a diferença entre regras e standards se dá no plano da linguagem, em função 

da maior precisão e clareza dos conceitos dispostos em sua formulação.  

 A distinção entre princípios, regras e standards nem sempre é feita de forma clara e 

consistente na literatura de direito administrativo. Black, por exemplo, simplesmente equipara 

a distinção entre regras e standards àquela feita por Dworkin entre regras e princípios37. Jowell, 

por sua vez, trata os princípios, as regras e os standards como três tipos ideais de guias 

decisórios em processos adjudicativos 38 . Os princípios constituiriam parâmetros morais 

normativos pelos quais as regras poderiam ser avaliadas, sendo frequentemente expressados em 

                                                
37 BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University 

of Oxford. Oxford, p.1. 1993, p. 12. 
38 O termo adjudicação, conforme o autor, refere-se, de forma geral, a processos decisórios em que é franqueada 

a participação dos afetados, de forma que estes possam produzir provas e apresentar argumentos, por meio de um 

determinado número de dispositivos processuais. Dado que o modelo pressupõe a imparcialidade do decisor, 

pressupõe-se também que ele disponha de instrumentos decisórios que permitam generalização e aplicação igual 

a todos os casos semelhantes. Em outras palavras, pressupõe a existência de princípios, regras e standards. 

JOWELL, Jeffrey. Law and Bureaucracy: Administrative Discretion and the Limits of Legal Action. 

University Press of Cambridge, 1975, p. 25.  
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máximas do tipo “ninguém pode se aproveitar da própria torpeza”. Já as regras constituiriam 

direções gerais concretas, nas quais se estabeleceria a relação entre uma consequência legal e a 

ocorrência de um determinado fato, ambos bem definidos. A terceira espécie normativa, os 

standards, se diferenciariam das regras pelo seu maior grau de generalidade, vez que seriam 

compostos por conceitos mais vagos, os quais exigiriam, para a sua aplicação, apreciações 

qualitativas dos fatos à luz de suas possíveis consequências e justificações morais39. Tais 

definições, contudo, parecem ser pouco precisas e não esclarecem de forma suficiente a 

distinção entre as diferentes espécies normativas. Em que sentido se pode afirmar que as regras 

são “concretas” e os standards são “mais gerais” que as regras? É a distinção entre eles uma 

questão de grau ou há uma diferença qualitativa? Como exatamente os standards se diferenciam 

dos princípios e os princípios das regras? 

 Conforme Alexy, a discussão sobre a distinção entre regras e princípios é antiga e 

diferentes critérios são utilizados para distinguir ambas as espécies normativas. De uma forma 

geral, tomando como base os vários critérios, podem ser depreendidas três teses: (i) a tese de 

que a tentativa de diferenciação entre princípios e regras é fadada ao fracasso, na medida em 

que os diversos critérios distintivos poderiam ser combinados e recombinados de diversas 

formas, à vontade de quem classifica; (ii) a tese de que o que diferencia as regras e princípios é 

meramente uma questão de grau, sendo comumente evocado como critério diferenciador pelos 

defensores desta tese o nível de generalidade de cada uma das normas40; e (iii) a tese de que a 

distinção entre regras e princípios se dá não meramente por uma questão de grau, mas porque 

existe uma diferença qualitativa entre os dois tipos de norma41.  

 Uma tese que se pode afirmar qualitativa acerca da distinção entre normas e princípios 

é aquela apresentada por Dworkin42, para quem a distinção entre regras e princípios é uma 

distinção de caráter lógico. Ambas as espécies normativas, para o autor, impõem ao aplicador 

determinadas decisões sobre obrigações legais, mas se diferenciam pelo caráter das diretivas 

                                                
39 JOWELL, Jeffrey. Law and Bureaucracy: Administrative Discretion and the Limits of Legal Action. 

University Press of Cambridge, 1975, p. 133-137. 
40 Conquanto seja comum a menção ao grau de generalidade com critério diferenciador, observe-se que esta não 
é a única maneira de se diferenciar princípios e regras, seja de forma qualitativa ou em questão de grau. 

Conforme Alexy, uma lista de outros critérios pode ser elencada, dentre os quais destacam-se (i) a 

determinabilidade dos casos de aplicação, (ii) as formas de surgimento das normas, (iii) a referência à ideia de 

direito ou a uma lei jurídica suprema e (iv) a importância para a ordem jurídica. Ademais, princípios e regras são 

distinguidos por serem “regras ou razões para regras” ou ainda por serem “normas de argumentação ou de 

comportamento”. A conceituação de princípios e regras proposta pelo autor, como se verá adiante, não se vale de 

nenhum destes critérios. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, 

p. 87-89.     
41 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p.89-90.  
42 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, p.24-27.  
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que oferecem. As regras seriam, então, aplicáveis num modelo de tudo ou nada. Ocorridos os 

fatos descritos na regra, ou ela é válida, e por conseguinte as respostas que ela oferece devem 

ser aplicadas, ou ela não é válida e, portanto, é irrelevante para a decisão. Os princípios, por sua 

vez, operam de forma diversa. Eles não estabelecem um conjunto de condições a que se seguem 

consequências determinadas. Disso, decorre uma segunda diferença: a de que os princípios 

possuem uma dimensão de peso. Quando eles colidem, deve-se observar os pesos relativos dos 

princípios diante do caso concreto.  

 O próprio Alexy adere também a uma distinção qualitativa entre regras e princípios, a 

qual, em alguma medida, parte daquela apresentada por Dworkin. Princípios seriam, nessa 

concepção, mandamentos de otimização que determinam que algo seja feito na máxima medida 

do possível diante das condições jurídicas e fáticas existentes, podendo, portanto, ser satisfeitos 

em graus variados. Já as regras seriam caracterizadas por serem determinações no âmbito 

daquilo que é fática e juridicamente possível e teriam por característica ser sempre satisfeitas 

ou não satisfeitas. A caracterização de regras e princípios desta maneira tem algumas 

consequências práticas que se revelam bastante relevantes, sobretudo no que tange ao 

tratamento da colisão entre estes diferentes normativos. Assim, os conflitos de regras podem 

ser solucionados apenas se numa delas se introduza uma cláusula de exceção que elimine o 

conflito. Caso isso não seja possível, restará que uma das regras deverá ser extirpada do 

ordenamento jurídico, perdendo sua validade43. Já nas colisões entre princípios ocorre situação 

diferente: um dos princípios terá, diante do contexto concreto, que ceder. No entanto, o 

princípio que cede não é declarado inválido, nem sobre ele incide uma cláusula de exceção. O 

que se reconhece, meramente, é que naquele caso um princípio teve mais peso do que o outro, 

o que pode ser decidido de forma diferente em um caso diverso44. 

 Descabe entrar em detalhes, para fins do presente trabalho, em minúcias relacionadas à 

ponderação e às regras aplicáveis em casos de colisão de princípios. No entanto, parece óbvio 

aqui que existem diferenças notórias entre o que se designa por regra e por princípio. Nem 

sempre tão claro é o uso do termo “standard”. Numa certa acepção, é possível dizer que também 

                                                
43 Para ser mais preciso, o caráter “definitivo” das regras na teoria de Alexy recebe algumas ponderações. Isso 

porque, conforme o autor, é possível estabelecer uma cláusula de exceção em uma regra quando da decisão de 

um caso, o que pode decorrer, por exemplo, em razão da decorrência de um princípio. Portanto, em certas 

circunstâncias, assim como os princípios, as regras perdem o seu caráter definitivo e adquirem um caráter prima 

facie. Contudo, o caráter prima facie que as regras adquirem é diferente daquele dos princípios. Uma regra não é 

superada em um caso concreto meramente quando se atribui peso maior a um princípio, sendo necessário que 

sejam superados também os “princípios formais”, aqueles que estabelecem que as regras que tenham sido criadas 

por autoridades legitimadas devem ser obedecidas. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. 

São Paulo: Malheiros, 2015, p. 104-105.      
44 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 90-91. 
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os standards se diferenciam qualitativamente dos princípios. Em verdade, a designação de 

“standard” é frequentemente atribuída, na literatura45, a determinadas normas cuja estrutura e 

modo de aplicação são iguais aos das regras. A diferença específica residiria na sua formulação 

linguística: enquanto as regras são veiculadas em linguagem precisa e clara, os standards se 

caracterizam pela presença de expressões vagas e gerais, que frequentemente designam valores 

e que abrem mais espaço para a realização de juízos avaliativos por parte do aplicador. Trata-

se, como é frequentemente observado, de uma diferença de grau46. Daí porque, por vezes, ao 

invés de se diferenciar simplesmente “regras” de “standards”, faz-se referência à diferenciação 

entre “regras precisas” e “standards vagos’, dado que qualitativamente seriam ambos “regras” 

em sentido lato47.    

 Feitas estas ponderações, duas observações adicionais podem ser feitas. A primeira é 

que, a despeito da clara separação teórica entre regras em sentido lato e princípios, nem sempre 

é simples identificar se, em determinado caso, a norma analisada é uma regra ou um princípio. 

Dworkin exemplifica essa situação a partir da primeira emenda da constituição americana, que 

dispõe que o congresso não poderá limitar a liberdade de expressão48. Seria esta disposição uma 

regra, hipótese em que seria tomada como “absoluta”, ou um princípio, que permitiria em certas 

situações a sua limitação? Ademais, por vezes, regras e princípios podem desempenhar uma 

mesma função, residindo meramente a distinção numa questão de forma49. É o caso das regras 

                                                
45 Larry Alexander e Kenneth Kress definem da seguinte forma a dicotomia regra/princípio: “Para propósitos 

dessa dicotomia (regra e princípio) de tipos de normas jurídicas, as regras – que podem incluir regras e padrões 

(a primeira dicotomia) – são identificadas por terem sido postuladas por uma instituição específica em uma 
época específica e em uma forma canônica específica. Além disso, as regras determinam como as transações que 

se enquadram em seus termos devem ser tratadas juridicamente. Inversamente, os princípios não possuem 

postulados e não têm uma forma canônica, embora, supostamente, reflitam e possam ser modificados por 

mudanças nas normas (regras) canônicas postuladas. Além disso, princípios não determinam resultados jurídicos 

em todos os casos em que se aplicam, embora possam influenciar os resultados jurídicos acrescentando peso 

normativo a um resultado em oposição a outro. ALEXANDER, Larry; KRESS, Kenneth. Contra os Princípios 

Jurídicos. In: MARMOR, Andrei (ed.). Direito e interpretação. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.421-423; 

Nesse sentido, ver também: MACCORMICK, Neil. Institutions of Law: an essay in legal theory. Oxford: 

Oxford University Press, 2009, p.30-31.  
46 SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. 1.ed. Cambridge: 

Harvard University Press, 2012, p. 189.  
47 O uso dos termos “regras precisas” e “standards vagos” é feito por Schauer. A qui, doravante, serão adotadas 

as formas abreviadas “regras” e “standards”. Quando se estiver fazendo referência a regras em sentido lato, será 

feita a respectiva indicação. SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal 

reasoning. 1.ed. Cambridge: Harvard University Press, 2012, p. 189.     
48 DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, p. 27.  
49 Nos termos propostos por Dworkin, pode-se dizer que estar normas operam logicamente como regras (dada 

uma determinada situação X seguem-se a consequência Y) e substancialmente como standards (uma vez que a 

para definir o que se enquadra na situação X é necessário o recurso a outros princípios e diretrizes pertencentes 

ao sistema jurídico). DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, p. 

28.  
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cujas formulações contém expressões vagas, como “razoável”, “negligente”, “significativo” e 

“injusto”, aqui denominadas de standards.   

A segunda observação é a de que, a despeito dos méritos que possuem as teorias dos 

princípios propostas por Dworkin e Alexy, aqui usadas para fins de diferenciação das espécies 

normativas, importa notar que estas teorias não constituem a única forma de descrever a 

natureza dos diferentes tipos de norma. Outros autores, a exemplo de Hart50 e Raz51 mantém 

que a distinção entre regras e princípios (ou pelo menos, no caso de Raz, entre regras e 

princípios que impõem obrigações aos seus destinatários) corresponde a uma distinção entre 

normas com diferentes graus de generalidade. Despiciendo dizer que, caso esta forma de 

caracterização de regras e princípios esteja correta, fica bastante difícil, senão impossível, 

distinguir princípios de standards, fazendo sentido do ponto de vista teórico equipará-los. Não 

é o objetivo do presente trabalho sustentar que esta definição de princípio é a correta ou que ela 

esteja equivocada. Contudo, considerando que o que aqui se pretende analisar são as regras 

criadas pela CVM no exercício de suas funções regulatórias e como os participantes afetam a 

suas formulações, e que a maioria esmagadoras das normas submetidas a processos de consulta 

pública são, originalmente, regras, faz pouca diferença se há ou não identidade entre os 

conceitos de princípio e standard. A questão aqui é de precisão terminológica: considerando 

que haja uma diferença qualitativa entre princípios e regras, nos termos propostos por Dworkin 

ou Alexy, standards e princípios não são a mesma coisa e isso deve ficar claro para a análise 

que segue. Portanto, deixam-se aqui de lado os princípios e segue-se com a contraposição entre 

regras e standards.     

 

 

2.3. Regras, estrutura e linguagem 

                                                
50 No pós-escrito do livro “O conceito de direito”. HART, H.L.A. O Conceito de Direito. São Paulo: Martins 

Fontes, 2009, p. 334-340.  
51 RAZ, Joseph. Legal principles and the limits of law. The Yale law Journal. Volume 81, p. 823-854, 1972. 

Uma observação aqui se faz relevante: no artigo supracitado, o termo “generalidade” não é usado diretamente 

por Raz. Ao invés disso, o autor utiliza o termo “generic”. A menção a “generalidade” é feita, em verdade, por 
Alexy, ao classificar o tipo de teoria dos princípios à qual se filia o autor (ver: ALEXY, Robert. Teoria dos 

Direitos Fundamentais. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 87). Esta diferença terminológica parece residir 

nos diferentes sentidos que se pode atribuir às palavras “geral” e “genérico”, o que se buscará explicar mais 

adiante. Importa apontar, por hora, que a definição de generalidade utilizada por Alexy é a mesma utilizada por 

Hare (HARE, R. M. . Principles, Proceedings of the Aristotelian Society, vol 8, n. 1, p. 1-18, 1973), que recebe 

a seguinte formulação “ a principle p1 is more general than another principle p2 if and only if it is analytically 

true that to break p1 is, in virtue of fact, to break p2, but the converse is not analytically true”. Desta forma, na 

definição proposta, o comando “Nunca plante macieiras quando o solo estiver molhado” é menos geral que 

“Nunca plante árvores frutíferas quando o solo estiver molhado”. 

 



30 

 

 

 

 

 

Estabelecida a dicotomia regra/standard como ponto de partida da presente 

investigação, cabe agora fazer algumas considerações sobre a relação entre direito e linguagem. 

Isso porque, como visto, a diferença entre regras e standards reside na linguagem em que estas 

espécies normativas são formuladas. Em outras palavras, pressupõe-se aqui que a formulação 

linguística das normas, e mais especificamente das regras, possui alguma relevância na 

definição dos seus conteúdos. Não se trata de uma pressuposição simples, muito menos alheia 

a discussões.   

A seção anterior tratou as regras (em sentido lato) e os princípios como espécies de 

normas. O que são normas? Muitas são as respostas que podem ser oferecidas e não parece 

haver na literatura um consenso sobre o que venha a constituir uma norma52. Aqui é suficiente 

dizer, seguindo Raz, que as normas de caráter prescritivo, com as quais aqui nos preocupamos 

mais diretamente, são espécies de razões53, servindo à função de orientar a conduta dos seus 

destinatários. Isso se aplica, evidentemente, às regras e aos princípios. Contudo, como visto, 

regras e princípios possuem algumas relevantes diferenças qualitativas. Seguindo a linha 

proposta por Alexy, as regras podem ser concebidas como determinações dentro das 

possibilidades fáticas e jurídicas existentes, em contraposição aos princípios, que correspondem 

a mandamentos de otimização.  

É frequentemente dito na literatura que as regras possuem uma determinada estrutura54. 

O modelo básico de regra (sua “forma canônica”, como por vezes é referida) é apresentado da 

                                                
52 Alexy oferece uma lista breve de diversas noções do que venha a constituir uma norma. ALEXY, Robert. 

Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 52. 
53 RAZ, Joseph. Practical reason and norms. Oxford: Oxford University Press, 2002. p. 58-73. Não se 

adentrará, neste momento, na natureza destas razões. Para Raz, as normas constituem ao mesmo tempo razões de 

primeira ordem (razões para agir) e razões de segunda ordem (razões para agir ou não agir de acordo com um 

razão). Mais precisamente, trata as normas como “razões excludentes”, na medida em que elas ao mesmo tempo 

prescrevem uma conduta e excluem outras razões de primeira ordem com ela colidentes. Schauer também reputa 

as normas como razões para a ação, porém nega que elas sejam razões excludentes nos termos propostos por 

Raz, vez que isto excluiria a possibilidade de que as normas pudessem ser superadas por razões de primeira 

ordem colidentes. SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based 

decision-making in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p, 88-93. Alexy, em sentido similar aos dos 
dois autores supracitados, também se refere as normas com razões, porém, diferentemente de Raz e Schauer, 

reputa as regras e princípios como razões para outras normas. Contudo, admite que a distinção é menos profunda 

do que parece, uma vez que, na medida em que regras e princípios são razões para outras normas, são eles 

mesmos, indiretamente, razões para ação. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. São 

Paulo: Malheiros, 2015, p. 106-107.  
54 Um esclarecimento aqui se faz necessário. Ao se afirmar que as regras “possuem uma determinada estrutura”, 

não se pretende com isso afirmar que o chamado “critério hipotético-condicional”, isto é, a formulação da regra 

no modelo “Se... então”, é critério suficiente para a separação entre regras e princípios. Uma crítica ao critério 

hipotético-condicional como critério de distinção entre princípio e regra é apresentada por Ávila, que argumenta 

que a hipótese de incidência é elemento que se verifica a nível das formulações linguísticas e não das normas 
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seguinte forma: se X, deve ser Y55. Desse modelo, depreendem-se alguns elementos básicos: 

(i) um antecedente (o “X”), também denominado próstase, hipótese, condições de aplicação ou 

“fatos operativos”, que descreve as situações que atraem a incidência da norma; (ii) um 

consequente (o “Y”), também denominado conteúdo, tese, ou apodosis, que se refere àquilo 

que  deve, não deve ou pode ser feito de acordo com a norma; e (iii) o operador ou functor 

deôntico dever ser, que incide sob a norma nas modalidades deônticas da obrigação, da 

proibição e da permissão56.  

Regras e standards constituem espécies de regras em sentido lato. Desta forma, possuem 

ambos esta mesma estrutura, residindo a sua diferenciação em sua formulação linguística. 

Regras são vistas como diretivas veiculadas em linguagem específica e determinada. Já os 

standards contêm em suas formulações expressões gerais e imprecisas, se valendo de 

parâmetros como “razoável”, “melhor interesse”, “boa-fé” dentre outros. Esta diferença entre 

regras e standards possui algumas repercussões práticas: enquanto as regras são associadas à 

certeza e previsibilidade e, em geral, aos valores do Estado de Direito (rule of law), standards 

são associados à discricionariedade, à flexibilidade e à justiça individualizada57.    

                                                
(compreendidas como sentidos). Assim sendo, qualquer norma pode ser reformulada de forma a se adequar a um 

modelo “hipotético-condicional” e, de outro lado, a uma formulação normativa que adote uma formulação 

hipotética pode não corresponder uma regra e sim um princípio (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 

4.ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.31-35). O que fica claro da crítica é que, se se pretende fazer uma distinção 

forte entre princípio e regra, algo mais se faz necessário para além da separação por meio do critério “hipotético-

condicional”. Independentemente disso, porém, é certo que as regras são, de forma geral, representadas a partir 

de enunciados hipotético-condicionais, dotado de uma certa estrutura básica.  
55 Nesse sentido BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 21.; GOTTLIEB, 

Gidon. The logic of choice: an investigation of the concepts of rule and rationality. Nova York: Macmillan 

Company. 1968, p. 36. Em sentido similar: KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8.ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2009, p. 80-81, e SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-

based decision-making in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p, 23. 
56 Nesse sentido: VON WRIGHT, Georg Henrik. Norm and Action: a logical inquiry. 1.ed. Londres: 

Routledge & Kegan Paul, p. 70-75; VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito 

positivo. São Paulo: Noeses, 2010, p. 57-60.; GOTTLIEB, Gidon. The logic of choice: an investigation of the 

concepts of rule and rationality. Nova York: Macmillan Company. 1968, p. 39; e RAZ, Joseph. Practical 

reason and norms. Oxford: Oxford University Press, 2002. p. 50. Observe-se que existem algumas diferenças 

nos modelos propostos por cada um destes autores e nos elementos que identificam como sendo componentes 

das normas. Raz adiciona aos três elementos supracitados a designação das pessoas que devem se comportar de 

acordo com a norma. Wright, além do elemento subjetivo, adiciona a autoridade e a ocasião. Gottlieb, por sua 

vez, para além dos elementos citados no corpo do texto, adiciona um outro elemento, que é “uma indicação de 

que a afirmação se designa a funcionar como regra”. Vilanova, por fim, indica que a designação dos sujeitos 
destinatários da norma se encontra compreendida no consequente, o qual teria uma estrutura interna de uma 

proposição prescritiva. Esta proposição expressaria uma relação em que “um sujeito S’ fica em face de um 

sujeito S’’”. Os três elementos acima destacados, contudo, são mencionados por Wright como o núcleo 

normativo (norm-kernel), que as normas prescritivas compartilham com as outras espécies de normas. É de se 

observar também que, com a exceção de Gottlieb, todos os citados autores fazem menção a “normas” e não a 

“regras”. É questionável, portanto, se este modelo seria característico das regras ou se se aplicaria também aos 

princípios. Raz, na passagem acima citada, expressamente indica que o modelo se aplica a ambos. Contudo, 

lembre-se que, diferente de Dworkin e de Alexy, não faz ele uma diferenciação lógica entre normas e princípios.       
57 SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. 1.ed. Cambridge: 

Harvard University Press, 2012, p. 189-196. 
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 Distingue-se frequentemente entre as normas (e, por conseguinte, entre as regras em 

sentido lato) e as suas formulações. Em uma certa concepção de norma, denominada por Alexy 

de “conceito semântico”, as normas são vistas como significados de enunciados normativos. A 

relação entre norma e enunciado normativo passa, então, a ser vista como análoga à relação 

entre enunciado afirmativo e afirmação ou proposição58. Conquanto não se possa dizer que esta 

noção de norma seja unânime, é de se observar que mesmo autores que não a adotam reiteram 

a necessidade de separar texto e norma59. Uma razão simples para isso é o fato de que uma 

mesma norma pode ser veiculada por diferentes formulações. Schauer exemplifica a situação a 

partir dos enunciados “Sem veículos no parque”, “Veículos são proibidos no parque” e 

“Veículos, fiquem fora”, todos os quais podem ser vistos como enunciados de uma mesma 

norma, que prescreve a proibição da entrada de veículos num parque. Tampouco, indica o autor, 

a norma mudaria se fosse veiculada em alemão ou se tornaria mais estreita em seu âmbito de 

aplicação se por acaso sua formulação fosse realizada com menos palavras60.   

A diferença entre normas e suas formulações, contudo, não deve ser superdimensionada. 

Como aponta o próprio Schauer, ainda que diferentes formulações possam veicular uma mesma 

regra, há um motivo pelo qual isso ocorre. E este motivo é, precisamente, o fato de que estas 

formulações possuem um mesmo significado61. Caso as diferentes formulações normativas 

acima descritas apontassem a diferentes significados e, por conseguinte, diferentes resultados 

em sua aplicação, seriam elas formulações normativas de diferentes normas.  

Para ser mais claro, o que se sugere aqui não é que a existência de normas (e suas 

espécies) é algo que somente se dá com a existência de formulações linguísticas textuais, à 

exemplo das leis expedidas pelo legislativo ou das normas regulamentares editadas por órgãos 

e entidades pertencentes à administração pública direta e indireta. São frequentes as menções 

na literatura a diretivas que, mesmo não decorrendo de um texto, são igualmente normas. É 

                                                
58 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 53-58. 
59 Para um autor que não subscreve um conceito semântico de norma mas reitera a diferenciação entre as regras e 
suas formulações, ver: VON WRIGHT, Georg Henrik. Norm and Action: a logical inquiry. 1.ed. Londres: 

Routledge & Kegan Paul, p. 93-94.  
60 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 62-63. Observações no mesmo sentido às realizadas por 

Schauer são feitas por Alexy, Von Wright e Gottlieb. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 

2.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 53-54; VON WRIGHT, Georg Henrik. Norm and Action: a logical 

inquiry. 1.ed. Londres: Routledge & Kegan Paul, p. 93-94; e GOTTLIEB, Gidon. The logic of choice: an 

investigation of the concepts of rule and rationality. Nova York: Macmillan Company. 1968, p.40. 
61 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 63. 
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assim no exemplo apresentado por Hart62 e Schauer63 da norma social que determina que se 

deve retirar o chapéu ao entrar na igreja, a qual pode ser veiculada através do mero exemplo de 

se remover o adereço na dita circunstância. Em verdade, tudo o que se requer para a existência 

de uma norma social desta natureza é um entendimento compartilhado por parte dos seus 

destinatários64. Por outro lado, a formulação linguística das normas, quando existente, é de 

grande relevância, uma vez que assim que a norma recebe uma formulação por meio de uma 

autoridade constituída, a própria formulação recebe um caráter de regra ou máxima 

autoritativa65. Desta forma, a compreensão da norma passa diretamente pela compreensão das 

palavras utilizadas na sua formulação66.   

Interessante o quanto possa ser a análise das normas sociais acima mencionada, não faz 

parte do escopo da presente investigação a análise desta espécie de diretiva. Isso porque, como 

já afirmado em oportunidades anteriores, a preocupação aqui é com a produção normativa de 

regras por parte da CVM. Se está lidando, portanto, com normas jurídicas expedidas por uma 

autoridade estatal e que possuem formulações linguísticas expressas.  

Seguindo essa linha, serão tomadas as seguintes duas premissas como pontos de partida 

da presente pesquisa. Ambas remetem à obra de Andrei Marmor acerca da natureza do direito 

e de suas relações com a linguagem. A primeira é que as normas jurídicas, e aqui, repita-se, 

inserem-se as regras, consistem em diretivas ou instruções emitidas por autoridades constituídas 

pelas normas de reconhecimento que compõem o ordenamento jurídico67. A segunda, premissa 

é a de que não existe uma diferença entre o conteúdo comunicado pela autoridade e o conteúdo 

jurídico do ato normativo. Para usar a expressão do autor, “o que o direito diz é o que o direito 

é”68. O ato de legislar, aqui entendido em sentido amplo para abranger a edição de leis e outros 

atos normativos primários quanto atos normativos secundários como as normas regulatórias das 

agências, pode ser visto então como uma particular espécie de ato de fala, que visa a veiculação 

de um determinado conteúdo jurídico. Este conteúdo pode ser depreendido do ato mediante 

                                                
62 HART, H.L.A. O Conceito de Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 162. 
63 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 69. 
64 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 71. 
65 MACCORMICK, Neil. Institutions of Law: an essay in legal theory. Oxford: Oxford University Press, 

2009, p. 20.  
66 MACCORMICK, Neil. Institutions of Law: an essay in legal theory. Oxford: Oxford University Press, 

2009, p. 23. 
67 MARMOR, Andrei. Philosophy of law. Princeton: Princeton University Press, 2011, p. 60-83. 
68 MARMOR, Andrei. The Language of Law. 1.ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 12. 
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recurso aos determinantes semânticos (as regras semânticas e sintáticas de linguagem) e 

pragmáticos (referentes aos contextos específicos dos usos das palavras) da linguagem69.     

Ambos os pressupostos acima estabelecidos integram teorias sofisticadas. Não se 

pretende adentrar aqui de forma profunda no âmbito das teorias sobre a linguagem e sobre a 

natureza do direito. Contudo, algumas objeções podem ser feitas a estas premissas e, portanto, 

merecem ser aqui endereçadas. Para tanto, toma-se aqui como referência a obra de Fuller, em 

especial a discussão que trava com Hart acerca do positivismo jurídico e do “ideal de fidelidade 

ao direito” 70 . Mais especificamente, visa-se aqui a crítica feita por Fuller à teoria da 

interpretação jurídica de Hart, a qual, em grande medida, parece ser pressuposta também por 

Marmor. A escolha desta obra não se dá por acaso, mas pelo fato de que (i) é uma obra 

frequentemente trazida ao debate quando se trata da discussão sobre a relação entre regras e 

linguagem e (ii) cuja discussão permite não apenas responder a uma crítica específica contra as 

premissas que aqui são encampadas, mas também endereçar as críticas que partem de um 

posicionamento teórico por vezes denominado na literatura como “interpretativismo”71.   

A crítica apresentada por Fuller endereça a teoria da linguagem que entende ser 

pressuposta por Hart em sua teoria da interpretação. Esta teoria, no entender de Fuller, é 

precisamente aquela que conduz à observação da existência de uma zona de certeza e de uma 

zona de penumbra de aplicação das regras. Uma formulação dela seguiria a seguinte forma: a 

tarefa de interpretação é comumente a de determinar o significado das palavras que compõem 

uma regra jurídica, isto é, determinar o âmbito de referência daquelas palavras, o conjunto de 

coisas para as quais elas apontam. A comunicação é possível porque estas palavras possuem 

um núcleo de significado (core meaning), uma instância padrão (standard instance) em que são 

aplicadas. Como é explicitado em momento posterior do argumento, toma-se como dado que 

este núcleo de significado é determinado pelos “usos comuns” que são dados às referidas 

palavras.  Este núcleo de significado permaneceria constante independente dos contextos em 

                                                
69 Uma formulação completa do argumento compreende os capítulos 1 e 2 do livro “The Language of Law”. 

Uma observação relevante aqui é que, conquanto o autor admita a relevância de aspectos contextuais na 

apreensão do conteúdo das normas, aponta ele ao longo da obra para a prevalência dos determinantes semânticos 
na maior parte dos casos. MARMOR, Andrei. The Language of Law. 1.ed. Oxford: Oxford University Press, 

2014. p. 11-60. 
70 FULLER, Lon L. Positivism and Fidelity to law: A Reply to Professor Hart. Harvard Law Review. Volume 

71, No 4. p.630-672. 
71 Nesse sentido ver MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Portland: Hart Publishing, 2005, p, 

99-108; e SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-

making in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 59-60. Em verdade, ao fazer menção ao debate Hart-

Fuller na obra supracitada, o objetivo de Marmor parece ser, de fato, realizar uma crítica geral a perspectivas 

interpretativistas do direito. Assim percebe Endicott em ENDICOTT, Thimothy O. A. Vagueness in Law. 

Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 172. 
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que as palavras são utilizadas, e, em circunstâncias ordinárias, seria sempre correto reputar uma 

palavra como se referindo às suas instâncias padrão, independentemente da finalidade a que se 

preste a regra que por meio dela é veiculada. Ao aplicar uma palavra às suas instâncias padrão, 

nenhum papel criativo é atribuído ao intérprete, o que só ocorre quando se está na zona de 

penumbra. Somente aqui torna-se relevante o recurso aos contextos específicos e às finalidades 

das normas que se pretende aplicar72.    

 É controverso que todos os elementos constantes da formulação acima pertençam de 

fato à teoria proposta por Hart. Marmor, por exemplo, critica a noção de que Hart defenderia a 

ideia de que as palavras possuiriam um significado que permaneceria inalterado 

independentemente dos contextos específicos em que as palavras tenham sido usadas. No 

máximo, argumenta, defenderia Hart a existência de um núcleo de significado que permanece 

constante. Isso não significa, por outro lado, como parece argumentar Fuller, que o uso de uma 

palavra como “veículo” deveria ter a mesma interpretação numa regra que proíbe a entrada de 

veículos no parque e em outra que dispusesse sobre outra matéria, como por exemplo o seguro 

de veículos73.  Este, contudo, parece ser um ponto de menor relevância no debate, uma vez que 

não se pressupõe aqui a irrelevância do contexto na compreensão das regras, nem sequer parece 

ser esse um pressuposto necessário ou mesmo correto74. 

O objeto central da crítica feita por Fuller, em verdade, é a noção de que interpretar uma 

regra é uma tarefa de determinar o significado das palavras que a compõem e de que este 

significado pode ser depreendido do uso comum das palavras em certas instâncias padrão. 

Argumenta ele que não é possível a compreensão de uma regra sem que ela seja interpretada à 

luz das suas finalidades. Para que se decida o que uma regra é, segundo Fuller, deve o aplicador 

do direito se colocar na posição do formulador da regra para saber o que ele pensa que “deve 

ser”75.  

Um exemplo fornecido pelo autor permite ilustrar o argumento. Imagine-se uma regra 

que proíbe a entrada de veículos em parques. É evidente que a referida regra possui alguns casos 

                                                
72 FULLER, Lon L. Positivism and Fidelity to law: A Reply to Professor Hart. Harvard Law Review. Volume 

71, No 4. p.630-672. 
73 MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Portland: Hart Publishing, 2005, p, 100; 
74 Sobre a relevância dos contextos nos usos da linguagem, ver: ENDICOTT, Thimothy O. A. Vagueness in 

Law. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 18-21. É notável que mesmo um autor como Schauer que 

defende uma forma de “autonomia semântica da linguagem”, que implica a sua “acontextualidade”, alerta para o 

fato de que esta autonomia da linguagem em relação ao contexto não deve ser tomada em sua literalidade. Em 

verdade, assume-se que um determinado número de pressuposições contextuais é assumido pelos falantes de 

uma língua no processo de comunicação. SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical 

examination of rule-based decision-making in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 57.   
75 FULLER, Lon L. Positivism and Fidelity to law: A Reply to Professor Hart. Harvard Law Review. Volume 

71, No 4. p. 660-666. 
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fáceis de aplicação. É óbvio também que se pode verificar que o palavra “veículo” não faz 

diferenciação entre automóveis de diferentes marcas, como entre um Ford e um Cadillac. 

Contudo, se assim o é, isso não ocorre porque podemos aplicar como se ela não tivesse uma 

finalidade. É, isso sim, porque sabemos que uma regra que proíbe veículos no parque visa a 

preservação do sossego no parque que um automóvel, independentemente da marca, se 

enquadra no escopo da regra e, portanto, está proibido de adentrar ao espaço76.  

Este argumento pode ser compreendido, como descreve Schauer, como um argumento 

de que os termos empregados na formulação das regras não podem ter núcleos de significado 

independentemente dos propósitos particulares a que são empregados77. Marmor o reformula 

nos seguintes termos: como é possível que uma norma aplicada literalmente possa ter resultados 

absurdos, deve o juiz se questionar se o caso diante dele é um dos casos em que a regra, caso 

aplicada dessa forma, resultará em resultados inaceitáveis. O fato de que nem sempre a resposta 

será positiva não desobriga o aplicador do direito do dever de fazer esta pergunta. Desta forma, 

sempre que a regra for aplicada a um conjunto de fatos, é necessário que o juiz se questione se 

a aplicação literal não derrota os próprios propósitos subjacentes à regra. Sendo assim, isso 

implicaria que nunca faria sentido falar que uma regra é aplicada literalmente. Marmor 

denomina este argumento de “argumento da derrotabilidade”78.  

É possível rebater o argumento da derrotabilidade alegando que ele nada mais é do que 

a decorrência de uma confusão. Afinal, do fato de que uma regra pode gerar resultados absurdos 

e divergentes dos seus propósitos se concebida em sua literalidade não se pode depreender que 

nenhuma regra pode ser assim concebida79. Tampouco a divergência pontual entre a aplicação 

da regra e as suas finalidades poderia implicar que a sua formulação tem um significado 

diferente daquele que é determinado pelas regras de linguagem. Um exemplo apresentado por 

Schauer ilustra bem o contraponto: imagine-se que em um restaurante há uma regra que proíbe 

a entrada de cães no estabelecimento comercial, sob a justificativa de evitar incômodos a 

clientes. “Proibida a entrada de cães”, assim é formulada a regra. Certamente esta regra abrange 

casos que nada se relacionam com os seus fins, como os casos em que os animais são bem 

comportados e, portanto, não representam qualquer problema para os clientes. Ademais, em 

outros casos, a proibição assim formulada pode produzir resultados completamente absurdos, 

                                                
76 FULLER, Lon L. Positivism and Fidelity to law: A Reply to Professor Hart. Harvard Law Review. Volume 

71, No 4. p. 663. 
77 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 59.  
78 MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Portland: Hart Publishing, 2005, p, 104. 
79 MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Portland: Hart Publishing, 2005, p, 104. 
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como é o caso da proibição de cães-guia que acompanham pessoas com deficiência visual. Nada 

obstante, o fato é que a regra, assim formulada, proíbe em geral a entrada de “cães”, o que, 

evidentemente, abrange cães bem-comportados e cães-guia80.       

Para ser mais preciso, o que se argumenta aqui não é que as regras não podem ser 

eventualmente derrotadas caso venham a produzir resultados absurdos. Em verdade, Marmor81, 

Schauer82 e o próprio Hart83 são autores que reconhecem essa possibilidade. A questão aqui é 

se o aplicador da regra, ao deixar de segui-la em um determinado caso por identificar que sua 

aplicação levaria a resultados indesejáveis, pode dizer efetivamente que está se comportando 

de acordo com a regra. A resposta, diante do já exposto, é negativa.     

Outro ponto, porém, parece ser relevante na objeção Fuller contra o positivismo jurídico 

de Hart. Para Fuller, lembre-se, interpretar uma regra é mais do que identificar os significados 

das palavras utilizadas em sua formulação. As regras devem ser interpretadas à luz das 

finalidades às quais elas se destinam a promover. Isso conduz a uma segunda discussão: no que 

consiste, afinal, o ato de seguir uma regra e qual o papel da interpretação neste processo?   

A resposta para esta pergunta, obviamente, depende do que se compreende por 

interpretação. Endicott identifica a existência de um consenso na literatura jurídica atual acerca 

do papel da interpretação no direito: entender é interpretar, e toda a aplicação do direito 

demanda interpretação. Contudo, entende ele que este consenso parece esticar o conceito de 

interpretação para abranger instâncias do entendimento que, argumenta, não são tipicamente 

interpretativas. Em sua visão, interpretação parece ser um termo útil quando designa uma 

atividade de realização de escolhas sobre o significado de uma expressão ou texto. Assim, 

interpretamos as regras quando elas devem ser reformuladas de maneira a clarificar seu 

significado84.   

Desta forma, tem-se aí duas noções de interpretação: uma que equaliza interpretação à 

habilidade de entender uma regra, e outra que trata a interpretação como um processo criativo 

de realização de escolhas. A primeira, conquanto se possam fazer objeções, não parece 

representar qualquer problema para as premissas aqui tomadas. É evidente que, para que se 

aplique uma regra, é necessário compreender o que a regra requer. O problema se dá quando os 

                                                
80 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 59. 
81 MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Portland: Hart Publishing, 2005, p, 100.  
82 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 88-93 e 196-206.   
83 Uma explicação sobre a derrotabilidade na teoria de Hart pode ser encontrada em SCHAUER, Frederick. On 

the supposed defeasibility of legal rules. Current Legal Problems, vol. 51, n°1, 1998, p. 223-240.  
84 ENDICOTT, Thimothy O. A. Vagueness in Law. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 11-13. 
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conceitos de interpretação-compreensão e interpretação-criação se fundem. O resultado desta 

combinação, no direito, é a inevitável conclusão de que as regras são intrinsecamente 

indeterminadas85.  

Nem todos os autores que defendem que a compreensão das regras passa por um 

processo de interpretação, denominados pelos críticos de “interpretativistas”, defendem 

também a indeterminação do conteúdo do direito. Endicott reconhece, por exemplo, que 

Dworkin, cuja teoria do direito é fundamentalmente baseada na interpretação, “vê mais do que 

qualquer um o direito como determinado” 86 . Já Fish, autor conhecido pela defesa da 

“inexistência de fatos textuais”87 e de que a compreensão do sentido de um texto nada mais é 

do que produto de suas interpretações 88 , ao ser caracterizado como indeterminista por 

Patterson89, rejeita fortemente o rótulo, ressaltando que a sua concepção de “comunidades 

interpretativas” o coloca em antagonismo a este tipo de posicionamento 90 . Porém, 

indubitavelmente há aqueles que fazem esta transição, que frequentemente vem acompanhada 

de críticas à autonomia do direito em relação à política91.      

É comum que estas perspectivas interpretativistas e indeterministas tenham por fonte 

uma particular interpretação da obra filosófica de Wittgenstein. Um dos objetos da investigação 

de Wittgenstein era a natureza das regras e do ato de segui-las. Isso nos leva à questão: o que 

conecta as regras às suas aplicações? Regras, argumenta-se, não funcionam como máquinas ou 

como trilhos que conduzem o aplicador aos resultados desejados. Uma resposta possível para 

esse questionamento seria a interpretação. Contudo, como ressalta Wittgenstein, qualquer coisa 

                                                
85 ENDICOTT, Thimothy O. A. Vagueness in Law. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 13.  
86 ENDICOTT, Thimothy O. A. Vagueness in Law. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 12.  
87 FISH, Stanley. There is no textualist position. San Diego Law Review, vol.42, 2005, p. 629-650. 
88 Uma passagem do artigo “Interpreting the Variorum” ilustra a posição do autor. Nela, afirma ele: “Editorial 

practices like these are only the most obvious manifestations of the assumptions I stand opposed: the assumption 

that there is a sense, that it is embedded or encoded in the text, and that it can be take in a single glance (...) In 

the procedures I would urge, the readers activities are the centre of attention, where they are regarded not as 

leading to meaning, but as having meaning”. Também no artigo “What Makes an Interpretation Acceptable”, ele 

afirma: “What we have here then are two critics with opposing interpretations, each of whom claim the same 

word as internal and confirming evidence. Clearly, they cannot both be right, but just as clearly there is no basis 

for deciding between them. One cannot appeal to the text, because the text has become an extension of 
interpretive disagreement that divides them; and, in fact, the text as it is variously characterized is a consequence 

of the interpretation for which it is supposedly evidence”. Ambos podem ser encontrados em FISH, Stanley. Is 

there a text in this class? The authority of interpretive communities. 1.ed. Cambridge: Harvard University 

Press, 1980. p.147-173 e p. 338-335 
89 PATTERSON, Dennis. The poverty of interpretive universalism: toward the reconstruction of legal theory. 

Texas Law Review, vol. 72, n.1., 1993, p. 1-56. 
90 FISH, Stanley. How come you do me like you do? A response to Dennis Patterson. Texas Law Review, vol. 

72, n.1., 1993, p. 57-66. 
91 STONE, Martin. Focalizando o Direito: o que a interpretação jurídica não é. In: MARMOR, Andrei (ed.). 

Direito e interpretação. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 50.  
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pode estar de acordo com uma regra em uma determinada interpretação92, portanto, tampouco 

a interpretação pode solucionar o problema. O resultado final deste processo é a conclusão de 

que as regras são intrinsecamente indeterminadas93.    

Há outra interpretação da obra de Wittgenstein, contudo, que aponta no sentido contrário 

à conclusão atingida acima. Esta formulação da teoria do filósofo alemão é apresentada por 

Marmor da seguinte forma: a preocupação de Wittgenstein com o ato de seguir uma regra deriva 

da sua noção de significado. Conhecer o significado linguístico de uma expressão é uma 

habilidade de usar a expressão de acordo com as regras de linguagem. Portanto, a relação entre 

o significado de uma expressão e seus usos é uma particular instância da relação entre as regras 

e suas aplicações. Uma vez que os significados adquirem um caráter normativo, decorrência 

importante é que estes significados devem ser também transparentes, uma vez que se prestam 

a ser guias para a ação. Não faz sentido, portanto, falar em “regras ocultas” da linguagem. Outro 

aspecto relevante é que as regras de linguagem pressupõem um determinado contexto de fundo 

em que operam, mas este contexto, ele mesmo, não faz parte da prática de seguir uma regra 

(como por exemplo um jogo de tênis pressupõe a lei da gravidade, mas esta lei não integra as 

regras do tênis). Entender uma regra, por fim, nada mais é do que saber especificar que ações 

estão de acordo com ela94. 

Todas estas considerações remetem novamente ao questionamento: o que conecta a 

regra às suas aplicações? Ou, para usar o exemplo frequentemente citado pelos comentaristas 

de Wittgenstein, o que faz com que numa sequência “1000, 1002, 1004...” cuja regra é “adicione 

dois”, tenha como o próximo número o número “1006” e não “1008”? Não seria, nesse caso, 

necessária uma interpretação da regra “adicione 2”?95 Na leitura de Marmor, seria um equívoco 

chegar a esta conclusão, pois uma interpretação, para Wittgenstein, nada mais é do que uma 

outra formulação da regra, que, por sua vez, demandaria uma outra interpretação, e assim 

sucessivamente. Interpretações elas mesmas não podem determinar o significado e, por 

conseguinte, “há uma outra forma de apreender o sentido de uma regra, forma esta que é exibida 

no ato de obedecer a uma regra”. A habilidade de conhecer uma regra, conclui, se manifesta 

                                                
92 A imagem da máquina é discutida pelo próprio Wittgenstein em sua obra Investigações Filosóficas. 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2016. p. 109-111.   
93 Uma apresentação e crítica desta linha de argumentação é feita por Stone, em STONE, Martin. Focalizando o 

Direito: o que a interpretação jurídica não é. In: MARMOR, Andrei (ed.). Direito e interpretação. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000, p. 62-74. No mesmo sentido, ENDICOTT, Thimothy O. A. Vagueness in Law. Oxford: 

Oxford University Press, 2003, p. 22-23.  
94 MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Portland: Hart Publishing, 2005, p, 113-114. 
95 O exemplo da sequência numérica é apresentado pelo próprio Wittgenstein. WITTGENSTEIN, Ludwig. 

Investigações Filosóficas. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2016. p. 105-108.    
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nos atos de obedecê-la ou de descumpri-la. Não há, na realidade, uma lacuna a ser preenchida 

entre as regras e suas aplicações96. 

Todas estas considerações parecem reforçar a premissa acima defendida de que o 

conteúdo das normas jurídicas pode ser depreendido a partir das suas formulações linguísticas. 

Isso não significa, no entanto, dizer que estas normas serão sempre determinadas. A 

preocupação de Wittgenstein cingia-se ao ato de obediência irrefletida às regras97. Não se nega 

que as regras, por mais determinadas que aparentem ser, possam se deparar com casos limítrofes 

em que sua incidência ou não incidência é posta em dúvida. A própria noção de standards vagos 

remonta a esta ideia. O que se coloca é que deve haver certas instâncias ordinárias ou 

paradigmáticas que constituem o núcleo de significado da regra e em que, portanto, a regra 

certamente se aplicará ou não aplicará 98 . Fora destes limites, abre-se espaço para a 

interpretação, processo que, reconhecidamente, perpassa pela “criatividade” e pela realização 

de escolhas por parte do aplicador99.   

 

 

2.4. Regras e generalidade 

 

 

Retomemos os conceitos apresentados por Jowell100, mencionados no primeiro item 

deste capítulo, para distinguir regras e standards: regras constituiriam direções gerais concretas, 

nas quais se estabeleceria a relação entre uma consequência legal e a ocorrência de um 

determinado fato. Standards se diferenciariam das regras pelo seu maior grau de generalidade, 

o qual exigiria, para a sua aplicação, uma apreciação qualitativa das circunstâncias. As 

definições, como se pode perceber, possuem alguns problemas. Em primeiro lugar, parece 

estranho afirmar que as regras sejam “concretas”, vez que se aplicam não a apenas um caso, 

mas a diversos casos que possuem as mesmas propriedades. Ademais, não é de todo claro como 

que as regras são caracterizadas por serem “direções gerais” e os standards por serem “mais 

                                                
96 MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Portland: Hart Publishing, 2005, p, 114-115. 
97 ENDICOTT, Thimothy O. A. Vagueness in Law. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 175. 
98 ENDICOTT, Thimothy O. A. Vagueness in Law. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 175-176. 
99 Nesse sentido, Endicott afirma: “An interpretation is an answer to the question “What do you make with 

this?”. Interpretation is the process of coming up with an answer. Creativity and constraint complement each 

other in the process.” ENDICOTT, Thimothy O. A. Vagueness in Law. Oxford: Oxford University Press, 2003, 

p. 159.  
100 JOWELL, Jeffrey. Law and Bureaucracy: Administrative Discretion and the Limits of Legal Action. 

University Press of Cambridge, 1975, p. 133-137. 
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gerais que as regras”. Questionamento importante nesse sentido é o seguinte: no que consiste 

esta generalidade? 

O adjetivo “geral” pode ser atribuído às regras em pelo menos dois sentidos. No 

primeiro sentido, a generalidade corresponde à característica das regras de se aplicarem a 

categorias e não a particulares101. Esta característica é tida, usualmente, como um dos elementos 

constitutivos da ideia de regra. Aqui, o geral se contrapõe à ideia de individual102, o que fica 

claro na definição de Summers quando afirma que: “uma lei tem algum grau de generalidade 

quando ela se aplica a mais de uma instância em qualquer dos seus espaços” 103 e de Hart, 

quando afirma que as regras “não designam indivíduos específicos nem se dirigem a estes e não 

especificam um ato em particular a ser praticado”104. Comandos individualizados do tipo, “não 

faça X”, portanto, não podem receber a denominação de regras. Tão pouco cria uma regra a 

edição de um ato normativo que determine, por exemplo, que uma determinada empresa A deve 

pagar uma única vez uma taxa B ao governo105.     

 Num segundo sentido, o termo geral é utilizado em contraposição ao conceito de 

específico106. Uma definição formal do significado correspondente a este uso do termo geral é 

oferecida por Hare nos seguintes termos: “um princípio p1 é mais geral que um outro princípio 

p2 se e somente se for analiticamente verdadeiro que desatender a p2 é, em verdade, desatender 

a p1, mas o inverso não é analiticamente verdadeiro”107. É assim que, por exemplo “Nunca 

plante uma árvore quando o solo estiver úmido” é uma diretiva mais geral que “Nunca plante 

uma macieira quando o solo estiver úmido”. Perceba-se que a diferença entre o geral e o 

específico é de grau, diferentemente de quando se usa o termo geral em contraposição ao 

particular ou individual. Na primeira definição, ou uma norma é geral (isto é, se aplica a classes 

                                                
101 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 18; SCHAPIRO, Scott J.. Legality. Cambridge: Harvard 

University Press, 2013, p.41.  
102 Esta contraposição parece ser justamente aquela feita por Bulygin e Alchourrón, que denominam de “norma 

geral” aquela que correlaciona um caso “genérico” (i.e. na terminologia empregada pelos autores, classes 

definidas por certas propriedades) a uma solução. (ALCHOURRÓN, Carlos Eduardo; BULYGIN, Eugenio. 

Sistemas Normativos. 2.ed. Buenos Aires: Astrea, 2012, p. 45). Pode-se afirmar, portanto, que toda regra é 

norma geral.   
103 SUMMERS, Robert S.. Form and function in a legal system: a general study. Nova York: Cambridge 

University Press, 2006, p. 161.  
104 HART, H.L.A. O conceito de direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 27. 
105 O exemplo é oferecido por Schapiro em: SCHAPIRO, Scott J.. Legality. Cambridge: Harvard University Press, 

2013, p.41. 
106 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 87-88; e HARE, 

R. M. . Principles, Proceedings of the Aristotelian Society, vol 8, n. 1, p. 1-18, 1973. 
107 HARE, R. M. . Principles, Proceedings of the Aristotelian Society, vol 8, n. 1, p. 1-18, 1973. Observe-se que, 

ao fazer menção a princípio, Hare não se refere aos princípios jurídicos como concebidos pela literatura de filosofia 

do direito, mas sim a uma determinada espécie de diretivas morais. Independentemente disso, a noção de 

generalidade (genericidade) empregada por Hare para estas diretivas morais pode ser estendida para outra espécies 

de diretivas, como é o caso das regras jurídicas.  
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de casos) ou particular/individual (se aplica a uma determinada situação em uma dada ocasião). 

Mas, nesta, uma norma pode ser mais ou menos específica ou geral em relação a uma outra. 

Alguns autores, como é o caso de Raz, usam o termo “genérico” (generic) para se referir a este 

sentido de generalidade108. Para fins de evitar confusões terminológicas, será seguida esta linha: 

em contraposição à especificidade, se falará de genericidade. Já em contraposição ao particular 

ou individual, se oporá o geral109. 

Feitos estes esclarecimentos, é possível agora reformular as definições propostas por 

Jowell. As regras em sentido lato são, todas elas, diretivas gerais. O que diferencia as regras 

precisas dos standards é em verdade a sua genericidade: enquanto a primeira espécie é 

altamente específica em relação às circunstâncias de sua aplicação e às suas consequências, a 

segunda é genérica e, podemos adicionar, expressa em termos vagos ou pouco claros110. Esta 

definição será retomada adiante. Nesta seção, algumas considerações adicionais serão feitas a 

respeito da relação entre regras e generalidade. 

O ato de organizar particulares em categorias é denominado “generalizar”, e seu produto 

“generalização” 111 . Como a regras e standards são sempre gerais, todos eles contêm 

generalizações. O uso de generalizações, como observa Schauer, é um ato natural da vida e a 

forma como os seres humanos conhecem o mundo se dá a partir da organização de particulares 

em categorias gerais. Estas categorias, por sua vez, não são necessariamente excludentes ou 

rigidamente distintas. Um determinado particular pode integrar diversas categorias, a depender 

das propriedades que o constituem. Um cão de uma determinada raça, por exemplo, integra a 

categoria dos “cães”, que integra por sua vez a categoria dos “mamíferos”, que integra a 

categoria dos “animais”. Caso ele pertença a alguém, pode integrar também a categoria de 

“propriedade”, juntamente com outros bens materiais e imateriais, os quais, não 

necessariamente são mamíferos ou animais. Categorias, portanto, podem existir em diversos 

                                                
108 RAZ, Joseph. Legal principles and the limits of law. The Yale law Journal. Volume 81, p. 823-854, 1972.  
109 Estas definições, deve-se esclarecer, são meramente estipulativas. Em verdade, os usos dos termos “geral” e 

“genérico” e suas relações com a particularidade/individualidade e a especificidade parece variar na literatura. 
Alchourron e Bulygin, por exemplo, opõem o “genérico” ao individual, a caracterizam as normas como “gerais” 

por correlacionarem “casos genéricos” a soluções (ALCHOURRÓN, Carlos Eduardo; BULYGIN, Eugenio. 

Sistemas Normativos. 2.ed. Buenos Aires: Astrea, 2012, p. 45). Os autores seguem, nesse sentido, a obra de Von 

Wright (VON WRIGHT, Georg Henrik. Norm and Action: a logical inquiry. 1.ed. Londres: Routledge & Kegan 

Paul, p. 23 e p.36).  
110 Também aqui parece se encontrar a razão para a adjetivação das regras como “concretas” em contraposição 

aos standards. Se interpretado “concreto” como sinônimo de “específico”, passa a fazer mais sentido a definição 

proposta por Jowell.  
111 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 19. 
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graus de genericidade112 e direções. O ato de comunicação exige a seleção entre diversas destas 

categorias gerais. Dadas determinadas finalidades, pode ser pertinente descrever o particular a 

partir de determinadas categorias, e não de outras113. 

É interessante notar, por outro lado, que o processo de generalização envolve não apenas 

a seleção de propriedades, mas também a sua supressão114. Dizer que mamíferos são animais 

não significa dizer que todos os animais são mamíferos. Ao passar da categoria mamífero para 

animal, suprimem-se determinadas propriedades dos mamíferos que não estão presentes em 

outros animais.  

As regras, como dito, são compostas por generalizações. Quando se diz que a uma 

determinada categoria de fatos X deve-se imputar uma determinada categoria de consequências 

Y, têm-se aí pelo menos duas generalizações115. As generalizações utilizadas em prescrições 

normativas geralmente o são tendo em vista uma determinada relação probabilística entre a 

satisfação/não satisfação de determinados valores a serem perseguidos (i.e. suas finalidades ou 

justificações), e as suas ocorrências no mundo dos eventos. Em um certo sentido, a relação entre 

as generalizações que compõem as regras e as justificações pode ser vista como uma relação de 

especificação. Isso porque estas generalizações podem ser vistas como simplificações (ou 

instanciações) do conjunto de atos voltados à obtenção dos resultados que poderiam ser obtidos 

mediante a aplicação direta de suas justificações116. Chegamos aqui à razão pela qual se reputam 

os standards como espécies normativas mais genéricas que as regras: frequentemente, as 

                                                
112 O uso do termo “genericidade” é adicionado pelo autor do presente trabalho. O próprio Schauer não faz esta 

distinção. Acredita-se, entretanto, que ela seja compatível com o argumento central apresentado pelo autor. 

Como já afirmado, para fins de deixar a leitura mais clara, será mantida a distinção entre generalidade e 

genericidade.   
113 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 18-19.  
114 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 21-22.  
115 A generalização no plano das consequências nem sempre é tratada pelos autores jurídicos. O próprio Schauer, 

ao discorrer sobre as generalizações em seu livro “Playing By the Rules”, parece ter por foco muito mais as 

generalizações na dimensão dos antecedentes normativos. Nada obstante, o tipo geral de conduta previsto no 

consequente da norma é, ele mesmo, também uma generalização. Este fato é percebido por Hart na seguinte 

passagem: “Por isso, até a forma padrão de uma lei penal escrita (que, entre todas as variedades do direito, é 

aquela que mais se aproxima a uma ordem apoiada por ameaças) é geral em dois sentidos: indica um tipo geral 

de conduta e se aplica a uma classe geral de pessoas, das quais se espera que estejam conscientes de que se 
aplica a elas e que a obedeçam”. HART, H.L.A. O conceito de direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 27. 
116 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 53-54. O termo “instância” é utilizado por Raz, ao afirmar 

que: “Every act required by any complete reason is also an instance of the act required by the operative reasons 

alone”. Regras, argumenta ele, são razões completas: a soma de razões operativas (que aqui equiparamos aos 

valores ou justificações das normas) e razões auxiliares (razões que se prestam a identificar aquilo que se deve 

fazer para estar de acordo com a norma). Conquanto sejam razões completas, as regras nem sempre deixam 

claras as razões operativas que justificam os seus requerimentos, nem isso é, propriamente, algo necessário, 

dadas as suas funções. RAZ, Joseph. Practical reason and norms. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 

33-35 e 76-80.   
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expressões vagas contidas nos standards referem-se a valores e objetivos substantivos do 

ordenamento jurídico117, que são, portanto, mais genéricos do que as instruções mais específicas 

e determinadas das regras precisas. 

O uso de generalizações, contudo, apresenta problemas peculiares que são importantes 

na compreensão das funções regulatórias das regras. Como acima mencionado, generalizações 

são feitas de acordo com uma relação probabilística entre as regras e suas 

justificativas/finalidades. Por melhores que sejam as generalizações que compõem a regra, 

contudo, há sempre a possibilidade de identificação de situações em que a aplicação da regra 

não promove aqueles valores que lhes servem de justificação. Retomemos o exemplo de 

Schauer, já apresentado na seção anterior, da regra que proíbe a entrada de cães em um 

restaurante. Partindo da premissa de que o objetivo da regra é manter a paz no ambiente 

(evitando que os animais incomodem os clientes), há certamente a possibilidade de que esta 

regra, da forma acima colocada, abranja cães que não representariam qualquer problema à 

clientela do restaurante, em razão de serem pacatos. Por outro lado, a mesma regra não exclui 

a entrada de outros animais, como gatos, no estabelecimento, animais estes que podem ser 

também uma fonte de incômodo. No primeiro caso, diz-se que a regra é sobreinclusiva, ou seja, 

abrange mais do que aquilo que estaria de acordo com a sua justificação. No segundo, diz-se 

que a regra é subinclusiva, logo abrange menos do que aquilo que deveria em conformidade 

com a sua justificação118. 

Um questionamento possível, diante das observações aqui realizadas, é se a subinclusão 

e a sobreinclusão são sequer fenômenos possíveis. O argumento jurídico, pode-se defender, não 

compreende meramente a aplicação mecânica de regras. Mais do que verificar a 

correspondência dos fatos às hipóteses normativas, deve-se considerar também “todas as 

circunstâncias relevantes” do caso que se apresenta. Adotar outro procedimento seria atentar 

contra a racionalidade da norma119.  

A razão pela qual o argumento não procede já foi devidamente explorada na seção 

anterior. Com efeito, pôde-se argumentar que compreender uma regra corresponde à habilidade 

de especificar quais ações estão de acordo com o seu sentido, o que se revela no ato de seguir 

uma regra. Tomando por exemplo a regra da proibição de cães no restaurante, é evidente qual 

                                                
117 KENNEDY, Duncan. Form and substance in private law adjudication. Harvard Law Review, vol 89, p. 

1685-1778, 1976.  
118 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 31-34.  
119 O argumento aqui apresentado remonta àquele apresentado por Gottlieb em GOTTLIEB, Gidon. The logic of 

choice: an investigation of the concepts of rule and rationality. Nova York: Macmillan Company. 1968, p. 

42-47.  
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o sentido da proibição: cães não devem entrar no restaurante. É claro que em certas situações 

algumas das aplicações da regra podem frustrar as suas justificativas, mas isso não significa 

que o sentido da regra se altere a fim de remover do escopo de aplicação da regra “cães 

comportados” ou ainda incluir “gatos”. Ao proibir “cães”, proíbe-se todos os animais 

enquadrados na categoria “cães”, mas não aqueles compreendidos na categoria “gatos”. É bem 

verdade que a regra poderia ser reformulada, por exemplo, para proibir “cães e gatos”. Contudo, 

isso representaria nada mais que a formulação de uma nova regra.     

Desta forma, é pode-se concordar aqui com Schauer no sentido que as regras (em sentido 

lato) correspondem a uma peculiar espécie de razões, que ele denomina de “razões 

entrincheiradas”. Razões entrincheiradas são aquelas que controlam a decisão ou a ação mesmo 

nos casos em que falham ao servir aos seus propósitos subjacentes120. Isso acontece porque as 

regras são gerais. Isto é, se aplicam universalmente a categorias mais ou menos amplas de casos. 

Dado que estas generalizações guardam, na maior parte das vezes, meramente uma relação 

probabilística com os resultados a que pretendem alcançar, há sempre a possibilidade de que, 

no caso concreto, possam ser subinclusivas ou sobreinclusivas. 

É possível questionar, a essa altura, se há sequer alguma razão para que usemos regras, 

já que estas, como visto, trazem sempre a possiblidade de orientação da conduta em direção a 

um resultado que não é o ótimo. A literatura sobre normas nos apresenta algumas dessas razões. 

De forma geral, pode-se aqui dizer, seguindo Raz, que as regras cumprem um propósito de 

simplificação do raciocínio prático, e é porque elas cumprem a esta função de simplificação 

que elas devem poder ser identificadas e seguidas sem referência a seus propósitos121. Mas para 

que necessitamos desse tipo de simplificação? 

Uma resposta a este questionamento é fornecida por Alexander nos seguintes termos: 

mesmo numa sociedade idílica, onde as pessoas compartilhem um conjunto de valores e normas 

morais em comum, é possível haver discordância quanto àquilo que deve ser feito, em 

determinadas circunstâncias, a fim de se comportar em concordância com estes valores e 

normas. Todas as pessoas nessa sociedade hipotética, por exemplo, concordam que os seres 

humanos possuem direito à vida, que os contratos devem ser cumpridos e que aquele que causa 

mal ao outro possui o dever de reparar o dano causado. Mas as perguntas morais, quando se 

tornam mais específicas, podem ser objeto de disputa entre os indivíduos: pode um feto ser 

abortado? Deve um contrato ser cumprido mesmo quando os seus objetivos restam frustrados? 

                                                
120 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 47-52. 
121 RAZ, Joseph. Practical reason and norms. Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 79. 
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Deve alguém ser responsabilizado por causar um acidente mesmo que esse acidente tenha 

ocorrido sem culpa?122  Tudo isso nos leva à seguinte pergunta: Como resolver estas questões 

e evitar os desentendimentos que delas decorrem? 

O que essa sociedade precisa, argumenta Alexander, é uma resolução autoritativa das 

questões. Ou seja, precisa-se de uma decisão sobre aquilo que pode/deve ser feito. Sistemas 

normativos, como o Direito, são capazes de prover este tipo de decisão. Com isso, é possível 

resolver ao mesmo tempo três tipos de problemas: problemas de coordenação, problemas de 

expertise e problemas de eficiência 123 . Problemas de coordenação, como tradicionalmente 

compreendidos, são situações de decisões interdependentes entre dois ou mais agentes em que 

a coincidência de interesses predomina e em que há pelo menos duas situações de equilíbrio124. 

Um exemplo comum deste tipo de problema pode ser verificado em situações de trânsito: a 

preferência para passagem no cruzamento deve ser do motorista da esquerda ou do da direita? 

Qualquer das respostas serve, contanto que os agentes atuem da mesma maneira. Do contrário, 

ocorrerá a colisão dos veículos. Dois motoristas podem concordar sobre a necessidade de que 

existam regras de trânsito que solucionem este e outros problemas, mas discordar de qual é a 

mais adequada, levando assim a ações conflitantes. É fácil ver por que uma regra pode 

solucionar a questão: ela oferece uma decisão específica sobre o que deve ser feito e, assim, 

soluciona a disputa entre possíveis posições divergentes125. 

Problemas de expertise, por sua vez, são aqueles relacionados à possibilidade de 

cometimento de erros por parte dos agentes com relação à identificação das situações em que 

devem ou não agir. Aqui a questão não é meramente o da necessidade de ação conjunta, mas 

do que fazer diante de uma dada situação. Veja-se, por exemplo, uma regra que proíbe o despejo 

de substâncias tóxicas num rio. É certo o que a regra requer, mas nem sempre é possível se 

                                                
122 ALEXANDER, Larry. Law and Formalism. San Diego Legal Studies Paper No. 07-18. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=829327>. Acesso em 13.02.2021.  
123 ALEXANDER, Larry. Law and Formalism. San Diego Legal Studies Paper No. 07-18. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=829327>. Acesso em 13.02.2021. 
124 Uma análise dos problemas de coordenação pode ser encontrada em LEWIS, David. Convention. 1.ed. 

Malden: Blackwell Publishers, 2002, p.8-24.  
125 ALEXANDER, Larry. Law and Formalism. San Diego Legal Studies Paper No. 07-18. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=829327>. Acesso em 13.02.2021. É de se observar, 

contudo, que Alexander parece usar a noção de “problemas de coordenação” em sentido mais amplo que o usual. 

Por exemplo, ele engloba como problema de coordenação uma desavença entre duas pessoas sobre a decisão a 

ser tomada num caso de desligamento das máquinas que mantém uma pessoa, que se encontra em estado de 

coma, viva. O “combate moral” que ocorre nesse caso, seria também um exemplo de problema de coordenação, 

o qual leva ambas as pessoas a tentar tomar decisões incompatíveis sobre um determinado assunto. Isso parece 

escapar um pouco à noção de problemas de coordenação já que, diferente do conceito tradicional, não parece que 

a opção entre as alterativas seja arbitrária. De qualquer forma, a conclusão permanece a mesma: sejam 

problemas de coordenação em sentido mais estrito ou mais amplo, a decisão autoritativa resolve a solução ao por 

um ponto final à desavença.  
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certificar de que os agentes sabem ou não se uma determinada substância X é tóxica.  Uma 

resolução autoritativa via regras resolve a situação porque, espera-se, alguém com uma maior 

expertise moral ou técnica expressa aquilo que deve ser feito e, assim, afasta o erro126.  

Por fim, as regras, na visão de Alexander, têm ainda um último benefício, que é o de 

reduzir custos de processos decisórios. Refere-se aqui ao problema da eficiência: se não há uma 

direção específica sobre o que deve ser feito em determinada situação, os agentes deverão entrar 

em um processo de deliberação sobre aquilo que deve ser feito, o que, frequentemente, implica 

custos para estes agentes. As regras, portanto, ao simplificar os processos decisórios, reduzem 

os custos de deliberação127.   

As presentes observações, como indicado no início da seção, se referem a regras em 

sentido lato, o que engloba, como aqui já dito, as regras precisas e os standards, o que parece 

sugerir que estas espécies normativas operam de uma maneira uniforme. Como se vai destacar 

mais à frente, não é esse o caso: o uso de standards e regras possui algumas diferenças 

qualitativas, decorrentes, notadamente, dos seus diferentes níveis de especificação e clareza. 

Antes de tratar destas diferenças, contudo, faz-se necessário para fins deste trabalho 

desenvolver um modelo que diferencie standards e regras a partir de suas características 

linguísticas. É o que se pretende fazer na seção a seguir.   

 

 

2.5. Dos modelos de regra e standard 

 

 

2.5.1. Das quatro dimensões das regras 

 

 

 O objetivo da presente pesquisa, retome-se, é a análise de como pessoas e entidades 

participantes de processos de participação buscam modificar as regras regulatórias emitidas 

pela CVM a partir dos seus textos. Mais especificamente, pretende-se investigar a preferência 

dos participantes por regras mais precisas ou por standards vagos. Como já afirmado, contudo, 

a diferenciação entre regras e standards não é uma diferença qualitativa, mas sim de grau. Estas 

                                                
126 ALEXANDER, Larry. Law and Formalism. San Diego Legal Studies Paper No. 07-18. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=829327>. Acesso em 13.02.2021. 
127 ALEXANDER, Larry. Law and Formalism. San Diego Legal Studies Paper No. 07-18. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=829327>. Acesso em 13.02.2021. 
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espécies normativas podem ser vistas, desta forma, como dois pontos opostos de espectro. 

Portanto, o que se precisa é de um modelo que permita avaliar as normas e a forma como elas 

se movem dentro do espectro regras-standards. 

 Para tanto, toma-se aqui como referência por Black, que identifica, integrando 

elementos linguísticos e formais, 4 dimensões das regras (em sentido lato): (i) substância; (ii) 

caráter; (iii) status e (iv) estrutura, esta última que se divide em (iv.i) precisão/vagueza; (iv.ii) 

simplicidade/complexidade e (iv.iii) clareza opacidade128. O modelo proposto pela autora é útil 

na medida em que permite uma análise ampla das modificações propostas para as regras 

expedidas pela CVM. Ademais, ao integrar o aspecto linguístico, permite ele verificar em que 

sentido no espectro se dirigem os comentários feitos pelos participantes: no de tornar as regras 

mais vagas e opacas (“mais standards”) ou mais precisas e claras (“mais regras”). 

 A despeito dos seus méritos, contudo, é notório que o modelo possui algumas 

imprecisões. Ao longo da presente seção, serão propostas algumas modificações e 

especificações pontuais no modelo, de forma a facilitar a pesquisa empírica e torná-lo 

congruente em relação aos marcos teóricos adotados na presente pesquisa.  

 

 

2.5.2. Substância 

 

 

A substância da regra, na teoria proposta por Black, corresponde à generalização que 

preenche o antecedente da norma. Para usar as palavras da autora, são os seus “fatos 

operacionais, os predicados factuais”, aquilo que faz a norma incidir na realidade social. 

Evidentemente, é elemento de extrema relevância na definição de sua abrangência (ou escopo, 

conforme referido pela autora). Normas mais abrangentes que o necessário para cumprir os seus 

propósitos subjacentes são consideradas sobreinclusivas. Normas menos abrangentes do que o 

que exigiriam os seus propósitos são subinclusivas129.  

 Para fins deste trabalho, serão incluídas na dimensão da substância também os 

elementos correspondentes ao âmbito dos consequentes. Originalmente, no modelo proposto, 

eles seriam alocadas na dimensão denominada “cárater”, juntamente com os operadores 

                                                
128 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.21. 
129 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997. p.22; e BLACK, Julia. Regulators as 

Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University of Oxford. Oxford. 1993, p.24.  
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deônticos das regras130. Isso, no entanto, não parece ser a melhor forma de lidar com a questão. 

A natureza da regra (se é prescritiva, proibitiva ou atribui uma faculdade) não parece se 

confundir com a ação que deve, não deve ou pode ser feita. Tanto é assim que, quando se 

classificam os elementos constituintes da estrutura das normas, frequentemente é feita menção 

a ambos estes elementos em separado131.  

  Como o consequente, conforme acima argumentado, também constitui uma 

generalização e se relaciona com o aspecto mais substantivo da norma (a conduta que se 

pretende obter em uma dada circunstância), entende-se que a melhor forma de o alocar é na 

dimensão substância. Ademais é de se observar que a não observação de certas condutas 

prescritas é, ela mesma, suporte fático da incidência de outras normas de caráter sancionatório. 

Logo, acredita-se aqui haver justificativa suficiente para que se faça esta modificação. 

 

 

2.5.3 Caráter 

 

 

Black usa o termo “caráter” para designar a dimensão que determina a natureza da regra, 

que ela identifica com a prescrição, a consequência que decorre da ocorrência da generalização 

descrita no precedente. A depender de sua natureza, uma regra pode ser classificada como 

mandatória, diretiva, discricionária ou permissiva132. 

É um tanto quanto difícil compreender o critério utilizado para a separação desta 

dimensão normativa. É certo que a dimensão que a autora denomina “caráter” guarda relação 

com operadores deônticos que se aplicam a determinadas regras. Nisso, aliás, a dimensão 

proposta por Black se encontra em consonância com aquela proposta por Von Wright, para 

quem o caráter de uma norma depende da sua natureza como uma norma que impõe uma 

obrigação, uma permissão ou uma proibição de dada conduta 133 . Contudo, o que Black 

denomina “caráter”, pela definição apresentada, parece abranger também os elementos que 

                                                
130 BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University 

of Oxford. Oxford. 1993, p. 22. 
131 Von Wrigth, por exemplo, separa o “caráter” (se a norma é prescritiva, proibitiva ou permissiva) do 

“conteúdo” (aquilo que deve, não deve ou pode ser feito). VON WRIGHT, Georg Henrik. Norm and Action: a 

logical inquiry. 1.ed. Londres: Routledge & Kegan Paul, p. 71. Raz, seguindo Von Wright faz a separação entre 

“operador deôntico” e “ato da norma”. RAZ, Joseph. Practical reason and norms. Oxford: Oxford University 

Press, 2002, p.50. 
132 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.22. 
133 VON WRIGHT, Georg Henrik. Norm and Action: a logical inquiry. 1.ed. Londres: Routledge & Kegan Paul, 

p. 71. 
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compõem o consequente, notadamente a conduta prescrita. Para manter o modelo o mais 

simples possível, faz-se uma leve alteração nesta dimensão, que passa a se referir apenas aos 

operadores e suas variações.  

 

 

2.5.4. Status da norma (e sanções que a ela aderem)  

  

 

A dimensão “status” refere-se ao grau em que uma norma jurídica é reconhecida como 

legalmente autoritativa. Relaciona-se com fatos externos à estrutura linguística da regra e seu 

conteúdo. Num primeiro momento, o nível de autoritatividade guarda relação com a natureza 

das fontes do direito que veiculam estas normas (se são leis que versam sobre direito penal, 

administrativo ou civil) e o seu respectivo nível hierárquico134. Para usar exemplos brasileiros, 

uma norma pode ser veiculada pela Constituição, por meio de lei complementar ou ordinária, 

por meio do que se pode chamar de “legislação delegada”135 (atos normativos secundários que 

emanam de entidades outras que não aquelas do legislativo, como é o caso daqueles editados 

por agências reguladoras) ou ainda por meio de fontes privadas como contratos e estatutos de 

associações. Estão relacionadas a esta dimensão também as sanções devidas pelo não 

acatamento das prescrições normativas. Dependendo da norma violada, sanções poderiam ser 

administrativas, civis, criminais, as quais, por sua vez, podem prever efeitos legais diretos ou 

indiretos (p.ex.: violação à regra pode gerar sanções pecuniárias ou pode, meramente, gerar 

ônus interpretativo, como, por exemplo, é o caso da violação de guidelines e outros 

instrumentos de caráter não vinculante)136.  

 Esta dimensão se assemelha, ainda que apenas parcialmente, ao que Summers denomina 

“aspecto encapsulatório” (encapsulatory feature), elemento formal essencial à composição das 

normas. Sem que o conteúdo normativo seja veiculado em fonte do direito reconhecida como 

válida, não poderá ele produzir seus efeitos. Ademais, a depender do tipo de conteúdo que se 

pretenda veicular, uma fonte normativa pode ser mais adequada que outra. É senso comum, por 

exemplo, que normas de direito penal devem ser veiculadas por meio de lei, de forma que os 

potenciais infratores tenham ou possam ter ciência ex-ante de que uma determinada conduta X 

                                                
134 BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University 

of Oxford. Oxford. 1993, p.24. 
135 Para usar a terminologia utilizada pela própria Black.  
136 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.22. 
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é proibida. Outros tipos de normas, por demandarem conhecimento técnico e expertise, podem 

ser mais bem administradas através de atos normativos secundários, como é o caso das normas 

emitidas por agências reguladoras137.  

 

 

2.5.5. Estrutura Linguística 

 

 

2.5.5.1. Precisão/Vagueza  

  

 

A dimensão que Black denomina de “estrutura” é composta por três aspectos. O 

primeiro deles é a precisão/vagueza, que se refere ao grau em que os fatos operativos das 

normas, suas generalizações, se encontram especificados nos textos normativos138. Quanto mais 

específica, mais precisa a norma. Quanto menos específica, mais vaga. Conforme a autora, há 

diversas formas pelas quais as normas podem ser vagas: pela falta de especificação de como, 

quando e onde uma ação deve ser performada; pela dificuldade de saber se, em um determinado 

caso, o conceito se aplica ou não, ainda que se compreenda claramente o seu significado; pelo 

uso de conceitos avaliativos (razoável, justo, adequado) ou, ainda pelo uso de conceitos mais 

                                                
137 SUMMERS, Robert S. Form and function in a legal system: a general study. Nova York: Cambridge 

University Press, 2006, p.170-176. Aqui, diz-se que o elemento “aspecto encapsulatório” é apenas parcialmente 

aderente pois, na teoria de Summers, ele envolveria também características como a formulação linguística das 
normas e o fato de elas serem veiculadas ou não de forma escrita, o que não parece estar abrangido na dimensão 

proposta por Black.   
138 O uso do termo vagueza para designar esta subdimensão estrutural das regras é inspirado na obra “Semantic 

Theory” the Ruth Kempson (KEMPSON, Ruth M. Semantic theory. Oxford: Cambridge University Press, 

1977, p.124). Nela, a despeito de não haver uma definição precisa do que se entende por vagueza, é indicado 

brevemente que ela corresponde à falta de especificação de um termo. Deve-se perceber que esta noção de 

vagueza apresentada parece guardar relação com a própria definição de significado proposta por Kempson, que 

corresponde às “condições de verdade” em que se autoriza ou não a realização de uma afirmação. É questionável 

se tal tipo de teoria é congruente com a noção de linguagem proposta por Wittgenstein em sua obra 

“Investigações Filosóficas”, que também serve de referência para a formulação do modelo de regras de Black. 

Apontando em sentido contrário, Kripke comenta que a tese de Wittgenstein em “Investigações Filosóficas” 
constitui uma rejeição implícita à tese anteriormente defendida pelo autor, notadamente em “Tractatus Logico-

Philosophicus”, de que a forma geral de explicação do significado é a declaração de suas “condições de verdade” 

(KRIPKE, Saul A. Wittgenstein on rules and private language. Malden: Blackwell Publishing, 2004, p. 73-

74). De forma similar a Kripke, Marmor aponta que o projeto de Wittgenstein em “Investigações Filosóficas” 

era justamente o de apontar a futilidade de um projeto filosófico que buscasse a construção de uma tal teoria do 

significado (MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Portland: Hart Publishing, 2005, p, 101).   

Independente da controvérsia, entende-se aqui que a noção de generalidade como proposta permanece útil à 

análise. Talvez uma forma melhor de denominar a categoria fosse substituir o termo “vagueza”, como oposto à 

“precisão”, por “generalidade”. Contudo, para preservar o modelo, opta-se por manter as denominações das 

dimensões conforme a suas versões originais.    
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abrangentes ao invés de determinados componentes de sua classe (por exemplo, “fruta” ao invés 

de “fruta cítrica” ou ainda “limão”)139.    

 Algumas qualificações devem ser feitas. O termo “vagueza”, na forma em que é 

tradicionalmente utilizado na filosofia da linguagem e na teoria do direito, refere-se a à 

existência de casos limítrofes (borderline cases) onde não se pode ter certeza de que uma 

expressão se aplica ou não140. É o que Hart denomina (ainda que de forma imprópria, conforme 

alguns autores141) de “textura aberta”142. Como se pode observar pela definição dada por Black, 

não é desta forma que ela usa o conceito de “vagueza”. Em verdade, a “vagueza” a que ela se 

refere parece poder ser melhor denominada como “genericidade”, conforme a definição 

proposta para o termo na seção 2.4 do presente trabalho. Somente assim faz sentido, por 

exemplo, afirmar que aumenta a precisão de uma norma que se refere a fruta especificando que 

se trata de uma “fruta cítrica”. Dito isso, por uma questão de fidelidade ao modelo proposto 

pela autora, opta-se aqui, durante a análise, por manter a designação “vagueza/precisão” para 

esta subdimensão normativa. Tenha-se em mente, entretanto, que ao se fazer menção a 

“vagueza/ precisão”, se está referindo, em verdade, ao grau de genericidade/especificidade de 

uma dada regra. Quando se fizer referência à vagueza no sentido utilizado pela teoria do direito, 

far-se-á menção à “vagueza em sentido próprio”.  

 

 

2.5.5.2. Simplicidade/Complexidade 

  

O aspecto da simplicidade/complexidade de uma norma diz respeito à quantidade de 

situações factuais ou avaliações que devem ser feitas pelo aplicador da norma para determinar, 

em um caso, se ela é aplicável ou não. O exemplo dado por Black é suficiente para ilustrar esta 

                                                
139 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.22-23.  
140 Nesse sentido: ENDICOTT, Thimothy O. A. Vagueness in Law. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 

31; e MARMOR, Andrei. The Language of Law. 1.ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 85-86.  
141 Ver por exemplo: SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based 

decision-making in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 35. 
142 Sobre textura aberta, ver: HART, H.L.A. O conceito de direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 166. É 

de se observar que a própria Black está ciente da não correspondência entre a noção de “textura aberta” com a de 

“vagueza” que emprega em sua teoria. Veja-se nesse sentido a seguinte passagem  

“A rule is not clear if it includes words such as "fair", "due care", or "reasonable", unless such a phrase is 

accepted in a community to have a particular meaning. The aspect of the rule focused on here is the actual words 

used to describe the substance and the nature of prescription of the rule. Rules which use terms such as 

"reasonable" are often spoken of as "open textured", although the term is sometimes used to refer to the inherent 

uncertainty of language.” (BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of 

Law of the University of Oxford. Oxford. 1993, p. 27.)  Desta forma, a característica da textura aberta é refletida 

na dimensão da “clareza”, como indicado no corpo do texto adiante.  
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situação. Uma norma sobre licenças para a prática de uma determinada atividade pode prever 

o seguinte: “licenças serão concedidas a empresas com menos de 25 empregados”, ou, de forma 

mais vaga, “licenças serão concedidas para aquelas empresas que são competentes e idôneas”. 

Nesses casos, têm-se normas simples. Uma mesma regra sobre licenças poderia ainda ser 

estatuída da seguinte forma: “serão concedidas licenças para as empresas que preencherem os 

seguintes requisitos” e aí estabelecer uma lista de requisitos. Aqui temos uma norma 

complexa143. 

Uma observação, contudo, se faz necessária: conquanto Black não especifique como 

estas situações factuais devem estar expressas, aqui entende-se que se estão considerando 

somente aquelas expressas no texto. A razão para isso é bastante direta: do contrário, 

possivelmente o modelo não faria sentido. Standards, conforme se terá oportunidade de 

comentar mais adiante, são tidos como normas em geral mais simples que as regras em sua 

expressão linguística. Mas isso não significa que sejam necessariamente mais simples com 

relação às avaliações factuais que exigem. É possível, por exemplo, vislumbrar casos em que a 

indeterminação do seu significado decorre justamente da necessidade de observação de uma 

série de parâmetros de difícil mensuração e comparabilidade, o que, frequentemente se 

argumenta, é precisamente o caso de determinadas expressões avaliativas144. Sendo assim, a 

complexidade que se identifica aqui somente pode ser aquela que se revela no texto, e não no 

conjunto de avaliações factuais em si. 

 

 

2.5.5.3. Clareza/Opacidade  

 

 

                                                
143 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997. p.23. Interessante observar que a ideia 

de “complexidade e simplicidade” trazida pela autora remonta à dimensão da “acessibilidade” na teoria proposta 

por Colin S. Diver. Esta dimensão, neste arranjo teórico, diz respeito à facilidade ou dificuldade com que as 
normas são aplicadas a uma determinada situação. DIVER, Colin S. The Optimal Precision of Administrative 

Rules. The Yale Law Journal. Volume 93, No 1. p. 65-109, 1983.  
144 Exemplo disso são as expressões caracterizadas pelo que Marmor denomina “vagueza extravagante”. Nesses 

casos, as condições de aplicação demandam do agente avaliações de caráter multidimensional, com pelo menos 

alguns elementos constitutivos incomensuráveis. Ele ilustra este tipo de vagueza a partir de um delito previsto 

nas leis americanas que pune o tutor pelo sofrimento ou por lesões causados contra uma criança em decorrência 

de sua negligência. Mas afinal, o que constitui um ato de negligência? Isso pode depender de vários fatores: da 

idade da criança, de sua maturidade, do ambiente em que ela é deixada, do tempo em que o tutor se ausenta, 

dentre outros. MARMOR, Andrei. The Language of Law. 1.ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 88-

89 e 101-104.  
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 O aspecto da clareza das leis é tratado por diversos autores jurídicos. Fuller, por 

exemplo, a reputa como “um dos ingredientes mais essenciais à legalidade”. Sem a clareza, é 

impossível determinar quando o aplicador da norma deve ou não deve cumpri-la145. Isso não 

significa dizer que não se pode utilizar de standards como “boa-fé” ou “devido cuidado”, a 

priori menos claros, mas que o ordenamento jurídico exige um mínimo de clareza para que 

possa ser operacional.   

Clareza/opacidade, no modelo proposto por Black, diz respeito ao grau em que as 

normas são compreendidas por aqueles que que devem aplicá-las, sejam eles os responsáveis 

por seguir as determinações veiculadas nas regras (aqui, os regulados) ou as autoridades 

administrativas ou judiciais responsáveis pela promoção de sua execução146. Esta definição de 

clareza, na compreensão da autora, remonta a teorias convencionalistas da linguagem. A clareza 

de uma norma, no modelo proposto, seria função de como a norma é interpretada dentro de uma 

determinada comunidade147.    

  A noção de clareza conforme proposta por Black toma por fundamentos (i) a filosofia 

da linguagem de Wittgenstein, notadamente a noção de “formas de vida”, ao mesmo tempo, (ii) 

concepção interpretativa da linguagem proposta por Fish, notadamente a noção de 

“comunidades interpretativas”. Ambas são colocadas sob o rótulo de teorias convencionalistas 

da linguagem148. O conceito de “formas de vida” na filosofia de Wittgesntein, como explica 

Black, é cultural: envolve os contextos sociais, as práticas, a educação e forma a estrutura em 

que os usos da linguagem ocorrem 149 . Marmor refere-se à noção como um conjunto de 

“conhecimentos de fundo” (background knowledge) do qual depende a compreensão da 

linguagem150. Já comunidades interpretativas, na visão de Fish, são formas de organização da 

experiência compartilhadas por indivíduos, no sentido que é assumido que suas distinções, 

categorias de compreensão e estipulações de relevância e irrelevância são o conteúdo de 

consciência dos membros de uma comunidade. Presumidamente, são compostas por indivíduos 

que passaram por uma mesma iniciação profissional ou treinamento, cuja função é 

homogeneizar as pessoas que adentram na comunidade151.   

                                                
145 FULLER, Lon L.. The Morality of Law. New Heaven: Yale University Press, p. 63-65.  
146 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.23.  
147 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.24. 
148 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.15-19. 
149 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 16.  
150 MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Portland: Hart Publishing, 2005, p. 19. 
151 FISH, Stanley. How come you do me like you do? A response to Dennis Patterson. Texas Law Review, vol. 

72, n.1., 1993, p. 57-66. 
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 Diante das definições apresentadas, é fácil, a priori, constatar alguma relação entre as 

noções de formas de vida e comunidades interpretativas. Daí parece decorrer a concepção acima 

mencionada de que a clareza da norma é função de como ela é interpretada por uma determinada 

comunidade (interpretativa). Esta interpretação, conforme Black, seria condicionada por um 

conjunto de práticas que existem na forma de culturas, normas, objetivos e definições 

compartilhadas, as quais podem ser fomentadas por meio de treinamento e educação (o que 

remeteria à noção de formas de vida de Wittgenstein)152.  

Não obstante, relacionar ambos os conceitos é algo mais difícil do que aparenta. Isso 

porque, dentre outras coisas, como já foi argumentado em seção anterior, faz parte da concepção 

de Wittgenstein sobre a linguagem o fato de que há uma forma de compreender a regra que não 

é uma interpretação. Por outro lado, as comunidades interpretativas de Fish partem de uma 

visão completamente diversa da linguagem: a de que textos não determinam os seus próprios 

significados, mas sim interpretações, as quais podem ser condicionadas pelas comunidades 

interpretativas153. É questionável, portanto, se ambas as teorias podem ser conjugadas na forma 

proposta por Black. Em sua crítica a Fish, Patterson aponta em sentido contrário154, mas o 

próprio Fish, em resposta, parece considerar que a diferença entre ambos é menos gritante do 

que considera o seu debatedor155. 

 Para manter a coerência com o marco teórico adotado, altera-se aqui levemente a noção 

de clareza. Portanto, será dito aqui que uma regra é clara quando os participantes conseguem 

identificar as circunstâncias que atraem a sua incidência e quais ações devem tomar para 

cumprir com suas exigências. Não se pressupõe aqui qualquer necessidade de interpretação para 

a compreensão da norma diante de casos claros. Contudo, concede-se que a interpretação é 

relevante em casos limítrofes, onde não há certeza sobre como se deve proceder à aplicação da 

regra. Admite-se ademais que, nestes casos, as comunidades interpretativas, na forma definida 

por Fish, podem prestar um papel relevante em determinar aquilo que deve ser feito156. Sendo 

                                                
152 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 31.  
153 FISH, Stanley. How come you do me like you do? A response to Dennis Patterson. Texas Law Review, vol. 

72, n.1., 1993, p. 57-66. 
154 PATTERSON, Dennis. The poverty of interpretive universalism: toward the reconstruction of legal theory. 

Texas Law Review, vol. 72, n.1., 1993, p. 1-56; e PATTERSON, Dennis. You made me do It: my reply to 

Stanley Fish. Texas Law Review, vol. 72, n.1., 1993, p. 67-77.  
155 Em sua resposta, Fish comenta: “The final irony is that the position I do hold is very much like the position 

Patterson would recommend, although I do not come to it, as he apparently wants me to, from a worshipful 

reading of Wittgenstein”. FISH, Stanley. How come you do me like you do? A response to Dennis Patterson. 

Texas Law Review, vol. 72, n.1., 1993, p. 57-66. 
156 Deve-se apontar, nesse aspecto, que o próprio Marmor reconhece a possibilidade de atuação das comunidades 

interpretativas, ainda que a sua atuação se restrinja àqueles aspectos da linguagem subdeterminados por regras. 

MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Portland: Hart Publishing, 2005, p,15.  
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assim, considera-se que uma regra, ainda que consideravelmente indeterminada, pode ser 

considerada clara caso a comunidade interpretativa em questão estabeleça uma dada 

interpretação como paradigma a ser seguido em casos similares. Por outro lado, uma regra é 

mais opaca quanto maior for a sua indeterminação, isto é, quanto maiores forem as dúvidas 

referentes à sua aplicação157. Ficam abrangidos como casos de “opacidade” fenômenos como a 

vagueza em sentido próprio e a ambiguidade. 

 

 

2.5.6. Das estruturas linguísticas das regras e dos standards  

  

 

Já devidamente indicadas as dimensões componentes das regras (lato sensu), cabe aqui 

fazer algumas observações relevantes à análise que se pretende implementar. A primeira diz 

respeito à irredutibilidade das dimensões aqui apresentadas umas às outras. A segunda, diz 

respeito mais especificamente à estrutura que se espera encontrar nas regras e nos standards. A 

pergunta que aqui se faz é: quais destas dimensões são relevantes para a caracterização de uma 

determinada norma enquanto uma regra ou standard?  

 Conforme Black, as dimensões por ela indicadas constituem pontos de decisão que 

devem ser endereçados pelos emissores de normas no momento de sua formulação. Deve ser 

apontado, contudo, que no modelo proposto não existe relação analítica entre cada uma das 

dimensões. Desta forma, regras com uma determinada substância ou caráter podem ser opacas 

ou claras, complexas ou simples, vagas ou precisas. Estas, por sua vez, podem ter diferentes 

status. Isso vale também para os elementos linguísticos: uma regra pode ser simples e precisa, 

complexa e vaga, precisa e opaca, a depender de como seja formulada. Em verdade, a função 

do modelo proposto é revelar todas as possibilidades de escolha do emissor de normas, o que 

vai muito além da mera dicotomia regra/standard158. Disso decorre a sua utilidade para a análise 

dos usos regulatórios das regras.  

 Não obstante, é de se observar que o modelo também se presta à descrição das 

características identificadoras das regras e dos standards. Se admitimos, como já antes 

mencionado, que ambos os tipos normativos não são estruturalmente distintos, mas constituem 

polos de um espectro contínuo, tem-se que a diferença entre ambos não residiria propriamente 

                                                
157 Nesta definição de indeterminação segue-se Endicott. ENDICOTT, Thimothy O. A. Vagueness in Law. 

Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 9.   
158 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.24. 
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em aspectos substanciais, no seu caráter ou no seu status normativo, mas sim em sua estrutura 

linguística. De acordo com Black, partindo das dimensões propostas em seu modelo, é possível 

estabelecer uma diferenciação da seguinte forma: quanto mais precisa, complexa e clara for 

uma norma, mais se aproximará ela do tipo regra. Ao contrário, quanto mais vaga, simples e 

opaca a norma, mais se aproximará ela de um standard159.  

  O porquê da separação de regras e standards desta maneira não é por ela justificado. 

Mas, dada a análise já feita em relação às espécies normativas na presente pesquisa, é possível 

levantar, intuitivamente, algumas razões para isso. Normas que contém expressões como 

“devido cuidado”, “boa-fé” e “negligência”, usualmente consideradas “standards” são, 

evidentemente, mais genéricas (menos específicas) do que aquelas consideradas regras, que 

especificam determinadas situações e condutas que devem se seguir. Por isso, é possível dizer 

que standards, de forma geral, tendem à vagueza (no uso que Black dá à palavra) e as regras à 

precisão (ou especificidade). Somente ascender na escala de genericidade, contudo, não garante 

que uma determinada norma se torne um standard. Veja-se por exemplo as seguintes regras: 

“Proibida a entrada de gatos no restaurante” e “Proibida a entrada de animais no restaurante”. 

A segunda pode ser dita mais genérica que a primeira. Contudo, não se duvida que ambas seriam 

consideradas, ainda, regras.  

À genericidade dos standards deve-se somar a opacidade. Nesse sentido, perceba-se que 

as expressões de caráter avaliativo que normalmente compõem os standards são não apenas 

genéricas, mas associadas a uma maior indeterminação linguística. É conhecida pela teoria do 

direito a técnica de utilizar termos vagos (em sentido próprio) a fim de delegar decisões as 

autoridades aplicadoras do direito. Marmor, por exemplo, refere-se à “vagueza extravagante” 

de certas expressões avaliativas, característica que decorre do caráter multidimensional das 

avaliações necessárias à aplicação destes termos, somada à incomensurabilidade dos seus 

elementos constitutivos160. Boa parte dos exemplos de standards fornecidos pela literatura, 

pode-se dizer, são compostos de termos extravagantemente vagos. O que constitui agir “de boa-

fé”, para citar um destes exemplos, é algo que depende da apreciação de uma série de elementos 

casuísticos, e nem sempre é fácil determinar se uma determinada pessoa age de boa-fé ou de 

má-fé. Portanto, a associação de standards com a “opacidade” é também bastante intuitiva. Mais 

                                                
159 BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University 

of Oxford. Oxford. 1993. p.29. No mesmo sentido, mas se referindo a princípios (impropriamente, tomando 

como referência o conceito aqui utilizado): BLACK, Julia. Forms and paradoxes of principles-based regulation. 

Capital Markets Law Journal, vol. 3, n. 4, 2008, p. 425-457.  
160 MARMOR, Andrei. The Language of Law. 1.ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 88-89 e 101-

104.  
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difícil, todavia, é explicar o papel da dimensão complexidade/simplicidade na classificação. Por 

qual razão se afirma que as regras tendem a ser mais complexas que os standards?  

Em verdade, o papel da complexidade na diferenciação entre regras e standards aparece, 

frequentemente, de forma ambígua na literatura. Em parte, isso decorre também pelos diferentes 

sentidos que se dá ao termo “complexidade” a depender da teoria que se adote. Kaplow, por 

exemplo, sugere que tanto regras quanto standards podem ser simples ou complexos. É notório, 

contudo, que “complexidade” a que ele se refere se encontra a nível da norma (sentido) e não 

propriamente do texto161. Mas nem sempre é o caso. Korobkin, em sentido que parece ser 

similar ao que Black emprega ao termo, sugere que adição de complexidade tanto em regras 

(estabelecendo adições e exceções) quanto em standards (mediante, por exemplo, a listagem 

de condições) os torna “menos puros”. No primeiro caso, por tornar mais imprevisível a 

aplicação da regra. No segundo, por especificar um conjunto de condições para a aplicação do 

standard, aproximando-o da regra162. 

Uma forma de explicar o porquê da associação de regras à complexidade e de standards 

à simplicidade é fazendo referência à ideia de congruência. Esta seria, conforme Diver, uma 

das três qualidades que os formuladores de regras deveriam observar ao redigir textos 

normativos, juntamente com a transparência e a acessibilidade. Uma regra (em sentido lato) é 

congruente quando o seu conteúdo comunicado atinge os objetivos que pretende alcançar; 

transparente quando as palavras que compõem sua formulação veiculam significados “bem 

definidos e universalmente aceitos” em uma comunidade; e acessível quando é aplicável a 

situações concretas sem grande esforço163.   

Estes três valores permitem fazer algumas análises interessantes sobre as regras. Usando 

o exemplo do autor, imagine-se um regulador que deve estabelecer certos critérios de 

inelegibilidade para o credenciamento de pilotos de aeronaves comerciais. Aqui o objetivo da 

norma é reduzir os custos sociais decorrentes de acidentes. Contudo, esta redução de custos 

pode não comprometer os benefícios sociais de manter um piloto já experiente e treinado para 

o serviço. Três normas para endereçar o problema podem ser imaginadas. A primeira, que aqui 

será denominada “regra simples”, estabelece que pessoas acima de 60 anos são inelegíveis para 

a função de piloto. A segunda, que aqui denomina-se “standard simples”, estabelece que uma 

                                                
161 KAPLOW, Louis. Rules versus Standards: An Economic Analysis. Duke Law Journal, vol. 42, n. 3 (Dec., 

1992), p. 557-629. 
162 KOROBKIN, Russel B. Behavioral Analysis and Legal Form: Rules vs. Standards Revisited. Oregon Law 

Review, vol. 79, p. 23-60, 2000. 
163 DIVER, Colin S. The Optimal Precision of Administrative Rules, The Yale Law Journal, Volume 93, No 1. 

p. 65-109, 1983. 
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pessoa é inelegível se representar um “risco irrazoável de acidente”. A terceira, que se nomeará 

de “regra complexa”, ao invés de usar uma única condição precisa ou uma expressão vaga, 

estabelece um extenso rol de situações (por exemplo, atingir determinados parâmetros mínimos 

aferidos em exames cardíacos, visuais, sanguíneos, psicológicos, dentre outros)164.   

 É simples ver, dado o modelo, como cada regra impacta nos valores indicados por 

Diver. A primeira é uma regra extremamente transparente e acessível. Porém, pode não ser 

congruente com os objetivos visados, apresentando problemas de sobreinclusão (abarcando 

pessoas acima dos 60 com condições de pilotar) e subinclusão (ignorar outros fatores relevantes, 

como a saúde da visão do piloto, que podem representar risco). A segunda, por sua vez, pode 

ser vista como mais congruente que a primeira, na medida em que realiza uma referência mais 

direta aos objetivos que se pretende alcançar, e, a priori165, acessível, porém pouco transparente, 

já que não estabelece um rol preciso de condições que devem ser observadas. A última, por sua 

vez, pode ser vista como mais congruente que a primeira, e mais transparente que a segunda, 

mas menos acessível que ambas, já que demanda maior esforço para a apreensão das suas 

condições de aplicação166.  

Por que estas observações são relevantes e como isso contribui para esclarecer a 

caracterização das regras como mais complexas que os standards? O grande ponto aqui parece 

residir no fato de que as regras simples, conquanto existam e sejam indubitavelmente regras, 

tendem a possuir mais problemas de incongruência com os seus objetivos do que standards. A 

existência de alguma incongruência não é necessariamente um problema, mas é sempre 

desejável que uma norma seja o mais congruente possível com os seus objetivos. Se se deseja 

melhorar a congruência sem a perda do benefício da transparência, que é típico das regras, uma 

solução possível é escalar a complexidade da regra, adicionando-lhe nuances e permitindo que 

se adapte melhor aos seus objetivos. Um aumento de complexidade, do lado dos standards, 

parece não produzir o mesmo efeito positivo na dimensão congruência. A adição de outras 

condições de aplicação genéricas ao standard, de um lado, aparenta meramente reduzir a sua 

acessibilidade sem benefício correspondente em congruência. Por outro lado, caso estas adições 

representem novas condições precisas, estariam elas em verdade modificando a estrutura do 

standard de forma a torná-lo mais parecido com uma regra. É razoável supor que a estrutura 

                                                
164 DIVER, Colin S. The Optimal Precision of Administrative Rules, The Yale Law Journal, Volume 93, No 1. 

p. 65-109, 1983. 
165 Menciona-se aqui “a priori” porque a acessibilidade no modelo proposto por Diver leva em consideração mais 

que meramente o texto. Aqui, contudo, é suficiente fazer referência apenas às condições textuais. 
166 DIVER, Colin S. The Optimal Precision of Administrative Rules, The Yale Law Journal, Volume 93, No 1. 

p. 65-109, 1983. 
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linguística dos standards, portanto, tenda probabilisticamente a ser mais simples do que a das 

regras. 

Retomando a ideia original, pode-se então formular a seguinte imagem ilustrativa: num 

ponto do espectro encontram-se as regras precisas, complexas e claras. No outro, os standards 

vagos, simples e opacos. Normas que combinem ambas as características localizam-se em 

algum ponto próximo ao centro, podendo ser caracterizadas com regras ou standards de acordo 

com os aspectos prevalecentes.  

 

 

2.5.7. Apreciação geral dos problemas e justificativa para a o uso do modelo 

 

 

Feitas estas considerações gerais acerca do modelo de análise das regras proposto por 

Black, um questionamento aqui se faz pertinente: se se está ciente de que o modelo possui 

falhas, ora por problemas teóricos e conceituais, ora por não especificar exatamente o conteúdo 

de suas dimensões, por qual razão insistir em seu uso? Pode-se oferecer, aqui, três razões para 

isso.  

Em primeiro lugar pode-se dizer que o modelo permite uma análise ampla de elementos 

que são relevantes na tomada de decisão dos reguladores ao deliberar pela disciplina de uma 

determinada matéria por regras. Ainda que possa ser intuitivo pensar que elementos 

substantivos dominem os processos de produção normativa, isso não significa negar que outros 

aspectos tenham relevância. Aspectos linguísticos ou, pode-se dizer, “formais” das regras têm 

atraído a atenção de estudos na área de regulação. São exemplos disso, além da pesquisa 

promovida pela própria Black sobre as reformas no sistema financeiro britânico na década de 

80167, o já mencionado artigo de Diver168 sobre a precisão das normas administrativas e aquele 

realizado por Baldwin sobre o uso de regras na regulação de saúde e segurança do trabalho169. 

Em todos estes casos, o que se evidencia é que a forma que as regras tomam importa e, por 

vezes, chega a ter relevância central no debate regulatório. 

Em segundo, justifica-se o uso do modelo apresentado pela sua utilidade para a 

operacionalização da pesquisa que se pretende empreender. Um dos objetivos deste trabalho, 

                                                
167 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997. 
168 DIVER, Colin S. The Optimal Precision of Administrative Rules, The Yale Law Journal, Volume 93, No 1. 

p. 65-109, 1983 
169 BALDWIN, Robert. Rules and Government. Oxford: Clarendon Press, 2005. 



61 

 

 

 

deve-se relembrar, é analisar como os comentários feitos pelos regulados em processos de 

participação visam impactar nos textos dos atos normativos produzidos pela CVM. De forma 

simples, toma-se aqui como referência a distinção entre regra e standard para indicar duas 

direções em que estes textos podem ser alterados. As dimensões propostas por Black, ao 

compreender aspectos linguísticos das regras, permitem que sejam analisadas as diferenças 

entre regras e standards a partir de três aspectos mais ou menos bem definidos, o que facilita a 

análise empírica das contribuições aqui empregadas. 

Em terceiro lugar e por último, a despeito dos problemas já reconhecidos, mantém-se 

aqui que o seu insight fundamental é correto. Em primeiro lugar, suas dimensões, conforme 

apresentadas, correspondem mais ou menos à estrutura lógica que é atribuída às regras pela 

teoria do direito. No plano da linguagem, sobretudo, a caracterização das regras como tendo 

formulações “precisas”, “complexas” e “simples, de um lado, e os standards como tendo 

formulações “vagas”, “simples” e “opacas”, de outro, parece guardar, no mínimo, alguma 

aproximação com a realidade. E uma aproximação, nesse caso, é tudo que é necessário. Importa 

lembrar, mais uma vez, que regras e standards são mais bem compreendidos como dois polos 

de um continuum, em que as normas reais se aproximam mais de um ou de outro tipo170. Não 

se pretende aqui fazer uma classificação rígida de normas em uma ou outra categoria, mas 

apenas verificar a direção em que elas são modificadas. 

Por fim, deve-se destacar, mais uma vez, que o modelo aqui proposto não corresponde 

exatamente àquele desenvolvido por Black, mas que incorpora modificações com o objetivo de 

corrigir certos problemas teóricos, esclarecer definições que foram expressas de forma vaga e 

de aumentar a sua precisão, a fim de facilitar a coleta empírica dos dados. Espera-se, com estas 

alterações, que boa parte das preocupações em relação aos problemas teóricos apresentados 

pelo modelo sejam dissolvidas.     

      

 

2.6. Implicações práticas do uso de regras e standards 

 

 

2.6.1. Regras e standards como instrumentos de regulação  
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Regras e standards constituem tipos normativos em maior ou menor grau presentes nos 

sistemas jurídicos, se prestando, cada um à sua maneira, a disciplinar a conduta humana em 

conformidade com determinados objetivos estabelecidos pelo legislador ou por emissores de 

normas infralegais. Como observa Baldwin, regras (lato sensu) podem ser utilizadas pelos 

governos de diversas formas: disciplinando o gerenciamento e a organização administrativa das 

entidades e órgãos governamentais, alocando funções entre estas e atores privados e, ainda, 

disciplinando processos a serem seguidos por todos os indivíduos a elas vinculados171.    

 Assim, as regras, em sentido lato, podem ser vistas como instrumentos de regulação. 

Para fins do presente trabalho, é despiciendo detalhar todas as concepções sobre o que venha a 

ser a “regulação”, termo este que é objeto de amplo debate entre seus estudiosos e que, por si 

só, demandaria a realização de uma pesquisa. Aqui, toma-se a regulação como a “tentativa 

continuada e focada de alterar o comportamento dos outros de acordo com parâmetros ou 

propósitos definidos, a fim de endereçar uma questão coletiva ou de solucionar um problema 

coletivo”172. A regulação é, portanto, uma forma de governança, que envolve atividades como 

a fixação de parâmetros de atuação, a obtenção de informação, e a modificação de 

comportamento através de, mas não se limitando a, imposição de sanções. Sua existência, a 

despeito de não se resumir à emissão de normas, tem nas normas um de seus importantes pilares. 

  Dado que as regras e standards podem ser utilizados como instrumento de veiculação 

de políticas regulatórias, importa aqui questionar: há alguma relevância na escolha por um ou 

outro tipo normativo ou isso em nada interfere na persecução dos objetivos visados pelas 

normas? Se existe, quais as vantagens e desvantagens de cada um dos tipos? As seções seguintes 

buscarão responder a estes questionamentos. Para tanto, foram separados aqui quatro aspectos 

que se entendem essenciais na discussão sobre a opção por regras ou standards: a 

discricionariedade que cada um confere ao administrador, a capacidade da norma de incluir em 

sua composição os elementos relevantes para a sua aplicação (característica doravante 

denominada “inclusão”), a certeza na aplicação do direito e, por fim, os custos associados à 

produção e à administração dos diferentes tipos de norma.  

   

  

2.6.2. Da discricionariedade 

   

                                                
171 BALDWIN, Robert. Rules and Government. Oxford: Clarendon Press, 2005. p. 11-12.  
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O tema discricionariedade é de grande relevância no âmbito do direito administrativo, 

sendo normalmente associado à questão do controle dos atos jurídicos da administração. Sua 

origem, conforme Binenbojm, remete ao Estado europeu dos séculos XVI e XVII, caracterizado 

como um Estado de Polícia, em que o governo se confundia integralmente com a administração 

pública. Nesse contexto, em que prevalecia a soberania decisória dos monarcas, não fazia 

qualquer sentido cogitar a imposição de limites externos aos seus poderes. É assim que a ideia 

de discricionariedade ficou marcada por sua relação com o arbítrio e a tomada de decisão sem 

a existência de parâmetros jurídicos, em contrariedade ao que posteriormente veio a ser o 

Estado de Direito173. 

 Diversas são as definições de discricionariedade que podem ser encontradas na 

literatura174. Do que se pode apreender das diversas definições, no entanto, é que a ideia de 

discricionariedade está intimamente associada à da liberdade de escolha da parte de alguém a 

quem é atribuído um poder ou uma faculdade de decisão. É assim, por exemplo, que Bell 

identifica três elementos na discricionariedade: (i) o poder de escolha dos parâmetros de ação 

por um determinado ator; (ii) cuja escolha é feita unilateralmente por um sujeito de direito em 

relação ao outro; e (iii) cuja escolha é conferida ou legitimada pelo direito175. Em alguma 

medida, observe-se, estes elementos se encontram presentes na definição de discricionariedade 

administrativa fornecida por Bandeira de Mello assim formulada:  

 

Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que remanesça ao 

administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, 
um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, perante cada caso 

concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à 

satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez da expressão da lei 
ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 

objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente176.  

  

                                                
173 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.193-194.  
174 Sobre o tema da discricionariedade: BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) 

– Faculty of Law of the University of Oxford. Oxford,1993. DAVIS, K.C. Discretionary Justice: a 

preliminary inquiry. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1969. E-book Kindle; DWORKIN, 

Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, p.31-32; MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 
175 BELL, Jonh. Discretionary Decision-Making: a jurisprudential view. In: HAWKINGS, Keith (ed.). The uses 

of discretion. Oxford: Clarendon Press, 2001, p.92.  
176 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2017, p.48.  



64 

 

 

 

A noção de discricionariedade é frequentemente oposta à ideia de governança por 

regras177 e, em alguma medida, às próprias noções de direito e de Estado de Direito (rule of 

law). Como observa Schneider, a tensão entre regras e discricionariedade na mente dos juristas 

frequentemente conduz a impulsos ambíguos: de um lado, tem-se uma concepção do direito 

como um sistema de regras, de forma que quanto maior o nível de discricionariedade presente 

em um determinado ramo do direito, mais se questiona se este ramo é de fato componente da 

realidade que se designa pelo conceito de “direito”. De outro, sabe-se também que as regras 

podem, em uma quantidade não trivial de situações, conduzir a maus resultados em casos 

particulares, decorrendo daí a necessidade de conferir alguma discricionariedade ao 

aplicador178. A própria teoria pura do direito, formulada por Kelsen, põe em dúvida os limites 

da ciência jurídica com relação ao exercício de competências discricionárias, na medida em 

que, ao se referir à necessidade de interpretação de normas cujo conteúdo é indeterminado, 

afirma que, no máximo, se poderá chegar a uma moldura que representa o direito de interpretar. 

Outrossim, dentro desta moldura, onde existem diversas possibilidades de escolha, a questão 

de saber qual a escolha correta constitui não um objeto de conhecimento dirigido ao direito 

positivo ou à teoria do direito, mas sim à política do direito179. A questão, no entanto, pode ser 

vista de outra maneira. Black, por exemplo, sugere que regras e discricionariedade seriam 

conceitos interconectados, e não excludentes. A discricionariedade, na visão da autora, residiria 

“no interior das regras”180, e a oposição tradicional entre ambas seria um fenômeno decorrente, 

ao mesmo tempo, de uma visão restrita daquilo que a discricionariedade é e na presunção de 

que as regras seriam, todas elas, de um mesmo tipo (i.e., dotadas de extrema precisão e clareza 

em todos os casos)181.  

   O que é certo, no entanto, é que o uso de regras constitui instrumento de controle da 

discricionariedade182. Pode não ser o único instrumento, como bem argumentam Baldwin183 e 

                                                
177 Um esclarecimento preliminar é aqui relevante. Não se pretende sugerir que a discricionariedade não pode 

decorrer, em nenhum caso, de normas do tipo regra. Em alguns casos, uma norma específica e clara pode conferir 

ao seu aplicador discricionariedade para determinar os resultados de sua aplicação. Veja-se, por exemplo, a norma 

penal que tipifica o crime de homicídio, que enuncia “art. 121. Matar alguém: Pena – reclusão de seis a vinte 

anos”. Certamente se trata de uma norma do tipo regra, e não um standard. O que se afirma, em verdade, é algo 

mais modesto: que o uso de regras específicas e claras constitui instrumento por meio do qual se pode delimitar 
ou ainda confinar a discricionariedade.  
178 SCHNEIDER, Carl E. Discretion and rules: a lawyer’s view. In: HAWKINGS, Keith (ed.). The uses of 

discretion. Oxford: Clarendon Press, 2001, p.48.  
179 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 390-393. 
180 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 216.  
181 BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University 

of Oxford. Oxford. 1993, p.20-21.  
182 SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. 1.ed. Cambridge: 

Harvard University Press, 2012, p. 191.   
183 BALDWIN, Robert. Rules and Government. Oxford: Clarendon Press, 2005, p. 16-17.  
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Schneider184, incluindo aí também mecanismos de accountability e transparência, arbitragens, 

decisões gerenciais, contratos, formas de nomeação de pessoal, aspectos atinentes à educação 

dos tomadores de decisão, dinâmicas de decisão internas às instituições, dentre outros cuja 

natureza não se limita aos mecanismos exclusivamente jurídicos. Não obstante, permanecem 

as regras como o mecanismo mais óbvio. Isso nos leva ao seguinte questionamento: quais as 

vantagens de optar pela governança por regras em detrimento dos poderes discricionários da 

administração? 

 Prima facie, uma das principais vantagens atribuída às regras é o simples fato de que 

elas reduzem ou mesmo eliminam a possibilidade de juízos discricionários por parte do 

aplicador. Aqui tem-se uma visão negativa da discricionariedade, associando-a à possibilidade 

de decisões inconsistentes ou baseadas em critérios alheios aos fins organizacionais das 

instituições, e a questões como a falta de accountability e legitimidade das decisões e o 

comprometimento de critérios de justiça 185 . Tal tipo de concepção, no contexto da 

administração pública, parte de uma filosofia política que rejeita a liberdade ilimitada da 

administração, e que preceitua que esta deveria estar sempre vinculada por regras e sujeita à 

revisão judicial de suas decisões. Assim, garantir-se-ia a justiça das decisões em pelo menos 

dois sentidos: no de tratar igualmente casos iguais e no de impedir que pessoas fossem atingidas 

por normas editadas ex-post facto186.    

 As doutrinas que defendem este tipo de posicionamento são reunidas por Culp Davis 

sobre o epíteto de “versões extravagantes do Estado de Direito” (extravagant versions of rule 

of law). O que elas teriam em comum, em maior ou menor medida, seria a exigência de que 

todos os atos praticados pela administração pública fossem disciplinados por regras e sujeitos 

a processos de revisão judicial. Sua preocupação, portanto, reside na discricionariedade no 

âmbito do poder executivo 187 . O próprio Davis, em teoria autoral, rejeita esta visão por 

considerá-la demasiado irrealista, demonstrando que discricionariedade é uma realidade 

presente na administração pública e, até um certo ponto, inevitável, dada a inviabilidade de a 

tudo governar por meio de regras. No entanto, também preocupado com o que considera ser 

“excessos de discricionariedade” na administração pública, sugere que as decisões 

                                                
184 SCHNEIDER, Carl E. Discretion and rules: a lawyer’s view. In: HAWKINGS, Keith (ed.). The uses of 
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discricionárias sejam confinadas (isto é, sejam fixados seus limites), estruturadas (exercidas no 

contexto de planos, políticas, regras e precedentes transparentes ou “abertos”) e controladas 

(judicialmente e administrativamente). Especialmente para fins de confinamento da 

discricionariedade, teriam as regras grande relevância, em particular as regras emanadas pelos 

próprios órgãos da administração, as quais teriam a função de densificar os conceitos vagos 

emanados das leis congressuais188. 

 Em que pese seja criticável a orientação das versões extravagantes do Estado de Direito, 

é de se observar que estas possuem o mérito de revelar algumas características desejáveis a 

serem absorvidas pelos sistemas jurídicos. A primeira delas, conforme Jowell, residiria na 

redução da arbitrariedade por parte dos agentes públicos. Por arbitrariedade, entenda-se aqui a 

tomada de decisão com base em critérios impróprios, ou seja, não congruentes com as 

finalidades que a organização que emana as regras pretende alcançar. A discricionariedade, na 

medida em que confere liberdade ao aplicador para decidir, abre brechas para que este absorva 

no processo de tomada de decisão critérios idiossincráticos e os protege contra o controle do 

direito. A segunda característica desejável, por sua vez, diz respeito à promoção de 

accountability por parte dos aplicadores das regras. A ideia aqui é simples: se existe uma regra 

que governa ação dos agentes públicos, esta ação passa a poder ser avaliada publicamente a 

partir do conteúdo expresso por estas regras189.  

 Especificamente no plano da administração pública, as regras ainda teriam mais duas 

vantagens em relação à discricionariedade. Uma seria o fato de que as regras facilitam a 

rotinização e o planejamento das atividades da administração, funcionando como guias de 

conduta que precluem a necessidade de avaliação individualizada de todos os casos. A outra, 

por sua vez, seria de que as regras funcionam como escudos da atividade administrativa, 

aliviando a tensão de decidir caso a caso e insulando-os de eventuais pressões políticas190.   

 Schneider, por sua vez, elenca pelo menos seis vantagens que podem ser atribuídas à 

opção por regras em detrimento da discricionariedade. Primeiramente, as regras teriam a 

vantagem de contribuir para a legitimidade das decisões, na medida em que, com a 

discricionariedade, corre-se o risco de que os aplicadores das normas se desviem de fins 

públicos para passarem a implementar razões privadas. Em segundo lugar, as regras seriam 
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vantajosas porque os formuladores de normas, em determinadas situações, seriam aqueles mais 

bem situados e com melhores recursos para a definição das razões relevantes para a tomada de 

decisão. Em terceiro, as regras teriam a vantagem de promover a igualdade formal, garantindo 

que casos similares possuíssem tratamentos iguais. A quarta e a quinta vantagens, por sua vez, 

se relacionam com a natureza “pública” das regras contra a natureza “privada” da 

discricionariedade, ou seja, com a universalidade das regras contra a natureza mais ou menos 

individualizada da decisão discricionária. A publicidade garantiria às regras pelo menos dois 

benefícios, quais sejam: (i) a maior facilidade de planejamento, já que os elementos relevantes 

para a tomada de decisão são sabidos ex-ante; e, consequentemente, (ii) uma maior capacidade 

de influenciar comportamentos. Por fim, as regras seriam vantajosas ao serem instrumentos 

capazes de institucionalizar a experiência adquirida, tornando, à luz da experiência passada, 

despiciendo o trabalho de reanalisar caso a caso a relevância de cada elemento numa situação 

concreta191. 

 É certo, no entanto, que a utilização de regras também apresenta as suas desvantagens. 

Talvez a mais notável delas, seguindo a linha de Jowell, seria a sua associação com a rigidez e 

com a aplicação “legalística”, ou seja, sem levar em conta considerações de cunho substantivo. 

Como visto, faz parte da natureza das regras que elas possam divergir dos seus propósitos 

subjacentes. Quando isso ocorre, seja total ou parcialmente, entende Jowell que aplicação de 

regras se aproxima da condição de irracionalidade, e se aproxima daquilo que se entende por 

arbitrariedade, dissociando-se a decisão dos objetivos organizacionais da instituição que edita 

as regras. Cria-se na administração, desta forma, um comportamento que pode ser descrito 

como “buropático”, de excessivo apego à formalidade192.  

 Criticando severamente a concepção legalística de que a administração deve ser o 

máximo possível governada por regras, Baldwin enumera cinco dificuldades relacionadas a esta 

empreitada. A primeira diz respeito ao conceito estrito de justiça que está compreendido na 

defesa das regras. Para o autor britânico, a defesa de regras endereça uma perspectiva de justiça 

eminentemente individualista, deixando de lado considerações de política pública vinculadas à 

proteção de interesses coletivos. Disto decorre a ênfase dos defensores das regras na limitação 

que estas oferecem à atuação dos agentes do Estado, ainda que esta limitação, em determinadas 

situações, venha a ensejar resultados indesejáveis. Em segundo lugar, argumenta que os 
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defensores de regras possuem uma visão muito otimista com relação ao potencial das regras 

para controlar a discricionariedade e a arbitrariedade, quando nem sempre isso é o que ocorre. 

As regras, argumenta-se, podem simplesmente falhar, como é o exemplo que apresenta de 

regras tributárias extremamente complexas que não se prestam a guiar com clareza o 

comportamento de contribuintes e autoridades fiscais. Nesse contexto, termina-se tendo mais e 

não menos discricionariedade. Um terceiro problema estaria associado ao fato de que os 

defensores da constrição da administração por regras partem de uma concepção muito estreita 

do processo de tomada de decisões, como se ele fosse sempre simples, discreto e pouco 

problemático. Este, no entanto, nem sempre é o caso, vez que as decisões envolvem uma série 

de etapas como a verificação dos fatos e a determinação dos seus elementos relevantes. 

Controlar apenas um dos pontos do processo decisório não elimina a discricionariedade, mas 

pode somente deslocá-la. O quarto e penúltimo problema diz respeito à assunção de que a 

garantia de direitos aos indivíduos por meio de regras seria uma forma de melhorar a situação 

das pessoas. Isso pode nem sempre ser o caso, sobretudo quando implica na demanda custosa 

por assistência jurídica especializada e procedimentos judiciais ou administrativos longos, o 

que pode comprometer o próprio direito que se pretende proteger. Por fim, a última questão diz 

respeito à impraticabilidade de organização de toda a atividade administrativa por regras ante a 

complexidade e o dinamismo de determinadas áreas hoje submetidas a controles públicos. 

Nesse contexto, os modelos de raciocínio passam a ser menos formalísticos, e mais finalísticos 

(purposive), tendo em mente a obtenção de resultados substantivos193.  

 As vantagens da discricionariedade, de forma geral, poderiam ser sumarizadas da 

seguinte forma: a discricionariedade confere ao aplicador do direito flexibilidade para que ele 

possa fazer justiça (aqui entendida como justiça substantiva, e não formal). Isso porque permite 

que este possa levar todos os elementos componentes da situação individual em consideração 

no momento de tomar a decisão, e porque permite a adaptação das decisões gradativamente a 

partir da avaliação de resultados. Ademais, a discricionariedade teria ainda a vantagem de 

afastar o comportamento burocrático (ou “buropático”, segundo Jowell), por parte dos 

encarregados de aplicar o direito. Isso não significa, para todos os casos, que a 

discricionariedade seja boa e as regras ruins, ou vice-versa. Sistemas jurídicos são compostos 

de diferentes níveis de regras e de discricionariedade. A quantidade ideal de cada um destes 
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dependerá das situações concretas, não se podendo determinar em abstrato qual a melhor 

solução194. 

 Do que aqui já foi dito, percebe-se que existe uma série de trade-offs a ser considerados 

na opção pela adoção de uma governança baseada em regras ou nas escolhas discricionárias 

dos administradores. Mas e os standards? Onde se situam no espectro regra/discricionariedade? 

Na visão aqui encampada, os standards podem ser vistos como tipos normativos que conferem 

discricionariedade ao aplicador do direito, permitindo que este tenha uma maior margem de 

liberdade para exercer o seu próprio julgamento e fazer as suas próprias escolhas195. A questão, 

no entanto, não é pacífica.  

 É controverso na doutrina brasileira se a decisão discricionária compreende aquelas 

decisões tomadas com base em normas que contém conceitos jurídicos vagos, denominados 

também na doutrina nacional de conceitos jurídicos indeterminados. O debate remonta, em 

alguma medida, à distinção feita pela doutrina e pela jurisprudência alemã, em que ambos os 

fenômenos são tratados de forma separada. Esta, por sua vez, funda-se na divisão entre 

processos volitivos, típicos dos atos discricionários, e intelectivos, referentes à interpretação do 

direito. Dado que a aplicação de normas com conceitos jurídicos indeterminados implicaria 

processos puramente intelectivos (i.e. de apreciação do sentido das normas), esta não se 

confundiria com o exercício de um ato discricionário, uma vez que inexistiria mais que uma 

única interpretação correta e, por conseguinte uma única aplicação adequada do direito.196  

A raiz dessa discussão reside na demanda por controle dos atos administrativos. A 

própria doutrina alemã que propugna este entendimento, segundo Binenbojm, expande-se no 

período pós-segunda guerra, como um efeito colateral do regime nazista e da constrição que 

importou aos direitos fundamentais. Desta forma, a concretização dos conceitos indeterminados 

passava a poder ser submetida ao escrutínio do judiciário. Trata-se, portanto, de uma forma de 

se colocar a atividade administrativa sobre controles mais rígidos197. 

Uma apreciação completa dos aspectos atinentes ao debate sobre a discricionariedade e 

conceitos jurídicos determinados é algo que demanda tempo e que transcende aos objetivos do 

                                                
194 SCHNEIDER, Carl E. Discretion and rules: a lawyer’s view. In: HAWKINGS, Keith (ed.). The uses of 

discretion. Oxford: Clarendon Press, 2001, p. 67-68 e 78-79.  
195 SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal reasoning. 1.ed. Cambridge: 

Harvard University Press, 2012, p. 190-192. 
196 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 213-214. KRELL, Andreas J.. Discricionariedade 

administrativa e conceitos legais indeterminados. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 34 e 45-

46.  
197 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 213-214. 
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presente trabalho. Para os fins aqui propostos, segue-se com a tese defendida por Bandeira de 

Mello, para quem não há que se fazer distinção entre uma coisa e outra. Ainda que se admita, 

como faz o autor, a distinção rígida entre atos de intelecção e volição nas atividades de 

interpretação e aplicação do direito (o que por si só já é questionável198), tais operações mentais 

repercutiriam indiferentemente na composição dos mesmos efeitos jurídicos. Se um 

administrador, diante de um conceito jurídico indeterminado opta por uma dentre pelos menos 

duas alternativas razoáveis de interpretação, esta liberdade intelectiva que o direito lhe confere 

não é, para fins jurídicos, diferente da liberdade volitiva de uma regra que determine 

expressamente que o administrador deva optar por uma ou outra alternativa199.  

 É válida aqui, portanto, a conclusão a que chega Krell quando afirma que o uso de 

conceitos indeterminados e a concessão de discricionariedade representam uma manifestação 

comum de técnica legislativa, que faz uso de normas abertas carecedoras de complementação. 

Ainda que não se possa dizer que a existência de conceitos jurídicos indeterminados é condição 

necessária da discricionariedade200, ambos os conceitos estão interligados, na medida em que 

por vezes se faz necessário um juízo discricionário para a complementação de conceitos 

indeterminados201.   

 

 

2.6.3. Da inclusão 

 

Retomar-se-á, nesta seção, a teoria de Schauer com relação à natureza e o 

funcionamento das regras. As regras, como anteriormente mencionado no presente capítulo, 

são constituídas por generalizações. Estas generalizações, por sua vez, guardam relação com 

algum objetivo, é dizer, com um bem que se pretende promover e/ou um mal que se pretende 

afastar. Tal relação, entretanto, no mais das vezes é meramente probabilística, isto é, se é certo 

que se espera que numa quantidade não trivial de casos a norma atinja a sua finalidade (seu 

objetivo ou justificativa), é certo também que nem sempre isso ocorrerá, independentemente do 

quão bem formulada ela seja. As generalizações constantes das normas podem ser 

                                                
198 KRELL, Andreas J.. Discricionariedade administrativa e conceitos legais indeterminados. 2.ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 46. 
199 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Discricionariedade e Controle Jurisdicional. 2.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2017, p.23-25. 
200 Como anteriormente pontuado, regras, assim como standards, também podem conferir discricionariedade aos 

seus aplicadores (ver nota 177).  
201 KRELL, Andreas J.. Discricionariedade administrativa e conceitos legais indeterminados. 2.ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 48. 
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subinclusivas, deixando de se aplicar a casos em que, tendo em vista as suas finalidades, 

deveriam se aplicar, e/ou sobreinclusivas, abrangendo casos que não deveriam estar 

compreendidos.  Em uma situação em que fosse permitido o ajuste das generalizações diante 

de casos de não correspondência entre estas e suas justificativas, o problema da subinclusão ou 

da sobreinclusão seria de menor relevância. Se assim fosse, seria sempre possível criar exceções 

ou inclusões ad-hoc para fins de solução do problema, quando este viesse a aparecer. As regras, 

contudo, por serem razões entrincheiradas, não permitem que isso ocorra. 

O modelo proposto por Schauer apresenta uma figura geral do que constitui o raciocínio 

com regras lato sensu. Na presente seção, cabe fazer o seguinte questionamento: há alguma 

diferença entre as regras precisas e os standards no que diz respeito à questão da inclusão? A 

literatura parece indicar que sim, mas algumas ponderações devem ser feitas. 

Regras (em sentido estrito), são caracterizadas especialmente pela precisão e clareza dos 

termos que empregam em suas formulações. Dada esta característica, argumenta-se que a 

tomada de decisão por regras, num caso típico ideal, remontaria à mera verificação de elementos 

e a justificação da decisão meramente com base na identificação ou não identificação destes 

elementos202. Regras, assim, são relacionadas a um modelo de racionalidade burocrática e de 

decisão com base nos sentidos literais de textos203. Devido a esta caracterização, é comum que 

os defeitos de subinclusão e sobreinclusão sejam atribuídos de forma mais intensa a este tipo 

de norma.           

Os standards, diferentemente das regras, estariam associados a um modelo de 

interpretação finalístico (purposive), que privilegiaria a racionalidade substantiva das decisões 

em detrimento da forma204. Assim sendo, é comum que se mencione que o uso de standards 

em conjugação com as regras é capaz de solucionar problemas de inclusão205, e que o seu 

manejo, se feito sempre de forma ótima, pode evitar qualquer situação de sub ou 

sobreinclusiviedade206. Seguindo a terminologia proposta por Schauer, se poderia dizer que esta 

caracterização dos standards os associa a um modelo de tomada de decisões particularístico, 

isto é, que abre a possibilidade de apreciação de todos os elementos relevantes no caso concreto. 

Este é um modelo que se opõe ao modelo de decisão baseado em regras, que direciona a decisão 

                                                
202 KENNEDY, Duncan. Legal Formality. Journal of Legal Studies, vol.2, n.2, p 351-398, 1973. 
203 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.20. 
204 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p.20; e KENNEDY, Duncan. Form 

and substance in private law adjudication. Harvard Law Review, vol 89, p. 1685-1778, 1976.  
205 EHRLICH, Isaac. POSNER, Richard. An economic analysis of legal rulemaking. Journal of Legal Studies, 

vol.3, n.1, p.257-286, 1974. 
206 KOROBKIN, Russel B. Behavioral Analysis and Legal Form: Rules vs. Standards Revisited. Oregon Law 

Review, vol. 79, p. 23-60, 2000. 
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com base nas razões textuais e exclui do processo de deliberação outras considerações 

possíveis207. 

 Supõe-se, na teoria, que regras precisamente desenhadas são capazes de atingir 

resultados socialmente eficientes na medida em que desincentivam comportamentos 

indesejáveis e incentivam comportamentos desejáveis. Contudo, essa assunção é irrealista. 

Frequentemente as regras apresentam problemas com relação ao seu escopo de aplicação. Isso 

decorre de vários fatores: da ambiguidade da linguagem, das limitações do conhecimento 

humano e da dificuldade de precisar de forma detalhada todos os elementos relevantes para a 

sua aplicação. Independentemente da fonte, o fato de que uma regra seja subinclusiva ou 

sobreinclusiva implica custos sociais associados à permissão de comportamentos indesejáveis, 

que deveriam ser proibidos, e a proibição de comportamentos desejáveis que foram 

indevidamente inseridos no escopo da norma208.  

  A extensão dos custos sociais associados a falhas de escopo das regras depende de uma 

série de fatores. Em primeiro lugar, depende do tipo de sanção que adere à norma. Caso a sanção 

imponha ao violador da norma meramente a reparação dos danos sociais causados pela sua 

atividade, é provável que a norma não venha a dissuadir comportamentos desejáveis ainda que 

os incluísse indevidamente em seu escopo, já que, por definição, seus custos superarão seus 

benefícios. Sanções criminais, por outro lado, já que não guardam relação com os custos, 

tendem a ser mais dissuasórias e a intensificar o problema da sobreinclusão. Em segundo, 

depende de os direitos estabelecidos serem transacionáveis ou não. Em se tratando de direitos 

transacionáveis, sendo os custos de transação baixos, é muito pouco provável que problemas 

de sobreinclusão ou subinclusão impliquem prejuízos significativos, já que os direitos 

atribuídos pelas normas sempre poderão ser negociados e alocados para os seus usos mais 

valiosos, não importando a quem estes direitos sejam atribuídos inicialmente. A contrário senso, 

quando os custos de transação são altos cria-se um possível problema de eficiência alocativa, 

na medida em que os direitos tenderão a permanecer com as pessoas às quais foram 

originalmente atribuídos. Em terceiro, os custos associados à sobreincluividade e à subinclusão 

das normas variam de acordo com a maior heterogeneidade ou homogeneidade das condutas 

que se pretendem por elas regular. Quanto mais homogêneas estas condutas, mais simples será 

                                                
207 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 77-78. 
208 EHRLICH, Isaac. POSNER, Richard. An economic analysis of legal rulemaking. Journal of Legal Studies, 

vol.3, n.1, p.257-286, 1974. 
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a sua regulação por normas209. Por fim, os custos variarão de acordo com o desvalor ou o valor 

da conduta que deveria estar compreendida pela regra, mas não foi, ou daquela que não deveria 

estar compreendida na regra, mas não está210.    

Defende-se, por outro lado, que standards podem reduzir os custos da subinclusão e da 

sobreinclusão. Dada a sua vagueza, suas fronteiras de seu significado se tornam flexíveis e o 

aplicador poderia sempre os ajustar ao caso concreto de forma a produzir os melhores 

resultados. Essa assunção, no entanto, parte também do questionável pressuposto de que os 

standards podem ser aplicados perfeitamente em processos adjudicatórios. Quando isso não 

ocorrer, os standards apresentarão os mesmos problemas de escopo que apresentam as regras, 

sem contar, no entanto, com outras de suas vantagens, mais à frente detalhadas. As razões para 

isso podem ser várias: falhas de julgamento, custos associados à aplicação precisa dos 

standards, bem como a busca pela satisfação de objetivos idiossincráticos em detrimento do fim 

público que se almeja atingir com a norma211. 

A forma com que se descreveu a diferença entre regras e standards e seus problemas de 

inclusão neste item, até o presente momento, remonta à descrição que estas espécies de norma 

recebem na literatura de direito administrativo e de análise econômica do direito. Algumas 

observações, contudo, devem ser feitas. Em primeiro lugar, é de se perceber que a maneira com 

que que os standards são descritos frequentemente parece negar que eles são também espécies 

de regra em sentido lato. Às vezes, este é de fato o caso212. Ocorre que, se standards são tratados 

também como regras (na forma caracterizada no item 2.4 supra), decorre daí que eles também 

podem ter problemas de subinclusão e sobreinclusão da mesma forma que as regras precisas. 

Ou seja, a associação das regras com sub e sobreinclusão e os standards com racionalidade 

substantiva e julgamento individualizado é mais problemática do que pode parecer. 

    A possibilidade de que standards tenham problemas de inclusão pode ser explicada a 

partir da teoria de Schauer pela constatação de que a condição de regra é, em verdade, um status: 

uma generalização prescritiva é uma regra na medida em que ela é tomada como razão para 

ação e tem peso normativo para além daquele suprido por suas justificativas. Assim, tendo em 

vista os casos em que aplicações das regras divergem dos propósitos aos quais a regra serve, 

                                                
209 EHRLICH, Isaac. POSNER, Richard. An economic analysis of legal rulemaking (1974). Journal of Legal 

Studies, vol.3, n.1, p.257-286, 1974. 
210 KOROBKIN, Russel B. Behavioral Analysis and Legal Form: Rules vs. Standards Revisited. Oregon Law 

Review, vol. 79, p. 23-60, 2000. 
211 KOROBKIN, Russel B. Behavioral Analysis and Legal Form: Rules vs. Standards Revisited. Oregon Law 

Review, vol. 79, p. 23-60, 2000. 
212 KENNEDY, Duncan. Legal Formality. Journal of Legal Studies, vol.2, n.2, p 351-398, 1973. 
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em pelo menos parte destes casos deve prevalecer a regra213. Estas justificativas podem ser 

vistas, elas mesmas, como generalizações, das quais as regras são instâncias particulares. É fácil 

então ver o porquê de os standards serem caracterizados por um modelo de racionalidade 

substantiva, já que suas generalizações, ao invés de indicarem circunstâncias e atos específicos, 

referenciam diretamente os valores que justificariam uma regra hipotética. Contudo, como 

aponta o próprio Schauer, justificativas existem em camadas: a justificativa da qual uma 

determinada regra é uma instância pode ser ela mesma uma instância de uma justificativa mais 

ampla, e assim sucessivamente até que se referenciem determinadas justificativas últimas214. 

Isso permite que se chegue à seguinte conclusão: mesmo uma norma geral que faça referência 

diretamente a determinados objetivos substantivos do ordenamento jurídico pode, ela mesma, 

ser sub ou sobreinclusiva com relação às suas próprias justificativas. Conquanto esta norma 

geral possua algum nível de resistência às suas justificativas subjacentes, será ela mesmo uma 

regra215.     

 Um exemplo apresentado por Ehrlich e Posner216 pode ilustrar a situação aqui descrita. 

Imagine-se por exemplo, que o objetivo de uma determinada norma seja a promoção da 

eficiência. É possível desenhar essa norma de pelo menos duas formas (i) fazendo menção 

direta à conduta que se entende que, na maioria dos casos, será eficiente ou (ii) fazendo menção 

direta à noção de eficiência e deixando ao julgamento da conduta adequada à norma para os 

seus aplicadores diante dos casos concretos. A opção pela menção da eficiência, evidentemente, 

refere-se de forma mais direta aos objetivos a que a norma pretende atender. Contudo, mesmo 

a noção geral de eficiência pode ser uma instância de um objetivo ainda mais amplo, por 

exemplo, a promoção da felicidade humana. E, como uma mera instância, pode haver casos em 

                                                
213 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 112-118. 
214 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making 

in law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p.  
215 O reconhecimento disso é feito pelo próprio Schauer na seguinte passagem: “Thus, it is a mistake to equate 

the dimension of rules with that of specificity. Some highly specific normative generalizations may not diverge 

substantially from their background justifications, in which case the process of specification (instantiation) adds 
little”. Em nota de rodapé na mesma página, esclarece o autor: “The mistake to which I refer is common in legal 

literature, which regulary distinguishes precise rules from vague standards such as ‘reasonable’ or ‘necessary 

under the circunstances’. But once we see that a specific rule requiring a police officer to carry a weapon in a 

dangerous neighbourhood may be far less behaviour altering than a vague standard requiring the same officer 

to ‘be more concerned about the victim than the perpetrator’ we recognize that the impact of rules on the 

behaviour of decision-makers is more that can be captured in a dimension of specificity and vagueness”. 

SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making in 

law and life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 104.  
216 EHRLICH, Isaac. POSNER, Richard. An economic analysis of legal rulemaking (1974). Journal of Legal 

Studies, vol.3, n.1, p.257-286, 1974. 
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que a promoção da eficiência não maximizará a felicidade humana. Caso a norma que 

estabelece como parâmetro a eficiência prevaleça, será esta norma uma regra. 

 A discrepância entre noções gerais como “boa-fé”, “eficiência”, “razoabilidade”, e 

“adequação” e as respectivas justificativas para os seus usos, argumenta-se aqui, decorre do 

fato que, por mais que estas expressões sejam vagas, não são elas desprovidas de significado. 

Isso quer dizer que, por mais difícil que seja, é possível imaginar pelo menos algumas instâncias 

ordinárias em que se pode verificar que as condições de aplicação destes termos são obtidas. E, 

assim sendo, é pelo menos possível que este núcleo de significado, em algumas situações, possa 

levar a soluções que seriam divergentes das justificativas mais amplas que compreendem o uso 

destes termos. Mesmo expressões vagas possuem certas condições de aplicação. Por outro lado, 

como possuem zonas de indeterminação bastante evidentes, é fácil ver o porquê de serem vistos 

como flexíveis e associados à racionalidade substantiva: quando a interpretação precisa entrar 

em cena, uma quantidade maior de considerações passa a fazer parte do processo de 

deliberação, já que o texto é mais suficiente para determinar o que deve, não deve ou pode ser 

feito217.    

Nesse sentido, são válidas aqui as observações de Kaplow, que indica que não 

necessariamente um standard terá mais ou menos problemas de inclusão do que uma regra. Isso 

se dá por pelo menos dois motivos (i) porque o próprio standard, diferente do que se imagina, 

pode excluir fatores relevantes para a tomada de decisão e (ii) porque mesmo que não o faça, é 

comum que, na tomada de decisão, os próprios aplicadores tendem a se ater a algumas poucas 

condições que integram o significado do standard218. Subinclusão e Sobreinclusão, portanto, 

não decorrem necessariamente da maior ou menor vagueza dos termos empregados na 

legislação.    

 

   

2.6.4. Da certeza e da previsibilidade  

                                                
217 Com isso não se quer afirmar que necessariamente qualquer coisa cabe quando se está realizando uma 

interpretação. Do contrário, sequer faria sentido em se falar em “regras de interpretação”. É frequentemente 
reconhecida na literatura a condição de que a interpretação é parcialmente vinculada. Nesse sentido ver: RAZ, 

Joseph. Why Interpret? In: RAZ, Joseph. Between Authority and Interpretation. Nova Iorque: Oxford 

University Press, 2011, p.223-240. Contudo, deve-se apontar, como o faz Marmor (MARMOR, Andrei. The 

Language of Law. 1.ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 117-129.) que uma posição textualista em 

relação à interpretação, na forma aqui compreendida, parece acrescentar pouco ao processo. Se a necessidade de 

interpretação resulta justamente da impossibilidade de determinar, de acordo com as regras de linguagem, se 

uma regra ou expressão se aplica ou não a certo caso, então não faz sentido recorrer ao texto para a solução do 

problema. A resposta, portanto, deve ser encontrada com base em outras considerações.     
218 KAPLOW, Louis. Rules versus Standards: An Economic Analysis. Duke Law Journal, vol. 42, n. 3 (Dec., 

1992), p. 557-629. 
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Uma das vantagens tradicionalmente atribuídas as regras é de que elas fornecem maior 

previsibilidade ex-ante em relação aos comportamentos permitidos e proibidos. Isso se dá, 

supostamente, por conta de sua maior precisão e clareza em relação aos standards. Uma vez 

que as normas contenham estas características, torna-se mais simples a identificação das 

situações compreendidas no escopo de aplicação da regra, tanto por parte dos agentes privados 

quanto dos aplicadores das normas. Conquanto ambos os grupos estejam de acordo com relação 

a estes elementos, torna-se possível predizer com razoável grau de certeza quando a norma se 

aplicará e quando não se aplicará219.  

 A certeza e a previsibilidade com relação ao conteúdo das normas possuem algumas 

repercussões relevantes no campo econômico. Regras desenhadas de forma ótima, são capazes 

de desencorajar comportamentos indesejados e de encorajar condutas desejadas. Isso se dá não 

apenas porque estas regras hipotéticas possuem um escopo adequado em relação às suas 

finalidades, mas também porque aumentam as expectativas de ganhos pelo exercício de 

comportamentos desejáveis e as expectativas de perdas decorrentes das práticas de 

comportamentos indesejáveis. Economicamente, o ganho ou perda esperada de uma 

determinada conduta é correspondente o produto da magnitude do ganho ou do dano com a sua 

probabilidade de ocorrência. Seguindo esta linha de raciocínio, aumentando-se, por exemplo, a 

probabilidade de punição de uma conduta contrária à lei, reforça-se a força dissuasória desta 

lei. De outro lado, evita-se a ocorrência do chamando “efeito congelante” sobre o 

comportamento socialmente desejável, diante da incerteza da incidência ou não da lei220. 

 Os benefícios da maior precisão das regras e da sua maior previsibilidade seriam vários. 

De imediato, pode-se dizer que, dada a maior certeza quanto ao seu conteúdo, reduz-se a 

probabilidade de condenação de pessoas inocentes e a absolvição de pessoas culpadas. Em 

segundo lugar, considerando a maior força dissuasória destas regras, evitam-se litígios 

envolvendo a sua aplicação. Os processos também seriam mais rápidos, dada a maior facilidade 

de apreciação dos direitos e as suas decisões seriam mais facilmente controláveis. Por fim, as 

                                                
219 BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University 

of Oxford. Oxford. 1993, p.38.  
220 EHRLICH, Isaac. POSNER, Richard. An economic analysis of legal rulemaking (1974). Journal of Legal 

Studies, vol.3, n.1, p.257-286, 1974.  
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regras teriam a função de veicular de forma mais simples o conhecimento social consolidado à 

luz da experiência prévia com casos similares221.  

 A certeza e a previsibilidade das regras também seriam relevantes no âmbito das 

transações privadas dos particulares, na medida em que possuiriam a capacidade de definir com 

maior clareza os direitos dos indivíduos. Bem definidos os direitos, assume-se, seriam 

facilitadas as transações privadas. Este benefício, contudo, seria inversamente proporcional ao 

aumento dos custos de transação dentro de um determinado contexto concreto. No limite, uma 

vez que os custos de transação fossem extremamente altos de nada adiantaria o uso de regras, 

sendo interessante, neste caso, o uso de standards, por permitirem, através de uma abordagem 

mais flexível e individualizada, a atribuição de direitos à parte que mais os valoriza222. 

 A diferenciação aqui proposta entre standards vagos e opacos e regras precisas e claras 

pode, no entanto, ser enganosa. Nem sempre é certo qual tipo de regra é capaz de gerar maior 

previsibilidade no caso concreto. Regras excessivamente complexas, por exemplo, podem 

apresentar dificuldades práticas de aplicação em razão da necessidade de avaliação de uma 

multiplicidade de elementos e, assim, levar à incerteza e imprevisibilidade223. Por outro lado, 

os standards, ainda que vagos (no sentido que Black dá ao termo “vagueza”), podem em dada 

situação ser bastante claros a depender do entendimento dos seus destinatários em relação ao 

seu conteúdo. Isso pode ocorrer, por exemplo, com a formação das já mencionadas 

comunidades interpretativas. Nestes casos, os standards absorveriam as vantagens atribuídas 

às regras, sem perder, no entanto, a sua flexibilidade.   

 

 

2.6.5 Dos custos de produção, administração e de aprendizado 

 

 

Em um determinado aspecto, a diferença entre regras e standards pode ser descrita da 

seguinte forma: as regras determinam o conteúdo (i.e. a especificam os fatos) do direito ex-

ante, deixando para o aplicador apenas a tarefa de verificar os fatos que se inserem no seu 

escopo; standards, por outro lado, deixam a determinação do conteúdo e a verificação dos fatos 

                                                
221 EHRLICH, Isaac. POSNER, Richard. An economic analysis of legal rulemaking (1974). Journal of Legal 

Studies, vol.3, n.1, p.257-286, 1974. 
222 KOROBKIN, Russel B. Behavioral Analysis and Legal Form: Rules vs. Standards Revisited. Oregon Law 

Review, vol. 79, p. 23-60, 2000. 
223 BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University 

of Oxford. Oxford. 1993, p. 38-39.  
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nas mãos dos seus aplicadores, num momento ex-post. Trata-se, em última instância, de uma 

questão sobre como se dará a aquisição e disseminação de informação sobre o conteúdo 

adequado do direito224. Regras são tidas como tipos de norma que oferecem maiores custos no 

momento de sua formulação. Isso porque se faz necessária a avaliação dos diversos fatos 

possíveis aos quais se deve atribuir uma determinada consequência. Por outro lado, esses custos 

são compensados no momento da aplicação, já que nesta instância tudo o que os aplicadores 

deverão fazer é identificar os fatos para fins de verificação da correspondência ou não 

correspondência com a hipótese da norma. Situação inversa é o que ocorre com os standards: 

dado que suas formulações normalmente são simples, seus custos de formulação e promulgação 

são baixos. Por outro lado, seus custos de aplicação são mais altos, na medida em que exigem 

mais que a mera verificação dos fatos225.  

 Qual dos dois tipos normativos, então, é menos custoso? A resposta é: depende. É 

possível presumir que os processos de produção normativa se sujeitam à lei dos retornos 

marginais decrescentes (diminishing returns). Sendo assim, sempre é possível despender 

recursos para adquirir mais informações e, a partir daí, dar mais precisão às regras a serem 

promulgadas. Porém, a partir de um ponto, o ganho marginal obtido com a maior precisão torna-

se despiciendo.  A vantagem em dar maior precisão às normas será tão maior quanto mais 

frequentes forem os eventos que se pretende disciplinar. Por outro lado, uma norma que seja 

designada para tratar de fatos muito esporádicos tende a ser mais bem regulada por meio de 

standards, que poderão promover uma abordagem mais individualizada e a menor custo. No 

limite, trata-se de uma questão de economias de escala: agregar informações sobre um conjunto 

de casos e definir os seus aspectos relevantes uma única vez ou fazer isso caso a acaso226. 

 Por fim, as regras e os standards implicam também em diferentes custos de aprendizado 

por parte dos seus destinatários. Conforme Korobkin, os custos para a apreensão da letra fria 

da lei não são significativamente influenciados pela escolha do tipo de norma. Por outro lado, 

quando se trata de prever quais casos serão inseridos no escopo da norma, tem-se aí uma 

vantagem das regras. Essa vantagem, no entanto, depende do tipo de standard que se pretende 

utilizar. Teoricamente, standards contendo conceitos conhecidos pela comunidade em que 

devem ser aplicados, ainda que vagos, não apresentam custos de aprendizado significativos, 

                                                
224 KAPLOW, Louis. Rules versus Standards: An Economic Analysis. Duke Law Journal, vol. 42, n. 3 (Dec., 

1992), p. 557-629. 
225 KOROBKIN, Russel B. Behavioral Analysis and Legal Form: Rules vs. Standards Revisited. Oregon Law 

Review, vol. 79, p. 23-60, 2000. 
226 KAPLOW, Louis. Rules versus Standards: An Economic Analysis. Duke Law Journal, vol. 42, n. 3 (Dec., 

1992), p. 557-629. 
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vez que seu significado já é internalizado pelos indivíduos227. Estas vantagens dependem, 

também, da audiência para a qual as normas são destinadas. Em se tratando de indivíduos que 

despenderão recursos no sentido de aprender e de se conformar com a norma, mais forte se tona 

o argumento em favor das regras, na medida em que se reduziriam os custos de aprendizado e 

se facilitaria o compliance. Por outro lado, se o nível de precisão é indiferente para fins de 

aprendizado, mais forte se torna o apelo aos standards228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
227 KOROBKIN, Russel B. Behavioral Analysis and Legal Form: Rules vs. Standards Revisited. Oregon Law 

Review, vol. 79, p. 23-60, 2000. 
228 KAPLOW, Louis. Rules versus Standards: An Economic Analysis. Duke Law Journal, Vol. 42, No. 3 (Dec., 

1992), p. 557-629. 
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3. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  

 

 

3.1. Apresentação 

 

 

 O objetivo da presente investigação é estudar como os participantes em processos de 

produção normativa buscam influenciar os tipos de regras emitidas pelo regulador, mediante 

alterações em sua estrutura linguística. No capítulo anterior, teve-se a oportunidade de analisar 

aspectos gerais das regras e de demonstrar o porquê da importância do aspecto linguístico na 

persecução dos objetivos substantivos que se pretende alcançar com a norma. Neste, serão feitas 

algumas observações sobre a participação social em geral e, mais especificamente, sobre a 

Comissão de Valores Mobiliários, autarquia sob cujos processos recairá o foco da pesquisa. 

 Para tanto, o presente capítulo inicia com uma análise geral das justificativas para o uso 

de mecanismos de participação em processos de produção normativa. Como se verá, este tipo 

de procedimento cumpre uma série de funções, dentre as quais se pode destacar a promoção de 

accountability, a legitimação dos processos regulatórios e a obtenção de informação relevante 

para a formulação das normas regulatórias. Em seguida, realiza-se uma breve apresentação da 

Comissão de Valores Mobiliários e dos seus processos internos de produção normativa. Por 

fim, tecem-se alguns comentários gerais sobre o perfil dos participantes que comparecem às 

audiências públicas promovidas pela autarquia em seus processos de produção normativa.  

 

 

3.2.  Definição de mecanismos de participação justificativas para participação social em 

processos de produção normativa 

 

 

 As agências229 são entidades com características peculiares e que fomentam discussões 

tanto no Brasil quanto no estrangeiro. Mesmo nos Estados Unidos, onde o modelo de agências 

                                                
229 O uso do termo “agências”, sem a qualificação “reguladoras”, aqui é proposital. É inegável que as agências 

reguladoras brasileiras se inspiram no modelo de estado administrativo americano. Contudo, naquele país, o 

termo “agência” é usado também para designar outras entidades que exercem funções não regulatórias 

(MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Agências reguladoras independentes: fundamentos e seu regime 

jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p.53-54). Desta forma, como as considerações neste parágrafo fazem 

referência também ao contexto americano, utiliza-se meramente o termo “agências” para designara totalidade 

das entidades independentes da administração, sejam elas reguladoras ou não reguladoras.  
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primeiro se desenvolveu 230  e se apresenta, atualmente, como mais consolidado, surgem 

questionamentos quanto à sua legitimidade e juridicidade231. Parte da razão para isso reside em 

seu peculiar desenho institucional. É característico das agências que elas possuam determinadas 

prerrogativas que lhes confiram um caráter de “autonomia” ou “independência”, tais como a 

estabilidade dos dirigentes, a ausência de controle hierárquico, e as autonomias financeira e de 

gestão232. Somado a isso, gozam estas entidades de poderes para produzir normas que afetam 

diretamente as atividades econômicas e as vidas dos cidadãos, poderes estes que, nos modelos 

de tripartição de poderes tradicionais, são concebidos como pertencentes ao legislativo eleito 

pela população233. Esta atribuição de funções normativas, por vezes referida como “delegação 

legislativa”234 na literatura internacional e nacional, é também foco críticas e responde por outra 

parte da controvérsia envolvendo a atuação das agências, intensificando as críticas em relação 

à legitimidade dos poderes das agências235.          

 Se o modelo de agências é constitucional ou democrático são questionamentos que não 

cabe responder neste espaço, dado o escopo mais limitado desta pesquisa. Contudo, as questões 

de legitimidade acima destacadas não deixaram historicamente de ser endereçadas por 

formuladores de política pública. É assim que se inserem nos desenhos institucionais das 

agências mecanismos de participação social, cuja função, em parte, é compensar o déficit 

democrático característico destas entidades236.   

                                                
230 Um histórico do desenvolvimento do modelo de agências no contexto americano é apresentado por Guerra 

em: GUERRA, Sérgio. Aperfeiçoando a regulação brasileira por agências: quais lições podem ser extraídas do 

sesquicentenário modelo norte-americano? In: GUERRA, Sérgio (org.) Teoria do Estado Regulador. Curitiba: 

Juruá, 2015.  
231 Nesse sentido, ver: LAWSON, Gary S. The rise and rise of the administrative state, Harvard Law Review, v. 
107. n.6., p.1231-1254, 1994; e HAMBURGUER, Philip. Is administrative law unlawful?. Chicago: 

University of Chicago Press, 2015.  
232 Sobre a independência das agências, ver: MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Agências reguladoras 

independentes: fundamentos e seu regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 73-79. No mesmo 

sentido: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.351-402.  
233 GOLDEN, Marissa Martino. Interest Groups in the Rule-Making Process: who participates? Whose voices 

get heard? Journal of Public Administration Research and Theory, vol 8, n. 2, p. 245-270, 1998; BALDWIN, 

R. CAVE, M. LODGE, M. Understanding Regulation: theory, strategy and practice. second edition. Oxford: 

Oxford University Press, 2012, p.338-341. 
234 Os seguintes autores, por exemplo, qualificam a produção normativa no âmbito do poder executivo como uma 
“delegação legislativa: CYRINO, André. Delegações Legislativas, Regulamentos e Administração Pública. 

Belo Horizonte: Fórum, 2018, p.41; e MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo Estado regulador no Brasil: 

Eficiência e legitimidade. 2.ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 45.  
235 HAMBURGUER, Philip. Is administrative law unlawful?. Chicago: University of Chicago Press, 2015, p. 

355-376. 
236 SILVA, Mariana Batista da. Mecanismos de participação e atuação de grupos de interesse no processo 

regulatório brasileiro: o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Revista de Administração 

Pública [on-line]. v. 46, n. 4, p. 969-992, 2012; GOLDEN, Marissa Martino. Interest Groups in the Rule-Making 

Process: who participates? Whose voices get heard? Journal of Public Administration Research and Theory, 

vol 8, n. 2, p. 245-270, 1998; MASHAW, Jerry. Reasoned administration and democratic legitimacy: how 
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 Mecanismos de participação social são, pois, instrumentos que permitem a participação 

direta de pessoas e entidades nos processos internos das agências. Estes mecanismos, conforme 

Silva, podem assumir várias denominações e formas: instalação de ouvidorias, formação de 

conselhos técnicos e consultivos compostos por pessoas externas aos quadros da agência, dentre 

outros237. Para os fins aqui propostos, importa destacar os mecanismos de participação que se 

processam no curso de processos de produção normativa das entidades reguladoras. Estes, 

seguindo a terminologia adotada pela Lei n° 13.848 (a “Lei Geral das Agências”), são de duas 

espécies: as consultas e as audiências públicas238.   

 O uso de mecanismos de participação em processos regulatórios é bastante estudado na 

literatura norte-americana, sendo objeto frequente de pesquisas empíricas239. Diferentemente 

do caso brasileiro, em que não havia até a edição da Lei Geral das Agências uma norma geral 

que disciplinasse aspectos da produção normativa das agências, o processo de produção de 

normas (rulemaking) nas agências federais americanas é desde 1946 regulado pela lei de 

processo administrativo federal do país, o Administrative Procedure Act (APA)240, podendo-se 

dizer que é um instrumento regulatório já bastante sedimentado na administração pública local. 

A estrutura básica dos mecanismos de participação em processos de produção normativa 

(denominados notice and comment), conforme a previsão do APA, segue as seguintes fases: (i) 

publicação da proposta de regulação; (ii) abertura de período para comentários de interessados; 

e (iii) revisão dos comentários e publicação da regra, com eventuais alterações feitas em razão 

das contribuições241. Oportuniza-se com isso que eventuais interessados submetam comentários 

na forma escrita, podendo manifestar assim sua concordância ou discordância com o texto da 

                                                
administrative law supports democratic government. 1.ed. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2018, 

p. 31-39.  
237 SILVA, Mariana Batista da. Mecanismos de participação e atuação de grupos de interesse no processo 

regulatório brasileiro: o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Revista de Administração 

Pública [on-line]. v. 46, n. 4, p. 969-992, 2012. 
238 Em verdade, deve ser observado, estas não constituem as únicas modalidades de mecanismos de participação 

relevantes para os processos de produção normativa. Veja-se por exemplo o caso da ANTT, que traz em sua 

Resolução n. 5.624/2017, além das consultas e audiências, outras duas modalidades de mecanismo de 

participação: a tomada de subsídios e a reunião participativa. Mecanismos análogos podem ser verificados em 

agências como a ANM e a ANS. No caso da ANTT, estes instrumentos são direcionados à formação de 
conhecimento da agência, sendo anteriores à proposição de norma pela autarquia. Conforme a regulamentação 

dos processos de participação no âmbito da CVM, contudo, não há figuras análogas em seus processos internos. 

Daí o foco nas consultas e audiências.  
239 Uma visão geral deste tipo de pesquisa é apresentada por Kerwin e Furlong em: KERWIN, Cornelius; 

FURLONG, Scott R. Rulemaking: how government agencies write law and make policy. SAGE 

Publications, 2019, p. 180-196. 
240 KERWIN, Cornelius; FURLONG, Scott R. Rulemaking: how government agencies write law and make 

policy. SAGE Publications, 2019, p. 166-169. 
241 GOLDEN, Marissa Martino. Interest Groups in the Rule-Making Process: who participates? Whose voices 

get heard? Journal of Public Administration Research and Theory, vol 8, n. 2, p. 245-270, 1998. 
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proposta de norma e assim buscar modificá-lo. Como se terá a oportunidade de ver, com 

algumas ponderações, o procedimento é praticamente idêntico ao utilizado pela CVM.       

 A despeito de intimamente ligados à questão da legitimidade das decisões das agências, 

os usos dos mecanismos de participação social, argumenta-se, implicam uma série de benefícios 

às atividades desempenhadas por reguladores e outras entidades da administração pública. 

Conforme Rossi, podemos elencar cinco justificativas para a participação social na tomada de 

decisões das agências: (i) promoção de accountability; (ii) minimização dos riscos de captura; 

(iii) fomento do senso de cidadania; (iv) legitimação através de procedimentos justos; e (v) 

melhoria da qualidade da informação detida tanto por reguladores quanto por regulados242.    

 O termo “accountability”, de forma geral, designa um particular tipo de relação entre 

diferentes atores em que um presta contas e o outro tem o poder ou autoridade de impor 

consequências como resultado, que podem ou não se manifestar na forma de sanções formais 

ou informais243 . A participação social, é importante que se diga, não é a única forma de 

accountability a que as agências são submetidas. É reconhecido na literatura americana que 

agências são frequentemente supervisionadas pelo congresso e pelo próprio poder executivo 

por meio de instrumentos diversos244. Com as devidas adaptações, poderíamos fazer a mesma 

observação em relação às agências brasileiras245. Não obstante, é apontado também que estas 

formas de controle são frequentemente esporádicas, condicionadas à saliência política dos 

temas discutidos246 e, ainda, reativas247. A participação pública, portanto, é vista como mais um 

instrumento de supervisão, a fim de garantir que as agências atentem a seus objetivos 

institucionais248.   

                                                
242 ROSSI, Jim. Participation Run Amok: The Costs of Mass Participation for Deliberative Agency 

Decisionmaking, Northwestern University Law Review, vol. 92, no. 1, p. 173-250, 1997-1998. 
243 BLACK, Julia. Constructing and contesting legitimacy and accountability in polycentric regulatory regimes, 

Regulation & Governance, vol. 2, n.2, p. 137-164, 2008.   
244 Mashaw, por exemplo, cita a possibilidade de convocação pelo congresso americano de dirigentes de 

agências para a prestação de informações e, no âmbito do poder executivo, as exigências de análise de impacto 

regulatório supervisionadas pelo Office of Economic and Regulatory Affairs (OIRA). MASHAW, Jerry. 

Reasoned administration and democratic legitimacy: how administrative law supports democratic 

government. 1.ed. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2018, p.85-96.  
245 Exemplos pertinentes são a prerrogativa do congresso de sustar atos do poder executivo, que vem sendo 
utilizada para tentar derrubar normas regulatórias editadas por agências (LARDOSA, Arthur; JORDÃO, 

Eduardo. Congresso x Agências: limites, só para os outros. Disponível em: < 

https://www.jota.info/stf/supra/congresso-x-agencias-limites-para-os-outros-19122016>. Acesso em: 

25.01.2021.) e os poderes sobre o orçamento das agências detidos pelo presidente da república.     
246 MASHAW, Jerry. Reasoned administration and democratic legitimacy: how administrative law 

supports democratic government. 1.ed. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2018, p. 87-88.  
247 ROSSI, Jim. Participation Run Amok: The Costs of Mass Participation for Deliberative Agency 

Decisionmaking, Northwestern University Law Review, vol. 92, no. 1, p. 173-250, 1997-1998. 
248 ROSSI, Jim. Participation Run Amok: The Costs of Mass Participation for Deliberative Agency 

Decisionmaking, Northwestern University Law Review, vol. 92, no. 1, p. 173-250, 1997-1998. 
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 Accountability e supervisão são benefícios intimamente ligados à transparência no 

processo regulatório. Por transparência, seguindo o entendimento de Coglianese, Kilmartin e 

Mendelson, compreende-se a disponibilidade e a facilidade de acesso a informações detidas 

pelos governos e a habilitação de observar e de ser informado sobre a tomada de decisão 

regulatória. Dentro do contexto regulatório, é compreendido na noção de transparência que as 

decisões tomadas pela administração sejam integralmente explicadas e as evidências em que se 

baseiam estas decisões sejam publicamente acessíveis249.  

Mecanismos de participação social são importantes instrumentos na promoção da 

transparência com relação à produção normativa na medida em que fornecem um espaço para 

que os agentes regulados e demais interessados questionem as decisões regulatórias tomadas 

pelas agências e que estas, por sua vez, apresentem as razões pelas quais entendem que a escolha 

por determinada forma de regulação é a mais adequada. Na cultura jurídica dos Estados Unidos, 

a apresentação de um registro público (record) das razões pelas quais determinadas decisões 

regulatórias são tomadas, longe de ser aspecto trivial, se desenvolveu como um elemento 

importante do controle judicial das decisões administrativas. Isso decorreu, conforme Mashaw, 

da contradição entre a demanda por um modelo de controle judicial (judicial review) das normas 

gerais editadas pelas agências e a relutância do poder judiciário local em intervir diretamente 

em matéria de política pública da competência dos demais poderes. A solução encontrada foi 

alterar o foco do julgamento das escolhas em si para as razões apresentadas pelos reguladores, 

e se elas endereçam todos os pontos relevantes para a tomada de decisão, tendo em vista as 

evidências factuais e os pontos levantados que constam no registro 250 . Não é necessário, 

contudo, vincular a transparência a um peculiar modelo de revisão judicial para atestar a sua 

importância. De uma forma geral, pode ser dito que a transparência permite que agentes 

públicos e privados avaliem se as decisões das agências estão sendo tomadas de forma 

fundamentada e coerente com seus propósitos institucionais e, ainda, se ela ouve ou não 

opiniões relevantes referentes às suas políticas251.       

  O segundo benefício apresentado pela participação social, alega-se, é a redução da 

concentração de poder por parte de grupos de interesse. A ideia aqui é que submeter a 

                                                
249 COLGLIANESE, Cary; KILMARTIN, Heather; MENDELSON, Evan. Transparency and Public 

Participation in the Rulemaking. Process.Faculty Scholarship. Paper 238. Disponível em: 

<https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/238>. Acesso em: 29/06/2020. 
250 MASHAW, Jerry. Reasoned administration and democratic legitimacy: how administrative law 

supports democratic government. 1.ed. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2018, p. 38. 
251 COGLIANESE, Cary; KILMARTIN, Heather; MENDELSON, Evan. Transparency and Public 

Participation in the Rulemaking. Process.Faculty Scholarship. Paper 238. Disponível em: 

<https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/238>. Acesso em: 29/06/2020.  
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administração à participação de uma variedade ampla de agentes tende a fazer com que os 

burocratas sejam mais sensíveis a outros interesses que não apenas os dos agentes econômicos 

regulados252. Esta percepção é bem captada por Cramton, que afirma que “o fato cardinal que 

subjaz à demanda por participação pública é que agências governamentais raramente 

respondem a interesses que não são representados em seus processos”253. É incerto, contudo, se 

a expansão dos processos de participação é realmente capaz de contrabalancear a influência dos 

grupos de interesse nos processos de produção normativa. Alguns estudos empíricos apontam 

em sentido contrário254, e são apontadas como razões para isso a maior disponibilidade de 

recursos e mãos de determinados grupos e, ainda, a discrepância entre níveis de expertise 

técnica, notadamente entre agentes regulados e terceiros interessados, como consumidores e 

outros beneficiários de serviços255.  

 A promoção da cidadania seria o terceiro benefício representado pela participação 

social. A noção aqui é a de que permitir que os cidadãos participem de alguma forma nos 

processos decisórios e na gestão das agências pode ajudar a produzir um “senso de 

responsabilidade cívica” 256 . Isto é, reforça-se a visão do cidadão como parte de uma 

comunidade política e educa-se os indivíduos a agirem publicamente como cidadãos, 

induzindo-os a “ouvir as posições de outras pessoas e justificar as suas próprias”257. 

 O quarto benefício, por sua vez, faz referência ao fomento dos valores procedimentais 

que orientam a atuação administrativa. Entende-se que procedimentos em que as visões dos 

agentes envolvidos são levadas em consideração tendem a ser considerados legítimos por todas 

                                                
252 ROSSI, Jim. Participation Run Amok: The Costs of Mass Participation for Deliberative Agency 

Decisionmaking. Northwestern University Law Review, vol. 92, no. 1, p. 173-250, 1997-1998. 
253 CRAMTON, Roger C. The why, where and how of broadened public participation in the administrative 

process. The Georgetown Law Journal, vol. 60, no. 3, p. 525-550, 1972. 
254 Nesse sentido, estudo empírico realizado por Susan Yackee indica que a ação concertada de agentes 

econômicos na defesa de determinadas pautas regulatórias ou anti-regulatórias tende a render-lhes os resultados 

esperados. YACKEE, Susan Webb. Sweet-Talking the Fourth Branch: The Influence of Interest Group 

Comments on Federal Agency Rulemaking, Journal of Public Administration Research and Theory, v.16, 

n.1, p.103–124, 2006. 
255 MASHAW, Jerry. Reasoned administration and democratic legitimacy: how administrative law 

supports democratic government. 1.ed. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2018, p. 97-98. 
256 Deve-se observar que o argumento apresentado é um argumento geral acerca das alegadas vantagens da 

participação social. Para alguns mecanismos de participação, com efeito, a promoção da cidadania pode não ser 

uma justificativa aplicável, notadamente quando a participação é restrita a determinadas categorias profissionais 

ou a um conjunto pequeno de experts de um determinado setor. Como apresentado por Silva (SILVA, Mariana 

Batista da. Mecanismos de participação e atuação de grupos de interesse no processo regulatório brasileiro: o 

caso da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Revista de Administração Pública [on-line]. v. 46, n. 

4, p. 969-992, 2012) mecanismos de participação podem apresentar diferentes filtros de seleção de participantes, 

o que, entende-se aqui, impacta nas justificativas para a implementação da participação.    
257 ROSSI, Jim. Participation Run Amok: The Costs of Mass Participation for Deliberative Agency 

Decisionmaking, Northwestern University Law Review, vol. 92, no. 1, p. 173-250, 1997-1998. 
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as partes. Tais procedimentos teriam o potencial, ao mesmo tempo, de proteger direitos 

substanciais e de estabilizar as instituições e os valores democráticos258.  

A valorização do aspecto procedimental e da consideração justa das razões apresentadas 

pelos participantes parece ser um eco do modelo de democracia deliberativa, no qual a literatura 

frequentemente argumenta que se baseia a legitimação das agências259. Seguindo a definição 

breve apresentada por Mashaw, o ideal de democracia deliberativa pode ser visto como uma 

família de visões que situa a legitimidade da tomada de decisão política não em eleições, mas 

no processo de deliberação pública em que participam cidadãos livres e iguais. Ele demanda, 

ademais, que o discurso público se processe num ambiente em que os cidadãos justifiquem as 

suas asserções políticas com base em valores comuns e não em interesses e preferências 

idiossincráticas260. Audiências e consultas públicas podem ser vistas como instrumentos da 

democracia deliberativa na medida em que permite que atores diversos representem as suas 

visões e que, no processo de deliberação pública pela agência, elas sejam consideradas e 

acatadas ou não acatadas pelo regulador de forma devidamente justificada261.   

 Por fim, o último benefício da participação é troca de informação que proporciona entre 

reguladores e regulados. De um lado, espera-se que reguladores obtenham informações que 

contribuam para a racionalidade de suas decisões. De outro, os regulados, ao participarem, 

recebem também informações adicionais sobre as propostas submetidas a exame, melhorando 

a sua compreensão sobre as políticas da agência. A troca mútua de informações entre os 

                                                
258 ROSSI, Jim. Participation Run Amok: The Costs of Mass Participation for Deliberative Agency 

Decisionmaking, Northwestern University Law Review, vol. 92, no. 1, p. 173-250, 1997-1998. No mesmo 

sentido, referindo-se às consultas e audiências públicas no contexto Brasileiro, afirma Mattos: “Assim sendo, o 

processo decisório sobre o conteúdo da regulação setorial formulado pelas agências autônomas passou a ter 
como garantia do seu controle democrático, para além da revisão judicial (possível, porém limitada), 

essencialmente os mecanismos de consultas públicas e audiências públicas introduzidas pelo novo modelo”. 

MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo Estado regulador no Brasil: Eficiência e legitimidade. 2.ed., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p.32. 
259 Nesse sentido: MANTEL, Jessica. Procedural safeguards for agency guidance: a source of legitimacy for the 

administrative state. Administrative Law Review, [s. l.], v. 61, n. 2, p. 343–406, 2009; ROSSI, Jim. 

Participation Run Amok: The Costs of Mass Participation for Deliberative Agency Decisionmaking. 

Northwestern University Law Review, vol. 92, no. 1, p. 173-250, 1997-1998.; MASHAW, Jerry. Reasoned 

administration and democratic legitimacy: how administrative law supports democratic government. 1.ed. 

Nova Iorque: Cambridge University Press, 2018, p. 165-179. Na literatura Brasileira, argumento similar é 

proposto por Mattos, em: MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo Estado regulador no Brasil: Eficiência e 

legitimidade. 2.ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.   
260 MASHAW, Jerry. Reasoned administration and democratic legitimacy: how administrative law 

supports democratic government. 1.ed. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2018, p. 167-168. É notório 

que, pelos mesmos motivos anteriormente levantados quando do comentário sobre a captura regulatória, é 

questionável se as audiências e consultas públicas efetivamente contribuem para a legitimação das agências 

através da implementação de um modelo de democracia deliberativa. Se é verificado que há um desequilíbrio na 

representação de interesses e no impacto que diferentes grupos podem proporcionar, é difícil imaginar que se 

esteja verdadeiramente diante de um modelo como o acima descrito.   
261 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo Estado regulador no Brasil: Eficiência e legitimidade. 2.ed., 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p.190-191.  
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envolvidos permite que ambos entendam as perspectivas uns dos outros e facilite-se, assim, a 

obtenção de soluções consensuais 262 . Para fins do presente trabalho, contudo, o foco nas 

informações fornecidas pelos regulados aos reguladores é de peculiar importância.  

 Informação, como identificam Parson, Coglianese e Zeckhauser, é o “fluido vital da 

regulação”. Reguladores devem estar aptos a identificar as falhas de mercado nos seus 

respectivos setores regulados. Para isso, frequentemente devem obter informações que os 

permitam avaliar aspectos como custos marginais de produção, tecnologias e técnicas 

gerenciais adequadas e, ainda, a natureza e a magnitude de danos que podem decorrer dos usos 

de determinados produtos ou atividades. Mais fundamentalmente, devem estar cientes também 

das causas dos problemas regulatórios, dos cursos de ação que podem exigir dos seus regulados 

e, por fim, das possíveis consequências das opções regulatórias disponíveis263.  

   Boa parte desta informação pode ser encontrada por meio de investigações 

acadêmicas, consultorias e outros meios mais diretos. As próprias agências, diga-se, tendem a 

desenvolver a sua própria expertise. Contudo, nem sempre este conhecimento geral é suficiente. 

Frequentemente as agências necessitam de certas informações que são detidas apenas pelos 

regulados, que possuem melhor acesso a informações atualizadas sobre problemas regulatórios, 

soluções e consequências esperadas. Agentes econômicos regulados geralmente possuem mais 

conhecimento sobre os produtos que desenvolvem e comercializam e sobre os seus riscos, por 

exemplo. A assimetria de informação é particularmente relevante no plano das consequências 

das opções regulatórias, na medida em que os regulados são quem melhor consegue identificar 

como diferentes alternativas impactam em seus negócios. Isso não significa dizer, 

necessariamente, que nenhuma destas informações poderia ser obtiva outros meios. Contudo, 

os custos associados à investigação destes pontos podem ser proibitivos, tendo em vista que os 

recursos da agência são limitados264. 

    Mecanismos de participação são vistos como mecanismos que podem suprir as 

lacunas de informação dos reguladores265. Conforme West, uma das finalidades idealizadas 

pelos mecanismos de participação no sistema americano é justamente assegurar que as decisões 

                                                
262ROSSI, Jim. Participation Run Amok: The Costs of Mass Participation for Deliberative Agency 

Decisionmaking. Northwestern University Law Review, vol. 92, no. 1, p. 173-250, 1997-1998.   
263 PARSON, Edward A.; COGLIANESE, Cary; ZECKHAUSER, Richard. Seeking Truth for Power: 

Informational Strategy and Regulatory Policymaking, Minnesota Law Review, [s. l.], v. 89, n. 2, p. 277–341, 

2004. 
264 PARSON, Edward A.; COGLIANESE, Cary; ZECKHAUSER, Richard. Seeking Truth for Power: 

Informational Strategy and Regulatory Policymaking, Minnesota Law Review, [s. l.], v. 89, n. 2, p. 277–341, 

2004. 
265 KERWIN, Cornelius; FURLONG, Scott R. Rulemaking: how government agencies write law and make 

policy. SAGE Publications, 2019, p. 164. 
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tomadas pelas agências sejam precisas, de forma que seu propósito ostensivo é testar as 

construções de propósitos legislativos, as asserções factuais e as razões que justificam as ações 

destas entidades266. Este tipo de informação, relacionada mais diretamente à racionalidade 

instrumental das normas da administração pública, não é, todavia, o único tipo de informação 

que se pode obter em processo de participação. Kerwin e Furlong, por exemplo, destacam que 

os mecanismos de participação se prestam também a evidenciar o tipo de reação que se pode 

esperar do público-alvo das normas regulatórias, isto é, se estes agentes tendem a aceitar as 

políticas propostas pela agência ou se haverá resistência à sua implementação. Este tipo de 

informação é de peculiar importância no desenho das estratégias de enforcement que deverão 

ser adotadas para fins de obter conformidade com a norma267. West, por outro lado, entende 

que a principal função dos mecanismos de participação é menos fornecer dados empíricos e 

técnicos e mais promover a responsividade política das políticas levadas à cabo da 

administração, mediante a manifestação de preferências no processo regulatório268. 

 A presente pesquisa, contudo, não se preocupa propriamente nem com as informações 

sobre aspectos substantivos da regulação, nem com aquelas que dizem respeito à concordância 

dos regulados ou suas preferências políticas. A preocupação aqui, em verdade, é com um 

aspecto formal das normas regulatórias, mais precisamente as estruturas linguísticas que estas 

podem assumir e como as contribuições dos participantes visam a influenciá-las. Trata-se, é 

bem verdade, de um aspecto por vezes reputado como de menor relevância em estudos 

empíricos que tratam da participação social em processos regulatórios, geralmente focados em 

alterações substanciais no conteúdo da regulação 269 . Contudo, como já visto no capítulo 

                                                
266 WEST, William F. Formal Procedures, Informal Processes, Accountability, and Responsiveness in 

Bureaucratic Policymaking. Public Administration Review, v.64, n.1, p.66-80, 2004.   
267 KERWIN, Cornelius; FURLONG, Scott R. Rulemaking: how government agencies write law and make 

policy. SAGE Publications, 2019, p. 164. 
268 WEST, William F. Formal Procedures, Informal Processes, Accountability, and Responsiveness in 

Bureaucratic Policymaking. Public Administration Review, v.64, n.1, p.66-80, 2004.  
269 West, por exemplo, afirma: “Many of the textual differences between notices of proposed rulemaking and 

final rules are cosmetic or relatively insignificant clarifications of language, and often it is difficult for someone 

with a cursory understanding of the issues at stake to distinguish these from more substantive changes” (WEST, 

William F. Formal Procedures, Informal Processes, Accountability, and Responsiveness in Bureaucratic 

Policymaking. Public Administration Review, v.64, n.1, p.66-80, 2004.). Já Golden, analisando o impacto das 
contribuições em uma amostra de mecanismos de participação, faz a seguinte observação: “However, in only one 

case did the agency change a rule “a great deal”. In that case (NHTSA’s electric vehicle rule), in response to 

objections from all seven commenters, NHTSA abandoned altogether its proposal to require electric powered 

vehicles to contain a gauge and symbol to warn drivers when their batteries are in need of recharging. In other 

cases – although commenters had requested more substantial changes – changes were limited to definitional 

changes, changes in deadlines, and changes to procedural issues such as record-keeping requirements. In short, 

in the majority of cases the agency made some of the changes that were requested by the commenters, but it 

rarely altered the heart of the proposal.” (GOLDEN, Marissa Martino. Interest Groups in the Rule-Making 

Process: who participates? Whose voices get heard? Journal of Public Administration Research and Theory, 

vol 8, n. 2, p. 245-270, 1998). 
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anterior, a estrutura linguística em que as normas são veiculadas é de fundamental importância 

para os resultados substantivos que se pretende alcançar.  

A possibilidade de que reguladores recebam um feedback dos regulados com relação à 

forma em que as suas regras são comunicadas pode, portanto, contribuir para o melhoramento 

ou para a piora destas normas e, por conseguinte, para uma atuação mais ou menos eficiente 

dos reguladores. É nesse sentido que, a despeito de não representarem necessariamente 

alterações substantivas nos temas centrais debatidos, é relevante o seu estudo no âmbito da 

atividade regulatória.  

  

 

3.3. Comissão de Valores Mobiliários e processo de regulação 

 

 

3.3.1. Comissão de Valores Mobiliários: histórico e aspectos institucionais 

 

 

 Feitas as considerações gerais acerca dos mecanismos de participação, pode-se proceder 

à descrição mais específica do contexto em que será feito o estudo. A análise que se pretende 

desempenhar no presente trabalho compreende os mecanismos de um determinado agente 

regulador: a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O que é a CVM e como ela integra os 

mecanismos de participação aos seus processos decisórios? É a responder a estas perguntas que 

as próximas duas seções são dedicadas.  

 A CVM é autarquia em regime especial instituída pela Lei n. 6.385/1976 e atualmente 

vinculada ao Ministério da Economia270. Conforme a redação atual do artigo 5° da referida lei, 

é dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica para 

com o poder executivo, dirigentes com mandatos fixos e estabilidade e, ainda, autonomia 

financeira e orçamentária, características que a aproximam do desenho institucional de uma 

agência reguladora. Seu surgimento, ainda como uma autarquia comum, se deu no contexto das 

reformas do sistema financeiro nacional iniciadas na segunda metade da década de 60, com a 

criação do Banco Central. Até então, os mercados financeiros e de capitais no Brasil eram tidos 

                                                
270 Originalmente, nos termos da Lei n. 6.385/76, a CVM era vinculada ao Ministério da Fazenda. Referido 

Ministério, por ocasião da reforma na estrutura ministerial promovida pela Medida Provisória n. 870/2019, 

posteriormente convertida na Lei n. 13.844/2019, foi integrado ao atual Ministério da Economia.   
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como incipientes e relativamente desorganizados e, juridicamente, eram disciplinados apenas 

por algumas leis e decretos esparsos271.  

  Visando a controlar o processo inflacionário então em curso e a desenvolver os 

mercados financeiros, através da criação de estímulos para a formação de poupança e sua 

canalização para atividades produtivas, são criados pela Lei n. 4.595/64 o Banco Central do 

Brasil e o Conselho Monetário Nacional (CMN) como órgãos reguladores do sistema 

financeiro. No ano seguinte, diante da necessidade de uma lei que disciplinasse de forma 

específica o mercado de capitais, é editada a Lei n.  4.728/65, denominada informalmente de 

“lei de modernização do mercado de capitais”. Surge assim, no plano formal, o que se passou 

a denominar de “sistema de distribuição de valores mobiliários”, abrangendo um conjunto de 

entidades e profissionais que atuam no setor, dentre os quais as bolsas de valores e entidades 

dos mercados de balcão, entidades de compensação e liquidação, instituições financeiras com 

função de distribuição de valores mobiliários, agentes autônomos e outras sociedades e pessoas 

atuantes no segmento272. Apesar do sucesso inicial, o novo modelo se mostra insuficiente. Por 

volta do ano de 1971 os mercados voltam a passar por um processo de depressão, o que resulta 

em um novo conjunto de mudanças institucionais objetivando a obtenção da confiança dos 

investidores. Estas mudanças são implementadas no ano de 1976, com a criação da Lei n. 6.385, 

que disciplina o mercado de capitais e da Lei n. 6.404, que estabelece o regime jurídico das 

sociedades anônimas. 

 A atual configuração da CVM enquanto entidade próxima a uma agência reguladora, 

contudo, somente veio a ocorrer no ano de 2001, quando a Lei n. 6.385/76 foi modificada 

simultaneamente pela Lei n. 10.303/2001, pela Medida Provisória n. 08/2001 e pelo Decreto n.  

3.995/2001. Assim, a CVM ganhou o status de autarquia especial, com todas as prerrogativas 

já mencionadas no início da presente seção. Cabe aqui então a pergunta: seria a CVM uma 

agência reguladora? 

 O tão só fato de a CVM não receber em sua denominação institucional a denominação 

“agência”, não parece a priori resolver a situação. Previamente à Lei Geral das Agências, não 

faltavam opiniões no sentido de que a CVM era sim uma agência reguladora273 , ainda que seu 

                                                
271 ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Mercado de Capitais: Definição, Funções, Objetivo e 

Histórico da Regulação Brasileira. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de.(Org.) Regulação 

Brasileira do Mercado de Capitais. São Paulo: Saraiva, 2015, p.32.   
272 YAZBEK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
273 PARENTE, Norma Jossen. Mercado de Capitais. Coleção Tratado de Direito Empresarial, vol.6 (coord. 

Modesto Carvalhosa). 2.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 98-99.; EIZIRIK, Nelson; GAAL, 

Ariadna B.; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de capitais – regime jurídico. 3.ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2011. 260.    
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desenho não correspondesse perfeitamente ao modelo de agência reguladora conforme 

divulgado na doutrina. Era notório, por exemplo, que a ausência de controle hierárquico, 

característica tida como típica das agências274, fica de alguma forma comprometida quando o 

processo administrativo da agência se submete à revisão pelo Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional (na redação original da Lei 6.385/76 ao próprio Conselho Monetário 

Nacional), órgão pertencente à estrutura do Ministério da Economia. Contudo, deve-se 

conceder, diversas de suas demais características remontam exatamente àquelas atribuídas às 

agências reguladoras. 

 Com a edição da Lei Geral de Agências, a questão parece agora estar solucionada. Isso 

porque esta lei, que estabelece um regime jurídico geral aplicável às agências, traz em seu artigo 

segundo um rol de autarquias consideradas como agências, delimitando quais entidades se 

submetem ao seu regime275. E, como se pode depreender da leitura do dispositivo, a CVM não 

está incluída no rol de agências. Logo, parece evidente que a CVM não é, formalmente, uma 

agência reguladora, no sentido que este rótulo recebe no sistema jurídico brasileiro. 

 O fato de não ser uma agência contudo, não deve obscurecer que a CVM tem muito em 

comum com estas entidades, o que inclui, para além dos atributos que lhe garantem 

independência, poderes normativos para a disciplina do mercado de capitais. Nesse contexto, é 

notório que a CVM, nos últimos anos, passou a integrar de forma consistente o uso de 

mecanismos de participação em seus processos decisórios internos, como forma de receber 

subsídios do público sobre as suas normas. As mesmas justificativas que orientam os estudos 

dos mecanismos de participação em agências, portanto, podem se aplicar à CVM sem a 

necessidade de grandes adaptações.   

 Institucionalmente, a CVM integra o conjunto de entidades que compõem o chamado 

Sistema Financeiro Nacional (SFN) 276 , em conjunto com Conselho Monetário Nacional 

(CMN), o Banco Central (Bacen), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

                                                
274 Por ausência de controle hierárquico, conforme Marques Neto, entende-se que: “os atos praticados pelas 

agências não são passíveis de anulação, revisão ou revogação por parte dos dirigentes do órgão da administração 

central aos quais os órgãos reguladores são vinculados” (MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Agências 

reguladoras independentes: fundamentos e seu regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p.75).  
275 Conforme a Lei Geral das Agências, são agências reguladoras as seguintes entidades autárquicas: Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Águas (ANA), Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional do Cinema 

(Ancine), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a recém criada  Agência Nacional de Mineração (ANM). 
276 Um aspecto interessante é que, dentre as entidades de direito público que compõem o SFN, a CVM não é a 

única que se utiliza de mecanismos de participação para subsidiar as suas produções normativas. Bacen, Previc e 

SUSEP, em alguma medida, também se valem destes instrumentos, cada um de acordo com a regulamentação 

própria.  
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(BNDES), o Banco do Brasil, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar (CNSP), a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)  e 

demais instituições financeiras e equiparadas, públicas e privadas277. Sua função mais direta é 

a regulação dos mercados de valores mobiliários, também denominados de mercado de capitais.  

 O mercado de capitais nada mais é que um dos segmentos do que se pode denominar, 

de forma ampla, de mercado financeiro. Sua função básica compreende a realocação de capitais 

entre agentes superavitários e agentes que demandam capital para a realização de investimentos. 

Contudo, isso ocorre de forma diferente de outros seguimentos deste mercado, notoriamente do 

mercado de crédito. No mercado de capitais, as operações não apresentam natureza de negócios 

creditícios, e visam a captação de recursos para os investidores por meio de capital de risco, 

mediante a emissão e negociação de instrumentos denominados valores mobiliários278. O art. 

2° da Lei n. 6.385/76 estabelece que instrumentos se enquadram nesta classificação, os quais, 

de forma mais geral, podem ser considerados espécies de títulos e contratos de investimento 

coletivo279.   

 Dentro do SFN, tanto o Bacen quanto a CVM, nos seus respectivos âmbitos de 

competência, atuam sob a orientação do CMN, que atua como um órgão superior, por vezes 

denominado como “agente normativo” 280 . Além de orientar a CVM no exercício de suas 

atribuições, compete ainda ao CMN, na forma do art. 3° da Lei n. 6.385/76: (i) definir a política 

a ser observada na organização e no funcionamento do mercado de valores mobiliários; (ii) 

regular a utilização de crédito neste mercado; (iii) definir atividades da CVM que devem ser 

exercidas em coordenação com o BACEN; (iv) aprovar o quadro e o regulamento de pessoal 

da CVM, bem como fixar as atribuições de diretores, ocupantes de cargo de confiança e demais 

                                                
277 NUNES, Simone Lahorgue. Os fundamentos e os limites do poder regulamentar no âmbito do mercado 

financeiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 29-30; e MIRAGEM, Bruno. Direito Bancário. 3.ed. São Paulo: 

Thomson Reuters, 2019, p.113. Este rol de entidades que compõem o SFN, perceba-se, não é o mesmo que 

aquele que consta do art. 1° da Lei n. 4.595/64, o qual cria o Bacen e o CMN. As entidades do sistema de 

previdência complementar e seguros privados e a própria CVM não constam no rol do referido dispositivo.  Isso 

se explica pelo fato de que estas entidades são posteriores à referida lei. Não obstante, são considerados na 

literatura e pelas próprias entidades governamentais (vide o próprio BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema 

Financerio Nacional. Disponivel em: < https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn >. Acesso em: 
10.01.2021.) como integrantes do SFN.   
278 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de capitais – regime 

jurídico. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p.8. 
279 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de capitais – regime 

jurídico. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 57. 
280 A terminologia é adotada institucionalmente pelo próprio Bacen, ao fazer a descrição do SFN (ver: BANCO 

CENTRAL DO BRASIL. Sistema Financerio Nacional. Disponivel em: < 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn >. Acesso em: 10.01.2021.). Deve-se observar, contudo, que a 

designação do CMN como agente normativo não significa que as entidades submetidas ao CMN não possuam 

seus próprios poderes normativos.   
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servidores da autarquia e (v) estabelecer condições específicas para negociação de derivativos, 

para fins de política monetária e cambial.  

 Na forma do art. 4° da Lei n. 6.385/76, são fins institucionais tanto da CVM quanto do 

CMN: (i) estimular a formação e aplicação de poupança em valores mobiliários; (ii) promover 

a expansão e o desenvolvimento regular e eficiente dos mercados de ações, estimulando a 

aplicação de recursos em companhias abertas sob o controle de capitais privados nacionais; (iii) 

assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e balcão; (iv) proteger os 

investidores contra atos ilegais, tais como a emissão irregular de valores mobiliários e 

atividades irregulares dos gestores das companhias emissoras; (v) evitar e coibir modalidades 

de fraudes e manipulação de preços; (vi) assegurar o acesso ao público da informação sobre os 

valores mobiliários e suas companhias emissoras; (vii) assegurar a observância de práticas 

equitativas no mercado; e (viii) assegurar a observância das condições de utilização de crédito 

fixadas pelo CMN. A fim de atingir estas finalidades a CVM dispõe, observadas as diretrizes 

do CMN, de amplos poderes regulamentares sobre as matérias tanto da Lei n. 6.385/76 quanto 

na Lei n. 6.404/76, que rege as sociedades por ações.  

  

 

3.3.2. Processo de regulação  

 

 

 Feitas estas observações gerais acerca da competência da CVM sobre a regulação dos 

mercados de capitais, cabe agora passar a analisar o seu processo interno de produção normativa 

e como os mecanismos de participação nele se inserem. De antemão, deve-se dizer que não há 

disposição normativa prevista em lei que obrigue a autarquia a realizar consultas ou audiências 

públicas para a edição de normas regulatórias. A previsão para uso de mecanismos de 

participação social na CVM se encontra no § 3º e incisos do art. 8° da Lei n. 6.385/76, e surge 

como uma mera prerrogativa a ser exercida a juízo de seus dirigentes. Contudo, como será visto, 

mediante atos normativos internos, a CVM tornou os mecanismos de participação parte 

rotineira dos seus processos decisórios. Antes, no entanto, alguns comentários sobre a sua 

estrutura interna se fazem pertinentes. 

 A CVM tem por órgão de deliberação máxima, à semelhança de outras entidades 

reguladoras, um colegiado composto por um presidente e quatro diretores, todos com mandatos 

fixos de cinco anos, conforme previsão da Lei 6.385/76 e do seu Regimento Interno (Portaria 

n. 327, de 11 de julho de 1977). Ao Colegiado compete a decisão final sobre a edição ou não 
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de norma. Abaixo dele, conforme a estrutura regimental da autarquia (Decreto n. 6.328/2008), 

encontram-se uma série de outros órgãos: (i) os órgãos de assessoramento ao Colegiado, sendo 

estes o Gabinete, a Assessoria de Comunicação Social e a Assessoria de Análise Econômica e 

Risco; (ii) os órgãos seccionais, sendo estes a Auditoria Interna, a Procuradoria Federal 

Especializada e a Superintendência Administrativo-Financeira e (iii) um órgão específico 

singular, a superintendência geral, que é subdividido em uma série de superintendências 

menores. São diversas as superintendências da CVM, cada uma com determinadas funções 

dentro da gestão da entidade. Duas, em especial, são de particular importância para o processo 

de produção normativa: a Superintendência de Desenvolvimento de Mercado (SDM) e a 

Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC). À SDM cabe a função de 

elaborar estudos, projetos e normas orientados para o desenvolvimento do mercado de capitais 

em geral e, em conjunto com outras áreas, realizar ajustes nos atos normativos quando for 

necessário ao mercado. À SNC cabe estabelecer normas e padrões de contabilidade a ser 

observados pelos emissores de valores mobiliários, bem como estabelecer normas e 

procedimentos de auditoria a serem observados no mercado. Estas superintendências são as 

responsáveis por conduzir os processos de produção normativa na CVM, cada uma na 

respectiva área de competência.  

 Mais especificamente em relação ao processo de produção normativa da CVM, um 

esclarecimento preliminar se faz necessário. Durante o período aqui analisado, duas normas 

internas regularam o denominado “processo de regulação” (na terminologia da norma mais 

recente, “processo de normatização”) da CVM: a Portaria/CVM/PTE/n. 170/2014 e a 

Portaria/CVM/PTE/n. 48/2019281. A base da descrição do processo de produção normativa, 

aqui, terá por foco o procedimento previsto na portaria de 2014, dado que a maior parte dos 

mecanismos analisados ocorreu durante o seu período de vigência. Ao final, serão feitas 

algumas considerações sobre as alterações introduzidas pela portaria do ano de 2019.  

 O processo de regulação da CVM, sob a vigência da Portaria/CVM/PTE/n. 170/2014, 

era composto basicamente por três fases: (i) fase pré-audiência pública; (ii) fase de audiência 

pública; (iii) fase pós audiência pública. Duas observações aqui são importantes. 

Primeiramente, conquanto, como já dito, não haja a obrigação legal de adoção de mecanismos 

                                                
281 Anteriormente ao ano de 2014, em que foi editada a Portaria 170/2014, não havia norma específica que 

disciplinasse a produção normativa da autarquia. A questão aqui, no entanto, é de menor relevância, já que as 

etapas principais do procedimento (publicação do ato de convocação, abertura para comentários e publicação da 

norma juntamente com o relatório de resposta dos comentários) são, mesmo antes das portarias supracitadas, 

basicamente as mesmas. O recurso à descrição feita pelas portarias, contudo, contribui para a descrição do 

procedimento adotado pela CVM.   
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de participação, o que se depreende dos referidos atos normativos é que, por deliberação interna, 

a CVM passou a adotar mecanismos de participação com procedimento padrão ao editar suas 

normas regulatórias. Afinal o texto das portarias disciplina, de forma mais ampla, a produção 

normativa da autarquia, e não a participação social, que é integrada como parte do processo. 

Excepcionalmente, apenas, previa o art. 14 da Portaria/CVM/PTE/n. 170/2014 (atual art. 19 da 

Portaria/CVM/PTE/n. 48/2019) que alterações normativas pontuais, meramente operacionais 

ou de repercussão limitada poderiam, de acordo com decisão do Colegiado, não ser objeto de 

audiência pública.  A segunda observação é a de que a CVM denomina os seus mecanismos de 

participação de “audiência pública”. O sentido em que este termo é utilizado nas portarias, deve-

se perceber, não é o mesmo no qual a Lei Geral das Agências. Na lei, audiência pública é 

constituída por mecanismo em que é atribuída a possibilidade de manifestação oral aos 

participantes, no curso de sessão pública destinada a debater determinada matéria. Na portaria, 

a participação se dá mediante intercâmbio documental, correspondendo ao que se denomina de 

“consulta pública”. A razão para isso é que, previamente à Lei Geral de Agências, não havia 

uma lei que determinasse a extensão conceitual dos termos “audiência” e “consulta” de forma 

que seus empregos se davam de forma desigual entre os diversos reguladores. Como, no 

entanto, a CVM não se submete a esta lei, permanece a designação de audiência para 

mecanismos de participação via intercâmbio documental.  

 A primeira fase, denominada de pré-audiência pública, destina-se à realização de 

estudos e análises para a avaliação da pertinência e da proporcionalidade das normas, da 

aderência com as demais normas editadas pela CVM e pelo CMN e da sua aderência com outras 

normas e padrões internacionais. Para tal, tanto a SDM quanto a SNC, podem discutir o projeto 

de norma com as demais áreas técnicas e convocar pessoas para contribuir com opiniões ou 

informações para o seu aperfeiçoamento. O término da fase pré-audiência se dá com a 

aprovação por parte do Colegiado do edital de audiência pública, juntamente com a minuta de 

norma e um comunicado ao mercado. Deve estar contida no edital a descrição do assunto de 

que trata a norma, a motivação da proposta, indicando os pontos que se entendam ser de maior 

relevância e, por fim, os prazos e meios para envio de manifestações.  

 Passa-se então à fase de audiência pública, que se inicia com a publicação do edital. É 

nesta fase que eventuais interessados podem oferecer sugestões à minuta de norma apresentada 

no edital, que deve ser disponibilizada para consulta no site institucional da CVM. Não há 

restrições com relação a quem pode participar da audiência. O prazo para envio de contribuições 
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deve ser de 30 até 90 dias282, que podem ser prorrogados mediante pedido fundamentado feito 

dentro do prazo original. Os comentários podem ser enviados, na forma do edital, por correio 

eletrônico ou por sistema de recebimento específico e, excepcionalmente, de forma 

presencial 283 . Após o encerramento do prazo, todas as contribuições realizadas são 

disponibilizadas no sítio eletrônico da CVM. 

 Com o encerramento do prazo para contribuições, inicia-se a fase pós-audiência pública. 

Aqui, cabe à superintendência responsável analisar as manifestações dos participantes e 

elaborar uma minuta de relatório, que deverá conter (i) um resumo da matéria e o objetivo da 

audiência pública a qual ele se refere, com sua numeração, assunto e prazo; (ii) a relação dos 

participantes; (iii) os comentários e sugestões recebidos, de forma resumida e consolidada; (iv) 

a análise acerca da pertinência dos comentários recebidos; (v) a minuta da norma proposta, com 

as alterações decorrentes dos comentários. Este documento é remetido ao Colegiado, que 

poderá aprovar o projeto de norma, integralmente ou com modificações que entender serem 

necessárias, ou arquivar o processo. Caso a norma seja aprovada, deve ela ser divulgada na 

página da CVM junto com o relatório de audiência e um comunicado ao mercado. 

 De uma forma geral, o relatório resposta constitui o documento central para a análise 

aqui empreendida, sendo nele em que a CVM individualiza as contribuições e responde a cada 

ponto levantado pelos participantes no curso da audiência. Conforme a Portaria/CVM/PTE/n.  

170/2014, a estrutura do documento deveria segregar os comentários por tópicos discutidos no 

edital e, caso necessário, com organização por artigos. A análise acerca das pertinências dos 

comentários, por sua vez, deveria vir segregada por caixa de texto. Referidas exigências não 

foram reeditadas na Portaria/CVM/PTE/n. 48/2019. Contudo, o que se observa é que, 

independentemente da previsão expressa na portaria regulamentadora, este tem sido o padrão 

de organização dos relatórios, o que vale para audiências anteriores e posteriores à vigência da 

Portaria n. 170. O modelo de relatório resposta, portanto, têm se mantido estruturalmente o 

mesmo ao longo dos anos, com variações pontuais. A regra tem sido a de que os comentários 

dos participantes sejam consolidados em um único documento, segregados por dispositivos 

(normalmente artigos e, quando é o caso, parágrafos e incisos) e, logo em seguida, avaliados 

pela CVM em caixa de texto em destaque. Quando é o caso de haver perguntas ou tópicos de 

interesses da autarquia levantados edital, tópicos em separado são abertos para o tratamento da 

                                                
282 Atualmente, conforme a Portaria/CVM/PTE/n. 48/2019, não há mais prazo mínimo de 30 dias, restando 

somente o prazo máximo.  
283 Na prática, as vias indicadas pela CVM têm se resumido ao envio por e-mail e correios. Não foi verificado, 

até o momento, o uso pela autarquia de sistema próprio para envio de contribuições. Não há a exigência de forma 

específica para envio das contribuições.  
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questão. Este tipo de estrutura é o que permite a separação e contabilização dos comentários e 

de suas respectivas respostas.    

 Com a edição da Portaria/CVM/PTE/n. 48/2019, em que pese em muitos pontos o 

processo tenha se mantido o mesmo, algumas alterações relevantes foram feitas. Não serão 

destacadas aqui todas as mudanças realizadas, mas é importante destacar que a nova portaria 

fez algumas mudanças importantes nas fases do procedimento. Duas novas fases, que 

antecedem as três acima delineadas, foram adicionadas: A primeira, denominada “abertura e 

catalogação”, diz respeito ao ato de abertura do processo e a confecção de um catálogo que 

indica os dispositivos a serem alterados, o tipo de proposta, uma breve descrição dos impactos 

esperados, a origem da alteração, as áreas da CVM afetadas pela alteração, as falhas de mercado 

que se pretende mitigar e a elegibilidade ou não para análise de impacto regulatório. A segunda 

fase adicional corresponde a uma fase de análise de impacto regulatório (AIR), exigência que 

passou a existir em decorrência de previsão expressa da Lei de Liberdade Econômica (Medida 

Provisória n. 881/2019, convertida na Lei n. 13.874/2019). A realização de AIR é obrigatória, 

ressalvadas as exceções dispostas na própria Portaria/CVM/PTE/n. 48/2019. Os editais, a partir 

da vigência da nova regra, passam a ter de apresentar também um direcionamento eletrônico 

para os estudos de AIR, bem como, em caso de dispensa, as justificativas pelas quais a AIR não 

foi realizada. 

 O procedimento aqui apresentado representa o curso ordinário dos processos de 

produção normativa no âmbito da CVM. Nem todos os casos, contudo, se processam da maneira 

acima descrita. É a situação das normas contábeis das companhias abertas, que são elaboradas 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), órgão externo à CVM, ligado ao Conselho 

Federal de Contabilidade. Nesses casos, dispensa-se a fase de pré-audiência, e a fase de 

audiência é conduzida em conjunto pela CVM e pelo CPC. Ademais, todos os relatórios que 

devem ser entregues na fase de pós-audiência passam as ser elaborados pelo CPC, e não pela 

SNC, como seria o procedimento normal.  

 No geral, entretanto, o procedimento é similar àquele do notice and comment acima 

descrito, isto é, compreende (i) a publicização de um proposta de regulação; (ii) a abertura de 

prazo para comentários de interessados e (iii) a publicação de um relatório que consolida e 

responde os comentários e da norma, com eventuais alterações decorrentes do processo. É 

devido à implementação destes mecanismos (e da disponibilização pública dos documentos a 

cada uma das etapas do procedimento) que é possível a análise sistemática da participação 

social no âmbito da CVM e, assim, a realização do presente estudo.  
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3.4. Perfil geral da participação social no processo de regulação da CVM 

 

 

 Até o presente ponto, teve-se a oportunidade de descrever o que são os mecanismos de 

participação, quais as suas justificativas e como eles se inserem nos processos de produção 

normativa do regulador estudado. Esta análise, apesar de importante, não apresenta uma figura 

completa da participação social na CVM. Para além das considerações gerais sobre a 

participação e dos seus aspectos institucionais, outros questionamentos podem ser feitos, tais 

como: as pessoas participam efetivamente das audiências públicas da CVM? Se sim, quem 

participa com mais frequência? A CVM responde aos comentários feitos pelos participantes de 

forma transparente? Os participantes conseguem alterar minimamente as normas regulatórias 

através dos comentários? Estas questões se fazem relevantes na medida em que, caso o uso de 

audiências públicas por parte da CVM seja irrelevante para a tomada de decisão do regulador 

e/ou pouco transparente em relação aos resultados, faz pouco sentido tomar os mecanismos da 

autarquia com base para a análise aqui proposta.  

 A fim de responder estas perguntas gerais, toma-se como referência o estudo empírico 

desenvolvido no âmbito do projeto Regulação em Números284, da FGV Direito Rio, apresenta 

um panorama geral das participações no âmbito da CVM 285 . Referido estudo analisou a 

integralidade das audiências públicas realizadas pela CVM entre os anos de 2004-2019, período 

em que se verificou efetivamente o uso destes mecanismos, com base em pesquisa documental 

no site da autarquia286. Os dados apresentados demonstram que (i) as audiências públicas da 

CVM possuem níveis de participação equiparáveis às de outras agências; (ii) que é realizada 

uma quantidade significativa de comentários por parte dos participantes; (iii) que a CVM é uma 

autarquia relativamente transparente em relação aos resultados de seus mecanismos de 

participação; e (iv) que em alguma medida, os participantes conseguem alterar as normas 

submetidas à comentários por parte do público.   

 Inicia-se a descrição pelo dado da participação. Quantas pessoas, em média, participam 

das audiências públicas da CVM? Conforme os dados apresentados pelo Regulação em 

                                                
284 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (no prelo).  
285 O autor deste trabalho foi membro do projeto entre os anos de 2019 e 2020 participou diretamente da 

pesquisa e da construção do relatório doravante citado. Considerando que o relatório ainda não foi publicado, 

agradece-se à coordenadora do projeto, professora Natasha Salinas, pela permissão para uso dos dados obtidos.   
286 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (no prelo).  
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Números, o número médio de participantes nas audiências da CVM é de 11,01 287 

participantes 288 . O número parece indicar uma participação baixa. Comparativamente, no 

entanto, este número de participantes não é diferente daquela que, em média, é verificado em 

outras agências. Na ANEEL, por exemplo, a média de participação verificada pelo projeto é de, 

aproximadamente, 9,6 participantes 289 . Na ANA, a média é ainda mais baixa: 5,32 

participantes290. Já no Bacen, a média de indivíduos que enviam contribuições nos mecanismos 

de participação é de 11,56 participantes291. Há razões para este fenômeno. O engajamento de 

integrantes da sociedade civil em mecanismos de participação, em geral, tende a ser maior 

quanto mais salientes (isto é, quanto mais os temas afetam significativamente a vida dos 

interessados) e menos complexos (ou seja, quanto menos conhecimento técnico for demandado 

para a compreensão do assunto) os temas debatidos 292 . Como nem todos os mecanismos 

preenchem estas condições, é natural que, em geral, a participação seja pequena e que a 

participação se concentre em alguns poucos casos. 

 Com relação à quantidade de comentários, a média da CVM é de 77 comentários por 

audiência293. Trata-se de média bastante significativa, se comparada com os demais reguladores 

já citados. No Bacen, a média é de aproximadamente 13 comentários294. Na ANA, a média 

aproximada é de 6295. A ANEEL, desconsiderando a CVM, teve a maior média de comentários 

por mecanismo de participação: aproximadamente 41 por audiência 296 . Ou seja, pode-se 

concluir que não apenas a CVM não fica atrás de outros reguladores em número de participantes 

                                                
287 Esta e todas as demais médias apresentadas pelo projeto Regulação em números são calculadas com a 

remoção dos casos atípicos em relação ao padrão apresentado pela amostra analisada (outliers). O objetivo, 

conforme os relatórios, é evitar a distorção dos valores apresentados pela inclusão de mecanismos que 
apresentam números excepcionais de participantes, comentários, dentre outras variáveis analisadas. Foram 

classificados como outliers e retirados da análise todos os mecanismos cujo tempo de preparação estava mais do 

que 3 desvios padrões acima da média.  
288 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (no prelo). 
289 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). (no prelo). 
290 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Agência Nacional de Águas (ANA). (no prelo). 
291 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação do Banco Central (Bacen). (no prelo). 
292 BRYER, Thomas. Public Participation in Regulatory Decision-Making: cases from Regulations.gov, Public 

Performance & Management Review, vol. 37, n.2, p. 263-279, 2013.  
293 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (no prelo). 
294 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação do Banco Central (Bacen). (no prelo). 
295 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Agência Nacional de Águas (ANA). (no prelo). 
296 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). (no prelo). 
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em seus mecanismos de participação, como também estes participantes tendem a fazer, no total, 

mais comentários que os dos demais. 

    Uma pergunta relevante que aqui pode ser feita é: quem são estes participantes e a 

quais grupos estes pertencem? Conforme o estudo, três categorias de participantes foram 

identificadas como as mais recorrentes nos mecanismos de participação. A primeira delas, de 

longe a mais recorrente nas audiências, foi a dos agentes econômicos regulados, que tiveram 

quase 700 aparições nos 120 mecanismos de participação analisados. Em segundo lugar, com 

pouco mais de 400 aparições, está a categoria “outros”, usada para designar entidades 

heterogêneas não qualificadas como agentes econômicos, como instituições de ensino e 

pesquisa, associações de profissionais e, notadamente, escritórios de advocacia, os quais 

possuem participação relevante e recorrente nas audiências da CVM. Por fim, a categoria 

“indivíduo interessado”, que designa pessoas físicas que comparecem às audiências da CVM 

sem se identificar como membros de alguma das categorias reguladas, foi a terceira que mais 

teve aparições, com algo próximo de 300 presenças297.  

 Se os agentes econômicos regulados são aqueles que mais comparecem às audiências 

da CVM, são eles também a categoria que mais realiza comentários. Ao todo, dos mais de doze 

mil comentários realizados, mais de 5000 partiram de agentes regulados pela CVM. Os 

indivíduos interessados vieram logo em seguida, com cerca de 3100 comentários, seguidos dos 

contribuintes da categoria “outros”, que somaram por volta de 3000 comentários298. Estes 

números, que evidenciam uma maior participação dos regulados nas audiências públicas em 

comparação às demais categorias, conduzem ao seguinte questionamento: com que frequência 

estes comentários são aceitos pela autarquia? 

 Conforme os dados apresentados, a taxa de aceitação geral de comentários é de cerca 

de 31%, contra 43,8% de rejeição, 18,8% de comentários marcados como “não aplicável”299, 

4,7% não claros e 1,8% que não obtiveram resposta300. Conquanto pareça ser uma taxa baixa, 

representa ela mais de quatro mil dos doze mil comentários totais realizados nas audiências da 

CVM, número bastante considerável. Ademais, trata-se de uma taxa similar àquela apresentada 

                                                
297 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (no prelo). 
298 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (no prelo). 
299 Não aplicável, na pesquisa, é categoria residual que se aplica a comentários repetidos, fora de escopo da 

audiência, ou que, de forma geral, não são aptos a gerar impacto, como queles que constituem questionamentos 

ou elogios à agência.  
300 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (no prelo). 



101 

 

 

 

por outras agências. Na ANEEL, por exemplo, a taxa verificada pelo projeto foi de 31,7%, 

contra 40,8% de rejeição301.  

A apresentação de todos estes dados, obviamente, somente é possível em razão do nível 

de transparência que a CVM apresenta com relação ao seu processo de normatização. Com 

efeito, quando o processo é conduzido pela autarquia, observa-se uma taxa de clareza de 93% 

nas respostas apresentadas. Isto é, a cada 100 comentários, verificou-se que 93 recebem uma 

resposta compreensível sobre o seu acatamento/não acatamento ou sobre a sua não 

aplicabilidade ao assunto discutido, conforme o caso. 

Uma observação final, contudo, deve ser feita com relação à transparência: a de que os 

dados apresentados refletem o processo de normatização regular processado pela autarquia, não 

contemplando aqueles mecanismos de participação que são conduzidos em conjunto com o 

CPC. Ao longo do trabalho, verificou-se que, dentre as 277 audiências públicas conduzidas pela 

CVM no período analisado, apenas 42,6% apresentam um relatório resposta nos termos 

previstos pela portaria regulamentadora dos processos de produção normativa da autarquia302. 

Parte destes casos, é bem verdade, é composto por audiências antigas, anteriores ao ato 

administrativo citado, ou audiências sem participação ou produto final e que, por conseguinte, 

não tiveram comentários e não geraram relatório. Mas a maiorias das situações em que isso se 

verificou, observa-se, ocorre nas audiências públicas referentes às normas contábeis de 

responsabilidade do CPC e que, ao final, são internalizadas pela CVM por meio de deliberação 

da diretoria colegiada. Nestes casos, como é da responsabilidade do CPC a produção dos 

relatórios e, na totalidade dos casos, estes relatórios não individualizam participantes e seus 

respectivos comentários, todas estas audiências foram desconsideradas para fins de análise

                                                
301 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). (no prelo). Perceba-se que a taxa encontrada 

no projeto é significativamente inferior àquela apresentada por Silva em: SILVA, Mariana Batista da. 

Mecanismos de participação e atuação de grupos de interesse no processo regulatório brasileiro: o caso da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Revista de Administração Pública [on-line]. v. 46, n. 4, p. 

969-992, 2012. 
302 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (no prelo). 
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4 DA ANÁLISE EMPÍRICA DAS PARTICIPAÇÕES 

 

 

4.1. Apresentação  

 

  

A esta altura, o seguinte quadro se apresenta: conforme estabelecido no capítulo 

segundo, normas jurídicas são diretivas ou instruções expedidas por uma autoridade constituída 

pelas normas de reconhecimento que fundamentam um determinado sistema jurídico. A 

despeito do poder de produção normativa tradicionalmente residir nos poderes estatais 

diretamente ligados à política eleitoral, notadamente o poder legislativo, têm sido frequente a 

sua delegação para as entidades independentes denominadas agências. Esta delegação não 

ocorre sem problemas. Há sérios questionamentos quanto à legitimidade destas entidades para, 

dentre outras coisas, veicular regras gerais que afetam segmentos significativos da população. 

Uma solução aventada para este problema é a introdução de mecanismos de participação social 

nos processos decisórios das agências. Por meio destes mecanismos, os participantes têm a 

possibilidade de veicular as suas opiniões e fornecer subsídios ao regulador e, assim, buscar 

alterar o conteúdo e a forma das normas regulatórias. 

  No presente trabalho, pretende-se estudar os mecanismos de participação no âmbito 

dos processos de produção normativa da Comissão de Valores Mobiliários. A análise dos 

mecanismos de participação de autarquias com funções regulatórias, no Brasil, não é 

exatamente uma novidade. Outros relevantes estudos empíricos, como os realizados por 

Silva303, Salinas e Martins304, Mattos305, realizam investigações nesse sentido. Normalmente, o 

objetivo destes estudos é a verificação da identidade dos participantes e o impacto que seus 

comentários implicam na regulação. Aqui, no entanto, o foco é outro: pretende-se analisar como 

                                                
303 SILVA, Mariana Batista da. Mecanismos de participação e atuação de grupos de interesse no processo 

regulatório brasileiro: o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Revista de Administração 

Pública [on-line]. v. 46, n. 4, p. 969-992, 2012. 
304 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; MARTINS, Fernanda. Os Mecanismos de Participação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. Revista Brasileira de Políticas Públicas, vol. 8, n. 3, 2018, p. 342-368. 

Disponível em: < https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5738>. Acesso em: 

09.04.2020. 
305 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo Estado regulador no Brasil: Eficiência e legitimidade. 2.ed., 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
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os participantes buscam modificar as formas das normas veiculadas por um regulador (a CVM) 

através de comentários realizados nos mecanismos de participação e, na outra ponta, como o 

regulador reage a estas demandas por parte dos regulados, integrando ou não suas sugestões no 

texto final      

 O presente capítulo tem por intuito (i) apresentar a metodologia empregada ao longo da 

pesquisa e (ii) apresentar os resultados obtidos. Para tanto, os primeiros cinco itens deste 

capítulo destinam-se ao detalhamento da metodologia empregada: inicia-se pela explicação da 

coleta de dados e pela escolha do método de análise, qual seja, o da análise de conteúdo; segue-

se à explicação das unidades de contexto e de codificação que servirão como base para a análise; 

descrevem-se as variáveis, categorias e regras de quantificação dos dados apresentados; 

apresentam-se as hipóteses; e delimita-se a amostra. O item final, por sua vez, apresenta os 

resultados encontrados.   

 

 

4.1. Coleta de dados e método de análise 

  

 

Tendo em vista que os mecanismos de participação permitem aos regulados comentar 

e, em alguma medida, modificar as normas emanadas pelo regulador, propõe-se a presente 

pesquisa a verificar, em caráter exploratório, como esta dinâmica entre reguladores e regulados 

se processa e como ela tende a impactar no produto final dos procedimentos de produção 

normativa. Especificamente, questiona-se aqui: (i) se existe uma tendência dos regulados, 

manifestada em seus comentários, no sentido de modificação das estruturas linguísticas das 

normas, de maneira a torná-las mais similares a regras ou a standards, ou vice-versa; e (ii) como 

os reguladores reagem a estes comentários, refletindo ou não as pretensões dos regulados nos 

textos finais das normas.  

 Para responder a estas perguntas, realizou-se a construção de uma base de dados a partir 

dos documentos referentes às audiências públicas realizadas pela CVM, disponibilizados pela 
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própria autarquia em seu site institucional306 e acessíveis através do seu mecanismo de busca307. 

No total, foram identificadas 277 audiências públicas finalizadas entre os anos de 2004 e 

2019 308 . Estas audiências, por sua vez, podem 309  apresentar os seguintes elementos 

documentais: (i) editais de audiência pública, os quais contém a minuta original a ser submetida 

aos comentários; (ii) as contribuições feitas pelos participantes; (iii) os relatórios de resposta da 

autarquia, em que constam as contribuições consolidadas; e (iv) os produtos finais das 

audiências, ou seja, as normas editadas. Os elementos centrais para a análise aqui empreendida 

são os relatórios de resposta, em que são individualizados os participantes, as contribuições que 

cada um destes fez e a resposta da CVM e os produtos finais. Os demais elementos serviram, 

quando presentes, para auxiliar a compreensão dos conteúdos dos relatórios de resposta. Ao 

todo, cerca de 118 audiências apresentavam relatórios passíveis de análise. 

A fim de tratar os dados obtidos, valeu-se este trabalho do método denominado análise 

de conteúdo. Este, conforme Bardin, pode ser definido como um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que visa a obtenção, através de procedimentos descritivos sistemáticos e 

objetivos do conteúdo das mensagens, de indicadores que permitam inferir conhecimentos 

relativos às condições de produção e/ou de recepção destas mensagens310. 

 Do que se depreende desta definição, dois dos elementos relevantes do método da 

análise de conteúdo são os da objetividade e sistematicidade. A técnica, portanto, deve ser capaz 

de gerar uma descrição analítica de um determinado fenômeno comunicativo de acordo com 

determinados procedimentos de descrição do conteúdo das mensagens. Estes procedimentos, 

tradicionalmente, implicam (i) a identificação de unidades de codificação (ou de registro) e 

                                                
306 Link do site <http://www.cvm.gov.br/>. 
307 A amostra utilizada neste trabalho foi extraída da base de dados do projeto Regulação em Números, da Escola 

de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-Direito Rio), do qual o autor participou entre os 

anos de 2019 e 2020.    
308 Considera-se finalizada a audiência pública cuja fase pós audiência pública (publicação do relatório resposta e 
da norma) tenha sido finalizada até o final do ano de 2019.  
309 Algumas audiências anteriores à Portaria/CVM/PTE/n. 170/2014 não apresentam todos estes documentos e se 

resumem a veicular, além do edital, o relatório e o produto final do processo regulatório. Quando foi o caso, a 

análise se baseou apenas nestes dois documentos. Presume-se, nesse caso, que o relatório em que constam as 

manifestações consolidadas apresenta um retrato fiel dos comentários feitos pelos regulados.   
310 BARDIN, Laurance. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, p. 48. Importa notar que esta não é 

a única definição do que venha a ser a análise de conteúdo. Outros autores, como, Krippendorf, definem a 

análise de conteúdo como “uma técnica de pesquisa pra a realização de inferências replicáveis e válidas a partir 

de textos (ou outras matérias significativas) para os contextos de seus usos”. Conquanto estas diferenças tenham 

a sua relevância, não é objetivo deste trabalho se aprofundar em questões epistemológicas pertinentes ao debate 

do método de análise de conteúdo e que fundamentam estas diferentes definições. KRIPPENDORF, Klaus. 

Content analysis: an introduction to its methodology. 2.ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2004. p.18.  
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unidades de contexto em que se inserem as unidades de identificação; e (ii) a utilização de 

regras de enumeração, que obedecem a determinadas categorias de fragmentação da 

comunicação311.  

 As próximas duas seções visam a descrever os procedimentos utilizados no curso da 

pesquisa para a quantificação do conteúdo das comunicações entre regulados e reguladores no 

curso de audiências públicas para a produção normativa. Em primeiro lugar, delimitam-se as 

unidades de contexto e de registro utilizadas. Em seguida, delimitam-se as categorias de 

elementos da comunicação e suas respectivas regras de enumeração. A seção seguinte, por sua 

vez, se prestará à enumeração das hipóteses que se pretendem testar. Por fim, passa-se à 

descrição dos resultados obtidos.   

  

 

4.2. Unidades de contexto, unidades de codificação/registro e unidades de amostragem 

 

 

 Conforme Krippendorf, unidades de codificação ou de registro são aquelas unidades na 

análise de conteúdo que são distinguidas para transcrição, descrição, registro e codificação 

separadas312. No presente trabalho, as unidades de codificação selecionadas correspondem às 

contribuições realizadas pelos participantes. Por “contribuição”, entenda-se aqui a sugestão ou 

o conjunto de sugestões realizados por um mesmo participante ou participantes em conjunto, 

conforme organizadas pela CVM. Os exemplos abaixo ilustram o que se entende por 

“contribuição”.  

 

Quadro 1 – Exemplos de contribuições 

Audiência Contribuição Resposta 

 

Audiência Pública SDM n° 

01/2013 

A {Participante} 313  sugeriu que, 

nos termos do disposto no art. 13, § 

1º, da Deliberação CVM n° 538, de 

2008, seja concedido o cômputo do 

A sugestão é pertinente, de modo a 

garantir o contraditório e a ampla 

defesa, porém a redação da 

Deliberação CVM n° 538, de 2008, 

                                                
311 BARDIN, Laurance. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, p. 42.  
312 KRIPPENDORF, Klaus. Content analysis: an introduction to its methodology. 2.ed. Thousand Oaks: Sage 

Publications, 2004. p.99. 
313 Os nomes dos participantes foram omitidos aqui e em outras passagens ao longo do texto.   
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(Objeto: Minuta de Instrução que 

dispõe sobre o processo 

administrativo sancionador de rito 

sumário) 

prazo em dobro quando os 

acusados tiverem procuradores 

diferentes. Dessa maneira, sugeriu 

a seguinte inclusão de novo 

parágrafo no art. 5° da minuta.  

“Parágrafo único: Nos casos em 

que houver dois réus com patronos 

diferentes os prazos serão 

contados em dobro”. 

é mais apropriada “O prazo (...) 

será computado em dobro quando 

os acusados tiverem diferentes 

procuradores” 

 

Audiência Pública SDM n° 

05/2018 

(Objeto: Alteração da Instrução 

CVM n° 505, de 27 de setembro de 

2011, e revogação da Instrução 

CVM n°380, de 23 de dezembro de 

2003) 

A {Participante 1} e {Participante 

2} sugerem alterações na redação 

da alínea “a” do inciso IV do §5º do 

art. 4° (atual inciso V), para 

especificar que as informações 

exigidas no dispositivo se referem 

às deficiências identificadas no 

exercício anterior ao da entrega do 

relatório314. 

A sugestão das participantes foi 

acatada 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

A noção de contribuição aqui proposta se justifica por um motivo simples: nem sempre 

os participantes e a CVM organizam e enumeram as sugestões apresentadas da mesma forma. 

No entanto é a autarquia quem faz a correlação entre uma contribuição individual e uma 

resposta. O conceito de contribuição assim definido, portanto, facilita a análise da relação entre 

contribuição e impacto. Ademais, a utilização deste critério torna mais objetiva a quantificação 

das contribuições, dada a diversidade de maneiras em que uma contribuição pode ser segregada 

(separando-as por referência a artigos, por parágrafos, frases...). Para fins de controle, cada 

                                                
314 Duas observações podem ser feitas em relação a esta contribuição. A primeira é que, como se pode verificar, 

ela (ou pelo menos versões muitos similares) foi apresentada simultaneamente por dois participantes. Como 

ambos fizeram a contribuição individualmente, foram contabilizadas uma contribuição em nome do primeiro 

participante e outra em nome do segundo. A segunda é que nem sempre o conteúdo integral da contribuição se 

encontra no relatório, em que constam todas as contribuições feitas pelos regulados de forma consolidada. 

Quando disponível, para fins de esclarecimento, foi feita também a verificação do documento individual enviado 

pelo participante ao regulador em que constam apenas as suas contribuições. Quando não, como já mencionado 

em nota de rodapé anterior, presumiu-se que o regulador apresenta um retrato fiel do comentário feito pelo 

participante.   
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contribuição foi classificada (i) pelo nome do participante que as realizou; e (ii) pela ordem em 

que foi apresentada no relatório resposta da autarquia.  

Unidades de codificação se inserem e possuem sentido dentro daquilo que é denominado 

unidade de contexto. Conforme Bardin, a unidade de contexto se define por “unidade de 

compreensão para codificar a unidade de registro”, correspondendo a um segmento da 

mensagem, “cujas dimensões (superiores às da unidade de registro) são ótimas para que se 

possa compreender a significação exata da unidade de registro”315. Já Krippendorf, de forma 

mais abreviada, as define como blocos de texto que estabelecem limites à informação a ser 

considerada na descrição das unidades de registro316.  

As unidades de contexto no presente trabalho serão as audiências públicas da CVM, 

tomadas aqui como o conjunto de documentos que registram os atos praticados durante o 

processo de participação. Isso envolverá, como já dito, desde os editais de audiência, passando 

pelos documentos de contribuições apresentados pelos participantes e pelos relatórios que 

organizam essas contribuições e as respostas da autarquia, até o produto final, o ato normativo 

infralegal. 

Por fim, há ainda um terceiro tipo de unidade relevante na análise de conteúdo, que é a 

unidade de amostragem. Estas são as unidades que são distinguidas por seleção inclusiva numa 

análise317. A priori, nada impede que uma análise de conteúdo tome como universo de análise 

a totalidade da população de uma determinada categoria de textos. Não obstante, dadas as 

limitações materiais referentes ao tempo, optou-se na presente pesquisa pela realização de uma 

parcela menor do conjunto de contribuições disponíveis para consulta. Assim, adotou-se como 

unidades de amostragem um conjunto de audiências, selecionadas aleatoriamente, que servirão 

como material de análise para a identificação das contribuições e dos seus respectivos 

conteúdos.  

 

 

4.3. Variáveis, categorias e regras de quantificação/enumeração  

                                                
315 BARDIN, Laurance. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, p. 137.  
316 KRIPPENDORF, Klaus. Content analysis: an introduction to its methodology. 2.ed. Thousand Oaks: Sage 

Publications, 2004. p. 101.  
317 KRIPPENDORF, Klaus. Content analysis: an introduction to its methodology. 2.ed. Thousand Oaks: Sage 

Publications, 2004, p. 98-99.  
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 A utilização do método da análise de conteúdo implica o registro, em termos formais, 

das interpretações daquilo que os analistas veem, leem ou descobrem. Quando este processo se 

dá por meio de um conjunto de regras independentes dos observadores, dá-se a ele o nome de 

codificação318. A codificação constitui, desta forma, uma transformação de dados brutos do 

texto que permite atingir uma representação do conteúdo ou de sua expressão. Compreende, de 

forma geral, três escolhas: (i) o recorte das unidades; (ii) a escolha das regras de contagem; (iii) 

a classificação e a agregação, ou seja, a escolha de categorias319. Considerando que a questão 

das unidades já foi analisada na seção anterior, passa a presente seção a abordar os demais dois 

pontos. 

 As categorias constituem classes de determinados elementos, agrupados sob um título 

genérico em razão destes elementos guardarem características comuns320. No procedimento de 

análise, essas categorias são registradas como componentes de conjuntos de categorias. A estes 

conjuntos de categorias dá-se o nome de variáveis321. 

 As variáveis aqui analisadas corresponderão às dimensões das regras identificadas no 

capítulo 2, baseadas na teoria proposta por Black. Dado que o objetivo é a análise do conteúdo 

das contribuições dos participantes, estas variáveis devem refletir a tendência dos participantes 

de modificar estas dimensões, com especial foco na estrutura linguística. É assim que se tem 

inicialmente sete variáveis: substância, caráter, status, estrutura, precisão/vagueza, 

complexidade/simplicidade e clareza/opacidade. A estas, soma-se uma oitava variável que é a 

do impacto da contribuição no ato normativo. 

 Às primeiras quatro variáveis compreendem categorias binárias (Sim e Não), que 

indicam se o comentário implica ou não alteração numa dada dimensão. O conteúdo de uma 

contribuição pode indicar ou não indicar alterações na substância, caráter, status e estrutura da 

regra, conforme delineadas no capítulo 2 deste trabalho. A regra de enumeração adotada para 

estas categorias é a de contagem de frequência: em outras palavras, visa-se aqui tão somente 

                                                
318 KRIPPENDORF, Klaus. Content analysis: an introduction to its methodology. 2.ed. Thousand Oaks: Sage 

Publications, 2004. p. 126.  
319 BARDIN, Laurance. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011, p. 133.  
320 Idem.  
321 KRIPPENDORF, Klaus. Content analysis: an introduction to its methodology. 2.ed. Thousand Oaks: Sage 

Publications, 2004. p. 143-144.  
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verificar quantas vezes as contribuições modificaram e não modificaram cada dimensão 

normativa. Não há restrição há possibilidade de que um comentário implique em mudança de 

mais de uma dimensão da regra. Por exemplo, um comentário que acrescente condições à 

hipótese de incidência de uma determinada regra modifica, ao mesmo tempo, substância e 

estrutura.  

 Para fins deste trabalho, considerou-se: (i) que um comentário visa à alteração da 

substância da regra quando ele expressamente intenta a modificação da hipótese de incidência 

ou do consequente da regra, ou ainda quando sugere a inserção de uma nova regra ou a exclusão 

de uma regra existente322; (ii) que um comentário visa à alteração do caráter da regra quando a 

sugestão visa alterar a sua natureza (se ela é uma regra que obriga, permite ou proíbe uma dada 

atividade); (iii) que um comentário visa à alteração do status da regra quando discutem aspectos 

referentes à competência legal da CVM para a edição de ato normativo secundário sobre uma 

dada matéria, ou à conveniência da veiculação da norma por um determinado instrumento (p.ex: 

instrução normativa ao invés de parecer de orientação ou deliberação do colegiado); (iv) que 

um comentário visa à alteração da estrutura da norma quando seu conteúdo implica a 

modificação de algum dos três aspectos linguísticos das suas formulações (sua 

precisão/vagueza, simplicidade/complexidade e clareza/opacidade). O quadro a seguir ilustra 

algumas das contribuições de cada natureza:  

 

Quadro 2 – Exemplos de contribuições que modificam as dimensões Substância, Caráter, Status 

e Estrutura 

Substância Caráter Status Estrutura 

{Participante} sugere 

que o interessado deva 

se manifestar em um 

prazo de até dez dias 

úteis, pois acredita que 

o prazo previsto é 

escasso para o 

A proposta da 

{Participante} é a de que a 

“disponibilização de 

informações financeiras pro 

forma seja facultativa, a 

O {Participante} propõe que 

sejam realizadas duas inclusões 

(arts. 2º e 7º-A), para que conste 

o conceito já manifestado por 

meio do Ofício 

CVM/SNC/GNA/Nº51/14, no 

qual foi confirmado que as 

{Participante} 

entende que a 

utilização da 

expressão 

“antecedentes” é 

muito ampla e 

levaria em 

                                                
322 Algumas das contribuições realizadas, ao invés de sugerir ajustes às regras já constantes no projeto de norma, 

implicavam a sua exclusão ou a inclusão de uma nova regra. Nesses casos, dado que a inclusão ou exclusão de 

uma regra diz respeito mais a aspectos substantivos da produção normativa (o que deve ser exigido, proibido ou 

permitido em dadas circunstâncias) do que aos demais, optou-se pela inserção destes casos puramente como 

alterações substanciais.    
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cumprimento de 

determinadas 

obrigações, 

considerando que no 

decorrer de 

determinado período 

podem se verificar 

feriados ou o DRI estar 

em compromissos 

profissionais que 

justifiquem a não 

observância dos prazos 

inicialmente 

estipulados pelo órgão 

regulador323. 

critério das sociedades 

envolvidas”324. 

pessoas físicas ou jurídicas que 

prestam serviços de auditoria 

independente, no mercado 

regulado pela CVM, poderão 

adotar a Resolução CFC 

1445/13, para fins de 

cumprimento da Instrução CVM 

nº 301, de 1999. O objetivo dessa 

alteração é reforçar a posição da 

CVM no sentido de não haver 

sobreposições de regulação para 

os profissionais de auditoria 

independente325. 

consideração a 

prática de atos que 

não guardam 

relação com aquele 

que é objeto de 

apuração. Por essa 

razão sugere a 

redação contida no 

art. 3o, §2o, da 

Circular no 

3.857/17 sobre 

reiteração e 

reincidência, e 

propõe que o inciso 

V fique assim 

redigido: V - a 

reiteração da 

conduta 

irregular ou 

reincidência; e” 326 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

As três variáveis seguintes constituem as subdimensões da dimensão normativa 

estrutura.  A variável precisão/vagueza indica se a contribuição do participante altera a estrutura 

linguística da norma de forma a modificar o seu grau de especificação. Quanto mais específico, 

mais preciso. Quanto menos, mais vago. A variável complexidade/simplicidade indica se a 

                                                
323 Contribuição retirada da Audiência SDM 02/2018, acerca do rito dos procedimentos relativos à atuação 
sancionadora no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. 
324 Contribuição retirada da Audiência SDM 04/2013, sobre o tema das regras sobre operações de fusão, cisão, 

incorporação e incorporação de ações envolvendo emissores de valores mobiliários registrados na categoria A. O 

dispositivo comentado foi o art. 7° da minuta de Instrução, com os seguintes dizeres: “As sociedades envolvidas 

na operação devem elaborar informações financeiras pro forma das sociedades que subsistirem ou resultarem da 

operação, como se estas já existissem, referentes a data das demonstrações financeiras referidas no inciso I do 

art. 6°.”  
325 Contribuição retirada da Audiência SDM 08/2014, sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, 

a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa de que tratam os arts. 10, 11, 12 e 13 da Lei nº 

9.613, de 3 de março de 1998, referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. 
326 Contribuição retirada da Audiência SDM 02/2018, acerca do rito dos procedimentos relativos à atuação 

sancionadora no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. 



111 

 

 

 

 

 

contribuição do participante altera a estrutura linguística da norma de forma a modificar a 

quantidade de avaliações factuais, expressas no texto, que sejam necessárias à sua aplicação. 

Por fim, a variável clareza/opacidade indica se a contribuição visa alterar a estrutura linguística 

da norma de forma a modificar o grau em que a norma é compreendida pelos seus destinatários. 

Assim como no caso das 4 dimensões mais amplas (susbtância, caráter, status e estrutura), não 

há restrição há possibilidade que um comentário afete mais de uma subdimensão estrutural. É 

comum, por exemplo, que comentários que afetem a clareza das regras estejam associados à 

maior precisão.  

 Cada uma destas variáveis pode ser preenchida por três categorias distintas. Com 

relação à precisão/vagueza, as contribuições podem ser categorizadas como: contribuições que 

aumentam a vagueza, que aumentam a precisão e contribuições em que não há mudança. Com 

relação à simplicidade/complexidade, as contribuições podem ser categorizadas como: 

contribuições que aumentam a simplicidade, contribuições que aumentam a complexidade e 

contribuições em que não há mudança. Por fim, com relação ao critério de clareza/opacidade, 

as contribuições podem ser classificadas em: contribuições que visam a aumentar a clareza, 

contribuições que visam a aumentar a opacidade e contribuições em que não há mudança.  

 Para fins deste trabalho, considerou-se: (i) que uma contribuição visa alterar a dimensão 

precisão/vagueza das regras quando o seu conteúdo indica a preferência por uma maior ou 

menor especificação dos fatos que correspondem às suas hipóteses de incidência ou 

consequentes. Contribuições que visavam a inserção de expressões avaliativas (“razoável”, 

“adequado”, dentre outras) foram consideradas, em todo o caso, contribuições que aumentaram 

a vagueza das regras. Contribuições que não endereçaram a questão da especificação foram 

consideradas neutras; (ii) que a contribuição visa alterar a dimensão complexidade/simplicidade 

quando o seu conteúdo indica a preferência pelo aumento ou redução da quantidade de 

avaliações factuais necessárias à avaliação da situação de incidência/não incidência ou de 

conformidade/não conformidade com a norma. Contribuições que não visem a alteração da 

complexidade da norma foram consideradas neutras; (iii) que a contribuição visa alterar a 

dimensão clareza/opacidade quando seu conteúdo endereça uma questão acerca da 

compreensão da norma pelo regulado. Pedidos por mais clareza visam a melhorar a 

compreensão da norma pelo regulado, por exemplo, mediante a reformulação de uma frase, a 

especificação dos termos empregados ou a solução de alguma ambiguidade linguística. Pedidos 
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por mais opacidade vão em sentido contrário. Contribuições que não visem a resolução de 

questões de compreensão da norma foram consideradas neutras 327 . Os exemplos abaixo 

ilustram contribuições neste sentido:  

 

Quadro 3 – Exemplos de modificação nas dimensões precisão/vagueza, 

complexidade/simplicidade e clareza/opacidade  

 Precisão328 Complexidade Clareza 

Menos 

precisão/complexidade/clareza 

{Participante 1} e 

{Participante 2} 

sugeriram que, na 

alínea “c” do inciso IV 

do art. 4º da Minuta, 

fossem previstos apenas 

“os demais termos e 

condições relevantes”, 

para evitar que 

cláusulas padrão e sem 

grande relevância 

tornem excessivamente 

extensos os fatos 

relevantes329. 

Quanto ao inciso IV, 

{Participante 1} e 

{Participante 2} 

entendem que deve ser 

excluído, uma vez que 

se trata de critério 

demasiadamente 

subjetivo. A inclusão de 

um critério de avaliação 

pautado na 

“credibilidade” do 

mercado de capitais 

poderia trazer incertezas 

e inseguranças jurídicas 

quando da avaliação das 

superintendências para 

deliberar acerca da 

instauração ou não de 

Não Há331 

                                                
327 Perceba-se que, ressalvada a variável “clareza/opacidade”, não se pressupõe que em nenhuma das demais 

variáveis o participante que faz o comentário esteja de fato pensando na estrutura linguística da norma. Isso é 
relevante especificamente na dimensão “complexidade/simplicidade”, a qual dialoga bastante com problemas 

substanciais da formulação normativa. Uma modificação na regra pode implicar a alteração de mais de uma de 

suas dimensões, hipótese em que será considerado que o conteúdo do comentário sugere tal modificação reflete 

em todas estas dimensões, independentemente da preocupação expressa pelo seu autor se dirigir somente a uma 

delas.        
328 Para simplificar a leitura da tabela, optou-se por resumir as dimensões “precisão/vagueza”, 

“complexidade/simplicidade e “clareza/opacidade” em, simplesmente “precisão”, “complexidade” e “clareza”. 

Quanto menos precisa, mais vaga a regra. Quanto menos complexa, mais simples. Quanto menos clara, mais 

opaca. 
329 Contribuição retirada da Audiência SDM 04/2013, sobre o tema das regras sobre operações de fusão, cisão, 

incorporação e incorporação de ações envolvendo emissores de valores mobiliários registrados na categoria A. 
331 Não houve na amostra comentários que visassem ampliar a opacidade das normas regulatórias.  
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procedimento 

sancionador330. 

Neutro {Participante} sugere que o interessado deva se manifestar em um prazo de 

até dez dias úteis, pois acredita que o prazo previsto é escasso para o 

cumprimento de determinadas obrigações, considerando que no decorrer de 

determinado período podem se verificar feriados ou o DRI estar em 

compromissos profissionais que justifiquem a não observância dos prazos 

inicialmente estipulados pelo órgão regulador332. 

Mais 

precisão/complexidade/clareza 

Assim como 

{Participante 1}, 

{Participante 2} e 

{Participante 3} 

consideram vagas as 

expressões contidas nos 

incisos sobre termos 

iniciais para contagem 

de prazo. Sugerem 

regras mais específicas 

sobre intimação e 

citação333. 

{Participante} também 

sugere que sejam 

incluídos novos 

elementos ao referido § 

1º, quais sejam: (i) a 

dispersão dos 

prejudicados; (ii) a 

existência de prévia 

manifestação de 

entidades 

autorreguladoras sobre 

o mesmo tema; (iii) a 

instauração de Inquérito 

Administrativo pelo 

BACEN para apurar os 

mesmos fatos; e (iv) a 

prévia regularização da 

conduta – situações em 

que pode não se 

justificar a formulação 

de termo de acusação ou 

a propositura de 

{Participante 1}, 

{Participante 2} e 

{Participante 3} 

entenderam que a 

expressão “antes da 

conclusão das 

negociações” poderia 

gerar dúvidas. Os três 

participantes sugeriram 

redações que 

entendiam mais claras, 

todas relativamente 

similares. Transcrita 

abaixo está a redação 

sugerida por 

{Participante 3} que, 

por sua vez, foi a que 

promoveu alterações 

mais extensas: 

 

“Art. 4º Caso o 

acionista controlador 

ou a companhia 

divulguem ao mercado 

                                                
330 Contribuição retirada da Audiência SDM 02/2018, acerca do rito dos procedimentos relativos à atuação 

sancionadora no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. 
332 Contribuição retirada da Audiência SDM 02/2018, acerca do rito dos procedimentos relativos à atuação 

sancionadora no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. 
333 Contribuição retirada da Audiência SDM 02/2018, acerca do rito dos procedimentos relativos à atuação 

sancionadora no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. 
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Inquérito 

Administrativo.334 

a relação de 

substituição proposta 

ou o critério para sua 

fixação que ainda esteja 

sujeita a possíveis 

alterações antes da 

convocação da 

assembleia geral para 

deliberação sobre a 

operação, as seguintes 

informações devem ser 

fornecidas ao 

mercado:”335 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

 Com relação aos critérios de quantificação, adota-se aqui novamente a frequência. Esta, 

no entanto, passa a indicar uma direção num espectro. Isso porque precisão e vagueza, 

complexidade e simplicidade e clareza e opacidade constituem categorias dicotômicas. Por 

exemplo, se se pede menos vagueza, a norma automaticamente se torna mais precisa. Se se pede 

mais vagueza, a norma se torna menos precisa. As categorias que indicam que os comentários 

reforçam as características de regra (mais precisão, mais complexidade e mais clareza), para 

fins de simplificação, foram simbolizadas pelo valor “1”. A categorias que indicam neutralidade 

em relação às dimensões precisão/vagueza, complexidade/simplicidade, clareza/opacidade 

foram simbolizadas pelo valor “0”. Por fim, as categorias que representam comentários que 

reforçam as características de standard forma simbolizados pelo valor “-1”.  

 Por fim, a última variável é a do impacto da contribuição. Esta visa identificar como a 

CVM responde aos comentários dos seus regulados, acatando ou não as sugestões por eles 

propostas. A priori, identifica-se que uma contribuição pode ter impacto ou não ter impacto, o 

que se reflete nas categorias “Sim impacto” e “Não impacto”, representadas simplesmente 

                                                
334 Contribuição retirada da Audiência SDM 02/2018, acerca do rito dos procedimentos relativos à atuação 

sancionadora no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. 
335 Contribuição retirada da Audiência SDM 04/2013, sobre o tema das regras sobre operações de fusão, cisão, 

incorporação e incorporação de ações envolvendo emissores de valores mobiliários registrados na categoria A.  
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como “Sim” e “Não” no modelo aqui proposto. Por “impacto”, entenda-se aqui o acatamento, 

total ou parcial, pela CVM das sugestões feitas pelos participantes. Também há casos em que a 

contribuição em nada visa alterar o texto da norma, ou que, mesmo quando visa, traz propostas 

não consideradas aplicáveis pela CVM, com é o exemplo de propostas que vão além dos 

poderes regulamentares da autarquia, ou que propõem mudanças da regulação fora do escopo 

da audiência, ou mesmo que pedem a inserção de dispositivos idênticos aos já inseridos no texto 

da minuta. Para estes casos, atribui-se a categoria “Não aplicável impacto” (N/A). Para a 

quantificação destas categorias, utiliza-se novamente o critério de frequência. Sua função aqui 

é permitir a verificação da associação entre o conteúdo das contribuições e a sua aceitação/não 

aceitação da autarquia.  

  

 

4.4. Hipóteses 

  

 

 Retomando as perguntas de pesquisa, o que se pretende analisar em primeiro lugar é 

como os participantes modificam a estrutura das normas. A hipótese levantada no presente 

trabalho é a de que os participantes tenderão a reforçar em seus comentários características de 

regras (precisão, complexidade e clareza) em detrimento das características de standard 

(vagueza, simplicidade e opacidade). Por quais razões se acredita que isso seja uma hipótese 

plausível?  

Um argumento que se pode oferecer é o de que as regras, por serem diretivas mais claras 

e de mais fácil aplicação, podem potencialmente reduzir determinados custos dos regulados, 

como custos de aprendizado, custos associados ao erro e à litigância e custos de transação. De 

uma forma geral, como visto, as regras tendem a ser associadas à maior certeza com relação ao 

conteúdo do direito e à maior previsibilidade. Assim, constituem instrumentos que veiculam de 

forma mais objetiva os cursos de ação necessários à conformidade com suas diretivas. Isso além 

de facilitar, em teoria, o aprendizado dos regulados, evitaria situações de litígios decorrentes de 

falhas de interpretação. Por outro lado, a melhor definição dos direitos contribuiria para facilitar 

as transações privadas, reduzindo custos de transação associados a incertezas jurídicas.  
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É bem verdade que a certeza e a previsibilidade das regras vêm ao custo da perda de 

flexibilidade com relação à definição de condutas permitidas e proibidas. Este, no entanto, 

parece ser esse mais um problema para os reguladores do que para os regulados, uma vez que 

são aqueles que dão a palavra final na ocorrência de casos limítrofes336. Do ponto de vista dos 

regulados, que, como dito no capítulo anterior, compreendem a categoria que mais participa 

das audiências, parece ser razoável crer que, contanto que o texto substancialmente atenda às 

suas demandas, não há razões para desejar maior flexibilidade. É necessário lembrar que, em 

processos de audiência pública, não há só a oportunidade para alterar a estrutura linguística das 

normas, mas também e principalmente suas substâncias. Nesse sentido, parece ser muito difícil 

que um regulado venha sugerir a especificação de uma norma de forma a torná-la prejudicial 

aos seus interesses.      

 O argumento aqui apresentado, deve-se admitir, passa longe de ser incontestável. Não 

é tão obvio que os contribuintes em mecanismos de participação prefiram regras a standards. 

Regras são tipos normativos frequentemente associados a modelos de argumentação 

burocráticos 337 , compliance criativo 338  e à regulação de tipo “comando e controle”, 

frequentemente reputada como excessivamente rígida, substantivamente problemática, dados 

os problemas de inclusão339. Contra essa espécie de estratégia regulatória, especialmente na 

literatura sobre regulação financeira, defende-se um modelo denominado de Regulação 

Baseada em Princípios (Principles-based Regulation – PBR), estruturado a partir de normas 

                                                
336 Uma observação similar é feita por Marmor, nos seguintes termos: “Some writers suggest that vaguely 

worded regulation in some areas is justified by the need to delegate the relevant decisions not to the courts but 

to the law’s subjects, to those whose behaviour the law purports to regulate. (…) When the law regulates 

conduct with vague standards, it puts the decision about sanctions for violation in the hands of the courts, and it 

is the court that gets to determine, ex post, whether the subject violated the standard or not. Therefore, the real 

effect of such vague regulation is transferring to the subjects not the kind of decision that is respectful to their 

autonomy or moral agency, but the burden of trying to predict what the courts will decide”. MARMOR, Andrei. 
The Language of Law. 1.ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 98-99.   
337 JOWELL, Jeffrey. Law and Bureaucracy: Administrative Discretion and the Limits of Legal Action. 

University Press of Cambridge, 1975, p. 22-24. 
338 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 28. Por “compliance criativo”, 

conforme a autora compreende-se a adequação do regulado à letra da lei, mas não ao seu propósito. Ou seja, o 

regulado cumpre formalmente aos requisitos sem, no entanto, apresentar o comportamento que o formulador da 

regra almejava ao cria-la.     
339 Um resumo dos problemas da regulação de tipo comando e controle é apresentado em: BALDWIN, R.; 

CAVE, M.; LODGE,M. Understanding Regulation: theory, strategy and practice. second edition. Oxford: 

Oxford University Press, 2012, p. 106-111. Conforme os autores, a regulação “commando e controle” é aquela 

caracterizada pela fixação de parâmetros específicos a serem observados pelos destinatários das regras, os quais 

são apoiados em sanções criminais.     
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vagas e gerais. Este modelo, é por vezes alegado, tem por vantagens os valores da flexibilidade, 

da facilitação da inovação e da promoção da competitividade340. O sistema brasileiro, diga-se, 

não parece se aproximar deste tipo de abordagem. Contudo, as vantagens atribuídas ao modelo 

de PBR levam a questionamentos sobre a solidez da hipótese de que os reguladores devem 

preferir as regras.  

   Há razões, entretanto, para que se opte por manter a hipótese original. Modelos de 

PBR, conforme Black, pressupõem uma série de condições institucionais favoráveis ao seu 

funcionamento. A confiança mútua entre reguladores e regulados, por exemplo, é requisito para 

o funcionamento de um tal tipo de sistema, na medida em que ele exige que os reguladores 

estabeleçam os objetivos (através dos standards com alto grau de generalidade) e que os 

regulados captem estes objetivos e busquem implementá-los. Os regulados devem estar 

dispostos a ir além da adequação mínima às diretrizes do regulador e este regulador deve estar 

apto a comunicar de forma clara os objetivos e resultados pretendidos. O regime de enforcement 

deve ser previsível e não deve se valer de forma excessiva de estratégias punitivas. Por fim, não 

deve haver litigância excessiva em torno das normas regulatórias 341 . A formação de 

comunidades interpretativas, na forma já descrita no capítulo primeiro, é fundamental para a 

operação dos standards, de forma a solucionar seus problemas e certeza e previsibilidade. A 

formação destas comunidades, argumenta-se, depende do “fechamento” do sistema regulatório, 

isto é, a exclusão de intérpretes exteriores à relação entre reguladores e regulados, de forma a 

preservar a autoridade da interpretação no interior da comunidade 342 . Isso implicaria, por 

exemplo, a limitação das funções do judiciário no controle das atividades regulatórias, ou 

mesmo a sua completa exclusão.    

É incerto ou no mínimo questionável se todos estes fatores estão presentes no âmbito da 

regulação brasileira do mercado de capitais. Índices de litigância com relação às normas 

regulatórias veiculadas pela CVM são tidos como baixos, apesar da ausência de estudos 

empíricos que se aprofundem no tema343. Por outro lado, sabe-se que as decisões da CVM 

                                                
340 BLACK, Julia. Forms and paradoxes of principles-based regulation. Capital Markets Law Journal, vol. 3, 

n. 4, p. 425-457, 2008.    
341 BLACK, Julia. Forms and paradoxes of principles-based regulation. Capital Markets Law Journal, vol. 3, 

n. 4, p. 425-457, 2008.   
342 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997, p. 218. 
343PRADO, Viviane Muller. Interferência do poder judiciário na regulação do mercado de valores mobiliários: 

caso da transparência da remuneração dos administradores no brasil, Revista da Faculdade de Direito – UFPR, 

vol. 61, n.1., p. 247-272, 2016. Em seu artigo, a autora cita estudo realizado pelo CNJ sobre a quantidade de 
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podem ser revistas judicialmente, e que este, pelo menos potencialmente, pode desempenhar 

papel importante na construção da regulação 344 . Sobre as estratégias de enforcement 345 , 

disposição à cooperação dos regulados e níveis de confiança, não muito pode ser dito. Não é 

objetivo deste trabalho responder a estes questionamentos sobre a atividade regulatória da 

CVM, mas meramente analisar os seus processos de participação. Por isso a assunção mais 

simples de que os participantes preferem regras que lhes garantem certeza e previsibilidade 

quanto às ações dos reguladores e que controlam a discricionariedade dos atores estatais é aqui 

útil e se presta ao papel de conduzir a investigação. Confirmada ou não a hipótese, os resultados 

apresentados podem servir, indiretamente, como indicadores para a presença/ausência de algum 

dos fatores institucionais acima citados.         

A segunda pergunta a ser respondida é: como os reguladores respondem aos 

comentários dos participantes relativamente à estrutura das normas? Aqui a questão parece ser 

mais obscura. Reguladores são tanto formuladores quanto aplicadores de normas, o que nos 

leva a uma aparente ambiguidade com relação aos incentivos para o uso de um tipo de norma 

ou de outro. A escolha pela formulação de regras, como dito, implica custos mais altos 

associados à coleta da informação necessária na fase de produção normativa. Por outro lado, a 

opção por standards conduz ao aumento de custos no momento de aplicação da norma, ainda 

que, eventualmente, isso possa ser compensado pelo fato de que, por serem mais flexíveis, eles 

viabilizem maior congruência entre a aplicação e suas finalidades. Estudos empíricos 

envolvendo reguladores diversos apresentam resultados discrepantes sobre as preferências dos 

                                                
processos envolvendo reguladores. Dentre as “agências” a CVM é a segunda mais acionada, somente atrás da 

ANATEL. Contudo, qualitativamente, verifica-se a maior parte dos processos contra a CVM diz respeito a 

questões tributárias referentes à taxa de polícia, e não às suas normas regulatórias propriamente ditas. Casos em 

que estas são questionadas são tidos como relativamente raros, segundo a autora, e não há maiores pesquisas no 

Brasil que indiquem o papel do judiciário na regulação do mercado de capitais.    
344 PRADO, Viviane Muller. Interferência do poder judiciário na regulação do mercado de valores mobiliários: 
caso da transparência da remuneração dos administradores no brasil, Revista da Faculdade de Direito – UFPR, 

vol. 61, n.1., p. 247-272, 2016. 
345 Anualmente a CVM divulga relatórios sobre as atividades desenvolvidas pela autarquia. Conforme o relatório 

de 2019, é possível depreender que a atuação punitiva da CVM não foi episódica: foram 1920 mensagens de 

alerta enviadas às companhias e 326 multas cominatórias por atraso na entrega de informações. Especificamente 

em relação a processos administrativos sancionadores, foram 102 processos abertos e 98 julgados e 20 processos 

encerrados através da celebração termo de compromisso. Isso parece indicar uma atividade de enforcement não 

condizente com um modelo de PBR, que prioriza o diálogo entre o regulador e o regulado e a adequação à 

punição. Contudo, estes são números brutos. Se a CVM adota ou não uma postura dialógica com potenciais 

infratores ou se o objetivo primário é a punição talvez demande uma análise mais aprofundada das práticas da 

autarquia. CVM. Relatório de Gestão 2019. Disponível em : < 

file:///C:/Users/guica/Downloads/Relatorio_Gestao_CVM_2019.pdf>. Acesso em: 20.01.2021.  
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aplicadores das normas, ora demonstrando a predileção por regras claras e precisas, que 

facilitam a utilização de estratégias de persecução via procedimentos adversariais, ora por 

standards que lhes conferem maior flexibilidade e aumentam a sua capacidade de adaptação a 

variados tipos de situações346.  

Essas discrepâncias, no entanto, não parecem existir sem uma razão. Conforme 

Baldwin, diferentes tipos de normas influenciam na eficácia de diferentes estratégias de 

enforcement que podem ser adotadas pelos reguladores. A adequação destas estratégias aos 

segmentos regulados, por sua vez, depende da avaliação de diferentes elementos, tais como os 

riscos envolvidos e os indivíduos que são os criadores destes riscos, bem como seus respectivos 

níveis de informação e de disposição a seguir as normas emanadas pelo regulador. Em um 

cenário ótimo, todos estes fatores estariam alinhados, o que por si só já explicaria discrepâncias 

na preferência por um tipo de norma ou outro. Na prática da regulação, porém, outros fatores 

podem influenciar na produção normativa de forma a causar incongruências entre normas e 

estratégias de enforcement, tais como a falta de coordenação entre formuladores e aplicadores 

das normas, a necessidade de negociação com setores regulados no processo de formulação da 

norma e a existência de pressões políticas, tanto no plano interno do regulador (entre produtores 

e aplicadores de normas) quanto no externo (entre agências e governos centrais)347.  

 Diante desse quadro, para a construção da hipótese, opta-se por analisar outros estudos 

empíricos que, em âmbito nacional, estudaram a questão da participação no contexto das 

audiências públicas de outras agências e da própria CVM. É o caso das pesquisas promovidas 

por Silva348 e Salinas e Martins349, as quais estudam os mecanismos de participação no âmbito 

da ANEEL e da ANS, respectivamente. O que ambos os estudos evidenciam é uma tendência 

das agências a rejeitar uma quantidade significativa de comentários. No caso da ANEEL, o 

percentual de rejeição total chega a 50,3% dos comentários, contra 13,6% de aceitação total e 

26,5% de aceitação parcial. No âmbito da CVM, dados apresentados pelo projeto Regulação 

                                                
346 BLACK, Julia. Regulators as Rulemakers. Tese (Doctor of Philosophy) – Faculty of Law of the University 

of Oxford. Oxford, 1993, p.45.  
347 BALDWIN, Robert. Rules and Government. Oxford: Clarendon Press, 2005, p.156-172.   
348 SILVA, Mariana Batista da. Mecanismos de participação e atuação de grupos de interesse no processo 

regulatório brasileiro: o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Revista de Administração 

Pública [on-line]. v. 46, n. 4, p. 969-992, 2012. 
349 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; MARTINS, Fernanda. Os Mecanismos de Participação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. Revista Brasileira de Políticas Públicas, vol. 8, n. 3, 2018, p. 342-368. 

Disponível em: < https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5738>. 
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em Números, da FGV, indicam que as taxas e aceitação são ainda mais baixas, ficando em cerca 

de apenas 31%350 Aparentemente, existe uma certa resistência das agências à modificação de 

suas normas, o que, talvez, indique um viés no sentido da conservação de entendimentos já 

consolidados na elaboração da minuta submetida a edital 351 . Seja qual for a razão deste 

comportamento, no entanto, espera-se que as contribuições analisadas tenham taxas 

semelhantes de sucesso.     

 

 

4.5. Amostragem 

 

 

 Conforme anteriormente apontado, dada a impossibilidade de análise da totalidade das 

contribuições realizadas em audiências públicas realizadas pela CVM, opta-se aqui pela seleção 

de uma amostra de audiências selecionada aleatoriamente, que servirá como objeto desta análise 

de conteúdo. O tamanho da amostra foi definido tendo em vista o tempo disponível para a 

realização da pesquisa e a velocidade de preenchimento do pesquisador, estimada com base na 

análise de uma amostra aleatória prévia com um total de treze audiências.     

 A escolha de um modelo de amostragem por audiências se dá pela dificuldade de 

individualização ex-ante de um conjunto de contribuições aleatório num universo de 

contribuições feitas na totalidade das audiências públicas realizadas pela CVM. Retiradas do 

contexto mais amplo da audiência, as contribuições podem ser de difícil localização. Portanto, 

tem-se aqui uma amostragem por conglomerados (cluster sampling) com tamanhos desiguais. 

Estes “clusters” correspondem às audiências públicas selecionadas na amostra, cada qual possui 

um número próprio de contribuições.  

                                                
350 FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de 

participação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (no prelo).  
351 Na literatura americana, West indica que as agências possuem uma tendência a preservar as assunções 

factuais que desenvolvem durante a fase de redação da proposta de norma e, assim, resistir a modificar o texto 

com base em novas informações trazidas pelos participantes (WEST, William F. Formal Procedures, Informal 

Processes, Accountability, and Responsiveness in Bureaucratic Policymaking. Public Administration Review, 

v.64, n.1, p.66-80, 2004). Golden, por sua vez, sugere que quando há divergência entre os regulados em relação à 

melhor solução regulatória, a agência tende a ouvir comentários que reforçam as suas posições já consolidadas 

(GOLDEN, Marissa Martino. Interest Groups in the Rule-Making Process: who participates? Whose voices get 

heard? Journal of Public Administration Research and Theory, vol 8, n. 2, p. 245-270, 1998) 
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  Para a construção da amostra, foram consideradas apenas as audiências públicas que 

tiveram a publicação de relatório resposta correspondente. Conforme mencionado 

anteriormente, forma verificadas 118 audiências nesta condição. Destas 118, foi retirada ainda 

uma única audiência, a Audiência SDM 07/2014. Trata-se um caso absolutamente excepcional 

em relação aos demais mecanismos de participação, tanto em relação ao número de 

participantes quanto em comentários realizados, o que reside parcialmente no fato de que um 

conjunto grande de participantes, atuando individualmente, reproduziu um texto padrão com 

uma quantidade considerável de comentários352 . A fim de evitar distorções que poderiam 

decorrer da inserção deste mecanismo da amostra, este mecanismo de participação foi excluído. 

 Das 117 audiências restantes, foi retirada uma amostra aleatória de 37353. Os resultados 

a seguir representam a análise da integralidade dos comentários feitos pelos participantes nestas 

37 audiências, correspondendo a um total de 3313 comentários.    

  

 

4.6. Resultados   

 

 

 

4.6.1. Da porcentagem total de contribuições que modificam cada dimensão das normas 

 

 

                                                
352 Conforme dados do projeto Regulação em Números (FGV Direito Rio – Escola de Direito da Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Mecanismos de participação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

(no prelo)), o número de comentários desta audiência foi de cerca de três mil. Para se ter noção da 

excepcionalidade do caso, a segunda audiência com mais comentários teve, “apenas” 588 comentários. Assim 
sendo, para evitar eventuais distorções nos dados, a audiência foi removida.   
353 Foram compreendidas na amostra as seguintes audiências: Audiência SDM 01/2013; Audiência SDM 01/2017; 

Audiência SDM 01/2018; Audiência SDM 02/2009; Audiência SDM 02/2018; Audiência SDM 04/2015; 

Audiência SDM 05/2011; Audiência SDM 05/2015; Audiência SDM 05/2018; Audiência SDM 07/2011; 

Audiência SDM 08/2012; Audiência SDM 09/2012; Audiência SDM 10/2012; Audiência SDM 11/2007; 

Audiência SDM 01/2009; Audiência SDM 01/2015; Audiência SDM 02/2010; Audiência SDM 02/2011; 

Audiência SDM 02/2012; Audiência SDM 02/2017; Audiência SDM 03/2010; Audiência SDM 03/2013; 

Audiência SDM 03/2015; Audiência SDM 03/2017; Audiência SDM 04/2008; Audiência SDM 04/2012; 

Audiência SDM 04/2013; Audiência SDM 05/2012; Audiência SDM 06/2008; Audiência SDM 06/2009; 

Audiência SDM 06/2011; Audiência SDM 06/2017; Audiência SDM 08/2010; Audiência SDM 08/2014; 

Audiência SDM 12/2014; Audiência SDM 15/2011; e Audiência SNC 04/2015. 
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 Uma questão preliminar que surge quando se estuda o impacto das contribuições dos 

regulados em sede de audiência pública para a estrutura linguística das normas emanadas por 

um regulador é se as sugestões textuais apresentadas pelos regulados promoveriam, se aceitas, 

alterações no aspecto estrutural destas normas. Caso os comentários que implicassem em 

modificações estruturais fossem muito escassos, haveria pouca relevância em verificar o seu 

impacto no produto do processo de produção normativa, já que as modificações que poderiam 

ensejar seriam meramente marginais. O objetivo deste trabalho, portanto, parece contrastar com 

constatações como as apresentadas por Baldwin, em pesquisa desenvolvida sobre a regulação 

de saúde e segurança do trabalho na Inglaterra, de que os participantes em geral se preocupam 

mais com questões substanciais atinentes à regulação do que com as formas das normas354. Este 

contraste, no entanto, é meramente aparente. Isso por duas razões.  

 Em primeiro lugar, não existe contradição em assumir que questões substanciais sejam 

o principal foco de atenção dos regulados, mas que as contribuições apresentadas por estes 

tenham efeitos também sobre as estruturas das normas emanadas pelo regulador. Pelo contrário, 

por vezes modificações substanciais e estruturais podem se fazer presentes numa mesma 

contribuição. O problema que aqui se apresenta é meramente se sugestões que modificam as 

estruturas linguísticas das formulações normativas estão presentes em uma quantidade de 

contribuições suficientes para que sejam significativas.  

 Em segundo lugar, também partindo da consideração de que sugestões de caráter 

substancial podem modificar a estrutura linguística das normas, o modelo de análise aqui 

apresentado não exige necessariamente que os participantes, ao fazer as contribuições, 

demonstrem interesse expresso em modificar estas estruturas ou estejam pensando sobre as 

vantagens e desvantagens de diferentes espécies de norma. Esta exigência, é verdade, deve ser 

aplicada à variável “Clareza/Opacidade”, uma vez que só se pode supor que o participante 

queira modificar este aspecto quando ele mesmo indique eventual problema interpretativo 

decorrente da redação do texto da norma. Com relação às variáveis “Precisão/Clareza” e 

“Complexidade/Simplicidade”, no entanto, nada impede que um participante as altere, ainda 

                                                
354 BALDWIN, Robert. Rules and Government. Oxford: Clarendon Press, 2005. p.168.  
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que expressando somente o interesse de modificar a substância ou outra dimensão qualquer da 

norma355.  

 De qualquer forma, a fim de afastar qualquer dúvida da importância das questões 

estruturais nos processos de audiência pública, a tabela a seguir (Tabela 1) indica a frequência 

em que se verificou, nas contribuições, sugestões que impactavam cada uma das dimensões das 

normas.  

 

Tabela 1 – Quantidades e percentuais (em relação ao total de contribuições) de pedidos de 

alteração em cada uma das dimensões das normas identificados na amostra analisada 

 Substância Caráter Status Estrutura 

Não 728 

(21,97%) 

3265 

(98,55%) 

3265 (98,55%) 1541 (46,51%) 

Sim 2585 

(78,03%) 

48 

(1,45%) 

48 (1,45%) 1772(53,49%) 

Fonte: Elaboração própria (2021)356 

 

Como se pode depreender desta tabela, parece que a constatação de Baldwin se aplica 

da mesma forma aos processos de produção normativa do regulador brasileiro do mercado de 

capitais: há, sem dúvida, um papel central das questões substanciais nos debates propostos pelos 

participantes. De um total de 3313 contribuições identificadas, 2585 endereçavam aspectos 

substanciais das normas, contra 728 que não implicavam modificação nesta dimensão. Em 

percentuais, isso corresponde a 78,03% do total de contribuições contra 21,97%.  

Contribuições implicaram mudanças de caráter e status em meros 1,45% dos casos em 

cada dimensão. É fácil de ver o porquê de a dimensão “caráter” ser pouco modificada. Uma vez 

que o regulador decide, por exemplo, que uma dada conduta ou um conjunto de condutas é 

julgado pernicioso e deve ser proibido, é difícil imaginar que um regulado consiga alterar a 

                                                
355 Importa destacar aqui que o próprio Baldwin, em seu trabalho, não nega que a estrutura das normas seja 

modificada por pressões dos participantes em processos de produção normativa. O argumento é, somente, que 

estas contribuições ficam em segundo plano em relação às questões substanciais, o que é, do ponto de vista aqui 

encampado, perfeitamente admissível. BALDWIN, Robert. Rules and Government. Oxford: Clarendon Press, 

2005. p.168. 
356 Nesta e em todas as demais tabelas apresentadas no presente trabalho os percentuais são arredondados na 

segunda casa decimal.  
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natureza da norma a fim de tornar o que deveria ser proibido permitido ou obrigatório. De forma 

mais simples, a questão pode ser resolvida através de alterações substanciais na norma, seja 

ajustando o seu suporte fático de forma a excluir (ou incluir) determinadas circunstâncias do 

escopo da regra, ou, ainda, solicitando a sua exclusão integral. Modificações na substância, 

assim, parecem resolver a questão sem a necessidade de modificação do caráter.    

A situação parece ser um pouco mais interessante na dimensão status. O baixo número 

de contribuições que implicam em modificação nesta dimensão significa dizer que dificilmente 

os regulados trazem às audiências públicas questões referentes à adequação da regulação de 

uma determinada matéria através dos instrumentos apresentados pela CVM (notadamente, as 

instruções normativas), mediante questionamento da competência da autarquia ou a sugestão 

de que a matéria pode ser melhor tratada por meio de outro instrumento (por exemplo, através 

de autorregulação ou orientações não vinculantes). Sem a pretensão de apresentar uma 

explicação exaustiva, duas hipóteses explicativas podem ser levantadas: (i) o baixo número de 

comentários é indicativo de uma relação de confiança entre reguladores e participantes do 

mercado, o que explica a deferência destes em relação às escolhas da CVM e ao entendimento 

que a autarquia tem com relação à sua própria competência; e/ou (ii) os participantes 

simplesmente não veem as audiências públicas como foros adequados para a discussão da 

matéria em questão. A segunda hipótese parece ser consistente com a descrição da dinâmica 

dos mecanismos de participação proposta por West, para quem as possibilidades de ajustes de 

normas mediante a apresentação de novos pressupostos fáticos e jurídicos são limitadas e 

reguladores tendem a conservar os pressupostos já estabelecidos no momento de formulação 

do projeto de norma357. Desta forma, restaria ao regulado discutir esse tipo de matéria em outros 

espaços de deliberação, notadamente durante o momento de formulação das regras, mediante 

reuniões prévias com os reguladores, ou posteriormente, mediante judicialização.     

Por fim, retomando o foco principal da pesquisa, verifica-se que em um número 

considerável de casos as contribuições implicam modificações de aspectos da estrutura 

linguística das normas constantes da proposta enviada pela CVM. Mais precisamente, das 3313 

contribuições analisadas, 1772 implicaram alguma modificação na dimensão estrutura e, por 

conseguinte, em pelo menos uma das suas subdimensões (precisão/vagueza, 

                                                
357 WEST, William F. Formal Procedures, Informal Processes, Accountability, and Responsiveness in 

Bureaucratic Policymaking. Public Administration Review, v.64, n.1, p.66-80, 2004. 
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complexidade/simplicidade e clareza/opacidade).  Isso corresponde a 53,49% do total de 

contribuições da amostra. Comentários que afetam dimensões estruturais das normas, portanto, 

podem não ser tão numerosos como aqueles que dizem respeito a aspectos substanciais. 

Contudo, uma vez que mais da metade dos comentários totais se enquadram nesta categoria, 

não se pode dizer que sejam estatisticamente irrelevantes. 

Tarefa que se segue, portanto, é a de saber que tipo de sugestão está compreendida 

dentro destes 53%. Que percentual destes comentários modifica aspectos referentes às 

dimensões precisão/vagueza, complexidade/simplicidade e clareza/opacidade? Em que direção 

estes comentários se encaminham? As respostas a estes questionamentos permitirão a 

verificação das hipóteses levantadas no item 4.4. do presente capítulo.     

  

 

4.6.2. Das tendências de modificação da estrutura linguística das normas  

  

 

A primeira hipótese aqui apresentada refere-se à tendência dos participantes a buscar 

reforçar a precisão, complexidade e clareza nas propostas de texto normativo veiculadas pelo 

regulador, características estas que são, tipicamente, atribuídas às regras. De forma simples, 

isso significa o afastamento das normas regulatórias do modelo de standard e a aproximação 

do modelo de regras. O que a análise de conteúdo do conjunto de contribuições selecionadas 

nos mostra é que esta tendência parece se confirmar. A tabela a seguir (Tabela 2) mostra os 

percentuais de contribuições que modificam as dimensões de precisão/vagueza, 

complexidade/simplicidade e clareza/opacidade das normas em relação ao total de 

contribuições.  
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Tabela 2 – Percentuais de contribuições que visavam alterar a precisão, complexidade e clareza 

das normas em relação ao total de contribuições da amostra analisada 

 Precisão/Vagueza Complexidade/Simplicidade Clareza/Opacidade 

-1 3,65% 8,93% 0,0% 

0 78,72% 67,16% 87,26% 

1 17,63% 23,91% 12,74% 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

 Do que se depreende dos dados apresentados na Tabela 2, 21,28% das contribuições 

totais sugerem mudanças textuais que afetam a dimensão precisão/vagueza das normas, sendo 

3,65% no sentido da promoção de mais vagueza e 17,63% no sentido de mais precisão.  Com 

relação à dimensão Complexidade/Simplicidade, um total de 32,84% das contribuições envolve 

sugestões que implicam algum tipo de alteração, sendo 8,93% no sentido de promover mais 

simplicidade na norma e 23,91% no sentido de promover mais complexidade. Na dimensão 

Clareza/Opacidade, a diferença se torna ainda mais gritante: em nenhum caso as contribuições 

visam a tornar as normas mais opacas. Já em 12,74% das contribuições a alteração sugerida foi 

justificada como meio de melhorar a clareza das regras. O que fica evidente aqui é uma 

tendência bastante significativa, nas contribuições que modificam a estrutura das normas, de 

promover mais precisão, complexidade e clareza. Para melhor ilustrar isso, apresenta-se uma 

segunda tabela (Tabela 3), agora com porcentagens relativas apenas ao total de contribuições 

que modificam a estrutura linguística das normas.  

 

Tabela 3 – Percentuais de contribuições que visam a alterar precisão, complexidade e clareza 

das normas em relação ao total de contribuições que implicam modificação na estrutura 

 Precisão/Vagueza Complexidade/Simplicidade Clareza/Opacidade 

-1 6,83% 16,70% 0,00% 

0 60,21% 38,60% 76, 19% 

1 32,96% 44,70% 23,81% 

Fonte: Elaboração própria (2021) 
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 A referida tabela apresenta alguns dados interessantes. Em primeiro lugar, é de se 

observar que, dentre as dimensões estruturais, a Clareza/Opacidade é aquela que menos recebe 

comentários modificadores por parte dos participantes. No total, 23,81% dos comentários que 

modificam a estrutura o fazem a fim de tornar as normas mais claras. Não se trata de percentual 

negligível, é bem verdade, na medida me em que estes comentários compreendem cerca de 

12,74% da amostra total. Isso parece demonstrar que os mecanismos de participação, numa 

quantidade pequena, mas não irrisória de casos, são vistos pelos participantes como meios para 

solucionar potenciais problemas de compreensão que podem decorrer da forma com que são 

redigidos os textos autoritativos do regulador em sua formulação original. Não foi verificada 

qualquer contribuição que visasse incrementar a opacidade na norma. O motivo para isso parece 

óbvio: independentemente da substância que as normas venham a ter, é, na maioria das 

circunstâncias, melhor que estas normas sejam claras, permitindo que aqueles que se submetem 

a elas compreendam aquilo que pode, não pode ou deve ser feito e em que circunstâncias.  

 Aspectos referentes à precisão e complexidade, por outro lado, são mais recorrentes nos 

comentários dos participantes. Em 39,79% dos casos em que os comentários modificam alguma 

dimensão estrutural das normas da CVM a questão endereçada é a precisão/vagueza da norma. 

A dimensão complexidade/simplicidade, por sua vez, é endereçada 61,4% dos comentários que 

implicam alguma dimensão estrutural. As demandas, na maior parte destes casos, visam a 

reforçar a precisão e a complexidade das normas. 

 Desta forma, têm-se aqui o seguinte quadro: em sua maior parte, os comentários dos 

participantes que modificam as formulações linguísticas das regras regulatórias tendem a 

modificar as dimensões complexidade/simplicidade e precisão/vagueza destas formulações. Em 

menor quantidade, mas não num montante irrisório, comentários endereçam também questões 

referentes à clareza/opacidade dos enunciados textuais. Em todos estes casos, porém, de longe 

prevalece a tendência a reforçar os atributos da precisão, da complexidade e da clareza, em 

detrimento da vagueza, simplicidade e opacidade. Ou seja, de forma simplificada, caso aceitos 

em sua integralidade, os comentários deslocariam as normas objeto em direção ao modelo de 

regra, e as afastariam do modelo de standard.    

Os dados parciais, portanto, indicam a confirmação da hipótese de que as sugestões 

textuais oferecidas pelos regulados tendem a pressionar os reguladores a intensificar 

características nas normas que intensificam as características de regra e amenizam as 
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características de standard. Isso parece confirmar a hipótese anteriormente levantada no item 

4.4. deste capítulo. Algumas considerações adicionais, contudo, podem ser feitas em relação 

aos resultados obtidos. Na seção seguinte, será feita a verificação de como as variáveis obtidas 

se associam. Isso permitirá, como ficará claro, fazer alguns reparos na hipótese explicativa 

anteriormente formulada.  

 

 

4.6.3. Associações entre as variáveis das dimensões normativas 

 

 

 Os dados apresentados na seção anterior, embora aparentemente suficientes para 

confirmar a hipótese, ainda não dizem tudo em relação à maneira que os participantes realizam 

as contribuições modificadoras da estrutura linguística das normas. Isso porque, conquanto as 

dimensões das regras apresentadas sejam independentes entre si, sugestões de modificação das 

formulações normativas podem implicar alteração de mais de uma dimensão ao mesmo tempo. 

É possível, por exemplo, aumentar a precisão de uma norma vaga somando à sua formulação 

uma lista de condições ou definições de situações em que ela se aplica. Retome-se a regra de 

credenciamento de pilotos de aeronaves referida no item 2.5.6 do presente trabalho. É possível, 

dada uma regra original que determine inelegível um piloto “que ofereça risco significativo” ao 

voo, tornar a regra menos vaga adicionando uma lista de condições do que se entende por “risco 

significativo”. A regra, neste caso, se tornaria mais precisa. Adicionalmente, ela se tornaria 

também mais complexa.  

Algumas associações são, pelo menos intuitivamente, mais esperadas. De forma notória, 

é comum na literatura jurídica a associação das dimensões precisão/vagueza e 

clareza/opacidade 358 . Ainda que não se possa garantir que uma norma mais precisa seja 

necessariamente mais clara, é comum imaginar que comentários que solicitam mais 

especificação no conteúdo das normas expedidas pelo regulador sejam justificados como meio 

de tornar mais claras as exigências feitas pelo regulador.  Já a complexidade, como observado 

no capítulo segundo, parece mais ligada a aspectos substanciais das normas do que as outras 

                                                
358 BLACK, Julia. Rules and Regulators. Oxford: Clarendon Press, 1997.  
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dimensões da estrutura linguística, notadamente como um mecanismo de solução de problemas 

de subinclusão e sobreinclusão.  

Compreender como os comentários modificam as diversas dimensões normativas em 

conjunto, e não apenas individualmente, pode possibilitar a realização de inferências sobre as 

razões pelas quais os participantes modificam as normas regulatórias em um determinado 

sentido. Seria sólida a explicação, mencionada na construção da hipótese, de que isso ocorre 

meramente por uma necessidade dos participantes de mais certeza na aplicação das normas 

regulatórias e previsibilidade nas ações do regulador? Ou há mais que possa ser acrescentado à 

análise já realizada e que permita uma melhor compreensão da dinâmica dos processos de 

produção normativa? 

Pode-se iniciar esta investigação a partir da associação entre precisão/vagueza e 

complexidade simplicidade. A tabela abaixo (Tabela 4), demonstra em porcentagens (em 

relação ao total de contribuições) a quantidade de comentários que modificam ambas as 

dimensões em conjunto e isoladamente.    

 

Tabela 4 – Associação entre precisão e clareza (em percentuais em relação ao total de 

contribuições) 

Clareza -1 0 1 

Precisão    

-1 0,0% 3,59% 0,06% 

0 0,0% 73,92% 4,8% 

1 0,0% 9,75% 7,88% 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

 Algumas observações relevantes podem ser feitas em relação aos dados apresentados. 

A primeira é que, de fato, quando se trata de incrementar a clareza das normas, o recurso mais 

comum veiculado nos comentários é a especificação daquela dada situação. A dimensão 

clareza, lembre-se aqui, foi objeto dos comentários dos participantes em cerca de 12,87% das 

contribuições totais analisadas. Em 7,88% do total de contribuições, o mesmo comentário que 

visa a modificação da clareza visa também a modificação da dimensão precisão/vagueza no 
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sentido de incrementar a precisão da norma. A clareza, dissociada da precisão, aparece como 

objeto dos comentários em 4,8% dos comentários totais. 

 Por outro lado, se a clareza parece estar fortemente associada à maior precisão, o 

contrário parece não ser verdadeiro. Comentários que visam a incrementar a precisão das 

normas em detrimento da vagueza corresponderam a 17,63% das contribuições totais. Destes, 

mais da metade (9,75% do total da amostra) não traziam como justificativa a melhora da clareza 

da norma. É bem verdade, diga-se, que limitações no modelo de análise podem ter levado a este 

resultado, já que só foram contabilizados como comentários referentes à clareza aqueles que 

expressamente endereçam algum problema em relação à compreensão do sentido do texto. Não 

se poderia presumir que todos os comentários que sugerem alguma especificação no texto 

necessariamente sejam motivados por alguma questão de clareza. No entanto, ainda que se faça 

esta ressalva, não se pode descartar a possibilidade de que comentários que buscam incrementar 

a precisão das normas regulatórias estejam sendo realizados sem ter em mente problemas de 

compreensão do texto normativo. Por que então isso ocorreria? Aqui talvez seja interessante 

olhar para uma outra dimensão das regras: a substância.  

 

Tabela 5 – Associação entre precisão e substância (em percentuais em relação ao total das 

contribuições) 

Substância Não Sim 

Precisão   

-1 0,24% 3,41% 

0 12,98% 65,71% 

1 8,75% 8,87% 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

 Como demonstrado na tabela acima, em mais da metade dos casos em que os 

participantes pedem mais precisão, os pedidos estão também associados a questões substanciais 

da norma comentada. A associação entre precisão e substância, perceba-se, é levemente mais 

acentuada do que a associação entre clareza e precisão. O mesmo, diga-se, não ocorre quando 

se avalia a associação entre clareza e substância. 
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Tabela 6 – Associação entre clareza e substância (em percentuais em relação ao total das 

contribuições) 

Substância Não Sim 

Clareza   

-1 0,0% 0,0% 

0 11,95% 75,31% 

1 10,02% 2,72% 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

  

 Diferentemente dos comentários que visam a reforçar a precisão das normas 

regulatórias, os comentários que visam a incrementar a sua clareza são, na maior parte dos 

casos, dissociados de questões substanciais. A conclusão a que se pode chegar é a de que, muito 

embora a precisão seja comumente referida como um instrumento de promoção da clareza das 

normas, ela também guarda uma forte relação com a sua substância.  

 É simples ver o porquê isso acontece. Lembre-se, em primeiro lugar, que o que se 

denomina no modelo de “vagueza” e “precisão” corresponde às noções de “genericidade” e 

“especificidade”. Especificar o que se está referindo ao utilizar expressão “opaca”, de fato, pode 

servir como uma forma de tornar mais claro aquilo a que se está referindo. Se por “dirigir com 

cuidado” se está fazendo referência a dirigir a uma determinada velocidade em determinadas 

circunstâncias, é útil utilizar a formulação mais específica para orientar a conduta dos 

destinatários da norma. Contudo, certas modificações nos níveis de especificação dizem 

respeito não a uma questão de clareza, mas a um problema substancial de escopo da norma. Por 

exemplo, “proibida a entrada de animais domésticos no restaurante” é um enunciado mais 

genérico do que “proibida a entrada de cachorros”, mas não parece que se possa afirmar que 

uma é mais ou menos claro que o outro.    

Ao se propor a especificação de uma norma, portanto, tem-se a oportunidade de fazer 

mais do que tornar mais claros (dentro do possível) os limites de sua aplicação. É possível 

também buscar a modulação destes limites, afetando assim diretamente o escopo de aplicação 

das regras. E isso implica, por sua vez, que a explicação anteriormente levantada para justificar 

a preferência dos regulados por regras pode ser vista como ao menos parcialmente incompleta. 

Certeza e previsibilidade são certamente características relevantes das regras precisas. Mas o 



132 

 

 

 

 

 

conteúdo daquilo que é certo e preciso também é algo relevante. Especificar é também uma 

forma de modificar esta substância e consolidar uma determinada posição sobre as 

determinações e as circunstâncias adequadas de aplicação da norma.   

 Resta aqui fazer a análise da associação entre a dimensão complexidade/simplicidade 

com as demais dimensões das regras. Pode-se iniciar esta análise verificando a relação entre 

complexidade e clareza. A tabela abaixo indica a quantidade de comentários que modificam 

ambas as dimensões em conjunto e isoladamente.    

 

Tabela 7 – Associação entre complexidade e clareza (percentuais em relação ao total de 

contribuições) 

Clareza -1 0 1 

Complexidade    

-1 0,0% 8,63% 0,3% 

0 0,0% 55,6% 11,56% 

1 0,0% 23,03% 0,88% 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

 Os dados apresentados parecem se bastante evidentes no sentido de que comentários 

que implicam o incremento na complexidade das normas regulatórias, na maioria esmagadora 

dos casos, estão dissociados de questões referentes à clareza. Curiosamente, fenômeno similar 

parece ocorrer em relação à dimensão precisão, conforme os dados abaixo apresentados. 

 

Tabela 8 – Associação entre complexidade e precisão (percentuais em relação ao total de 

contribuições) 

Precisão  -1 0 1 

Complexidade    

-1 0.39 % 8.36 % 0.18 % 

0 2.14 % 50.8 % 14.22 % 

1 1.12 % 19.53 % 3.23 % 

Fonte: Elaboração própria (2021) 
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 Novamente, a maioria dos casos em que se requer maior precisão normativa não se 

requer complexidade. E, na maioria dos casos em que se requer mais complexidade, não se 

requer mais precisão. Resta aqui então a seguinte pergunta: a que se presta o aumento de 

complexidade nas normas regulatórias? A associação com a dimensão substância, novamente, 

parece jogar luz sobre este questionamento.     

  

Tabela 9 – Associação entre complexidade e substância (em percentuais em relação ao total das 

contribuições) 

Substância Não Sim 

Complexidade   

-1 0.15 % 8.78 % 

0 21.04 % 46.12 % 

1 0.78 % 23.12 % 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

 O quadro apresentado pelos dados acima é basicamente o seguinte: das 23,9% das 

contribuições da amostra que modificam a dimensão complexidade/simplicidade no sentido de 

tornar as normas mais complexas, 23,12% modificam também a dimensão substância, enquanto 

apenas 0,78% não o fazem. Na outra ponta, dos 8,93% de contribuições que modificam a 

estrutura das regras a fim de torná-las mais simples, 8,78% implicam também em modificações 

substanciais. Desta forma, a dimensão estrutural da complexidade não parece estar associada à 

necessidade de mais clareza e, por conseguinte, de maior certeza sobre o conteúdo das normas 

e previsibilidade na sua aplicação. Ela está associada, isso sim, aos problemas substanciais das 

regras.  

Um aspecto importante, no entanto, vale ser mencionado: como já anteriormente 

indicado no capítulo primeiro, o uso de normas complexas, teoricamente, faz mais sentido 

quando há a opção prévia pela disciplina de uma determinada matéria por normas que já são 

precisas. É possível, portanto, que a tentativa de incrementar a complexidade das normas 

regulatórias submetidas a mecanismos de participação decorra, em verdade, da própria opção 

prévia da CVM pela regulação de determinadas matérias por regras precisas. Através da 

inclusão ou exclusão de elementos a serem considerados na aplicação das normas, os 
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participantes possuem a oportunidade de influenciar a regulação no sentido de evitar situações 

que, no seu entender e à luz dos seus interesses, remontem a problemas de subinclusão e 

sobreinclusão.  Isso indica, novamente, a necessidade de reformulação da explicação que 

fundamenta a hipótese levantada no curso de presente trabalho.  

 Pode-se oferecer uma explicação ao resultado do presente trabalho nos seguintes 

termos: é verdadeiro que, nos processos de produção normativa da CVM, há uma tendência 

apresentada pelos participantes de oferecer comentários que reforcem características de 

precisão, complexidade e clareza nas formulações das normas regulatórias da autarquia. 

Portanto, o conteúdo dos comentários é tendente a reforçar características formais típicas de 

regras, em detrimento daquelas típicas de princípios. A razão para isso, contudo, não se encontra 

exclusivamente (e, pode-se dizer, nem mesmo majoritariamente) relacionada às vantagens de 

certeza e previsibilidade que, tradicionalmente, são atribuídas às regras. A questão formal, na 

maior parte dos casos, se encontra associada a uma questão substancial da regulação, isto é, 

relativa às obrigações regulatórias e às circunstâncias a que se aplicam. As alterações propostas 

nas formulações das regras, nesses casos, são função do conteúdo que nela se pretende 

imprimir.    

As considerações levantadas nos dois últimos itens permitem analisar o comportamento 

dos participantes no curso dos mecanismos de participação implementados pela CVM. Mas 

resta ainda uma pergunta: estas contribuições chegam a, assim, modificar efetivamente os textos 

das normas produzidas pela CVM? É o que se pretende discutir a seguir.  

  

 

4.6.4. Da resposta do regulador  

 

 

 A segunda pergunta de pesquisa do presente trabalho diz respeito aos níveis de aceitação 

dos comentários formulados pelos participantes por parte do regulador. À esta altura, sabe-se 

os agentes que participam dos mecanismos de participação tendem a demonstrar preferências 

por normas mais precisas, complexas e claras, ou seja, normas com características mais fortes 

de regras. O que não se sabe é se o regulador incorpora estas preferências nos textos definitivos 
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de suas normas. Os dados a ser apresentados na presente seção indicam que, em alguma medida, 

estas preferências são sim incorporadas, mas não sem alguma resistência por parte da CVM.  

 A Tabela 10 abaixo apresenta os resultados referentes à associação entre contribuições 

que alteravam a precisão e o impacto destas contribuições na amostra analisada. Seus números 

são expressos em percentuais em relação ao total de contribuições. De imediato, o que se 

verifica é que, tanto as modificações que sugerem maior precisão quanto as que sugerem menor 

precisão são, em alguma medida, acatadas. Relembre-se aqui que 3,65% do total de 

contribuições da amostra modificavam o texto no sentido a promover menor precisão e 17,63% 

modificavam o texto no sentido de promover mais precisão.   

 

Tabela 10 – Associação entre pedidos de modificação da precisão e variáveis de impacto 

(percentuais em relação ao total de contribuições) 

Impacto Sim Não N/A 

Precisão    

-1 1.57 % 2.02 % 0.06 % 

0 27.89 % 40.57 % 10.23 % 

1 7.24 % 9.15% 1.24 % 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

  

Em 7,24% dos casos totais da amostra, a contribuição, ao mesmo tempo, aumenta a 

precisão das normas e é aceita e incorporada. Se recalculados os percentuais considerando 

apenas o total de contribuições que aumentam a precisão das normas, observa-se que a taxa de 

aceitação deste tipo de demanda é de, aproximadamente, 41%. Com relação às contribuições 

que reduzem a precisão, a taxa de aceitação em relação ao total da amostra é de 1,57%. Se 

recalculados os percentuais em relação ao total de contribuições que diminuem a precisão das 

normas regulatórias, a taxa de aceitação é de aproximadamente 43%. Ou seja, as taxas de 

aceitação e rejeição de comentários por mais e menos precisão, consideradas somente sugestões 

da mesma natureza, são aproximadamente as mesmas. Como, no entanto, os comentários em 

prol de mais precisão são mais numerosos, estes terminam por ter um maior impacto em relação 

às contribuições totais.  
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Situação similar ocorre em relação aos comentários que modificam a dimensão 

complexidade/simplicidade das normas. Nesse sentido, observem-se os dados da Tabela 11.   

 

Tabela 11 – Associação entre pedidos de modificação da complexidade e variáveis de impacto 

(percentuais em relação ao total de contribuições) 

Impacto Sim Não N/A 

Complexidade    

-1 3.11 %  5.58 % 0,24 % 

0 23.33 % 33.63 % 10.2 % 

1 10.29 % 12.53 % 1.09 % 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Assim, temos o seguinte quadro: comentários que incrementam a complexidade 

correspondem a 23,91% dos comentários totais da amostra. Destes, 10,29% foram comentários 

que impactaram no texto final, contra 12,53% que não obtiveram resultado. Considerando 

somente as contribuições que aumentam a complexidade dos textos normativos, a taxa de 

sucesso é de cerca de 43%. Um aspecto interessante é que parece haver, neste caso, uma 

discrepância significativa nas taxas de aceitação entre comentários que aumentam a 

complexidade e comentários que a reduzem. O segundo tipo de comentário, como já 

mencionado em seção anterior, corresponde a cerca de 8,93% dos comentários totais da 

amostra. Contudo, as contribuições bem-sucedidas deste gênero correspondem a meramente 

3,11% do total das contribuições realizadas. Considerando somente as contribuições que 

reduzem a complexidade, tem-se uma taxa de sucesso de 34,8%. Duas hipóteses explicativas, 

que não serão completamente exploradas no presente trabalho, podem ser levantadas para a 

ocorrência deste fenômeno: (i) pedidos para a simplificação de regras tendem a remover certas 

nuances que delimitam as extensões de seus suportes fáticos e consequentes, podendo gerar 

problemas de inclusão e, assim, não são vistos com bons olhos pelos reguladores; e (ii) 

consistentemente com a ideia de que reguladores tendem a preservar entendimentos 

previamente constituídos durante a fase de formulação do projeto de norma, pedidos de 

simplificação tendem a desafiar questões já sedimentadas pelo regulador, demandando um ônus 

argumentativo maior, enquanto pedidos por normas mais complexas tendem a trazer aspectos 



137 

 

 

 

 

 

adicionais ainda não considerados, podendo assim ser incorporadas sem maiores dificuldades. 

 Por fim, resta análise da dimensão clareza/opacidade. A Tabela 12 a seguir apresenta a 

associação entre comentários que endereçam a clareza da norma com as variáveis de impacto.  

 

Tabela 12 – Associação entre pedidos de modificação da clareza e variáveis de impacto 

(percentuais em relação ao total de contribuições) 

Impacto Sim Não N/A 

Clareza    

-1 0,0 %  0,0 % 0,0 % 

0 31,3 % 45,28 % 10,69 % 

1 5,43 % 6,46 % 0,85 % 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

 Retomando os dados já apresentados, 12,74% das contribuições totais visam a 

modificação da clareza das normas regulatórias emitidas pela CVM. O percentual de 

contribuições totais que melhoram a clareza das normas e, ao mesmo tempo, são acatadas é de 

5,43%. Ou seja, tem-se uma taxa de aceitação das contribuições que modificam a clareza dos 

textos normativos de cerca de 42,65%. Trata-se de taxa de aceitação muito similar àquelas 

apresentadas para as demais dimensões.   

O que todos estes dados apresentados permitem inferir acerca da implementação de 

mecanismos de participação em processos de produção normativa da CVM e dos impactos dos 

comentários dos participantes nos textos das normas editadas pelo regulador? A análise aqui 

pode ser separada em partes. Em primeiro lugar, tratando da hipótese anteriormente 

apresentada, pode-se dizer que ela se encontra confirmada pelos dados ora apresentados. Isto é, 

reguladores tendem conservar os textos já formulados, o que é verdade tanto para aspectos 

substanciais quanto para os estruturais referentes à precisão, complexidade e clareza das 

normas.  

É de se observar, contudo, que as taxas de aceitação das contribuições que alteram 

aspectos formais das normas, em geral, são significativamente maiores às das demais 

contribuições. Na amostra analisada, a taxa de aceitação do total de contribuições foi de 

36,73%, superior àquela apresentada pelo projeto Regulação em Números, anteriormente 
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mencionada, que ficou em cerca de 31%359. Já os pedidos direcionados a intensificar aspectos 

de precisão, complexidade e clareza das normas, na amostra analisada, obtiveram taxas de 

sucesso acima dos 40%. Isso parece ocorrer, em geral, porque contribuições que afetam 

aspectos estruturais são muitas vezes marginais no processo regulatório. Isto é, não visam elas, 

na maior parte das vezes, alterar radicalmente o conteúdo das obrigações regulatórias, mas sim 

promover incrementos marginais (especificar uma dada obrigação, inserir determinada 

consideração no escopo de aplicação da norma, esclarecer uma expressão que não deixa claro 

o que é requerido ou em que circunstância). Desta forma, estas contribuições se apresentam 

como muito mais palatáveis do que aquelas em que visam a alterações mais drásticas no projeto 

regulatório já concebido pelo regulador.  

 Uma segunda observação que pode ser realizada é a de que, muito embora as taxas de 

aceitação estejam abaixo de 50% dos comentários totais, ainda assim os participantes 

conseguem que o regulador integre uma parcela significativa dos seus comentários ao texto 

final. Por vezes, estas contribuições visam a reforçar elementos de vagueza e simplicidade das 

normas, aproximando-as do modelo de standards, conforme definido no presente trabalho. 

Mas, na maior parte dos casos em que as contribuições são aceitas, seus conteúdos se dirigem 

no sentido de intensificar elementos de precisão, complexidade e clareza, característicos do 

modelo de regras. Desta forma, é de se esperar que as normas regulatórias da CVM, após a 

submissão a processos de participação social, venham a ter as características do tipo regra 

reforçadas. Devem ser tomados, no entanto, alguns cuidados com esta conclusão, na medida 

em que o modelo de análise ora utilizado, conquanto se preste a verificar as preferências dos 

regulados por um tipo de norma ou outro, não permitem quantificar o quanto cada comentário 

modifica a norma objeto, a fim de torná-la mais standard ou mais regra. Uma dada modificação 

estrutural no sentido de reforçar elementos linguísticos característicos de standard numa dada 

                                                
359 Perceba-se, além das diferenças no material analisado, já que o Regulação em Números analisou a totalidade 

das audiências, algumas diferenças metodológicas podem justificar esta discrepância. Dado que o foco do 

projeto Regulação em Números abrange outras questões referentes às audiências públicas, como, por exemplo, 

indicadores de transparência, foi possível a classificação de contribuições em outras categorias de impacto que 

não as aqui utilizadas, como as categorias N/C (não claro) e N/D (não definido), para situações em que não 

houvesse resposta ou esta fosse nebulosa com relação ao acatamento ou não da contribuição. Não foram 

utilizadas categorias análogas no presente trabalho, uma vez que o foco aqui é única e exclusivamente no 

impacto. Entende-se, portanto, que ou uma contribuição é aceita ou não é aceita. A terceira categoria (N/A) 

endereça um terceiro gênero residual, a fim de englobar casos em que a contribuição não visa nenhuma 

modificação na minuta (p.ex. questionamentos dos regulados ou elogios) ou, ainda, não é sequer considerada por 

se encontrar fora do escopo do mecanismo de participação em que é realizada.   
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regra pode ser muito mais profunda do que diversas outras modificações em outras normas que 

reforcem as suas características de regra, ou vice-versa. A conclusão a que aqui se chegou, 

portanto, somente se sustenta se os impactos dos comentários sejam, de forma mais ou menos 

grosseira, os mesmos, algo que a análise aqui desempenhada não permite identificar360. 

 Considerando, no entanto, que no resultado líquido as características de precisão, 

complexidade e clareza sejam reforçadas, o que isso implicaria para o processo regulatório? 

Começando pela dimensão clareza, o que se pode dizer é que a melhora na comunicação entre 

reguladores e regulados, proporcionada por textos mais claros, tende a ter resultados positivos 

sobre os resultados da regulação. O ato de emitir uma norma é, como se defendeu no presente 

trabalho, essencialmente um ato fala. No âmbito da regulação brasileira do mercado de capitais, 

isso significa essencialmente dizer que a CVM, o regulador, comunica aos regulados como eles 

devem, não devem ou podem agir, tendo em vista a consecução de determinados objetivos. A 

obtenção dos resultados almejados pelo regulador depende, portanto, de que os regulados se 

comportem de acordo com as diretivas veiculadas pelo regulador, o que depende, por sua vez, 

dos regulados poderem apreender o conteúdo destas diretivas. A clareza na comunicação é 

essencial, e tornar o texto mais claro é vantajoso tanto para reguladores, na forma acima 

apresentada, quanto para regulados, que ficam cientes das suas obrigações e podem assim evitar 

sanções e litígio com as agências361.      

                                                
360 Um exemplo pode ilustrar esta questão. Suponhamos que dois comentários feitos por participantes diferentes 

modifiquem a dimensão complexidade/simplicidade de uma mesma regra, sendo um no sentido de ampliar a 

complexidade de outro no de reduzi-la. O suporte fático desta regra hipotética, originalmente, é composto por 

uma série de dez condições, separadas por incisos (I, II, III, IV... X). Ambos os comentários são aceitos. 

Significa que a regra, ao final, não alterou a sua complexidade? Não necessariamente. Digamos que o 

comentário que reduz a complexidade tenha solicitado a remoção de duas das condições que compõem o suporte 

fático da norma. Por outro lado, o comentário que aumenta a complexidade adiciona mais cinco condições. Ao 

final, o suporte fático da regra se tornou mais complexo do que era antes dos comentários. Verificar que há mais 

comentários pedindo mais complexidade, precisão e clareza do que comentários pedindo simplicidade, vagueza e 
opacidade não implica necessariamente, ao final, que as regras, no geral, se tornaram mais precisas, complexas e 

claras.      
361 É notório, entretanto, que o foco no impacto de contribuições que visam a melhora na clareza, conforme a 

análise aqui desempenhada, pode subestimar as maneiras pelas quais as audiências públicas melhoram a clareza 

dos textos normativos. Mesmo uma contribuição para a melhora na clareza do texto que seja rejeitada, por 

exemplo, pode contribuir para a melhor compreensão do texto. Isso se dá na medida em que a CVM, em seus 

relatórios de resposta, não se limita meramente a responder, de forma binária, “sim” ou “não” para o acatamento 

de cada comentário, mas também justifica o porquê deste acatamento ou não acatamento. Estas justificações, 

além de servir como importante mecanismo de accountability por parte do regulador, permitem aos regulados 

também compreender as razões do regulador para a manutenção do texto tal qual apresentado. No caso de 

contribuições para melhora na clareza, é arguível que estas justificativas também cumpram importante papel no 

esclarecimento de dúvidas sobre os textos apresentados pelos participantes.   
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Já com relação à precisão e à complexidade, a situação se torna um tanto ambígua. Estes 

atributos das regras, como anteriormente verificado, estão bastante associados a modificações 

substanciais no conteúdo da regulação. Tais modificações, com feito, podem efetivamente 

contribuir para solucionar problemas de congruência das normas para com seus objetivos e para 

a formulação de uma regulação mais ajustada às necessidades do mercado. Contudo, este pode 

não ser o caso. Nada garante que reforçar aspectos de precisão nas normas regulatórias não 

possa torná-las menos flexíveis e intensificar problemas como a sub/sobreinclusão, 

notadamente em relação a agentes que não participam dos mecanismos de participação, ou o 

compliance criativo. Por outro lado, a complexidade das normas, se excessiva, pode gerar 

graves problemas de acessibilidade ao conteúdo das diretivas e comprometer os próprios 

valores de certeza e previsibilidade, frequentemente atribuídos às regras. A avaliação destes 

aspectos, no entanto, não pode ser realizada sem que se faça uma análise qualitativa das normas 

emitidas pela CVM o que transcende os objetivos da presente pesquisa. Limita-se aqui, pois, às 

considerações gerais acima desenvolvidas.  

 

 

4.7. Intervalo de confiança e erro padrão da amostra 

 

 

Mais do que apresentar os dados, exige-se normalmente de pesquisas que se utilizam de 

estatística descritiva indiquem o quão precisas são as suas estimativas. Para isso, utilizam-se 

como os indicadores os intervalos de confiança dos dados apresentados pela amostra.  

A tabela 13 abaixo indica as estimativas dos intervalos de confiança e dos erros padrão 

para todas as variáveis descritas na amostra. A técnica utilizada para o cálculo do intervalo de 

confiança foi o método bootstrapping362 com aproximação à distribuição normal (intervalo de 

confiança de Wald)363. 

 

                                                
362 EFRON, B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife, The Annals of Statistics, vol. 7, n.1, p. 1-26, 

1979.  
363  Os cálculos foram feitos com o auxílio da programação R (R Core Team (2020). R: A language and 

environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria.  https://www.R-project.org/). Para mais detalhes sobre o código utilizado para implementar o modelo, 

ver: https://lthevenard.github.io/pesquisa/2021/02/27/bootstrap.html.   
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Tabela 13 – Intervalos de confiança  

Variável Categoria Resultado Nível de 

Confiança 

Intervalo de 

Confiança  

Erro 

padrão 

Substância Sim 0.7803 0.95 0.7598 - 0.8017 0.0107 

Caráter Sim 0.0145 0.95 0.0097 - 0.0191 0.0024 

Status Sim 0.0145 0.95 0.0034 - 0.0258 0.0057 

Estrutura Sim 0.5349 0.95 0.492 - 0.5775 0.0218 

Impacto Sim 0.3673 0.95 0.321 - 0.4124 0.0233 

 

Precisão 

Mais 0.1763 0.95 0.1507 - 0.2025 0.0132 

Neutro 0.7872 0.95 0.7586 - 0.8153 0.0145 

Menos 0.0365 0.95 0.0274 - 0.0457 0.0047 

 

Complexidade 

Mais 0.2391 0.95 0.2127 - 0.2656 0.0135 

Neutro 0.6716 0.95 0.64 - 0.7019 0.0158 

Menos 0.0893 0.95 0.0699 - 0.1099 0.0102 

 

Clareza 

Mais 0.1274 0.95 0.1103 - 0.1435 0.0085 

Neutro 0.8726 0.95 0.856 - 0.8884 0.0083 

Menos 0.0000 0.95 0 – 0 0.0000 

Fonte: Elaboração Própria (2021) 

 

Dado um determinado nível de confiança, quanto menor o intervalo de confiança, maior 

se espera que seja a precisão dos dados apresentados pela amostra. Afinal, essa variável 

estatística nos permite concluir que há 95% de chance de as proporções reais da população 

estarem dentro dos intervalos de confiança indicados. Como se pode ver pelos dados 

apresentados referentes à presença da variável “estrutura”, principal ponto analisado no 

presente estudo, o intervalo de confiança se situa entre 49,2% e 57,75% (aproximadamente 4% 

para menos e 4% para mais do resultado encontrado).  Ou seja, é provável que haja algum nível 

de imprecisão na presente amostra, conquanto este nível possa variar de acordo com a 

subdimensão estrutural estudada (por exemplo, o intervalo de confiança para os resultados de 

pedidos de mais precisão fica entre 15 e 20%). Obviamente, a amostra pode ser melhorada pela 

inserção de mais audiências. Não obstante, entende-se que os resultados aqui obtidos não são 

suficientes para invalidar as ponderações acima realizadas. Ou seja, de forma, geral, prevalece 
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a tendência de intensificação das características de precisão, complexidade e clareza das regras, 

em detrimento da vagueza, da simplicidade e da opacidade.     
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 O direito é uma prática social que compreende a comunicação de diretivas por parte de 

autoridades a um determinado conjunto de agentes, os quais, por sua vez, utilizam estas 

diretivas como razões para agir. A regulação, na medida em que se vale da emissão de normas 

para disciplinar a conduta de um conjunto de agentes de mercado, não funciona de forma 

diferente. É assim que, mais do que o conteúdo das normas, a linguagem utilizada em suas 

formulações importa. No presente trabalho, buscou-se estudar como participantes em 

audiências públicas tentam influenciar as estruturas linguísticas das formulações das normas 

veiculadas pela CVM, e como a autarquia reage a estas tentativas. Dicotomicamente, é possível 

separar as normas e, mais especificamente, as regras, a partir da linguagem empregada em suas 

formulações, em duas espécies: regras precisas (doravante só “regras”) e standards. 

 Referida dicotomia é objeto central da discussão de uma vasta literatura, notadamente 

nos países de língua inglesa. Regras e standards são vistos como polos opostos de um 

continuum, separados pelos níveis de genericidade e clareza com que são formulados. Seguindo 

a proposta de classificação das dimensões das regras proposta por Black, foi estabelecido que 

ambas as espécies normativas podem ser separadas por três elementos: sua precisão/vagueza, 

sua complexidade/simplicidade e sua clareza/opacidade. Quanto mais precisa, complexa e clara 

a norma, mais ela se aproxima das regras. Quanto mais vagas, simples e opacas, mais se 

aproximam dos standards.                

A opção pelo uso de uma das espécies normativas possui algumas consequências. 

Regras, de um lado, são vistas como meios de controle da discricionariedade. Standards, por 

outro, conferem discricionariedade em razão de suas formulações vagas, às quais pedem a 

realização de juízos avaliativos mais amplos por parte do aplicador. Regras são associadas à 

rigidez, à racionalidade burocrática e a patologias como a subinclusão e a sobreinclusão. Em 

compensação, conseguem prover certeza e previsibilidade aos seus destinatários. Standards 

estão associados à racionalidade substantiva, à interpretação finalística e à flexibilidade. Regras 

definem o conteúdo do direito ex ante, enquanto os standards exigem maior esforço dos 

aplicadores para a realização do detalhamento ex post. Em resumo, regras e standards possuem 

diferentes matrizes de custos e benefícios, ainda que circunstancialmente estes custos e 
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benefícios possam ser alterados e que esta divisão dicotômica simples seja muitas vezes 

imprecisa. 

  A opção pelo uso de diferentes espécies normativas pode ser vista como uma decisão 

relevante no curso do processo de emissão de normas regulatórias. É, nesse sentido, interessante 

verificar como diferentes agentes buscam influenciar as formulações textuais que definem estas 

espécies normativas. Os mecanismos de participação social, notadamente as consultas e 

audiências públicas, são espaços em que os reguladores submetem as normas aos regulados 

para oferecimento de comentários de forma pública e aberta. Assim, permitem que seja feita a 

análise aqui pretendida. A opção pelas audiências públicas da CVM, nesse sentido, se deu pelo 

fato de a autarquia ter integrado, de forma estruturada em com um processo bem definido, os 

mecanismos de participação em suas instâncias de deliberação. 

 Duas hipóteses de pesquisa foram formuladas no curso do trabalho. A primeira é a de 

que os regulados tentariam influenciar as estruturas linguísticas das normas regulatórias de 

forma a intensificar características típicas das regras, isto é, maior precisão, complexidade e 

clareza. Isso se daria, na hipótese, em razão da preferência dos regulados por tipos normativos 

que lhes garantissem maior certeza e previsibilidade com relação a suas obrigações regulatórias. 

A segunda hipótese foi a de que os reguladores, em resposta, tenderiam a negar mais 

comentários do que os aceitar, como forma de preservar os textos já pré-concebidos. A fim de 

testar as hipóteses elencadas, realiza-se uma análise de conteúdo do material produzido e 

disponibilizado pela CVM durante o curso de suas audiências públicas, notadamente, os 

relatórios de audiência produzidos pela autarquia, as normas regulatórias veiculadas e, quando 

disponíveis, os documentos de contribuição dos participantes.  

 Ao final do processo, foram encontrados alguns achados interessantes. Em primeiro 

lugar, verifica-se que mais da metade das contribuições realizadas pelos participantes nos 

processos de produção normativa da CVM, de alguma forma, modificavam pelo menos uma 

das dimensões estruturais das regras veiculadas pelo regulador. Embora menos frequentes que 

os comentários que modificam questões substanciais, não se trata de uma quantidade que possa 

ser simplesmente negligenciada no processo de produção normativa. 

 Com relação às hipóteses de pesquisa, tem-se que a primeira foi parcialmente 

confirmada. Se analisados os comentários dos participantes, é verdadeira a asserção de que a 

maior parte deles, de longe, reforça atributos que são característicos das regras, quais sejam, 
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mais precisão, mais complexidade e mais clareza. É bem verdade também que parte destes 

comentários visam endereçar questões relativas à precisão e à clareza das regras de forma que 

se pode afirmar que estejam associados a preocupações relativas à certeza e à previsibilidade 

do conteúdo da regulação. Todavia, chama atenção o fato de que há a associação, notadamente 

das dimensões precisão/vagueza e complexidade/simplicidade, com aspectos substanciais da 

regulação. É dizer, sugere-se a alteração das estruturas linguísticas das regras tendo em vista, 

concomitantemente, questões substanciais de política regulatória. Isso conduz à seguinte 

necessidade de reformulação da hipótese: não apenas demandas por certeza e previsibilidade 

parecem influenciar as alterações nas formulações linguísticas das normas, mas também 

questões substantivas referentes à especificação e às nuances que se deseja imprimir nas normas 

regulatórias. A opção por regras ou standards é mais do que a análise isolada dos elementos 

estruturais pode indicar.  

 Do ponto de vista da CVM, verifica-se tendência a preservar os textos normativos da 

forma que foram originalmente formulados. Esta não é uma tendência apenas da CVM e, 

aparentemente, afeta também outros reguladores nacionais e mesmo estrangeiros. Isso não 

significa, contudo, que nada seja incorporado à regulação. Quantidades consideráveis de 

sugestões que afetam as dimensões estruturais das normas são incorporadas, reproduzindo as 

preferências dos regulados nos textos finais. É arguível que a adoção de sugestões que 

melhoram a clareza das formulações normativas pode implicar uma melhora qualitativa na 

regulação. Os incrementos na precisão e na complexidade, contudo, podem representar 

circunstancialmente vantagens e desvantagens cuja avaliação, dados os fins estreitos desta 

pesquisa, não podem aqui ser endereçadas.   
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