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RESUMO 

 
 

Esta dissertação analisa a atuação da Comissão de Valores Mobiliários na tutela dos 

direitos dos investidores do mercado de capitais brasileiro. Descreve, primeiramente, a 

importância da atividade regulatória nesse mercado, com vistas a corrigir as potenciais falhas, 

e a evolução da regulação desse setor no Brasil. Aborda, em seguida, a importância do papel 

sancionador como elemento fundamental da regulação desse mercado e foca no exame crítico 

do desenho institucional e normativo da atividade sancionatória e do processo administrativo 

sancionador aplicável a esse mercado, inclusive aquele atinente à atividade consensual na 

Comissão de Valores Mobiliários. No bojo desse exame, avalia-se a adequação desse desenho 

normativo e institucional e sugere-se eventuais soluções para corrigir as imperfeições apuradas. 

A análise também recai sobre a atuação da Comissão de Valores Mobiliários em juízo para a 

tutela do mercado e de investidores e a identificação de ineficiências e riscos à atividade 

regulatória, ao equilíbrio institucional e à preservação da segurança jurídica dos administrados.  

 

Palavras-chave: Mercado de capitais. Processo Administrativo Sancionador. Comissão de 

Valores Imobiliários. 

 

  



ABSTRACT 

 
 

This dissertation analyzes the role of the Brazilian Securities and Exchange Commission 

(Comissão de Valores Mobiliários - CVM) in protecting the rights of investors in the Brazilian 

capital market. First, it describes the importance of regulatory activity in this market, with a 

view to correcting potential failures, and the evolution of regulation in this sector in Brazil. It 

then addresses the importance of the enforcement as a fundamental element of the regulation 

of this market and focuses on the critical examination of the institutional and normative design 

of the sanctioning activity and the sanctioning administrative process applicable to this market, 

including that relating to the consensual activity in the Brazilian Securities and Exchange 

Commission (Comissão de Valores Mobiliários - CVM). In the context of this examination, the 

adequacy of this normative and institutional design is evaluated and possible solutions are 

suggested to correct the identified imperfections. The analysis also falls on the performance of 

the Brazilian Securities and Exchange Commission in court for the protection of the market and 

investors and the identification of inefficiencies and risks to regulatory activity, institutional 

balance and the preservation of legal security for those administered. 

 

Key words: Capital market. Sanctioning Administrative Process. Brazilian Securities and 

Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários - CVM).
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INTRODUÇÃO 
 
 

É notória a importância do mercado de valores mobiliários como ferramenta de 

incremento da produção e fomento da indústria nacional e a sua capacidade de criar empregos, 

desenvolver tecnologia e incentivar a pesquisa em inovação. 

Esse mercado se caracteriza por ser um ambiente de facilitação de negócios, que, ao 

aproximar investidores e empreendedores, tem o potencial de reduzir custos de financiamento 

da atividade produtiva por meio do compartilhamento eficiente de riscos e de lucros1. 

Quando se adquire um valor mobiliário, compra-se o risco de um empreendimento 

subjacente, cuja condução ou gestão é geralmente exercida por terceiros. Essa característica do 

investimento, por exemplo, em ações de companhias abertas pressupõe a confiança do 

investidor na companhia investida, sobretudo na sua governança, bem como na higidez do 

próprio mercado, no seu desenho estrutural e nas instituições que nele atuam e regulam. 

É cediço que qualquer mercado, enquanto ambiente de negócios, está suscetível a 

falhas e distorções que tornem ineficientes as alocações de recursos, ocasionando prejuízos e 

desequilíbrios, o que não é fenômeno estranho ao mercado de valores mobiliários, também 

conhecido como mercado de capitais.   

O funcionamento de um tal mercado requer, em primeiro lugar, um arranjo jurídico 

que defina a estrutura organizacional das sociedades e instituições aptas a utilizá-lo como 

instrumento de captação de recursos, o seu processo decisório, bem como os direitos e deveres 

daqueles que, interna ou externa corporis, com ela se relacionem.  

Não fossem conceitos como personalidade jurídica, capital social e patrimônio 

próprio, bem como um sistema de segregação e limitação de responsabilidade, os riscos 

atrelados ao investimento num empreendimento seriam ainda mais difíceis de mensurar e 

desincentivariam consideravelmente a participação dos agentes econômicos (investidores e 

empreendedores) nesse mercado.  

 
1 Nas palavras de Raphael Velly de Castro, “a opção pelo financiamento de empresas e projetos via mercado de 
capitais traria consigo pelo menos três grandes vantagens: (I) possibilitaria uma menor dependência do 
endividamento bancário e, por conseguinte, de possíveis choques cambiais, de crédito e de juros na economia 
nacional; (II) possibilitaria às empresas que dela fizessem uso um maior apoio em participação (capital) do que 
em dívidas, o que lhes concede fôlego extra em épocas de desaquecimento econômico, e até mesmo a redução 
substancial de percalços de caixa nesses períodos; e (III) possibilitaria, se julgado conveniente, que as empresas 
recorressem mais ao mercado externo do que ao interno na busca por recursos necessários aos seus negócios, o 
que, em algumas oportunidades, poderia capitalizá-las mais rapidamente do que suas similares nacionais que 
assim não procedessem”. CASTRO, Raphael Velly de. O mercado de capitais como imperativo 
desenvolvimentista. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, nº. 126, pp. 42-57, 2002. 
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Além das normas de organização corporativa, a criação de um mercado de capitais 

requer, a priori, o alinhamento cultural entre, de um lado, o empreendedor que necessite de 

recursos para desenvolver ou ampliar suas atividades e, de outro lado, o investidor, que queira 

investir sua poupança em tais atividades.  

Para um país como o Brasil, em que o controle das sociedades comerciais se 

encontrava, até bem recentemente, concentrado nas mãos de poucas famílias e empreendedores, 

o desenvolvimento de um tal mercado exigia mudanças no seu arcabouço legal e certa 

intervenção estatal, a fim de criar os incentivos necessários para que houvesse o alinhamento 

de interesses entre o empreendedor e o poupador2.  

A regulação estatal se revelou necessária tanto no desenho institucional e jurídico que 

definisse as formas de organização, de gestão e de fiscalização das sociedades empresárias, 

como também na criação de normas que permitissem uma nova cultura societária e de 

investimento e, em consequência, promovesse as bases necessárias ao desenvolvimento de um 

mercado eficiente.  

A noção de que o mercado de valores mobiliários exigia um forte arcabouço 

regulatório, com a criação e implementação de regras que visassem a proteger o empreendedor 

e o investidor, foi fortemente difundida com a crise de 1929 e com a resposta dada pelo governo 

dos Estados Unidos da América - EUA, por meio do Securities Act de 1933 e do Securities 

Exchange Act de 1934, quando foi criada a Securities and Exchange Commission - SEC, 

primeira agência focada na regulação do mercado de valores mobiliários. 

A existência de falhas de mercado, tais como assimetria de informação entre seus 

participantes e práticas que configuram abuso de poder econômico, impunha a necessidade de 

se regular o mercado de capitais por meio de ferramentas que permitissem seu adequado 

funcionamento e evitassem distorções e instabilidades. O uso dessas ferramentas revelou-se 

fundamental para conquistar a confiança daqueles que detinham poupança para investir seus 

recursos na atividade produtiva por meio do mercado.  

Por outro lado, a regulação deve ser eficiente e não gerar custos excessivos aos seus 

participantes para incentivar os empreendedores a utilizarem esse canal para captar recursos, 

ou seja, é importante que haja por parte deles a percepção de que o mercado de valores 

 
2A estrutura de capital das empresas privadas era, até o início deste século, concentrada nas mãos de famílias que 
não tinham interesse em ingressar numa estrutura de empresa de mercado, seja por uma questão cultural de não 
ter que abrir informação a terceiros e principalmente pela ausência de incentivos em fazê-lo. Ao Estado 
brasileiro, cabia desenvolver novos mecanismos e desenhos institucionais que gerassem os incentivos 
necessários nas duas pontas, tanto dos empresários, donos de seus negócios, e aos investidores, que consistiam 
naqueles que detinham poupança suficiente para aportar na cadeia produtiva.  
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mobiliários oferece uma oportunidade de captação de recursos a um custo mais baixo, se 

comparado a outras fontes de financiamento, tais como a bancária.  

A arquitetura do mercado de capitais possibilita a aproximação dos agentes 

econômicos, empreendedores e investidores,  e tem o potencial de gerar transações, compras e 

vendas, eficientes no mercado secundário, ao viabilizarem a aquisição de valores mobiliários 

por aqueles que atribuem maior valor a eles. 

As operações realizadas em ambiente de bolsa de valores, onde se dá importante parte 

dos negócios no mercado de capitais, tendem a ser realizadas de tal forma que os seus 

participantes enxergam o preço e a quantidade de títulos ofertados nas pontas compradora e 

vendedora, permitindo o fechamento de negócios via um sistema operado por intermediários 

encarregados de assegurar o cumprimento das ordens de compra e venda emitidas e a respectiva 

liquidação das operações.  

No Brasil, depois de percorrido um longo caminho de evolução, em que foram tentadas 

diversas formas de promoção desse, há finalmente a percepção de que ele está chegando a um 

nível de maturidade que vem atraindo novos participantes, tendo o legislador atribuído à 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM o papel de regular e fiscaliza-lo, atuando nas mais 

diversas frentes e exercendo prerrogativa normativa, executiva e adjudicatória. 

Como entidade reguladora desse mercado, incumbe à CVM, de certa forma, estruturar 

ou contribuir para a estruturação de um quadro normativo e institucional capaz de conferir 

adequada proteção aos investidores a fim de incentivar o ingresso de capital estrangeiro e a 

alocação de parte da poupança nacional para o financiamento da atividade produtiva. Contudo, 

diante das limitações delineadas no desenho normativo institucional aplicável, há questões que 

merecem atenção dos legisladores e dos próprios executores das políticas públicas desse setor.  

O regulador deve incentivar o uso do mercado pelo empreendedor para financiar a sua 

atividade, de tal forma que a regulação imposta não pode ser a este tão onerosa a ponto de gerar 

custos que inviabilizem a sua adesão a esse ambiente. Esse equilíbrio, traduzido em custo-

benefício, é o desafio não apenas do regulador, mas dos formuladores das políticas públicas. 

Ressalte-se que o mercado de capitais não é algo estanque a influências externas. Pelo 

contrário, ele é afetado por diversos fatores exógenos, que são sensíveis aos empreendimentos 

que recebem recursos e a todos aqueles que dele participam. Exemplos desses fatores são a alta 

burocracia, situação econômica, custo de capital, leis trabalhistas, tributação, respeito aos 

contratos e à propriedade privada, eficiência e confiança no sistema judiciário, moralidade e 

lisura dos agentes públicos e existência de infraestrutura logística adequada ao desenvolvimento 
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e escoamento da produção3. Apesar de as últimas décadas terem representado um movimento 

de constante transformação para o mercado de capitais brasileiro, ineficiências nestes demais 

campos continuam sendo entrave ao desenvolvimento econômico e social do País.  

O desenho institucional e as ferramentas que propiciam a confiança nas instituições do 

mercado de valores mobiliários, como ambiente que propicia transações economicamente 

eficientes e juridicamente seguras, são tidos como relevantes ao progresso4, sendo esta a 

finalidade da regulação e, por consequência lógica, o interesse público que deve orientar os atos 

praticados pelos agentes públicos incumbidos de exercer as atividades regulatórias.  

Ao que interessa a este trabalho, propõe-se fazer uma análise crítica sobre o desenho 

institucional e normativo da regulação do mercado de capitais brasileiro, com um recorte 

específico sobre a atuação sancionadora, entendida como instrumento de atuação estatal 

destinado ao alcance do interesse público mencionado.  

 Trata-se de um tema que tem gerado intenso debate no meio acadêmico do Ocidente 

desde o início deste século, em virtude dos escândalos das fraudes contábeis de Enron e 

WorldCom em 2001 e 2002 e das crises financeiras de 2007 e 2008, nos EUA, os casos 

Dieselgate, Boeing e dos opioides, e mais recentemente no Brasil por ocasião dos episódios de 

corrupção revelados envolvendo companhias abertas na década passada.  

O problema de pesquisa objeto desta dissertação é, portanto, avaliar se o desenho 

institucional sancionador e as ferramentas de sanção disponíveis e utilizadas pela CVM, que se 

submetem à revisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN e ao 

controle do Poder Judiciário, se revelam adequados para proteger efetivamente o bem jurídico 

a que a regulação se dispõe tutelar e, assim, alcançar o interesse público que a justifica.  

A partir de uma análise descritiva da evolução do modelo regulatório brasileiro nesse 

setor, bem como das normas, em sentido amplo, que orientam a sua atividade sancionadora, 

foca-se em identificar, a partir da crítica, alguns pontos desse desenho institucional e normativo 

que apresentem distorções e estejam em desconformidade com um modelo sancionador mais 

 
3 Esses fatores representam o “custo Brasil” e têm relevância para o desenvolvimento do mercado de valores 
mobiliários brasileiro, até porque, diante do fenômeno da globalização, o fluxo de capitais entre mercados de 
diversos países praticamente não enxerga fronteiras. Dado que o interesse maior do investidor costuma ser a 
maximização de rendimento e a preservação de seu capital, a depender de seu perfil de risco, o investimento 
tenderá a ser direcionado ao ativo que lhe ofereça o melhor risco-retorno. 
4 “Trade does exist, even in stateless societies. Yet, as emphasized earlier, the inability of societies to develop 
effective, low-cost enforcement of contracts is the most important source of both historical stagnation and 
contemporary underdevelopment in Third World.” (Tradução livre: a troca existe até mesmo em sociedades 
desprovidas de Estado. Entretanto, como antes enfatizado, a inabilidade das sociedades em desenvolver 
mecanismos baratos e eficientes de cumprimento de contratos é a mais importante fonte de estagnação histórica 
e subdesenvolvimento contemporâneo no Terceiro Mundo” (NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional 
Change and Economic Performance. Cambridge University Press. 1990. p. 54). 
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adequado à proteção efetiva do bem jurídico tutelado, que, como dito acima, é a eficiência do 

mercado e a confiança de seus pretensos e potenciais participantes. Este estudo não tem a 

pretensão de esgotar tão vasto tema, muito menos de propor uma fórmula ideal e infalível.  

O problema de pesquisa é desmembrado nos seguintes questionamentos: 1) Em que 

consiste a atividade sancionadora e qual a sua função? 2) Quais limites devem ser observados 

para o bom desempenho da atividade sancionadora? 3) O desenho institucional em que está 

inserida a CVM, o seu normativo processual e a sua atuação sancionadora são adequados à 

proteção do bem jurídico que se visa tutelar? 4) Caso negativo, que ajustes se revelam 

necessários para conformar a atividade sancionadora do mercado de valores mobiliários à sua 

finalidade?  

  A metodologia adotada neste estudo consiste na análise descritiva de vasto material 

doutrinário, normativo e jurisprudencial relacionado à evolução do mercado de capitais 

brasileiro e da sua regulação, em especial o seu desenho institucional e a disciplina do processo 

administrativo sancionador, que inclui, mais recentemente, em seu bojo a consensualidade 

administrativa. 

Esta dissertação espera, assim, ainda que de forma tímida, contribuir para uma melhor 

compreensão da atividade sancionadora estatal no mercado de capitais brasileiro e inclusive 

sugerir modificações que possam torná-la mais eficiente e equilibrada.  

O ponto de partida, que será abordado no primeiro capítulo, consiste na análise das 

razões para regular tal mercado e descreverá a evolução dessa regulação no Brasil, culminando 

no aprimoramento do arcabouço legal das sociedades anônimas e na criação da CVM.  

O segundo capítulo faz um exame mais preciso sobre a atividade sancionadora como 

elemento fundamental da regulação e contém uma análise descritiva sobre a função dessa 

atividade, passando pelas teorias desenvolvidas com vistas ao alcance eficiente de sua 

finalidade. 

Faz-se, no terceiro capítulo, uma análise descritiva que visa a compreender os limites 

impostos ao Estado no exercício da atividade sancionadora e a sua importância, como um 

enfoque especial sobre conformação dessa atividade com a ordem jurídica, como forma de 

alcance efetivo de sua finalidade regulatória.  

O quarto capítulo foca especificamente sobre o processo sancionador no mercado de 

capitais. Nele se descreve o atual arcabouço legal atinente à regulação desse mercado, o seu 

desenho institucional e normativo e a estrutura organizacional e dinâmica de atuação da CVM 

e CRSFN. Também se desenvolve no quarto capítulo uma análise descritiva e crítica sobre 

algumas imperfeições constantes desse desenho institucional e normativo, com especial ênfase 
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à própria atuação sancionatória desses dois órgãos na prática, bem como sugestões de melhoria 

no desenho normativo e institucional que podem contribuir com uma atividade sancionadora 

eficiente e justa.  

Finalmente, o último capítulo realizará uma exposição sucinta dos principais aspectos 

analisados e das conclusões obtidas para responder às perguntas formuladas no problema de 

pesquisa deste trabalho. Frise-se, desde logo, que esta dissertação não tem a pretensão de propor 

uma fórmula regulatória indefectível que seja capaz de resolver os problemas da tutela dos 

investidores do mercado de capitais, mas tão somente visa contribuir com o aprimoramento da 

atividade sancionatória no mercado de capitais. 
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1 A REGULAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 
 
1.1 Por que regular? 
 

 
A resposta a essa pergunta requer, por evidente, compreender o significado do que seja 

“regular” e, ainda, de “mercado de valores mobiliários”, que também chamamos de “mercado 

de capitais”, sendo aqui adotado como sinônimo.  

Regular é muito mais que estabelecer regras com vistas ao alcance de uma determinada 

finalidade; abrange também a fiscalização e a imposição do implemento de tais regras por 

aqueles a quem elas se destinam.  

Há quem identifique os seguintes elementos ou significados para definir o termo 

regulação: conjunto de comandos normativos; influência estatal deliberada a influenciar o 

comportamento de terceiros; e mecanismo de controle social, determinado por comandos 

estatais ou não estatais5. Para Egon Bockmann Moreira, "quem fixa as regras visa que o sujeito 

regulado mude seu comportamento natural”6.  

Já o mercado de valores mobiliários consiste num ambiente ou sistema em que são 

negociados “valores mobiliários”, que são espécies de ativos ou títulos compreendidos no rol 

definido pelo art. 2º da Lei 6.385/767, conforme alterada, quais sejam, entre outros: ações, 

debêntures e bônus de subscrição; cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de 

desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos acima; certificados de depósitos de 

valores mobiliários, tais como, Brazilian Depositary Receipts – BDRs; cotas de fundos de 

investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento; notas comerciais; contratos 

futuros, opções; instrumentos derivativos; contratos de investimento coletivo. 

O mercado de valores mobiliários é um subsistema do sistema financeiro – ao lado do 

mercado de crédito, do mercado monetário, do mercado cambial e do mercado de seguros8.  

 
5 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation. 2.ed. Londres: Oxford, 
University Press, 2012, p. 2-3. Também citado por: WELLISCH, Julya Sotto Mayor, Mercado de capitais: 
fundamentos e desafios. São Paulo: Quartier Latin, p. 32-33. , 2018.  
6 MOREIRA, Egon Bockmann. Qual é o futuro do direito da regulação no Brasil? In Direito da regulação e 
políticas públicas. Organizadores: Carlos Ari Sundfeld e André Rosilho. Editora Malheiros, p. 111, 2014.  
7 BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Dispõe sobre o mercado de valores 
mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. Brasília: Congresso Nacional, 1976. Disponível em: <  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6385.htm>. Acesso em: 25/01/2022. 
8 CAVALI, Marcelo Costenaro. Manipulação do mercado de capitais: fundamentos e limites da repressão penal 
e administrativa, São Paulo: Quartier Latin, 2018. p. 103-104. 
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O sistema financeiro, por sua vez, pode ser entendido como um sistema no qual os 

agentes deficitários (que gastam mais do que poupam) tomam, pela modalidade de empréstimo 

ou de investimento, os recursos dos agentes superavitários (que poupam mais do que gastam).  

A função do sistema financeiro é prover a todos esses agentes os canais adequados 

para permitir, do lado do agente deficitário, a tomada de recursos e, do lado do poupador, a 

alocação de seus recursos, geralmente com a finalidade de obtenção de renda ou lucro9.  

Trata-se de um sistema extremamente dinâmico no qual foram surgindo diversos 

agentes distintos, cada qual desempenhando uma função ou atividade específica atrelada a essa 

simples alocação de recursos.  

No âmbito dessa atividade e com vistas a exercer um papel central de facilitador desse 

mercado, surgiu a figura do banco ou da instituição financeira, o que se deu em período 

concomitante ao surgimento da moeda. A atividade bancária resume-se à função de captar 

recursos dos superavitários e, como se fossem donos desses recursos, emprestá-los aos 

deficitários, mediante a cobrança de taxa, chamada também de juros ou de spread bancário10.  

Enquanto o objetivo maior do sistema financeiro é transformar a poupança em capital 

produtivo, o mercado de valores mobiliários, como subsistema daquele, pode ser definido como 

o ambiente que permite canalizar a poupança de determinados agentes na subscrição ou 

aquisição de participação societária ou valores mobiliários emitidos por uma companhia, entre 

outros veículos, com vistas a direcionar os recursos investidos na atividade produtiva ou na 

consecução do empreendimento e, em contrapartida, obter retorno ou rentabilidade do seu 

investimento, gozando de participação no resultado financeiro ou no lucro gerado pelo 

empreendimento e também da possibilidade de valorização de seu patrimônio em caso de 

sucesso do empreendimento em questão11. Por guardar essa característica, essa modalidade de 

investimento é considerada de risco, elemento essencial dessa relação, representada pela 

 
9 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
capitais - regime jurídico. 4ª edição. São Paulo: Quartier Latin, p. 27 et seq,  2019.  
10 O Art. 17 da Lei n. 4.595/1964 considera instituição financeira “as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que 
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.”  
11 “A função econômica essencial do mercado de capitais é a de permitir às empresas, mediante a emissão 
pública de seus valores mobiliários, a captação de recursos não exigíveis para o financiamento de seus projetos 
de investimento ou mesmo para alongar o prazo de suas dívidas; como não se tratam de empréstimos, a 
companhia não está obrigada a devolver os recursos aos investidores (exceto no caso de debêntures ou de 
commercial papers, que também integram o mercado de capitais), mas, isto sim, de remunerá-los, sob a forma de 
dividendos, caso apresente lucros em suas demonstrações financeiras. Daí decorre a natureza do mercado de 
capitais como um mercado de “risco”, uma vez que os investidores não têm qualquer garantia quanto ao retorno 
de seus investimentos, que dependerá dos resultados do empreendimento econômico desenvolvido pela 
companhia.” (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de capitais e 
regime jurídico. 2ª Ed. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar. 2008, pp. 8-9). 
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congregação de esforços, de um lado, e de recursos, do outro, com vistas a gerar riqueza. 

Diferencia-se, por isso, da relação de crédito e, por essa razão, exige um regramento jurídico e 

regulação próprios.  

A partir dessa definição de mercado de valores mobiliários e compreendendo a sua 

função econômica, cabe-nos agora entender os motivos ensejadores da regulação desse 

mercado.  

Para tanto, fundamental compreender que a regulação é geralmente empregada como 

meio de correção de imperfeições de mercado com vistas ao alcance do interesse público (public 

interest doctrine), podendo também ser utilizada como mecanismo de manutenção ou obtenção 

de poder por determinados grupos de interesses (interest groups doctrine), com vistas a criar 

ou manter privilégios12. 

As falhas de mercado podem ser as mais diversas, sendo que as falhas mais tradicionais 

reconhecidas pela doutrina econômica são as seguintes: os monopólios (naturais ou de fato); os 

lucros inesperados; as externalidades; as assimetrias ou déficits informacionais; a 

universalidade e continuidade de serviços; as práticas anticoncorrenciais; os bens públicos; o 

abuso do poder econômico; a escassez de recursos; e a coordenação e racionalização13. 

Feitas essas considerações e reconhecendo-se a existência de falhas que são inerentes 

ao mercado de capitais, são claras as razões pelas quais o bom funcionamento desse mercado 

exige a intervenção regulatória do Estado, cujo papel consiste, em atendimento ao interesse 

público, permitir o desenvolvimento e a segurança desse mercado para que ele funcione de 

maneira eficiente e sirva de instrumento de promoção de trocas, produção de riqueza e 

crescimento econômico. 

Uma primeira falha considerável identificada num mercado de valores mobiliários sem 

regulação é o alto custo inerente à capacidade de indivíduos e empresas que se encontram 

dispersos conseguirem se organizar para realizarem negócios de forma eficiente.  

Os custos de transação que se verificam em relações bilaterais e desorganizadas são 

propensos a dificultar a alocação eficiente de recursos entre os agentes econômicos, reduzindo 

 
12 A literatura econômica aceita o primeiro motivo (interesse público) como a justificativa técnica legítima para 
regular. Para Ogus, “o caso clássico de intervenção regulatória com vistas ao alcance do interesse público se dá 
quando a falha de mercado é acompanhada da falha da lei privada”. Tradução livre para o seguinte trecho: 
“When, then, ‘market failure’ is accompanied by ‘private law failure, of the kind described above, there is a 
prima facie case for regulatory intervention in the public interest.” (OGUS, Antony. Regulation: legal form and 
economic theory. Portland Oregon: Oxford. 2004, p. 30). 
13 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding regulation: Theory, strategy, and 
practice. Second Edition. Oxford. 2012. pp. 15-22.  
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as chances de identificação e aproximação entre agentes que tenham interesses complementares 

e com potencial de realizar transações entre si.  

Trata-se também de um mercado no qual não apenas interessa o encontro entre o 

agente deficitário (a emissora) e o agente superavitário (o investidor), viabilizando o 

investimento primário ou a subscrição de valores mobiliários; interessa sobretudo a 

identificação de agentes interessados nas trocas secundárias, ou seja, na venda ou aquisição de 

valores mobiliários já existentes no mercado. Isso aumenta a atratividade desse ambiente de 

troca para o investidor e o torna mais eficiente, ao permitir a liquidez (desinvestimento) dos 

valores mobiliários adquiridos e, em consequência, a redução dos custos de captação da 

empresa emissora. 

Outra falha característica do mercado de capitais diz respeito à assimetria 

informacional entre emissora e investidores ou até mesmo entre investidores. A imposição de 

regras atreladas à informação é de fundamental importância para o bom funcionamento do 

mercado dado que existe uma assimetria informacional relevante entre, de um lado, emissora 

(e sua administração) e, de outro, investidores. A qualidade de informação disponibilizada 

publicamente pelo respectivo emissor e pelas partes que possam exercer alguma influência 

sobre ele ou sobre os seus negócios é condição fundamental ao bom funcionamento do mercado.  

Erige-se desse conceito o princípio do full disclosure, entendido como a obrigação de 

o emissor revelar ao mercado as informações relacionadas aos seus negócios de forma 

equitativa. Esse princípio funda-se na ideia de que o valor de cada valor mobiliário negociado 

no mercado reflete as informações disponíveis ao público, de modo a não haver qualquer 

assimetria informacional entre aqueles que nele investem. Busca-se, assim, evitar que uma parte 

mais bem informada (que tenha a posse de informação não divulgada ao mercado) se valha 

dessa assimetria para atuar numa ponta de negociação (compradora ou vendedora) e auferir 

vantagem em detrimento da outra ponta (vendedora ou compradora) menos informada.  

A partir do cumprimento do full disclosure, fica a critério do investidor analisar a 

informação que o emissor disponibilizar ao mercado e avaliar, por meio do uso de seus próprios 

critérios, se o preço de um dado valor mobiliário está sendo negociado num patamar adequado 

e se valer das oportunidades que o mercado possa lhe oferecer, caso avalie o ativo de forma 

diversa do patamar de preço praticado no mercado.  

Garantindo-se a adequada informação ao público investidor como um todo, a cotação 

de mercado de um dado valor mobiliário revelar-se-á eficiente, eis que corresponderá sempre 

ao valor determinado pelo investidor que melhor o avaliar. Por outro lado, caso o princípio do 

full disclosure não seja cumprido, o valor de mercado de determinado valor mobiliário tende a 
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apresentar uma distorção, decorrente do fato de que tal cotação potencialmente não leve em 

consideração a informação suprimida.  

Marcelo Costenaro Cavali, em importante obra que resultou de sua tese de doutorado, 

ressalta a importância de se confiar nas informações internas dos emissores que são repassadas 

aos investidores:  

 
 

Os investidores não possuem controle permanente sobre as atividades da 

companhia, podendo acompanhar o desenvolvimento das atividades sociais 

apenas através das informações que lhe são repassadas.  

 

Por isso é essencial a confiabilidade das informações internas que são 

repassadas aos investidores sobre todos os aspectos que possam influenciar o 

seu investimento, tais como a saúde financeira da companhia, a previsão de 

resultados futuros, o mercado em que opera e os concorrentes que dele 

participam, as contingências que possam comprometer os resultados e a 

competência dos administradores. Daí que o regime de divulgação de 

informações (disclosure) seja muito mais rígido do que aquele aplicável a 

companhias fechadas.14 

 

 

A mera possibilidade de assimetria informacional entre os próprios investidores – 

embutido, nessa possibilidade, o risco de que alguém que conheça informação relevante15 e 

privilegiada sobre a emissora se utilize dessa informação para negociar no mercado secundário 

e obtenha vantagem sobre a contraparte que não dispuser da mesma informação – configura 

uma posição de barganha desigual entre agentes que transacionam entre si.  

 
14 CAVALI, Marcelo Costenaro. Op. Cit. p. 123. 
15 A definição de “informação relevante” consta do art. 2º da Resolução CVM 44/2021: “Considera-se relevante, 
para os efeitos desta Resolução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou 
dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-
administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa 
influir de modo ponderável: I – na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles 
referenciados; II – na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; ou III 
– na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários 
emitidos pela companhia ou a eles referenciados.” - Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/resolucao-cvm-n-44-de-23-de-agosto-de-2021-
340157281#:~:text=%C2%A7%202%C2%BA%20Caso%20a%20CVM,e%20o%20divulgar%20na%20forma > 
Acesso em: 24/01/2022. 
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Uma terceira falha que pode ser verificada no mercado de valores mobiliários refere-

se ao abuso do poder econômico que pode ser exercido pelo acionista controlador da emissora 

ou qualquer acionista que venha, de alguma forma, exercer influência relevante sobre ela, 

sobretudo na administração de seus negócios.  

Finalmente, uma quarta falha que pode ser verificada nesse mercado refere-se à 

possibilidade de monopólio. Exemplo de monopólio no mercado de capitais é aquele que venha 

a ser exercido por instituições intermediárias do mercado ou até mesmo pelo próprio ambiente 

onde ocorrem as negociações, como é o caso da bolsa de valores, que podem exercer uma 

espécie de monopólio natural sobre determinada classe de ativos e localidade.  

Diante da ameaça de tantas possíveis falhas e da reconhecida importância de um 

mercado de capitais robusto para o desenvolvimento econômico de um país1617, cabe ao Estado 

intervir, criando normas que proporcionem a proteção aos investidores e impeça ou mitigue 

essas falhas.  

A atividade regulatória do Estado, nas palavras de Gustavo Binenbojm, consiste, 
assim, em:  

 
sugerir possíveis medidas para a sua correção ou mitigação, como que 

reorientando os agentes econômicos por meio de incentivos a comportamentos 

que simulem as condições ideias de um mercado perfeito ou, ao menos, que 

sejam aptas a minorar os efeitos indesejáveis das falhas e a produzir resultados 

desejáveis.18  

 
 

A regulação do mercado de valores mobiliários é, portanto, uma necessidade, que visa 

a garantir a higidez e segurança desse importante instrumento de promoção da atividade 

 
16 Mercados são importantes para tornar a troca econômica eficiente; conquanto não sejam fruto natural 
resultante das relações econômicas intersubjetivas que espontaneamente aparecem na sociedade, são estruturas 
que permitem a livre escolha, entre vários oferecidos, de bens que atendam a [sic] necessidades das pessoas. 
Mercados são tantos quantos sejam os núcleos de normas que regem a produção e a circulação de bens; não há 
como concebê-los fora do sistema normativo que os disciplina e os faz o que são, diz Natalino Irti (Lórdine 
Giuridica del Mercato – Libri del Tempo, Editori Laterza, 1998, p. 39). Segundo Irti, mercados resultam de 
decisões políticas e de normas jurídicas que os modelam. Cabe, pois, ao Direito conformar, desenhar, definir 
mercados.” (SZTAJN, Rachel. Regulação e o mercado de valores mobiliários. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, no. 135, Jul, 2004, p. 136) 
17 “The security of property rights and the development of the public and private capital market were 
instrumental factors not only in England’s subsequent rapid economic development, but in its political 
hegemony and ultimate dominance of the world.” (NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change and 
Economic Performance. Cambridge University Press. 1990. p. 139).  
18 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: Transformações político-jurídicas, 
econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016. p. 240.  
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produtiva, da livre iniciativa, da criação de empregos, da geração de riqueza, enfim, do 

desenvolvimento econômico.  

Isso não autoriza, entretanto, que o Estado regule sem cautela e sem observar o 

interesse público que orienta a sua atuação. Para tanto, deve o Estado observar os princípios e 

as normas que compõem o ordenamento jurídico, em conformidade com as concepções 

doutrinárias mais atuais. Caso não obedeça o tal dever de cautela, a atividade regulatória terá o 

efeito de produzir novas externalidades negativas, ao invés de corrigir as falhas de mercado, 

impactando negativamente e trazendo custos aos agentes econômicos, em prejuízo à livre 

iniciativa.    

Com vistas a compreender melhor o tema e a forma como a regulação se desdobrou 

no Brasil, passemos, então, à análise do histórico de regulação do mercado de valores 

mobiliários brasileiro. 

 
 
1.2 Evolução da regulação do mercado de capitais no Brasil 
 
 

No Brasil, o mercado de valores mobiliários passou a chamar a atenção do Estado 

apenas em 1964, no início do período militar, mais precisamente na gestão de Castelo Branco. 

Na ocasião, Roberto Oliveira Campos e Otávio Gouveia Bulhões, que integravam o então 

Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, capitanearam a elaboração do 

Programa de Ação Econômica do Governo - PAEG. O desenvolvimento do mercado de capitais 

brasileiro era considerado pelos integrantes daquele governo como um dos pilares do 

crescimento econômico. 

A promoção desse mercado demandaria uma forte atuação do Estado no 

desenvolvimento de uma política pública que pudesse fomentar o investimento privado e na 

concepção de um desenho institucional que englobasse: (I) a criação de um arcabouço jurídico 

atinente ao modelo de organização e funcionamento das companhias que trouxesse segurança 

ao investidor; e (II) uma arquitetura de mercado formada por diferentes atores, cada qual com 

funções distintas, e uma estrutura regulatória que permitisse orientar e fiscalizar adequadamente 

os agentes e as transações realizadas. 

A missão de tal programa era aperfeiçoar o sistema financeiro e do mercado de capitais 

brasileiro e ensejou a promulgação da Lei 4.595/1964, que se destinava a estruturar o sistema 
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financeiro nacional, composto pelos então recém-criados Conselho Monetário Nacional - CMN 

e Banco Central do Brasil - BCB19.  

Logo no ano seguinte, foi sancionada a Lei 4.728/1965 que modernizou o sistema 

financeiro nacional e fixou as bases institucionais para a organização jurídica e desempenho 

das atividades abrangidas pelo referido sistema. Entre os feitos da Lei 4.728/1965, encontra-se 

a profunda modificação imposta aos corretores de valores mobiliários, cuja atividade deixou de 

ser considerada de serviço público para ser predominantemente de caráter empresarial, 

deixando de ter as regalias do Estado, e a modificação da estrutura das bolsas de valores20.  

Sob o regime que vigorava anteriormente, estabelecido pela Lei 2.146/1953, 

revogada pela referida lei de 1965, “as bolsas eram consideradas como órgãos auxiliares do 

poder público; (...) cuja função seria a de (...) fiscalizar o lançamento de valores mobiliários 

quando subscritos pelo público”21. Apesar de criadas por lei, as bolsas de valores não 

configuravam órgãos da administração direta, mas uma espécie de tabeliães de notas, entidades 

de direito privado, dotadas de algum poder regulatório.  

Com a promulgação da Lei 4.728/1965, as bolsas de valores passaram a assumir, 

no Brasil, o modelo que vigorava nos EUA. A partir de então, elas deixaram de ser apenas o 

nome que designava o local das operações de títulos governamentais e se tornaram entidades 

exclusivamente dedicadas às operações com valores mobiliários emitidos por sociedades 

anônimas. A Lei 4.728/1965 conferiu às bolsas de valores autonomia administrativa, financeira 

e patrimonial (personalidade jurídica) e as colocou sob a supervisão do BCB, de acordo com a 

regulamentação expedida pelo CMN. 

Convidado a vir ao país para prestar assistência ao governo brasileiro na regulação 

do mercado em 1965, Norman S. Poser, funcionário da SEC, narrou a experiência brasileira em 

artigo publicado sobre o assunto e fez uma distinção relevante sobre o objetivo da regulação 

lançada no Brasil e o daquela lançada três décadas antes nos EUA. 

 
 

 
19 Com a criação desses órgãos, extinguiu-se a Superintendência da Moeda e do Crédito, que havia sido 
instituída em 1945 para controlar o mercado monetário brasileiro, e retirou-se a formulação da política monetária 
do Banco do Brasil, outorgando-a ao CMN. Também no âmbito do PAEG foi sancionada a Lei 4.506/1964, que 
instituiu a Sociedade de Capital Aberto e isentou de tributos a distribuição de lucros de tais sociedades.  
20 Antes da Lei 4.728/1965, aqueles que exerciam a atividade de corretagem gozavam de cargos vitalícios e 
hereditários, o que os autores da Exposição de Motivos da Lei n. 4.728/1965 consideravam “um regime que 
conspira contra o senso de responsabilidade e contra o ânimo da eficiência”. A partir daí, os corretores 
passaram a se organizar em sociedades corretoras que se sujeitavam à fiscalização do BCB. 
21 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. A natureza jurídica das atividades das Bolsas de Valores. Rev. Adm. Empr. 
Rio de Janeiro, 26, p. 9. 
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A legislação dos Estados Unidos foi emitida para proteger investidores e, 

talvez secundariamente, a economia nacional dos abusos relacionados à 

compra e venda de ativos. (...) O programa brasileiro, por outro lado, é 

desenhado principalmente para desenvolver e construir os mercados, e a 

proteção dos investidores é apenas um instrumento para alcance dessa 

finalidade. (tradução livre do trecho “The United States legislation was 

enacted to protect investors and, perhaps secondarily, the national economy 

from abuses related to the purchase and sale of securities. (…) The Brazilian 

program, on the other hand, is designed principally to develop and build the 

markets, and the protection of investors is only a means of attaining that 

goal.)22    

 
 

Para o representante da SEC, o maior desafio do Brasil era cultural, dado que não 

havia, no empresariado em geral, um senso de responsabilidade com os acionistas minoritários. 

Além disso, não havia confiança no então pouco desenvolvido mercado de capitais nacional, 

que era visto como um jogo aberto, sem muitas regras e suscetível a manobras fraudulentas e 

manipulações.  

A realidade brasileira daquela época era marcada pela ausência de restrições formais, 

tampouco informais (informal constraints23), que pudessem regrar o comportamento dos 

indivíduos no mercado de capitais. As práticas de manipulação de mercado e insider trading à 

época sequer geravam qualquer constrangimento ou restrição moral aos investidores atuantes 

no mercado de capitais de então, dado que, culturalmente, eram práticas aceitas como “parte do 

jogo”. O amadurecimento da cultura empresarial brasileira requeria uma estrutura regulatória 

mais atualizada e iniciativas que pudessem promover o mercado de capitais.  

A primeira dessas iniciativas foi o chamado “mecanismo 157” , que, nas palavras de 

Ary Oswaldo Mattos Filho e Viviane Muller Prado, consistia num sistema por meio do qual “o 

contribuinte investia parte dos valores devidos a título de imposto de renda nos fundos fiscais - 

Fundos 157”, os quais, “por sua vez, aplicavam os recursos em empresas que preenchiam os 

requisitos previstos na legislação, denominadas empresas 157”24.  

 
22 POSER, Norman S., Securities regulation in developing countries: the Brazilian experience. Virginia Law 
Review, vol. 52, p. 1282-1307, 1966.  
23 Conforme termo cunhado por Douglass North em NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change and 
Economic Performance. Cambridge University Press, p. 36-45, 1990. 
24 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo; MULLER PRADO, Viviane. Mercado de capitais no Brasil: Tentativas de 
desenvolvimento do mercado acionário brasileiro desde 1964. 
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Em síntese, por meio desse mecanismo, parte dos valores que seriam destinados ao 

pagamento de imposto de renda era destinado à aquisição de quotas de fundos, que, por sua 

vez, investiam tais recursos em companhias abertas. Trava-se, assim, de uma ferramenta de 

fomento ao mercado e, de algum modo, de reverter a cultura empresarial que predominava no 

Brasil, por meio de uma convivência mais assídua entre investidor e empreendedor:  

 

 
O mecanismo 157 foi pensado e nasceu na busca de ensinar o acionista 

controlador a conviver com o acionista de mercado e este último com o 

primeiro. Esta seria a dinâmica para se conseguir, além do crescimento 

econômico, o desenvolvimento de uma nova mentalidade econômica, na 

medida em que se propunha a criação de uma nova cultura de investimento, 

que não encontrava possibilidade somente na renda fundiária, tão inerente à 

nossa cultura secular.25  

 

Esse programa ganhou certa adesão dos contribuintes26 e passou por diversas 

mudanças e adaptações, tais como a definição dos empreendimentos que estariam aptos a 

receber os recursos dos contribuintes. Tratou-se, no início, de uma estratégia de captação 

primária por companhias abertas. Contudo, como não havia companhias suficientes que 

atendessem aos requisitos do programa em questão para lançar ofertas primárias de valores 

mobiliários, os recursos obtidos pelo Mecanismo 157 passaram a ser destinados ao mercado 

secundário, ou seja, para a compra e venda de ações e valores mobiliários que já estivessem em 

circulação no mercado, nas mãos de outros investidores, o que de certa forma conferiu liquidez 

aos valores mobiliários objeto do investimento.  

Sustenta-se que o Mecanismo 157 foi importante ao desenvolvimento do mercado de 

valores mobiliários brasileiro, por ter sido responsável pelo incremento de recursos 

consideráveis ao mercado que, não fosse tal mecanismo, acabariam tendo outra destinação27. 

Entretanto, a crítica que se fazia ao modelo institucional desse programa referia-se ao dirigismo 

 
25 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo; MULLER PRADO, Viviane. Op. Cit.  
26 De acordo com dados da época, 35 mil contribuintes utilizaram o Mecanismo 157 descrito acima em 1968 e 
no ano subsequente o número de quotistas chegava a 447 mil. Conforme os anos foram passando, a dedução do 
imposto de renda devido pelos contribuintes que optassem por esse investimento foi aumentando, passando de 
5% para 30% em 1979.  
27TRUBEK, David M.; GOUVEA VIEIRA, Jorge Hilário; SÁ, Paulo Fernandes de. O mercado de capitais e os 
incentivos fiscais. Rio de Janeiro: TN-APEC, p. 137, 1971. 
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estatal na escolha dos ativos objeto do investimento e a sua incapacidade de alterar a cultura 

societária então vigente.  

As companhias que abriram capital à época para receber recursos oriundos desse 

programa não tinham efetivo interesse em participar do mercado de capitais e em assumir 

obrigações informacionais e de pagamento de lucros aos acionistas do mercado, mas tão 

somente dele se aproveitaram. Revelava-se, assim, a outra face da regulação econômica, que 

também criava suas externalidades e novas falhas de mercado, tal como, no caso, a 

concentração de riqueza nas mãos daqueles que eram próximos do poder político, 

caracterizando a longa cultura política brasileira de compadrio (crony capitalism)28. A solução 

encontrada à época pelo governo brasileiro para estimular um novo mercado de capitais não se 

dissociava da nossa triste herança cultural brasileira, muito bem narrada pelo Ministro Luíz 

Roberto Barroso:  

 
 

Do período colonial herdamos três disfunções atávicas, que muitas gerações 

de brasileiros vêm procurando enfrentar: o patrimonialismo, que se manifesta 

na apropriação privada do espaço público; o oficialismo, que é a dependência 

absoluta do Estado para tudo o que é relevante, com certa infantilização da 

sociedade civil; e uma cultura de desigualdade, que gerou elites extrativistas 

sempre em busca de privilégios para si, e não de direitos para todos. Esse 

superdimensionamento do Estado foi uma característica marcante ao longo 

dos séculos e teve por consequência o desenvolvimento do preconceito e 

desconfiança em relação à livre iniciativa e ao empreendedorismo. A história 

demonstrou, no entanto, que, ao menos no atual estágio da condição humana, 

a iniciativa privada é melhor geradora de riquezas do que a atuação estatal. E 

sem geração de riquezas, não há como enfrentar a pobreza e a desigualdade. 

Parte da resistência em relação à iniciativa privada vem associada ao modo 

como o capitalismo se desenvolveu no Brasil ao longo do século XX.29  

 
 
Verifica-se, assim, que a primeira grande iniciativa regulatória vivenciada pelo 

mercado de capitais brasileiro se deu por meio de uma estratégia fiscal, a qual exigiu um 

 
28 Vide MUNHOZ, Eduardo Secchi, “Influência do patrimonialismo na sociedade anônima – importância dos 
mecanismos privados de efetivação dos deveres do acionista controlador e dos administradores” in Lei das S.A. 
em seus 40 anos / organização Alberto Venancio Filho, Carlos Augusto da Silveira Lobo, Luiz Alberto Colonna 
Rosman – 1ª ed, Rio de Janeiro: Forense,  pp. 129-156, 2017. 
29 Trecho do prefácio de autoria do Ministro Luíz Roberto Barroso à obra de Marcelo Costenaro Cavali. 
(CAVALI, Marcelo Costenaro. Op. Cit. p. 23).  
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considerável esforço por parte do governo brasileiro na edição de normas com vistas a 

incentivar o desenvolvimento do mercado de capitais.  

Apesar de representar uma iniciativa que tenha mudado de patamar o volume dos 

recursos investidos no mercado, tal programa não atacou as ineficiências e falhas do mercado 

de capitais nacional e não foi exitoso em conquistar a confiança do investidor. O aprimoramento 

das regras para proteção dos investidores e um arcabouço regulatório que fosse capaz de corrigir 

as falhas informacionais tanto no ambiente de mercado quanto por parte das emissoras era 

medida que se impunha para garantir essa tão almejada confiança necessária ao crescimento do 

mercado de capitais, ferramenta tida como de especial importância ao progresso econômico30.  

A falta de confiança do investidor é inerente a dois fatores principais: confiança na 

gestão da companhia emissora; e, finalmente, confiança na higidez e eficiência do mercado. O 

primeiro fator (confiança na gestão da companhia) está atrelado à “relação de agência” que 

existe entre, de um lado, a figura do “principal” – aquele que delega poderes –, e, de outro lado, 

o “agente” – i.e., aquele que recebe os poderes em confiança. Dessa relação de agência, surge 

uma infinidade de problemas, atrelados ao cumprimento pelo agente dos deveres que lhe são 

impostos com a finalidade, última, de zelar pelos interesses do “principal”. A relação de agência 

pode ser encontrada numa vasta gama de situações.  

O segundo fator é inerente ao que já foi exposto mais acima: a necessidade de o 

mercado de valores mobiliários ser considerado um local seguro para a realização de trocas 

equitativas e eficientes. Para tanto, é necessário que seja orientado ou regulado por normas que 

impeçam ou reduzam ao máximo a sua vulnerabilidade às falhas de mercado.  

A partir dessa constatação, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, por meio da 

Exposição de Motivos 14, determinou, em 1974, a elaboração de um anteprojeto de lei com a 

finalidade de reformar as sociedades anônimas e de uma lei que criasse regras e uma entidade 

especial com vistas a regular o mercado de valores mobiliários, retirando a competência que 

havia sido anteriormente dada ao BCB. Tais anteprojetos culminaram na promulgação da Lei 

6.385 e da Lei 6.404, popularmente conhecida como Lei das S.A., ambas em 1976.  

 
30 “Mercados são importantes para tornar a troca econômica eficiente; conquanto não sejam fruto natural 
resultante das relações econômicas intersubjetivas que espontaneamente aparecem na sociedade, são estruturas 
que permitem a livre escolha, entre vários oferecidos, de bens que atendam a [sic] necessidades das pessoas. 
Mercados são tantos quantos sejam os núcleos de normas que regem a produção e a circulação de bens; não há 
como concebê-los fora do sistema normativo que os disciplina e os faz o que são, diz Natalino Irti (Lórdine 
Giuridica del Mercato – Libri del Tempo, Editori Laterza, 1998, p. 39). Segundo Irti, mercados resultam de 
decisões políticas e de normas jurídicas que os modelam. Cabe, pois ao Direito conformar, desenhar, definir 
mercados.” (SZTAJN, Rachel. Regulação e o mercado de valores mobiliários. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, no. 135, Jul, 2004, p. 136) 
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A Lei das S.A. tratou de modernizar a forma de organização e as normas a serem 

seguidas pelas sociedades por ações ou anônimas, tanto as sociedades fechadas (isto é, sem 

valores mobiliários negociados no mercado), quanto aquelas emissoras de valores mobiliários 

negociados em mercado (as companhias abertas)31.  

O referido diploma legal instituiu uma estrutura a ser obrigatoriamente observada por 

todas as sociedades por ações e, endereçando os problemas decorrentes das “relações de 

agência”, criou uma série de deveres a serem cumpridos por administradores e acionistas 

controladores de companhias, com vistas ao atendimento do interesse da companhia, o qual 

tende a estar alinhado ao interesse legítimo do acionista, devendo, inclusive, a ele sobrepor.   

Além de instituir deveres de diligência a serem observados pelos administradores na 

condução dos negócios da companhia e do dever de agir com lealdade aos interesses da 

companhia, devendo se abster de agir em situações de conflito de interesse, a Lei das S.A. impôs 

aos administradores o dever de informar, em cumprimento ao princípio do full disclosure, com 

vistas a resolver a questão da assimetria informacional e, deste modo, permitir a fiscalização 

dos negócios da companhia pelo próprio investidor (acionista), o qual “é adulto o suficiente 

para, uma vez adequadamente informado, tomar as decisões econômicas que julgar mais 

convenientes”32.  

Já a Lei 6.385/1976 focou em disciplinar a organização do mercado de valores 

mobiliários e fiscalizar as atividades nele realizadas. Essa lei consagrou o modelo informacional 

do full disclosure, instituindo para as companhias abertas obrigações periódicas de divulgação 

de informação, de forma a dar maior segurança ao mercado secundário de valores mobiliários, 

garantindo o acesso a informações de companhias abertas por aqueles que não se enquadravam 

na condição de acionistas, o que visava a conferir mais liquidez aos valores mobiliários em 

questão e, assim, permitir o desenvolvimento do mercado como instrumento de financiamento 

da atividade produtiva por meio da aplicação da poupança popular.  

Mas, a grande inovação trazida pela Lei 6.385/1976 foi a criação da CVM que passou 

a exercer a regulação desse mercado, substituindo o BCB nesta função, cabendo ao CMN 

definir a política geral a ser implementada pela CVM.  

 
31 Eis o objetivo da Lei n. 6.404/76 revelado pela Exposição de Motivos n. 196/76: “criar a estrutura jurídica 
necessária ao fortalecimento do mercado de capitais de risco no País, imprescindível à sobrevivência da empresa 
privada na fase atual da economia brasileira. A mobilização da poupança popular e o seu encaminhamento 
voluntário para o setor empresarial exigem, contudo, o estabelecimento de uma sistemática que assegure ao 
acionista minoritário o respeito a regras definidas e equitativas, às quais sem imobilizar o empresário em suas 
iniciativas, ofereçam atrativos suficientes de segurança e rentabilidade.” 
32 WELLISCH, Julya Sotto Mayor, op. cit. p. 188.  
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Em obra publicada sobre a regulação do mercado de capitais brasileiro, fruto de sua 

dissertação de mestrado, Julya Sotto Mayor Wellisch identificou as seguintes diretrizes fixadas 

pela CVM, aprovadas pelo CMN, em que enfatiza que o papel do regulador não era examinar 

a qualidade dos negócios dos emissores de valores mobiliários, mas tão somente permitir aos 

investidores e ao mercado avaliar e precificar adequadamente as companhias a partir de uma 

ampla gama de informações a serem mandatoriamente disponibilizadas pelas companhias:  

 
 

Abrem-se duas grandes opções para a ação do órgão regulador, partindo-se do 

pressuposto de que as forças de mercado e os interesses particulares não são 

suficientes para assegurar a existência de um sistema de informações eficiente. 

A primeira é a de este determinar quais as companhias elegíveis para a 

captação de recursos junto ao público, a partir de sua própria análise das 

informações por elas fornecidas, expondo aos interessados as razões que 

nortearam sua decisão. A segunda, escolhida pela CVM, é a de não exercer tal 

julgamento de valor, zelando apenas pelo fornecimento adequado de 

informações, por parte das companhias, ao público investidor. Este, com base 

nos elementos colocados à sua disposição, tomará a decisão de adquirir ou 

não valores mobiliários por elas emitidos.  

 

A diretriz básica que orienta essa opção é a de exigir o encaminhamento de 

certas informações para registro junto ao órgão regulador, que, por sua vez, 

estabelece sistemas diretos e indiretos para fazer com que tais informações 

estejam disponíveis publicamente. Paralelamente, a entidade reguladora exige 

alguns compromissos por parte das companhias que captaram recursos no 

mercado, prevendo a manutenção de um determinado fluxo de informações 

para os investidores atuais e potenciais.33  

 
 
Esse modelo recepcionado pela regulação do mercado de capitais brasileiro exercia 

uma dupla função de proteção ao mercado, sendo a primeira atinente à redução dos custos de 

agência e a segunda relacionada ao processo de formação de preço de mercado dos valores 

mobiliários, que, com o nível adequado de informações, tenderia a ser mais eficiente, adequado 

e equitativo.   

 
33 WELLISCH, Julya Sotto Mayor, op. cit. p. 197-198. 
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As inovações da Lei 6.385/1976 não pararam por aí. Levando-se em consideração a 

participação de outros diversos atores e intermediários no mercado de capitais, a referida lei 

definiu as atividades que estariam sujeitas à regulação da CVM, que abrangiam a distribuição, 

a negociação e intermediação, a administração de carteira e a custódia de valores mobiliários, 

a auditoria de companhias abertas, os serviços de consultoria e análise, bem como a 

organização, o funcionamento e as operações de bolsas de valores, e bolsas de mercadorias e 

futuros.  

Essas atividades compõem o desenho institucional do mercado de valores mobiliários, 

cada qual com sua função, inclusive de gatekeeper34, com vistas a assegurar a acuidade das 

informações divulgadas, permitir o encontro entre investidores e a realização das operações de 

compra, venda e afins, bem como a procedimentalização de todas as etapas inerentes às 

transações de valores mobiliários, tais como a liquidação, a custódia e o depósito desses ativos.  

A exemplo disso, as bolsas de valores deixaram de ser órgãos auxiliares do BCB para 

serem associações civis reguladas e fiscalizadas pela CVM e auxiliares desta autarquia na 

regulação do mercado35. Essa foi a origem da competência reguladora das bolsas de valores36. 

Conferiu-se, assim, a elas papel de entidade autorreguladora, que consiste numa atividade 

privada originária, embora dotada de interesse público, fiscalizada pela CVM.  

Algumas mudanças institucionais ocorreram na estrutura regulatória do mercado de 

valores mobiliários de 1976 para os dias de hoje, com vistas a acompanhar as mudanças 

tecnológicas e as práticas verificadas no mercado, destacando-se a ampliação do poder de 

polícia da CVM prevista na Lei 9.457/1997 e o alargamento da sua competência, promovido 

pela Lei 10.303/2001, bem como a alteração da natureza jurídica da autarquia, o que será 

examinado neste trabalho logo mais adiante.  

 
34 “Os gatekeepers, como ressalta Haensel, são indivíduos ou instituições dotadas de qualificações 
especializadas, que se valem da confiança e da reputação adquiridas para assegurar, ao mercado de valores 
mobiliários e aos investidores, a conformidade ao ordenamento jurídico das operações que passarem por seu 
exame.” (WELLISCH, Julya Sotto Mayor, op. cit. p. 234). 
35 A esfera de competência fiscalizatória das bolsas de valores foi limitada ao acompanhamento de seus 
corretores associados nas operações nelas realizadas e nas companhias listadas nos mercados por elas 
administrados. As bolsas também passaram a gozar de competência regulatória sobre os investidores que 
participam das negociações de valores mobiliários realizadas nas suas plataformas. 
36 Nas palavras de Ary Oswaldo Mattos Filho: “Disto resultou uma nova figura, que não pertence ao campo 
tradicional de nosso direito administrativo, pela qual o ente privado é dotado de poder disciplinador sobre seus 
membros, comitentes que transacionem valores mobiliários em seus recintos, bem como sobre as sociedades 
cujos valores mobiliários sejam negociados em seus pregões.” (MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Op. Cit. p. 11.) 
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Nos termos do Parecer do Relator37 do seu projeto de lei na Câmara dos Deputados, a 

Lei 9.457/1997 tinha como objetivo proporcionar o fortalecimento do mercado de capitais de 

risco, a conciliação dos interesses envolvidos nas sociedades por ações e a busca do ponto de 

equilíbrio desejável nas relações entre a maioria e a minoria, visando, assim, melhorar o sistema 

adotado, que se baseia na efetiva responsabilidade do controlador da empresa e de seus 

administradores, na precisa definição dos direitos do minoritário e na ampla publicidade, o que 

ensejaria à CVM melhores condições para exercer a fiscalização que lhe cabe, na defesa das 

companhias, do minoritário, do crédito público e das instituições que atuam no mercado.  

As alterações promovidas pela Lei 10.303/2001 também foram no sentido de conferir 

maior proteção, sobretudo, informacional aos acionistas de companhias abertas e instituir regras 

que possibilitassem a participação mais ativa de minoritários na fiscalização e na governança 

das companhias. O referido diploma legal tipificou como crime uma série de condutas com 

vistas a proteger a higidez do mercado de valores mobiliários, entre as quais a realização de 

operações fraudulentas, o uso indevido de informação privilegiada (insider trading), exercício 

irregular de cargo, profissão, atividade ou função.  

Mais recentemente, em 2017, efetuou-se nova alteração ao arcabouço legal aplicável 

à regulação do mercado de capitais, com ênfase especial à atividade sancionadora. Em 13 de 

novembro de 2017, foi promulgada a Lei 13.506, cuja finalidade era viabilizar uma atuação 

mais efetiva da CVM nos processos administrativos sancionadores, possibilitando a autarquia 

aplicar medidas mais severas a infrações graves e, por outro lado, deixar de instaurar processos 

para os casos que, no seu entendimento, sejam de pouca relevância, baixa expressividade da 

lesão ao bem jurídico tutelado e nos quais couber a utilização de outros instrumentos e medidas 

de supervisão mais adequados.  

A Lei 13.506/2017 também trouxe inovações para a atividade consensual desenvolvida 

pela autarquia na condução do processo administrativo sancionador, com destaque para a 

instituição do Acordo Administrativo em Processo de Supervisão, por meio do qual pessoas 

naturais ou jurídicas passaram a poder confessar a prática de infrações às normas legais e obter 

redução de um terço a dois terços da pena aplicável ou até mesmo a extinção da ação punitiva.  

Como o mercado de capitais está sempre em constante transformação, as inovações na 

sua regulação formal não param por aí. Em 2020, foi lançada, por meio do Decreto 10.465 

 
37 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 622, de 14 de junho de 1995. Altera artigos da Lei nº 
6.404/76 que "dispõe sobre as sociedades por ações". Brasília: Câmara dos Deputados, 1995. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0li8tatjkhbcv3ayamyurtw3w29
129726.node0?codteor=1134628&filename=Dossie+-PL+622/1995>. Acesso em: 27/01/2022. 
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iniciativa com a finalidade de articular a regulação e fiscalização dos mercados financeiro, de 

capitais, de seguros, de previdência e de capitalização.  

Criou-se, por força do referido decreto, o Comitê de Regulação e Fiscalização dos 

Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização - Coremec, no 

âmbito do Ministério da Economia, competindo ao Coremec promover a articulação da atuação 

das entidades da administração pública que regulam e fiscalizam aqueles mercados com o 

objetivo de promover a estabilidade do sistema financeiro nacional, debater iniciativas de 

regulação e procedimentos de fiscalização, coordenar o intercâmbio de informações entre essas 

entidades e debater e propor ações coordenadas de regulação e fiscalização. Trata-se de uma 

iniciativa salutar de coordenação regulatória, mas ainda não é possível fazer qualquer exame 

crítico sobre ela.  

Feito esse breve apanhado da evolução da regulação do mercado de capitais no Brasil, 

passa-se, agora, ao exame da função da atividade sancionadora, de fundamental importância 

para a análise crítica objeto deste estudo.  

 
 

2 O PODER SANCIONADOR COMO FERRAMENTA DE REGULAÇÃO 

 

2.1 Aspectos Gerais 

 

Pode-se dizer que o nível de desenvolvimento de uma sociedade esteja atrelado ao 

cumprimento das normas jurídicas em vigor, por haver uma relação entre segurança 

institucional e risco. Quanto maior é a confiança no adequado funcionamento das instituições, 

menor será o risco. Quanto menor o risco, mais atraente será essa jurisdição para a celebração 

de negócios e a realização de investimentos.  

O não cumprimento de uma norma pode se dar por duas razões: (I) por erro, decorrente 

da ignorância da existência ou do conteúdo da norma, da desatenção ou do esquecimento; ou 

(II) por vontade deliberada do cidadão ou do administrado de não cumprir a norma38.  

O cumprimento das normas jurídicas também é influenciado por outros fatores, sendo, 

numa primeira ordem, aqueles atinentes aos aspectos formais e estruturais da norma jurídica e 

a sua capacidade de induzir o adimplemento voluntário pelos agentes econômicos e, finalmente, 

 
38 ELFFERS, Henk; HEIDJEN, Peter van der; HEZEMANS, Merlijn. Explaining regulatory non-compliance: A 
survey study of rule transgression for two Dutch instrumental laws, applying the randomized response method. 
Journal of Quantative Criminology, Dez 2003, Vol. 19, no. 4, pp. 409-439, 2003. 
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os que se relacionam à estratégia desempenhada pelo regulador para dar execução ao 

cumprimento da norma.  

A fim de permitir maior eficiência, a definição dessa estratégia deve ser precedida de 

uma reflexão sobre o bem jurídico a ser tutelado e uma análise do perfil do destinatário da 

norma.  

Atentando-se para o objeto deste estudo, já se viu que o mercado de capitais e o modelo 

institucional das companhias são ferramentas destinadas, em última análise, ao 

desenvolvimento econômico, ao promoverem transações eficientes que permitam, de forma 

difusa, a alocação da poupança popular no fomento das atividades produtivas.  

O interesse público que orienta a atuação estatal no mercado de capitais está relacionado 

à manutenção da capacidade do mercado de promover transações eficientes, coibindo falhas a 

ele inerentes e desvios de conduta dos seus participantes, a ponto de cativar a confiança do 

público investidor em geral. Pode-se dizer, assim, que a eficiência do mercado é, no caso, o 

bem jurídico a ser tutelado pelo Estado na regulação do mercado de capitais, que permite a 

obtenção da confiança popular nesse mercado, incrementando a sua eficiência.  

A estratégia adotada pelo legislador para tutelar esse bem jurídico pautou-se, como dito, 

na estruturação de um modelo institucional que vincula emissores de valores mobiliários e 

participantes do mercado, com vistas a reduzir distorções e coibir os abusos que se verificam 

no bojo das “relações de agência”, e foi aprofundada com a criação de regras destinadas a 

garantir o acesso de investidores a informações que sejam capazes de influenciar sua decisão 

de comprar ou vender valores mobiliários (seguindo o princípio do full disclosure) e a impedir 

práticas não equitativas e fraudulentas. 

Note-se, entretanto, que o mercado de capitais, por sua natureza, é dotado de um 

dinamismo que lhe é peculiar, seja em decorrência da constante inovação tecnológica que influi 

na forma como se operam as transações, seja em razão das múltiplas relações comerciais e 

jurídicas entre os seus participantes, a maioria delas realizadas com o auxílio de intermediários 

e sem a identificação de quem seja a respectiva contraparte, protegida de certa forma pelo 

anonimato. 

No bojo dos emissores de valores mobiliários, como é o caso das companhias, as 

relações jurídicas que ocorrem em seu seio interno (interna corporis) se operam por meio de 

atos de seus administradores, por vontade de seus órgãos societários e, ainda, em certos casos, 

sob a influência relevante de um acionista ou mais acionistas atuando em conjunto.  
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 Esse dinamismo, aliado à pluralidade de atores que interagem no mercado, exige do 

Estado uma maior dose de cautela para a regulação desse setor, que abrange a produção 

normativa e a fiscalização do cumprimento da norma.  

Incumbido da missão de regular esse mercado, o Estado deve ponderar sobre o desenho 

institucional que se revela mais adequado para permitir o desenvolvimento do mercado de 

capitais, sem ignorar que a regulação do setor somente alcançará sua finalidade se dotada de 

mecanismos que permitam a confiança perene de todos os seus participantes, a qual está ligada 

às noções de previsibilidade, segurança jurídica e de respeito à lei em sentido amplo.  

Constata-se um paradoxo que desafia a regulação do mercado de capitais: por um lado, 

a preservação de seu dinamismo é condição para manutenção de sua eficiência; por outro lado, 

o seu pleno desenvolvimento exige a confiança daqueles que dele participam. Assim, não 

somente a técnica de produção normativa, mas todas as etapas da regulação devem ser exercidas 

com manifesta coerência para superar essa tensão. 

Esse, contudo, não é o único desafio da regulação desse setor. Ela deve encontrar um 

ponto ótimo de equilíbrio, de forma que ela não se revele excessivamente onerosa para 

emissores de valores mobiliários e demais participantes do mercado, nem tampouco 

excessivamente omissa ou permissiva, de tal forma que mine a sua eficiência ou afete 

negativamente a confiança dos investidores, afugentando-os. 

Nesse aspecto, deve-se notar que as relações mercantis, nelas compreendidas, as 

relações societárias e os mercados financeiro e de capitais, são calcadas por uma constante 

tendência à inovação, exigindo, por isso, um arcabouço jurídico maleável, abrangido por 

conceitos muitas vezes importados de outras jurisdições.  

Há uma relação bem aparente entre, de um lado, o aparecimento e o desenvolvimento 

de formas de produção nas sociedades industriais e, de outro, a evolução de institutos de direito, 

tais como os tipos empresariais, que servem para atender as necessidades de empreendedores e 

de investidores. O dissenso reside em diagnosticar o que surgiu primeiro, se foi a prática 

mercantil que fez surgir a forma jurídica ou se foi a forma jurídica que permitiu o 

desenvolvimento da prática mercantil.  

Por tal razão e diante do dinamismo da vida mercantil, é necessário abrir o espaço para 

o aperfeiçoamento das ferramentas do mercado, entendido como o ambiente em que se realizam 

as trocas e negócios mercantis, e confirmação das proteções via regulação e judiciário, 

conforme optou o legislador brasileiro ao pensar no ferramental necessário ao desenvolvimento 

do nosso mercado de capitais.  
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O Estado brasileiro inspirou-se no modelo estadunidense para lidar com esses desafios 

e permitir o desenvolvimento do mercado de capitais. Como já dito, instituiu um regime jurídico 

que deve ser obrigatoriamente observado pelas companhias emissoras de valores mobiliários 

negociados no mercado, a Lei das S.A., e editou um diploma legal com regras a serem 

observadas pelos participantes do mercado, a Lei 6.385/76, criando uma autarquia especial, a 

CVM, com prerrogativa normativa para disciplinar as operações realizadas no mercado de 

capitais, com poder para emitir normas de regulamentação a determinados dispositivos da Lei 

das S.A., bem como com competência para fiscalizar o cumprimento da Lei das S.A., da Lei 

6.385 e das normas instituídas pela própria autarquia.   

Em acréscimo à prerrogativa fiscalizatória, a Lei 6.385/76 atribuiu à CVM competência 

para instaurar processo administrativo contra qualquer participante do mercado de valores 

mobiliários e de determinar a aplicação de sanção administrativa por meio de decisão de seu 

órgão colegiado, sujeita à revisão pelo CRSFN, órgão vinculado à estrutura do Ministério da 

Economia.  

Cuidou a lei em sentido estrito, concebida como instrumento democrático e de 

regulação, de construir e articular instituições, com vistas a fortalecer o mercado financeiro e 

assim, via de consequência, a economia nacional.  

Ao atribuir à CVM a competência sancionadora, a lei delegou à autarquia – ainda que 

de forma imperfeita, como se verá mais adiante neste estudo – a prerrogativa adjudicatória, 

estipulando obrigações e restringindo direitos, transformando aqueles imbuídos do julgamento 

administrativo em arquitetos de soluções normativas originais, muitas vezes em uma missão 

saneadora, aparando arestas, ou mesmo corrigindo erros e problemas postos pela própria 

legislatura, mas, em geral, definindo, com maior precisão e ao caso concreto, o alcance de 

conceitos jurídicos abertos.  

O desenvolvimento do mercado de capitais passou a estar, assim, fortemente ancorado 

no papel sancionador desempenhado pela CVM, cujo efeito ressoava para muito além de cada 

caso concreto, a ponto de transformar o precedente administrativo em verdadeira fonte 

normativa. Da atividade sancionatória da CVM, houve diversos avanços institucionais e 

regulatórios que, sem dúvida, contribuíram para o desenvolvimento do mercado de capitais 

brasileiro.  

Por mérito duplo do legislador – seja por utilizar a técnica de conceitos jurídicos abertos, 

seja por delegar competência ao órgão administrativo em questão –, a conjugação da atividade 

normativa à sancionadora permite ao regulador, no caso a CVM, conferir ao texto da lei o 

sentido que mais se apropria à realidade do momento.  
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Não se discorda aqui que o desenho institucional utilizado foi exitoso ao delegar a um 

órgão administrativo, dotado de capacidade técnica, a função de emitir normas e conformar o 

direito à realidade do mercado, evitando que a morosidade inerente ao processo legislativo 

formal ou ao próprio processo judicial impedisse o direito de acompanhar o ritmo das 

transformações das práticas vivenciadas no mercado de capitais.  

Esse desenho institucional, típico do novo Direito Administrativo brasileiro, calcado na 

ideia de Administração Pública policêntrica própria do modelo de agências reguladoras, 

propiciou a ressignificação do papel do precedente administrativo no Direito brasileiro, 

assumindo maior importância do que o sistema que lhe era tradicionalmente inerente na 

concepção clássica de civil law.  

Não obstante isso, o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro exige, para 

consecução do interesse público que orienta a regulação estatal, o constante aprimoramento do 

seu desenho normativo, o que requer a análise crítica da atuação e do arranjo institucional. 

Apenas assim será possível corrigir a tempo eventuais distorções oriundas do uso ineficiente de 

recursos públicos e privados e/ou de condutas arbitrárias e abusivas da Administração Pública. 

Como este estudo cinge-se à análise crítica da função sancionadora da CVM, serão 

abordados mais adiante os aspectos gerais inerentes ao processo administrativo sancionador e 

as ineficiências do desenho institucional atual da atividade punitiva daquela autarquia. Antes 

de entrar nesse tema, é fundamental avaliar a razão de existir da atividade sancionadora e os 

limites que restringem o exercício dessa atividade.  

 

2.2 Atividade administrativa sancionadora: conceito, função e outras considerações teóricas 

relevantes  

 

A compreensão da atividade administrativa sancionadora exige, como tarefa inicial, o 

delineamento conceitual de sanção e identificar a sua razão de existir ou simplesmente a 

definição de seu elemento teleológico.  

“Sanção administrativa” corresponde a uma punição conferida por autoridade 

administrativa com competência atribuída pela lei formal, em retribuição à prática de uma 

conduta proibida pela norma legal39.  

 
39 Concordamos, assim, com a definição de sanção conferida por Maysa Abrahão Tavares Verzola, que 
conceitua “sanção em sentido estrito, como um prejuízo imposto pela norma em oposição à conduta 
antijurídica, e não em sentido amplo, que também abarca a noção de sanção premial, ou seja, um benefício 
estabelecido por lei como consequência de seu cumprimento”. (VERZOLA, Maysa Abrahão Tavares. Sanção no 
direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 45) 
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Em linha com esse conceito, a sanção pode tomar a forma de medida restritiva de 

direitos (suspensão ou impedimento do exercício de atividade regulamentada por certo período 

ou determinação de cessação de determinada prática, perda de autorização para exercício de 

atividade), imposição de obrigação de cunho pecuniário (multa) ou de obrigação de fazer.  

Fábio Medina Osório, em obra dedicada ao tema, identifica “o efeito aflitivo da medida” 

como “elemento objetivo da sanção administrativa, do próprio conceito de ‘sanção’, de ‘pena’, 

empiricamente considerada, porque representa o sofrimento e a dor, o mal imposto ao infrator”. 

Para ele 

 

 

Sanção é um mal, um castigo, e, portanto, implica um juízo de privação de 

direitos, imposição de deveres, restrição de liberdades, condicionamentos, 

ligados, em seu nascedouro e existência, ao cometimento (comprovado) de 

um ilícito administrativo40.   

 

 

O poder sancionador do Estado está inserido em sua capacidade reguladora, tendo a 

sanção algumas finalidades que vão além da mera retribuição punitiva do agente infrator.  Serve 

a sanção como ferramenta dissuasória, de prevenção da prática de conduta ilícita,  que se 

manifesta: 

 
 

“i) pela função informativa do que está proibido fazer; ii) pelo reforço, no seio 

social, da confiança no sistema de justiça criminal e na capacidade de a ordem 

jurídica sem impor; e iii) pelo fortalecimento, na maioria dos cidadãos, de uma 

atitude de respeito pelo Direito.”41  

 

 

Fábio Medina Osório faz interessante distinção entre poder de polícia e o poder 

sancionatório. Para ele, o poder de polícia está atrelado a medidas administrativas que possuem, 

em sua essência, natureza preventiva, visando o cumprimento da lei, não estando abarcado neste 

conceito o poder de punir, próprio da atividade sancionatória.  

 
40 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. 7ª. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil,p. 103,  2020. 
41 TOFFOLI, DIAS. Relator Ministro, Tribunal Pleno. Nome da Corte ou Tribunal.Processo Eletrônico DJe-032 
Divulg 18-02-2015, publicado 19-02-2015, São Paulo, Habeas Corpus nº 122694. 
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Porém, a distinção entre os dois conceitos, sob a perspectiva do Direito Administrativo 

contemporâneo, não parece ser tão estanque assim, dado que, segundo o referido autor, “o poder 

de polícia assume feições próprias no campo dos poderes investigatórios implícitos ou 

explícitos”42. 

Sob a ótica do Estado Regulador, as agências e autarquias especiais, tais como a CVM, 

possuem vasta competência administrativa, exercendo função normativa, fiscalizatória e 

sancionadora, sendo certo que a atividade fiscalizatória, nela compreendia a fase investigativa 

e de inquérito, muitas vezes enseja o processo administrativo sancionador, passando, a partir 

daí, ser parte integrante do processo. 

Voltando ao elemento teleológico da sanção, na ótica do Direito Administrativo 

contemporâneo, não pode haver outra razão legítima de existir da sanção, senão como meio 

dissuasório da conduta ilícita ou simplesmente como instrumento destinado a incentivar o 

cumprimento da norma jurídica e, no caso do presente estudo, proteger o bem jurídico tutelado, 

que, como já dito, é garantir a eficiência do mercado de valores mobiliários e a confiança nele 

depositada pelos seus investidores, para permitir, ao final, que ele funcione como ferramenta 

destinada a fomentar o desenvolvimento econômico.  

Essa abordagem encontra amparo na teoria da função do direito sugerida por Norberto 

Bobbio, para quem “a lógica da análise funcional é a lógica da relação meio-fim, para a qual 

um fim, uma vez alcançado, torna-se meio para a realização de um outro fim, e assim por diante, 

até se fixar em um fim proposto ou aceito como último”.43 

Segundo a lógica da análise funcional do Direito, o poder sancionador da CVM deve 

servir ao fim de cumprimento da norma jurídica; por sua vez, o cumprimento da norma jurídica 

deve atender à finalidade de permitir a eficiência do mercado e a preservação da confiança dos 

investidores na higidez do mercado; o alcance dessas duas finalidades, por seu turno, deve servir 

como meio para o atingimento de outra finalidade, que é viabilizar o funcionamento do mercado 

de capitais como ferramenta eficaz de alocação da poupança popular no financiamento da 

atividade produtiva; que, por sua vez, tem a função de permitir o crescimento econômico, o 

desenvolvimento de novas tecnologias, a promoção do emprego, e, finalmente, a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos.  

 
42 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. 7ª. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters 
Brasil, p. 115, 2020. 
43 BOBBIO, Norberto. Da Estrutura à Função: novos estudos de teoria do direito. Barueri, SP: Editora Manole, 
p. 105-106, 2007. 
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O alcance da função preconizada para sanção administrativa requer a análise, por parte 

do ente regulador, de uma série de outros fatores, a ser realizada em momentos distintos, seja 

previamente à elaboração da norma sancionadora, seja posteriormente, quando da aplicação da 

sanção por meio da dosagem da punição.  

  Uma estratégia regulatória exitosa depende do constante exame das ferramentas 

utilizadas pelo regulador para obter o cumprimento das normas jurídicas inerentes e de um 

mínimo conhecimento das teorias de justificação da pena.  

Destaca-se, nessa linha, a teoria dissuasória neoclássica, concebida na Escola de 

Chicago, e calcada na visão concebida pela análise econômica de que o ser humano tenderia a 

agir sempre racionalmente, com um nível ótimo de informação, a ponto de chegar a 

prognósticos calculados.  

Para essa escola de pensamento, quanto maior a sanção e eficiente a fiscalização, com 

o aumento da probabilidade de sofrer a sanção, maior seria o desincentivo do cidadão em adotar 

a conduta proibida. Sob tal ótica, o cidadão tenderia a optar pelo descumprimento caso o 

resultado almejado por tal descumprimento superasse os custos da punição. Os custos da 

punição, por sua vez, equivaleriam ao produto (a) do valor da sanção estimada, multiplicado 

(b) pela probabilidade de detecção do descumprimento44. Também entrariam no cálculo dos 

“custos da punição” os fatores não monetários, tais como o reputacional e o moral.   

Essa teoria foi aperfeiçoada ao longo do tempo, no sentido de que a Administração 

Pública não deve se valer da utopia de punir a totalidade dos infratores45. Uma tal postura 

revelar-se-ia ineficiente e contrária a um nível ótimo de regulação.  Gary Becker46 pontuou que 

o nível ótimo de regulação se dá à medida que os custos extras da atividade de controle excedem 

os benefícios que decorreriam de seu controle pleno e efetivo.47  

 
44BECKER, Gary S.; STIGLER, George J., Law enforcement, malfeasance, and compensation of enforcers. The 
University of Chicago Press. Journal of Legal Studies, Vol. 3, Nº. 1, p. 1-18, 1974. 
45 “It is not sensible for regulators to aim for perfect compliance or the complete elimination of a risk. This is 
because enforcement costs tend to escalate as targeted levels of compliance are raised, and a point will arrive 
where the costs of further enforcement are not justified by the gains. Breyer refers to this as the problem of the 
last 10 per cent and quotes Sheldon Meyers: ‘it frequently is relatively cheap to reduce risks from 0 to 90 per 
cent, more expensive to go from 90 per cent to 99 per cent and more expensive to go from 99 per cent to 99.9 
per cent’”. BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation: Theory, strategy, 
and practice. Second Edition, Oxford University Press, p. 2-22, 2012. Also in: WELLISCH, Julya Sotto Mayor, 
Mercado de capitais: fundamentos e desafios. São Paulo: Quartier Latin, p. 247, 2018. 
46 BECKER, Gary. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economics, p. 161. , 
1968.  
47 O mesmo se pode dizer a respeito do controle dos atos dos agentes públicos, fazendo valer a ideia de que “o 
abuso do poder governamental não é algo a ser estritamente minimizado, mas tão somente otimizado” - 
VERMEULE, Adrian. Optimal abuse of power. Administrative Law Review, Rio de Janeiro, v. 278, n. 3, p. 15-
43, 2019. Disponível em < https://doi.org/10.12660/rda.v278.2019.80829>.  Acesso em 31/05/2021. 
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Em importante obra sobre o Direito Sancionador, Alice Voronoff critica o modelo 

proposto por Gary Becker, chamando atenção para a “dificuldade – ou mesmo impossibilidade 

– de se quantificarem as variáveis preconizadas pelo modelo”, na mesma linha criticada por 

John C. Coffee Jr.48. A autora aponta as fragilidades de se implementar esse modelo teórico no 

Brasil:  

 
 
Não é simples mapear e precificar fatores como o desempenho e o custo da 

persecução penal, o tempo médio para se condenar um infrator e os prejuízos 

causados pela infração. Essas são informações que dependem de estruturas 

aptas a coletar informações e depurá-las, em sempre factíveis em cenários 

como o brasileiro, em que faltam recursos, vontade política e engajamento 

social. 49 

 

 

Outra crítica evidente às teorias dissuasórias da escola neoclássica consiste na 

fragilidade do paradigma do homem racional, cujo padrão de comportamento seria orientado 

pelo cálculo de custos e benefícios.  

A teoria da economia comportamental derrubou, por meio de diversos estudos 

empíricos, o mito de que o comportamento do ser humano seria orientado pela racionalidade e 

chegou à conclusão de que o ser humano age muito mais instruído por fatores de ordem cultural 

e aspectos psicológicos e heurísticos, do que propriamente pela razão.  

Com isso em mente, há outros fatores que o regulador precisa levar em consideração 

antes de definir a estratégia a ser perseguida para alcance da finalidade da regulação. Note-se, 

a esse respeito, que, para incentivar o cumprimento das normas jurídicas, o regulador dispõe de 

diferentes estratégias de atuação, destacando-se, num extremo, as de ordem persecutória e, no 

outro, as de cunho persuasivo, negocial, instrutivo, educativo ou promocional.  

Antes mesmo de decidir sobre qual estratégia seguir, deve o regulador se atentar para o 

perfil daquele a quem a norma se dirige: o regulado. A literatura especializada50 defende que, 

se o perfil do administrado for bem-intencionado, nesse caso a aplicação de uma estratégia 

educativa seria mais adequada do que a persecutória e permitiria o devido cumprimento da 

 
48COFFEE JR., John C. Corporate crime and punishment: the crisis of underenforcement, Oakland, CA: Berrett-
Koehler Publishers, First Edition, p. 11, 2020. 
49 VORONOFF, Alice. Direito Administrativo Sancionador no Brasil: justificação, interpretação e aplicação. 2a 
reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, pag. 91, 2019. 
50 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Op. cit. pp. 227-258. 
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norma; ao passo que um regulado de perfil mal-intencionado demandaria uma estratégia mais 

persecutória.  

É de todo evidente a dificuldade de se fazer tal análise subjetiva a fim de diferenciar, ex 

ante, o bem e o mal intencionado, questionando-se até mesmo a legalidade de uma tal 

diferenciação.  

O fato é que o alcance da eficiência regulatória demandará do regulador não apenas a 

análise prévia e a escolha da estratégia que melhor permita o cumprimento da norma, como 

também a técnica normativa mais adequada a esse fim.  

Em desfavor da estratégia persecutória está o fator custo, assumindo-se que buscar uma 

alternativa à persecução pode representar preciosa economia de tempo e de recursos, o que pode 

induzir o regulador a partir para uma estratégia educativa e até mesmo consensual.  

O custo pode ser consequência de uma série de outros fatores, tais como a assimetria 

informacional que existe entre a Administração Pública e o potencial ofensor da norma jurídica, 

dado que o agente público geralmente não dispõe da informação do descumprimento, do seu 

causador e dos detalhes que estejam atrelados ao comportamento ilícito.  

Na ótica sancionadora, o custo da estratégia persecutória pode também decorrer da 

incerteza do processo e da vantagem que os regulados potencialmente têm de contar com 

advogados de defesa com supostamente maior tempo de dedicação ao caso e, como dito, maior 

acesso aos detalhes fáticos. O trabalho investigativo requer tempo, recursos financeiros e 

humanos.  

Entretanto, o custo da atividade regulatória não se limita às despesas e custos incorridos 

pelo regulador. Nele estão presentes também as despesas e o tempo despendido pelo regulado, 

bem como o ônus que o processo recai sobre a reputação do administrado. A soma dos dois 

custos, acrescido de despesas incorridas por outras instituições que participam da atividade 

persecutória (tal como, algumas vezes, o Judiciário),51 equivale ao custo da regulação, que não 

deve ser menosprezado pelo regulador na definição da estratégia sancionadora e pode 

comprometer o equilíbrio e a eficiência do setor regulado.  

Há também quem defenda que uma estratégia não persecutória incentive mais 

cumprimento da norma por parte do agente regulado.  

 
51 Vide SHAVEL, Steven. The fundamental divergence between the private and the social motive to use the 
legal system. The Chicago University Press. The Journal of Legal Studies, Vol. 26, nº. S2, Jun 1997. Disponível 
em: < https://www.jstor.org/stable/10.1086/468008?seq=1 > Acesso em 31/05/20212021.  
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É o caso de Ian Ayres e John Braithwaite52, que defendem que o regulador adote uma 

estratégia responsiva que eles chamam de “olho-por-olho” (tit-for-tat), de acordo com a qual o 

regulador deverá adequar a intensidade da sanção conforme o perfil do agente regulado, sob 

pena de comprometer a efetividade da política sancionadora.  

Segundo esses autores, uma estratégia focada na sanção tende a afetar a intenção do 

regulado, dado que o homem médio é geralmente guiado por um senso de responsabilidade de 

cumprir a norma jurídica; para eles, uma postura agressiva por parte do regulador tenderia a 

desencadear uma cultura de resistência no setor regulado, que, por sua vez, poderia desenvolver 

métodos organizados de retaliações ao regulador, direcionando à sociedade os custos dessa 

contracultura.  

Os defensores da estratégia tit-for-tat sugerem a adoção de políticas regulatórias que 

criem incentivos e priorizem a colaboração do agente regulado. Tal sugestão resulta de 

trabalhos empíricos desenvolvidos por Braithwaite e outros estudiosos em diversos setores 

regulados na Austrália durante as décadas de 1980 e 1990.  

Esses autores defendem uma regulação responsiva mediante a adoção de uma estratégia 

sancionadora piramidal, em que a base da pirâmide é representada pelo aspecto persuasivo, 

seguido, respectivamente, de uma estratégia informativa, de uma penalidade civil ou 

patrimonial, de uma pena criminal, de uma suspensão do exercício da atividade regulada e, 

finalmente, no topo da pirâmide, da revogação definitiva da licença.  

Outras estratégias sancionadoras que podem ser mais eficazes e menos custosas são as 

que incentivem à autorregulação no setor53 e, ainda, a consensualidade, induzindo os agentes 

econômicos a agirem de forma colaborativa, seja por meio da redução de sanções ou mediante 

a estipulação de prêmios. Destacam-se, nesse sentido, os termos de compromisso ou de 

 
52 AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive regulation: transcending the deregulation debate. New 
York: Oxford University Press, p. 19-52, 1992.  
53 Para Ian Ayres e John Braithwaite, a autorregulação oferece as seguintes vantagens no que tange ao 
cumprimento de normas: (I) as normas são criadas pelo próprio mercado a que as empresas atuam, ou seja, com 
a participação de tais empresas; (II) as normas tendem a serem adaptadas mais rapidamente às mudanças 
ocorridas no respectivo mercado; (III) maior tendência à promoção de inovações regulatórias; (IV) as normas 
tendem a compreender melhor as peculiaridades da indústria, sendo mais específicas, isto é, menos genéricas; 
(V) há uma tendência para que as companhias estejam mais comprometidas em cumprir as normas a que elas 
próprias criaram ou voluntariamente aderiram (como é o caso em questão); (VI) evita-se a confusão e custos de 
se seguir duas normas distintas (a da companhia e a imposta pelo governo); (VII) os custos de fiscalização e 
sanção são mitigados, dado que incorporados pelo próprio mercado autorregulado; (VIII) os descumprimentos 
são mais facilmente detectáveis; (IX) aqueles que violarem as normas serão disciplinados de forma mais 
constante do que se comparado a um ambiente regulado pelo Estado; (X) facilita aos reguladores aplicar sanções 
sobre aqueles que descumprirem as normas; e (XI) cumprimento de normas são geralmente menos resistidos 
pelas companhias reguladas. Para esses autores, o cumprimento da autorregulação pode ser reforçado pela 
fiscalização pública de regras privadas.  
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adequação de conduta, bem como os acordos de não persecução e os programas de incentivo à 

colaboração premiada.  

Depreende-se, desse amplo rol teórico, que não é simples a tarefa de se definir a melhor 

estratégia sancionatória. Ela exige a compreensão pelo órgão competente não apenas de 

aspectos teóricos, mas de outras diversas particularidades inerentes ao setor objeto da 

regulação.  

Essa tarefa requer do órgão regulador, mais que isso, a noção dos limites que recaem 

sobre a sua atuação, sejam aqueles de ordem institucional, os de natureza orçamentária e 

financeira, e os de cunho legal e constitucional, ou seja, a sua conformação ao Estado 

democrático de direito, sobre o que discorreremos a seguir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CONFORMAÇÃO DO PODER SANCIONADOR AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO: O PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO INSTRUMENTO DE 

ALCANCE DA FINALIDADE REGULATÓRIA 

 

3.1. Notas gerais 

 

A regulação do mercado de capitais está marcada, como já dito acima, pela tensão 

gerada por dois elementos necessários ao alcance de sua finalidade: o acompanhamento das 

constantes transformações que lhe são inerentes; e inspirar confiança nos seus participantes.  

O preenchimento do primeiro elemento exige do regulador certa liberdade de atuação, 

alargando sua discricionariedade, dado que a lei formal não se revela capaz de prever com 

precisão as circunstâncias jurídicas e as transformações da vida contemporânea, a ponto de 
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vincular a atuação do administrador público. Constata-se, assim, maior distanciamento entre a 

lei formal e o ato administrativo54.    

Essa realidade jurídica, que os norte-americanos chamam de Estado administrativo e no 

Brasil se dá o nome de Estado regulador, representa um choque cultural com os valores 

derivados da noção de democracia representativa, segundo a qual todo poder emana do povo e 

apenas a lei formal, formulada pelos representantes do povo, estaria apta a criar direitos e 

obrigações e vincular os atos da Administração Pública. 

As raízes do Estado administrativo não são nada recentes e foram originadas pela escola 

de pensamento germânica, influenciada pela filosofia de Georg Wilhelm Hegel e estudiosos da 

Administração pública, tais como Lorenz von Stein e Rudolf von Gneist, que compreendiam a 

noção de Estado burocrático unitário, sem divisão de poderes, como a expressão de um poder 

soberano capaz de defender os interesses da coletividade contra privilégios privados. O Estado, 

sob esse prisma filosófico, representaria o desejo unificado da população em oposição a 

excessos promovidos por particulares, originando o princípio da primazia do interesse 

público55.     

A fim de permitir a confiança dos cidadãos nos atos administrativos discricionários 

produzidos no âmbito do Estado regulador e coibir arbitrariedades, houve a necessidade se 

estabelecer “normas destinadas a criar mecanismos que, de um lado, limitem o poder exercido 

pelos governantes, impondo a autoridade da Constituição e da lei, e, de outro, garantam as 

liberdades individuais dos administrados consagradas pela Lei Maior”56.  

A edição de leis gerais de processo administrativo se deu exatamente para atender a esse 

propósito garantista e para uniformizar a atividade administrativa, de forma que ela se 

desenvolva em cumprimento à ordem jurídica.  

O primeiro notável diploma desse porte foi o Administrative Procedure Act, de 11 de 

junho de 1946, o qual teve sua origem na longa resistência impressa pela sociedade liberal 

estadunidense, com o apoio do Congresso dos EUA e da American Bar Association, contra o 

Estado Administrativo que foi sendo formado entre o fim do século XIX e início do século XX, 

 
54 OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade, p. 
156-158, 2017. 
55 HAMBURGER, Philip. Is Administrative Law unlawful? Chicago: The University of Chicago Press, p. 448-
451, 2014. 
56 PETIAN, Angélica. Regime jurídico dos processos administrativos ampliativos e restritivos de direito. São 
Paulo: Malheiros, , p. 26., 2011. 
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atingindo seu ápice no New Deal57 e visava conter a intervenção excessiva do Estado na 

economia e na liberdade dos particulares.  

Conforme sua própria definição etimológica, “processo” corresponde a “movimento em 

frente, mediante atos que se concatenam, ordenados à produção de um fim”58. Se caracteriza 

pela confluência de diversos atos praticados ao longo do tempo e que não se esgotam em si. 

Esse conceito, aliado aos princípios incorporados na disciplina do processo administrativo, 

revela a natureza finalística do processo, que se encerra na tomada de uma decisão, e permite 

compreendê-lo doutrináriamente como relação jurídica entre Administração e administrados.59  

Resulta de tal compreensão, a existência de relação de uma gama de poderes e deveres 

recíprocos entre as suas partes, de observância obrigatória, sob pena de invalidar o ato 

administrativo final. São essas características do processo administrativo que garantem a 

participação ativa dos cidadãos nas decisões tomadas pelo Estado regulador, a ponto de 

conceituá-lo como importante ferramenta de reconciliação entre a atividade administrativa e os 

princípios democráticos60 do modelo de Estado liberal.  

Não menos importante, a dinâmica do processo, representada por atos formais 

sequenciais e concatenados, permite o exercício do seu controle pelo Poder Judiciário, 

viabilizando, assim, o funcionamento completo do sistema democrático. 

Para o que interessa a esse estudo, o processo administrativo sancionador consiste em 

uma das modalidades do processo administrativo restritivo de direitos, ensejando, ao seu fim, 

uma decisão acerca da pretensão estatal punitiva sobre o administrado pelo alegado 

descumprimento de um comportamento previamente determinado pelo ordenamento jurídico. 

 
 

 
57 “Administrative power is often assumed to have been a creation of the New Deal, but it actually became a 
significant part of American government during earlier efforts at reform – first in municipalities, and then 
increasingly in the states and the federal government. It was in this context, during the last decades of the 
nineteenth century, that Americans began systematically to rely on German ideas.” (HAMBURGER, Philip. Is 
Administrative Law Unlawfull? Chicago: The University of Chicago Press, 1957. p. 453) 
58 FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo, 4a Edição, atualizada, revisada e 
ampliada. São Paulo: Malheiros, p. 55 2020.  
59 “No Estado regulador, o processo administrativo é visto como ferramenta de diferentes articulações 
(regulação normativa, executiva e judicante) que o Estado passa a orquestrar com os mais diversos setores da 
sociedade, atuando como canal de interligação entre Estado e sociedade, representando um gesto de 
reconciliação e de superação da dicotomia sugerida pelo modelo de Estado liberal.” GUEDES, Demian. 
Processo administrativo e democracia: uma reavaliação da presunção de veracidade. Belo Horizonte: Fórum, 
2007. 
60 “O adjetivo democrático refere-se à forma de governo adotada. Democracia é sinônimo de governo do povo 
que exerce o poder político diretamente ou mediante representação. (...) Essa forma de governo, que exige a 
participação popular na vontade diretiva do Estado, tem como pilares básicos as ideias de liberdade e igualdade, 
que devem ser efetivamente protegidas, sob pena de existir uma democracia apenas formal e não substancial.” 
(PETIAN, Angélica. Op. Cit. pp. 97-98) 
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3.2. Processo Administrativo no Brasil 

 
 No Brasil, o processo administrativo é, em seus aspectos gerais, regulado pela Lei 

9.784/99 - “Lei de Processo Administrativo”, cuja origem remonta ao contexto da 

redemocratização do país, tendo como marco a Constituição de 198861 e a até então inédita 

consagração do contraditório e da ampla defesa como princípios norteadores do processo 

administrativo.  

Apesar do considerável atraso para sua edição, a Lei de Processo Administrativo 

resultou de um projeto de lei, de iniciativa de Gilmar Ferreira Mendes, então assessor do 

Ministério da Justiça no Governo Fernando Henrique Cardoso, elaborado por uma comissão de 

notáveis administrativistas, composta por nomes como Adilson de Abreu Dallari, Almiro do 

Couto e Silva, Caio Tácito, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Odete Medauar62.   

Tal diploma legal se aplica, na dicção de seu art. 69, subsidiariamente aos processos 

administrativos específicos, criados por lei própria, como é o caso do processo sancionador 

aplicável ao mercado de capitais.  

O estudo detido da Lei de Processo Administrativo e o exame das construções 

doutrinárias e jurisprudenciais que surgiram a partir do referido diploma são de extrema 

importância para o entendimento da disciplina administrativa sancionadora, bem como para a 

conformação dessa atividade à finalidade da regulação de qualquer setor.  

No caso do mercado de capitais, cujo bem jurídico tutelado é a eficiência do mercado e 

a confiança dos investidores no seu funcionamento, o comportamento das instituições que o 

integram, sobretudo do regulador, importa.  

Como consequência lógica, a finalidade da regulação somente será alcançada caso a 

postura do regulador, no exercício de qualquer de suas funções (normativa, executiva ou 

 
61 A constituição estabelece em seu art. 5º, inciso LV, os princípios do contraditório e da ampla defesa, senão 
vejamos:  
 LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (grifo meu) 
62 Em recente artigo, elaborado em coletânea de celebração pelos 20 anos da Lei de Processo Administrativo, 
Odete Medauar, então Relatora da Comissão de Juristas, narra os bastidores de elaboração do projeto, 
ressaltando que em sua exposição de motivos “[a]dotou a comissão, como regra, o modelo de uma lei sóbria que 
atendendo à essencialidade na regulação dos pontos fundamentais do procedimento administrativo, não 
inviabilize a flexibilidade necessária à área criativa do poder discricionário em medida compatível com a 
garantia dos direitos e liberdades fundamentais”. (MEDAUAR, Odete. Lei N. 9.784, de 29 de janeiro de 1999: 
Formação e características centrais. in Processo Administrativo Brasileiro: Estudos em homenagem aos 20 anos 
da Lei Federal de Processo Administrativo, Coordenadores Eurico Bitencourt Neto e Thiago Marrara. Belo 
Horizonte: Fórum, p. 15-16, 2020).  
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judicante), se revele equilibrada, coerente e condizente com o ordenamento jurídico, em 

observância à segurança jurídica e aos princípios que regem o processo.  

 
 

3.2.1.  Os princípios que regem o processo administrativo sancionador 

 
3.2.1.1. Considerações gerais 

 
Antes de elencar quais são os princípios que regem a relação jurídica entre  

Administração Pública e Administrado, é importante que se compreenda o significado do termo 

princípio.  

Nesse aspecto, foi muito feliz a conceituação dada por Angélica Petian, para quem 

princípio seu significado técnico se avizinha do conceito vulgar de “começo”, representando “o 

início do sistema normativo, as premissas originárias, as vigas mestras das quais são deduzidas 

outras normas, de menor grau de generalidade e abstração”63.  

Além de possuir valor normativo, impedindo que se adote comportamentos que lhe 

sejam contrários, os princípios servem como vetor interpretativo à identificação e ao alcance 

da finalidade normativa.  

Os princípios são valiosas ferramentas disponíveis ao aplicador da lei e que serve para 

lhe orientar toda vez que, da leitura da norma, seja possível aplicar uma pluralidade de 

interpretações ou até diante de situações de lacuna da lei formal ou da impossibilidade de se 

regular com precisão as relações sociais, o que é cada vez mais comum diante dos contornos 

cada vez mais complexos da sociedade. Tal complexidade vem exigindo do operador do Direito 

e do administrador público o exercício de um constante juízo de ponderação para aplicação dos 

princípios e das normas jurídicas, escolhendo o caminho que melhor satisfaça os valores 

diversos consagrados pelo sistema jurídico64.  

Ao possibilitar, em sua aplicação prática, o preenchimento das lacunas da lei formal, os 

princípios viabilizam a integração do Direito e servem como instrumento axiológico para a 

formação da justiça.  

 
63 “O significado do termo princípio colhido na Ciência do Direito avizinha-se do significado vulgar ou comum 
de origem, começo, início. Os princípios são realmente o início do sistema normativo, as premissas originárias, 
as vigas mestras das quais são deduzidas outras normas, de menor generalidade e abstração, que podem ser 
conceituadas como subprincípios, das quais, por sua vez, decorrem outras normas.” (PETIAN, Angélica, Op. 
Cit., p. 33)  
64 FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo, 4a Edição, atualizada, revisada e 
ampliada. São Paulo: Malheiros, p. 55, 2020.  
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Graças a essa característica, é mediante o uso de um juízo de ponderação e aplicação 

dos princípios, que o operador do Direito e o agente público impedem que se cometam abusos 

da mera aplicação de lei formal produzida sob a influência de grupos de interesse, em proteção 

à coletividade e ao interesse público legítimo65.  

Assim, os princípios atuam como manto protetor dos valores iluministas e do Estado 

Democrático de Direito; conformam a ordem jurídica a tais valores e impedem a utilização 

abusiva do aparelho estatal na proteção de interesses ilegítimos de uns em detrimento de outros.  

 

 

3.2.1.2. Princípios gerais da Administração Pública 

 

Os princípios que regem as atividades da Administração Pública estão insculpidos no 

art. 37 da Constituição Federal. São eles: legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.  

 

3.2.1.2.1.  Legalidade 

 

O princípio da legalidade orienta que a Administração Pública exerça suas atividades 

dentro dos limites da lei e de acordo com a finalidade prevista em lei.  

Não há, contudo, na doutrina brasileira uma uniformidade a respeito da dimensão 

precisa dessa limitação, existindo os que defendam a legalidade estrita, isto é, que somente a 

lei em sentido formal (oriunda do processo legislativo representativo por excelência) é capaz 

de delinear o ilícito e a sanção66. De outro lado, há os que aceitam que tal delineamento e 

capacidade punitiva decorra da utilização de conceitos jurídicos indeterminados e da delegação 

genérica de competência punitiva pela lei formal67.  

Seja qual for a linha doutrinária, fato é que em diversos casos a lei formal tipifica ilícitos 

de forma aberta e confere poder regulamentar e discricionariedade adjudicatória para 

autoridades administrativas definirem com precisão o tipo administrativo e aplicarem a sanção 

no caso prático.  

 
65 DWORKIN, Ronald. O império do Direito. (Trad. Jefferson Luiz Camargo). São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
p. 268.  
66 Demian Guedes aponta que os seguintes defensores da legalidade estrita: Carlos Ari Sundfeld, Marçal Justen 
Filho, Celso Antônio Bandeira de Mello, Edílson Nobre Jr. e Daniel Ferreira. (GUEDES, Demian. Autoritarismo 
no Brasil: Tradição, transição e processo administrativo. Belo Horizonte: Letramento, 2016. p. 147)  
67 MELLO, Rafael Munhoz de. A sanção administrativa e o princípio da legalidade, p. 162-163,  RTDP 30/2000,.  
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O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou admitindo a tipificação do ilícito por 

meio de normas infra legais, contanto que lei formal confira tal competência à respectiva 

autoridade administrativa emissora da norma68.  Em tal caso, de delegação de competência pela 

lei formal à autoridade administrativa, a aplicação da sanção somente será válida e legítima se 

o comportamento censurado ensejador da punição for posterior à edição da norma 

regulamentadora complementar, que defina com exatidão a conduta ilícita que se visa reprimir. 

Mesmo nessa última hipótese, a Administração Pública não tem liberdade plena de ação e deve 

exercer suas prerrogativas discricionárias em cumprimento às atribuições que a lei prevê69.  

As ideias constantes do parágrafo acima denotam bem a distinção entre o espaço de 

atuação do particular – que é a possibilidade de fazer tudo o que a lei não proíbe – e aquele de 

atuação do administrador público – que é o inverso, isto é, fazer tão somente o que a lei em 

sentido amplo permite. Como decorrência lógica dessa premissa, tem-se que o agente público, 

no exercício de sua discricionariedade, deve agir e decidir sempre orientado pela lei em sentido 

amplo, e destinado ao alcance da finalidade do Direito, o que Gustavo Binenbojm conceitua 

como juridicidade70. 

A legalidade, entendida como juridicidade, é assim uma espécie de princípio-mãe, que 

deve conformar a atividade administrativa em geral, do que se conclui que, ao analisar o caso 

prático, o administrador público deve ponderar sobre a aplicação do Direito, em respeito à sua 

finalidade e ao interesse público que a orienta.   

 

3.2.1.2.2.  Impessoalidade 

 

O princípio da impessoalidade está primeiramente relacionado à noção de igualdade, 

que proíbe ao agente público agir ou decidir com base em justificativas meramente subjetivas 

e critérios de diferenciação entre situações análogas sem autorização legal.  

 
68 STJ, 2ª Turma, Relatora Min. Eliana Calmon, Recurso Especial n. 324.181/RS, DJU de 12/05/2003.  
69 FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo, 4a Edição, atualizada, revisada e 
ampliada. São Paulo: Malheiros, p. 109, 2020.  
70 “A ideia de juridicidade administrativa, elaborada a partir da interpretação dos princípios e regras 
constitucionais, passa, destarte, a englobar o campo da legalidade administrativa, como um de seus princípios 
internos, mas não mais altaneiro e soberano como outrora. Isso significa que a atividade administrativa continua 
a realizar-se, via de regra, (I) segundo a lei, quando esta for constitucional (atividade secundum legem), (II) mas 
pode encontrar fundamento direto na Constituição, independente ou para além da lei (atividade praeter legem), 
ou, eventualmente, (III) legitimar-se perante o direito, ainda que contra a lei, porém com fulcro numa 
ponderação da legalidade com outros princípios constitucionais (atividade contra legem, mas com fundamento 
numa otimizada aplicação da Constituição).” BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: 
direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 3a Ed. revista e atualizada, Rio de Janeiro: Renovar, p. 
37-38, 2014. 
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O alcance desse princípio vai, não obstante, além dessa equiparação ao princípio da 

igualdade, consistindo em orientação normativa que impede que o agente público faça uso 

pessoal e indevido dos bens e interesses públicos, não devendo confundir o seu interesse 

particular com o interesse público.  

Aplicando-se tal visão principiológica ao processo administrativo sancionador, tem-se 

que o julgador deve atuar com neutralidade e se distanciar das influências pessoais que possam 

provir das partes do processo ou até mesmo da opinião pública ou de imprensa. 

 

3.2.1.2.3. Publicidade 

 

O princípio da publicidade relaciona-se à ideia de transparência que deve revestir todos 

os atos da Administração Pública, respeitadas as exceções previstas pela Constituição Federal.  

Angélica Petian ressalta que o princípio da publicidade guarda em si duas finalidades, 

que é tornar público os atos praticados pela Administração e, assim, permitir o exercício do 

controle popular contra ilegalidades ou abuso de poder do agente público71.  

A transparência ou publicidade, aplicada sobre todas as etapas do processo 

administrativo sancionador, inclusive as interações entre os agentes públicos, também é 

corolário do princípio da imparcialidade e, por assim ser, do devido processo legal, permitindo 

o exercício do maior controle dos atos da Administração pelo particular interessado, bem como 

pelos órgãos de controle externo. .  

 

3.2.1.2.4. Eficiência 

 

O princípio da eficiência, inserido no art. 37 da Constituição por força da chamada 

Reforma Administrativa do Estado, confere ao agente público o dever de agir com vistas a obter 

o melhor resultado dentro da perspectiva de custo e tempo72. A aplicação desse princípio não 

autoriza o agente público a atropelar direitos e garantias constitucionais dos administrados em 

nome da celeridade processual.  

 
71 PETIAN, Angélica. Op. Cit. p. 140.  
72 “A eficiência tornou-se uma das ideias-força das reformas administrativas realizadas em inúmeros países a 
partir da década de 90 do século XX. O vocábulo eficiência liga-se à ideia de ação que leve à ocorrência de 
resultados de modo rápido e preciso; significa obter o máximo de resultado de um programa a ser realizado, 
como expressão de produtividade no exercício de atribuições. Eficiência opõe-se a lentidão, a descaso, a 
negligência, a omissão. Como princípio da Administração Pública, determina que esta deve atuar de modo ágil e 
preciso, para produzir resultados que atendam às necessidades da população.”  
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Visto sob outro ângulo, o princípio da eficiência exige que a Administração Pública não 

se furte a concluir o processo e profira uma decisão final, não se permitindo que a sociedade 

conviva com processos administrativos eternos.  

Ao comentarem esse princípio, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari fazem referência 

à célebre expressão de Ruy Barbosa, em sua Oração dos Moços: “Justiça atrasada não é justiça, 

senão injustiça qualificada e manifesta”. Ferraz e Dallari ressaltam que a mera existência do 

processo e a necessidade de peticionar já é uma carga extremamente onerosa para as partes73. 

Trata-se, lamentavelmente, de uma realidade: quanto mais demorado o processo, maior o ônus 

para a parte, o que faz com que a mera existência do processo consista, por si só, numa punição. 

Daí, a importância do princípio da eficiência para Administração e administrados.  

Decorre da eficiência o princípio da oficialidade, segundo o qual a autoridade pública 

tem o dever de impulsionar o processo até a obtenção de um resultado definitivo, sem depender 

nem ficar ao alvedrio do particular para que se conclua o processo.    

 

3.2.1.3. Outros princípios aplicáveis ao processo administrativo sancionador 

 

Além desses princípios consagrados no art. 37 da Constituição Federal, a Lei de 

Processo Administrativo elenca, no caput do seu art. 2º, uma série de outros princípios que 

orientam e vinculam a Administração Pública na condução e instrução do processo 

administrativo, com especial destaque aos princípios da finalidade, da motivação, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da 

segurança jurídica e do interesse público.  Esse rol de princípios é passível de ampliação, com 

especial relevo, entre outros, aos princípios da informalidade, da oficialidade, da verdade 

material e do duplo grau de jurisdição administrativa. 

A observância de todos esses princípios, a serem descritos a seguir, fazem com que a 

atividade sancionadora do Estado seja previsível, justa, segura na visão do administrado, sendo 

a sua compreensão, para o objeto a que se destina este estudo da maior importância.  

Não se pode perder de vista que uma das finalidades-meio da regulação do mercado de 

capitais consiste na manutenção da confiança de seus participantes no ambiente do mercado, 

em especial nas instituições que lhe são inerentes, exercendo o regulador papel de suma 

importância.  

 
73 FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo, 4a Edição, atualizada, revisada e 
ampliada. São Paulo: Malheiros, p. 154, 2020.  
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São ínsitos à maioria desses princípios determinados valores e direitos individuais que 

se encontram de certa forma insculpidos no princípio do devido processo legal74, alicerce das 

normas de processo e consubstanciado em diversos artigos da Constituição Federal, servindo 

de garantia ao administrado e impedindo a ação arbitrária do Estado contra os particulares75.   

 

3.2.1.3.1. Finalidade 

 

O princípio da finalidade consiste na necessária vinculação do ato administrativo ao 

alcance do fim público insculpido na norma que rege a atuação do ente regulador. Trata-se de 

noção próxima à de interesse público, que, longe de ser a vontade pura e injustificada do 

aparelho administrativo, corresponde ao interesse da coletividade.   

Ao que interessa ao direito administrativo sancionador, o princípio da finalidade deve 

ser aplicado a partir da compreensão do objetivo real da norma sancionadora, a qual é concebida 

e deve ser voltada ao alcance das demandas que são de interesse da sociedade e não 

necessariamente para castigar o infrator pelos efeitos da conduta ilícita.  

Esse aspecto reforça o caráter instrumental do direito administrativo sancionador, o qual 

visa assegurar e promover a conformação da conduta dos particulares em prol da satisfação de 

interesses e necessidades sociais76 e, por isso, requer a análise diagnóstica para compreender os 

meios mais adequados para induzir o cumprimento da norma.   

Dado que a sanção serve, não para punir, mas para assegurar o respeito às regras 

atinentes ao setor objeto da regulação (i.e., como medida dissuasória), no caso do mercado de 

capitais, o regime sancionador visa evitar ou cessar as ações a ele nocivas, assegurando-se a 

confiança e a lisura das relações ali estabelecias, já que relevantes ao desenvolvimento 

nacional77. 

 
74 O devido processo legal abarca, segundo a doutrina, os seguintes direitos: (I) direito à citação e ao 
conhecimento de teor da peça acusatória; (II) direito a um rápido e público julgamento; (III) direito a 
testemunha; (IV) direito ao contraditório; (VI) direito de não ser condenado por alegada infração à norma editada 
após o fato; (VII) direito à igualdade com a acusação (paridade de armas); (VIII) direito de não ser acusado nem 
condenado com base em provas ilegais; (IX) direito à assistência judiciária gratuita; (X) privilégio contra a 
autoincriminação; (XI) direito de não ser subtraído ao seu juiz natural. 
75 “Com a promulgação da Constituição de 1988, o devido processo legal passou a compor o rol dos direitos e 
garantias individuais, merecendo previsão explícita no art. 5º, LIV, ao dispor: “ninguém será privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.  
A Constituição da República de 1988 não limitou a incidência do princípio do devido processo legal ao campo do 
processo penal; estendeu-o a todos os processos judiciais e também aos administrativos, dilatando ao máximo o 
alcance dessa garantia.” (PETIAN, Angélica. Op. Cit. p. 161) 
76 VORONOFF, Alice. Op. Cit., p. 104. 
77 VORONOFF, Alice. Op. Cit., pp. 99-100.  
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A finalidade do modelo sancionador atinente ao mercado de valores mobiliários está 

muito bem estampada na exposição de motivos da Medida Provisória 784/2017, cujos preceitos 

de robustecimento das normas sancionadoras aplicáveis ao mercado de valores mobiliários 

entraram em vigor por meio da Lei 13.506/2017. Confira-se:  

 
 

20. É válido destacar que a confiança dos agentes econômicos na 

segurança e na eficiência do sistema financeiro nacional é condição 

indispensável para a manutenção e o aumento do nível de poupança e 

investimentos na economia, fator crucial para a retomada do crescimento 

do País.  Problemas relacionados com o reduzido valor de multas, com a falta 

de tipificação legal adequada de ocorrências irregulares e com outras 

deficiências graves nos instrumentos de punição são exemplos de limitações 

impostas pela atual legislação à atuação do BC na supervisão do SFN e que 

dificultam a manutenção de adequada disciplina no sistema. A solução 

imediata desses problemas impõe-se, para que o País possa retornar em bases 

sólidas à trajetória de crescimento.  

 

21. No caso da CVM, a situação não é muito diferente. A Autarquia também 

necessita urgentemente de instrumentos mais apropriados, tais como a 

aplicação de penalidades mais adequadas e um procedimento administrativo 

mais célere, para frear ações nocivas ao mercado por ela regulado.  

 

22. Os ilícitos perpetrados no âmbito do mercado de valores mobiliários têm 

o condão de afetar não só o conjunto de investidores, mas também, e 

principalmente, o mercado como um todo, aniquilando a confiança e a lisura 

de suas relações tão caras ao desenvolvimento desse instrumento essencial 

para o crescimento econômico do País.  

 

23. A eficiência de todo o mercado depende de um sistema adequado para 

assegurar o cumprimento das normas que o regem e reprimir, em tempo 

hábil e de maneira eficaz, as condutas ilícitas detectadas, as quais causam 

impacto capazes de afetar a credibilidade e a harmonia do próprio 

mercado e, em última análise, da economia do País. Impactos dessa 

natureza acarretam óbvios e inegáveis prejuízos ao Brasil, razão pela qual 

precisam, notadamente no atual contexto de crise, ser urgentemente 

mitigados, inclusive para a retomada do crescimento. (grifou-se) 
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Por assim ser, a sanção administrativa e toda a sua disciplina jurídica, em especial a 

atinente ao mercado objeto deste estudo, merece ser analisada e aplicada sob um olhar 

prospectivo, consequencialista, de causa e efeito, para permitir a consecução do objetivo maior 

da regulação e a proteção do bem jurídico tutelado.  

 

3.2.1.3.2. Motivação  

 

O princípio da motivação exige que o agente público explicite as razões fáticas e 

jurídicas que calcaram a sua decisão. Tal princípio está insculpido no art. 2º, caput, e inciso VII 

de seu parágrafo único da Lei de Processo Administrativo, ao prever que o processo 

administrativo observe os critérios de “indicação dos pressupostos de fato e de direito que 

determinarem a decisão”.  

Antônio Carlos de Araújo Cintra leciona que a motivação compreende “de um lado, a 

situação de fato, que lhe é anterior, e sobre a qual recai a providência adotada e, de outro lado, 

o complexo de normas jurídicas por ele aplicadas àquela situação de fato”78.   

A importância da motivação está na constatação de que uma decisão imotivada se 

confunde com uma decisão arbitrária. A ausência de motivação permitiria, assim, o desvio ou 

abuso de poder e, ainda, inviabilizaria o controle do ato administrativo pelo Judiciário, 

ressaltando-se que, num processo administrativo sancionador, a motivação deva ser externada 

prévia ou concomitante ao ato punitivo ou restritivo de direitos.  

O princípio da motivação exerce um papel relevante no processo administrativo 

sancionador do mercado de capitais, em que o regulador fixa, por meio de precedentes, a 

abrangência de conceitos jurídicos abertos ou indeterminados face às circunstâncias fáticas de 

cada caso, constituindo valiosa fonte de direito.  

A motivação externada pelo órgão administrativo autor da decisão é premissa necessária 

que possibilita a compreensão do efetivo alcance da decisão e dos seus possíveis efeitos para 

outros casos não somente pelos seus destinatários imediatos – isto é, pelos particulares que são 

afetados diretamente por tal decisão, no caso prático –, como também pelos demais 

participantes do mercado que possam vir a ser afetados pela nova interpretação administrativa 

(precedente).  

 
78 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, p. 97, 1979.  
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3.2.1.3.3. Razoabilidade 

 

O princípio da razoabilidade orienta a atuação discricionária do agente público em seu 

ato ou decisão. Determina-se, por força da aplicação desse princípio, que o agente público 

escolha, de forma lógica e racional, a opção disponível que melhor satisfaça o interesse público 

que a norma jurídica busca proteger.  

A análise do princípio da razoabilidade invoca, num primeiro plano, a ideia de senso 

comum, ou bom senso. A dificuldade de compreensão desse princípio, bem como do controle 

da sua efetiva observância, reside na subjetividade que lhe é inerente, dado que qualquer ser 

humano, no gozo de sua capacidade mental, considera-se razoável, detentor de bom senso. 

Porém, o que parece justo e razoável para uns não é para outros.  

Para superar esse dilema, deve-se aplicar uma dose de sofisticação técnica à definição 

de “razoável”. O bom senso ou o padrão racional inerente ao princípio da razoabilidade é aquele 

de ordem jurídica e orienta que o aplicador da lei seja, no exercício de sua discricionariedade 

em atos e decisões, coerente com a lógica79, a tecnicidade e a ciência, o que tende a se revelar 

útil ao agente público na resolução de impasses jurídicos que lhes sejam colocados.   

Ainda assim, o controle de tal princípio se mantém complexo, pois nem mesmo a ciência 

é aceita por diversos grupos, o que nos dias de hoje, numa sociedade cada vez mais polarizada 

e com a disseminação de desinformação ou com a politização da informação, se percebe com 

mais frequência. 

Diante dessa complexidade e dificuldade de controle desse princípio, uma ferramenta 

eficaz de controle da razoabilidade é a sua feição ou qualificação negativa, o que se dá por 

meio da “identificação de condutas não razoáveis diante de determinado quadro fático”80. Dito 

de outra forma, o controle desse princípio é realizado face à constatação de ato ou decisão 

administrativa bizarra, ilógica ou absurda, que fere a ciência e a técnica notadamente admitida, 

que, por assim ser, se equipara a uma decisão não razoável e, consequentemente, ilegal. 

 

 

3.2.1.3.4. Proporcionalidade 

 
79 MEDAUAR, Odete. Op. Cit. pp. 317-319.  
80 FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adilson Abreu, Op. Cit. p. 121. 



 
 

55 

 

Influenciado pelo ordenamento jurídico alemão81, o princípio da proporcionalidade 

ganhou força no direito ocidental ao fim da década de 1980 e início de 1990, entendido como 

uma orientação de conferir limitação à autoridade administrativa em suas decisões manifestadas 

sobre a esfera jurídica dos cidadãos. 

Tal princípio, para alguns, guarda relação com o princípio da razoabilidade. Essa 

confusão deve se dar pelo grau de semelhança que o senso de proporcionalidade guarda com o 

sentido vulgar de “razoável”, como aquilo que não é excessivo para maior (muito) ou para 

menor (pouco).  

A noção de proporcionalidade, na realidade, deriva do próprio sentido semântico de 

“proporcional”, que consiste em algo “que está em proporção, na mesma relação que (outra 

coisa) em intensidade, grandeza, grau etc.”82.  

Na técnica jurídica, entretanto, a proporcionalidade toma a “representação mental de 

equilíbrio, de relação harmônica entre duas grandezas”83, e impede que sejam impostas ao 

cidadão obrigações mais graves do que seria necessário à realização da finalidade da norma 

jurídica, adequando-se os meios aos fins. 

A Corte de Justiça da União Europeia o afirmou da seguinte forma: “quando uma 

escolha se oferece entre várias medidas apropriadas, é conveniente utilizar a menos gravosa, e 

os encargos impostos não devem ser excessivos em relação aos fins visados”84. 

A autoridade administrativa deve, orientada por esse princípio, sopesar entre a 

realização da finalidade da norma e a intensidade da restrição aos direitos fundamentais, sob 

pena de invalidar o ato ou a decisão administrativa que, por qualquer excesso, infringir esse 

princípio, sendo neste sentido o posicionamento dos tribunais85.  

 
81 “Foram, sobretudo, a jurisprudência e a doutrina alemãs as responsáveis pela identificação do conceito de 
proporcionalidade, a partir de três aspectos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito”. 
(PETIAN, Angélica. Op. Cit. p. 132) 
82 Definição de “proporcional” constante do Dicionário Oxford. 
83 Conforme trecho constante da obra de Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, fazendo referência às lições de 
Suzana de Toledo Barros. iIn O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis 
restritivas de direitos fundamentais, Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 71.  FERRAZ, Sergio; DALLARI, 
Adilson Abreu, Op. Cit. p. 123 
84 Citado por MEDAUAR, Odete (Op. Cit. p. 317). Ref.: J.Boulois e R.-M. Chevallier. Grands arrêts de la cour 
de justice des communautés européennes. Tomo I. Paris:  p. 91, 1994.   
85 “Administrativo. Servidor público. Demissão. Princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Verificação da 
correspondência entre a pena aplicada e a conduta praticada. Possibilidade de controle pelo Judiciário. 
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Conduta desidiosa. Caracterização. Reexame de matéria 
fática. Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 1. Ao Judiciário, nos termos da jurisprudência dominante 
nos Tribunais Superiores, cabe anular a demissão imposta ao servidor, fundamentado no fato de não haver a 
necessária proporcionalidade entre o fato apurado e a pena aplicada, sendo certo que sua atuação deve ser 
pautada pelo princípio da proporcionalidade que rege o controle judicial do ato administrativo. Precedentes. 2. A 
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Sua aplicação revela-se, por isso, importantíssima ao êxito da atividade sancionadora 

enquanto ferramenta de regulação, dado que, se a punição for desproporcional à conduta ilícita 

praticada, após exercício de ponderação com a finalidade da norma violada e o interesse 

público, o custo do excesso será sentido não apenas pelo infrator, mas, indiretamente, pelo 

próprio setor que se pretende regular86.  

No caso do mercado de valores mobiliários, em que a jurisprudência administrativa 

consiste em importante fonte de direito, desempenhando função interpretativa e quase 

normativa, a violação da proporcionalidade consubstanciada no “excesso punitivo” 

compromete as duas principais e inter-relacionadas finalidades da regulação desse setor, que 

são proporcionar a eficiência do mercado e obter a confiança dos investidores e demais 

participantes. O custo regulatório desproporcional e excessivo tende a afastar investidores e 

participantes, minando sua confiança e, em consequência, a eficiência do mercado, e vice-versa; 

e a relevância e evolução das técnicas e das normas processuais de dosimetria da pena decorrem 

justamente da aplicação do princípio da proporcionalidade e da sua importância à regulação de 

mercados.    

   

3.2.1.3.5. Moralidade 

 

A Constituição de 1988 institucionalizou, de forma positiva, a moralidade 

administrativa, em seu art. 5º, LXXIII, ao prever a possibilidade de ação popular para anular 

ato lesivo ao patrimônio público por violação à moralidade, tornando-a em dever imposto à 

Administração Pública.  

A reboque do texto constitucional, a Lei de Processo Administrativo previu 

expressamente a obediência a esse princípio ao enunciar, no caput do seu art. 2º, os deveres que 

formam a base de aplicação da moralidade no respectivo parágrafo único, inciso IV, ao 

determinar que os processos administrativos observarão os critérios de atuação segundo padrões 

éticos de probidade, decoro e boa-fé. 

Há quem critique o princípio da moralidade, por considerar temerário subjugar o 

comportamento do agente público em princípio genérico ao invés de normatizá-lo, ensejando 

 
pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas carreadas aos autos, o 
que não se coaduna com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. 
Recurso especial não conhecido” VAZ, Laurita. Relatora Ministra, Tribunal Pleno.Processo Eletrônico j. 
24.3.2009, DJe 20.4.2009, Distrito Federal, REsp 764249 DF 2005/0109787-9. 
86 Para Egon Bockmann Moreira, “o princípio da proporcionalidade determina que a aplicação da lei seja 
congruente com os exatos fins por ela visados, em face da situação concreta”. MOREIRA, Egon Bockmann, 
Processo administrativo. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 82, 2003. 
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uma porta de entrada para o exercício de um controle judicial subjetivo sobre os atos praticados 

pelos agentes públicos, desencadeando em aumento do custo regulatório87.  

Em que pese essa crítica, a compreensão da importância deste princípio reside na ideia 

de que, para o processo administrativo, o ato que viola a moralidade tende a ser equiparado a 

um desvio de finalidade. São, neste sentido, as lições de Maysa Abrahão Tavares Verzola, que, 

em obra dedicada à sanção no direito administrativo, ainda distingue a aplicação do princípio 

da moralidade do da legalidade: 

 

 

“Enquanto a legalidade dos atos jurídicos administrativos é fiscalizada 

pelo recurso baseado na violação da lei, a conformidade desses atos aos 

princípios basilares da boa administração, determinante necessária de 

qualquer decisão administrativa, é fiscalizada por outro recurso 

fundado no desvio de poder, cuja zona de policiamento é a zona da 

moralidade administrativa.”88 

 

 

 O princípio da moralidade administrativa, embora direcionado exclusivamente à 

Administração Pública, coloca formalmente o agente público em posição de igualdade com o 

administrado, de modo que, se este já deve o respeito à lei e à boa-fé, aquele também passa a 

obedecer a uma moral institucional, proibindo a atuação do administrador público pautada em 

agendas ocultas e incompatíveis com a moral, em detrimento dos interesses do administrado, e 

também, é claro, vedando a sua atuação ilegítima e contrária à finalidade da lei, em benefício 

do particular.  

 

 

3.2.1.3.6. Ampla defesa e contraditório 

 

Os princípios da ampla defesa e do contraditório constituem um dos elementos 

fundamentais do devido processo legal.  

 
87 FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adilson Abreu. Op. Cit. pp. 132-133.  
88 VERZOLA, Maysa Abrahão Tavares. Op. Cit., p. 75.  
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Em matéria de processo administrativo sancionador, a noção de ampla defesa é formada 

por todas as garantias previstas no art. 2º, parágrafo único, inciso X, da Lei de Processos 

Administrativos, quais sejam, o direito do administrado de ter ciência ou ser comunicado dos 

atos do processo, de apresentação de alegações finais, de requisitar a produção de provas e de 

interpor recursos contra decisões que lhe imputem alguma sanção.  

Exige-se, em cumprimento ao princípio da ampla defesa, que a autoridade 

administrativa observe as normas processuais e todos os princípios jurídicos atinentes ao 

processo, havendo o entendimento de que o cerceamento de defesa ocorrerá quando, da omissão 

ou da falha, puder resultar dano ao acusado ou interessado89.  

É inerente à ampla defesa outro princípio de ordem processual - o duplo grau de 

jurisdição – por força do disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o qual garante aos 

litigantes a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes90. O duplo grau de jurisdição 

tem como finalidade evitar a arbitrariedade e mitigar possibilidade de erro cometido pelo órgão 

julgador de primeira instância. 

A observância do duplo grau de jurisdição revela-se ainda mais importante para 

assegurar a lisura e juridicidade das decisões restritivas de direitos emanadas de órgãos públicos 

que acumulam prerrogativas regulatórias distintas, tais como a normativa, executiva, 

fiscalizatória e adjudicatória, como é o caso das agências reguladoras e das autarquias especiais, 

a exemplo da CVM e do BCB.  

Sendo garantia de todo cidadão o julgamento por um tribunal imparcial e independente, 

em observância ao art. X da Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovado pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o duplo grau de jurisdição deve ser 

franqueado ao acusado que tenha sofrido condenação sancionatória em julgamento de primeira 

instância administrativa desses órgãos que acumulem função.  

 
89 FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adilson Abreu. Op. Cit. p. 136-137. 
90 Neste sentido, são as lições da Min. Carmem Lúcia Antunes Rocha: “Também vinculado ao direito à ampla 
defesa é o direito à revisão e/ou recurso administrativo. Este é uma extensão do direito à ampla defesa, uma 
forma de exercê-lo. É a Constituição da República que, no mesmo art. 5º, inciso LV, acopla ao direito à ampla 
defesa “os meios e recursos a ela inerentes”. O interessado reapresenta a sua argumentação e o seu arrazoado na 
instância recursal e vê a sua fundamentação ser objeto de novo exame. Na verdade, o recurso é um segundo 
momento de defesa, agora na instância e perante o juízo recursal competente. As decisões administrativas, 
inclusive e principalmente aquelas proferidas no processo, podem conter equívocos. São obras humanas e, como 
tal, sujeitas a desvios e a falhas, como os próprios homens. Daí a necessidade que se foi demonstrando de que as 
condutas estatais – especialmente aquelas havidas numa relação de contraditório e de questionamento e talvez 
comprometimento de direitos – submetam-se a duplo exame, porque a oportunidade de haver uma segunda 
análise propicia uma melhor conclusão e uma maior segurança, diretamente, para o interessado e, 
reflexivamente, para a coletividade.” ROCHA, Carmen Lúcia Antunes, “Princípios constitucionais do processo 
administrativo no Direito Brasileiro”, cit., Revista de Informação Legislativa 136/22.  
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Essa garantia ao duplo grau de jurisdição também está prevista no Pacto de São José da 

Costa Rica, a qual foi ratificada pelo Brasil, tornando seu cumprimento mandatório pelas 

autoridades públicas brasileiras.  

No que tange ao princípio do contraditório, a regra básica que o orienta, no bojo do 

processo administrativo sancionador, é aquela que determina que a instrução processual se dê 

de forma contraditória, com observância da dialética processual entre Administração Pública e 

acusado.  

O princípio do contraditório desdobra-se, em suma, na necessidade de informação e na 

possibilidade de reação91.  

O dever de informação que se exige, para a observância do contraditório, refere-se à 

necessária ciência pelo acusado das alegações fáticas e jurídicas que lhe estão sendo imputadas, 

de forma individualizada. Somente dessa forma, o acusado terá o direito de contraditar a 

imputação, por meio da produção de suas próprias razões e provas, examinando os argumentos 

e fundamentos fáticos,inclusive de prova, e jurídicos.  

Para a plena observância do contraditório e a possibilidade efetiva de um diálogo, é 

fundamental que o acusado tenha acesso, durante a fase instrutória, às provas e manifestações 

da Administração Pública que venham sendo produzidas, e que lhe seja conferido o direito 

efetivo de apresentar seus argumentos em sentido contrário às alegações formuladas pela outra 

parte.  

Para que esse direito seja realmente efetivo, é necessário que sua argumentação escrita 

ou oral e os documentos probatórios apresentados sejam efetivamente analisados e levados em 

consideração pela autoridade julgadora, não constituindo a defesa uma mera formalidade, mas 

o efetivo exercício de um direito.  

A esse propósito, uma crítica que se faz aos padrões de julgamento administrativos é a 

pouca importância que a autoridade administrativa geralmente concede às sustentações orais 

feitas pelo acusado, representado ou não por seu advogado, que servem, em muitos órgãos 

administrativos e tribunais, apenas como cumprimento de formalidade burocrática, 

dispensando-se o peso devido. Na prática, raras são às vezes em que o relator altera sua decisão 

após concluído o seu voto, o que, por razões óbvias e de economia, ocorre geralmente antes da 

data da sessão de julgamento, forçando com que a parte interessada marque audiências e 

apresente memoriais com uma síntese das alegações de defesa às autoridades julgadoras com 

 
91 VERZOLA, Maysa Abrahão Tavares. Op. Cit. p. 151.  
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certa antecedência à data de julgamento92.  Apesar de ser a praxe, ela não autoriza os julgadores 

a não considerarem, em sua decisão final, o exame de todos os argumentos apresentados pelo 

acusado, inclusive aqueles trazidos na sustentação oral.  

A ampla defesa e o contraditório dependem também da transparência interna da 

Administração Pública, sobretudo de seus atos e nas interações pessoais dos órgãos 

administrativos, que, como se verá mais adiante, poderão impactar na paridade de armas e no 

direito do acusado à ampla defesa e ao contraditório. 

 

3.2.1.3.7. Segurança jurídica 

 

A estabilidade social é um dos pilares do Estado Democrático de Direito e é nela que se 

funda o princípio da segurança jurídica, a qual está presente, no texto constitucional, na 

proteção da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.  

A Lei de Processo Administrativo, por sua vez, ao consagrar o princípio da segurança 

jurídica em seu texto, positivou os preceitos e princípios que se encontravam sedimentados pela 

jurisprudência e pela doutrina93 em, pelo menos, dois de seus dispositivos: no art. 2º, parágrafo 

único, XII, ao impedir a aplicação retroativa de nova interpretação do texto legal, e no art. 55, 

ao convalidar decisões proferidas com vícios sanáveis que não acarretem lesão ou prejuízo à 

coletividade e a terceiros94.  

Com isso, o referido diploma legal estabeleceu ao agente público o dever de zelar para 

que a atuação da Administração Pública se dê de forma previsível ao administrado, em 

conformidade às expectativas da coletividade.  

Tal previsibilidade demanda do administrador público um comportamento coerente e 

em observância à lei e ao Direito, isto é, em respeito às normas jurídicas em geral, guardando-

 
92 “Ofende o princípio do contraditório aquilo que normalmente ocorre nos tribunais com relação à sustentação 
oral feita pelo advogado. Normalmente o relator já tem seu voto preparado, que, logicamente, não considerou as 
razões produzidas naquele instante. À parte restam apenas a esperança e o miserável consolo de que alguma 
alma piedosa peça vista dos autos. (...) A desculpa que tem sido utilizada para não se adotar essa equação é a de 
que a sustentação oral, depois do voto do relator, significaria uma contestação à decisão. Ora, a decisão somente 
existe após proferido o último voto; num colegiado, após o voto do relator abre-se a fase de discussão, sendo 
certo que até mesmo votos já proferidos podem ser modificados – o que evidencia a inexistência, até ali, de uma 
decisão e a ocorrência, na verdade, de uma formação gradativa da decisão. Além disso, a Constituição determina 
que o processo seja contraditório, e não apenas uma parte dele.” (FERRAZ, Sergio; Adilson Abreu Dallari. Op. 
Cit. pp. 140-141) 
93FORTINI, Cristiana; PEREIRA, Maria Fernanda Pires de Carvalho; CAMARÃO, Tatiana Martins da Costa. 
Processo administrativo: comentários à Lei 9.784/99. Belo Horizonte: Fórum, p. 29, 2008. 
94 FERRAZ, Sergio; Adilson Abreu Dallari. Op. Cit. p. 147. 
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se daí uma íntima relação entre a segurança jurídica e a proteção à confiança, a qual veda a 

prática de atos contraditórios pelo Estado.  

Nas palavras de Cristiana Fortini e Amaral Roque Bueno: 

 
 

A proteção à confiança demanda do Estado o dever de agir de maneira 

coerente com os seus atos anteriores. A legitimação da atividade 

administrativa corresponde ao processo de sucessão de atos interligados, de 

maneira que aquilo que foi sedimentado no ato antecessor seja respeitado pelo 

ato sucessor. Daí porque a proteção à confiança configura uma garantia para 

os particulares contra atos incoerentes da Administração. Veda-se, com isso, 

o venire contra factum proprium, ou seja, o comportamento contraditório do 

Estado.95   

  

 

A coerência dos atos administrativos, alicerçado pelo princípio da segurança jurídica, 

ganhou contornos ainda mais evidentes a partir da promulgação da Lei 13.655/18, que inseriu 

alguns novos dispositivos ao Decreto-Lei 4.657/42, mais conhecido como Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a que se passará a tratar.  

O primeiro novo dispositivo legal inserido na LINDB foi o art. 20, que exige que o 

agente público, ou o juiz, faça uma análise prévia, ponderada sobre as consequências práticas 

dos efeitos da decisão antes de prolatá-la, devendo ainda expressar sobre a necessidade e 

adequação da medida imposta, em face das medidas alternativas.  

Essa norma inserida na LINDB positivou aquilo que se considera a primeira dimensão 

da reflexividade administrativa e que consiste no exercício de prever os efeitos sociais de 

decisões tomadas com base em escolhas administrativas difíceis.  

Um dos objetivos da reflexividade administrativa é “conformar a capacidade do 

regulador pensar a situação concreta em si mesma para estabilizar o subsistema complexo e 

minimizar a insegurança”96. 

 
95 FORTINI, Cristiana; BUENO, Amaral Roque. A amplitude da segurança jurídica no processo administrativo 
correlacionado aos efeitos da Lei n. 13.655/18, in Processo Administrativo Brasileiro: Estudos em homenagem 
aos 20 anos da Lei Federal de Processo Administrativo, Coordenadores Eurico Bitencourt Neto e Thiago 
Marrara. Belo Horizonte: Fórum. p.182, 2020. 
96 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, Regulação e Reflexividade. Uma Nova Teoria sobre as Escolhas 
Administrativas. 5ª Ed., Belo Horizonte: Fórum, p. 262.2018. 
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A partir da verificação do uso cada vez mais intenso da discricionariedade, que se 

manifesta nas escolhas tomadas no dia a dia pelo regulador, e diante dos reflexos que essas 

escolhas produzem na sociedade e na vida econômica, percebeu-se a necessidade de conformar 

a atuação administrativa à juridicidade.  

O binômio conveniência e oportunidade revelou-se, por si só, incapaz de orientar a 

escolha do agente público e lhe conferir coerência quando conjugada com as demais forças da 

atuação administrativa.  

Passou-se a exigir do Administrador a boa gestão, que consiste na adoção da melhor 

escolha entre as opções disponíveis (conforme já dito ao descrever o princípio da 

razoabilidade), requerendo uma reflexão ou análise prospectiva acerca dos potenciais efeitos a 

serem gerados por cada uma dessas opções sobre o particular diretamente afetado e sobre a 

coletividade (o que também já foi, de certa forma, mencionado quando da análise do princípio 

da finalidade).  

Outra inserção feita à LINDB, inspirada pela segurança jurídica, foi aquela prevista em 

seu novo art. 23, que criou a necessidade de a Administração estabelecer um regime de transição 

para o cumprimento de nova interpretação gerado por decisão administrativa, o que alcança a 

modificação gerada por decisão proferida em sede de processo administrativo sancionador. Eis 

o teor da norma:  

 

 
“A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer 

interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, 

impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever 

regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou 

condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e 

eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais”.  

  

 

A segurança jurídica, guiada pela previsibilidade dos atos da administração pública, 

também inspirou a inserção do art. 24 da LINDB, que exige que a “revisão administrativa” a 

respeito da “validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma cuja produção já se houver 

completado levará em conta as orientações gerais da época”, vedando-se “que, com base em 

mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente 

constituídas”.  
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 Outra inovação tratada na LINDB é aquela prevista em seu art. 26 97, que positiva e 

confere segurança jurídica aos atos e decisões administrativas voltadas à consensualidade ou a 

celebração de termos de compromisso com particulares98. Tal inovação é corolário da segurança 

jurídica ao assegurar a legalidade da prática, pelo agente público, de atos que observem a 

eficiência, proporcionalidade, isonomia e compatibilidade com os interesses gerais. Note-se, 

neste particular, que o legislador optou pelo uso do termo interesses gerais, ao invés de interesse 

público, o que provavelmente se deu para evitar confusão interpretativa entre o interesse 

público primário (da coletividade) e o interesse público secundário (aparelho estatal), a ser 

abordado mais adiante. 

Em síntese, os novos dispositivos incorporados à LINDB, ao delimitar os efeitos das 

decisões, declarar a irretroatividade de normas e criar regras transitórias para aplicação de nova 

interpretação a norma jurídica, positivou conceitos importantes e que asseguram a estabilidade 

das relações sociais, a previsibilidade dos atos da Administração e a coerência institucional. 

Efeito disso é a redução da insegurança jurídica que predominava a respeito de premissas de 

direito tão basilares e a mitigação do risco jurídico-institucional tão caro à sociedade brasileira.  

Ressalte-se, entretanto, que essa importante positivação da segurança jurídica não 

coloca em risco a evolução do Direito ou nem impede a ocorrência de mudanças na 

interpretação das normas e conceitos jurídicos. O que passa a ser vedado no ordenamento 

jurídico pátrio são as mudanças bruscas de comportamento, as rupturas repentinas que violam 

a confiança dos particulares nos atos da Administração Pública. A ordem não é incompatível 

com o progresso. 

Também decorre da segurança jurídica e proteção aos interesses dos particulares o 

princípio da proibição da reformatio in pejus, vedando-se que as decisões administrativas sejam 

reformadas, em qualquer hipótese (seja em sede de pedido de reconsideração ou na segunda 

instância administrativa), em prejuízo do particular.  

 
97 Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito 
público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão 
jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, 
celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir 
de sua publicação oficial. 
98 “O artigo 26 sintoniza-se com diversas outras regras que reconhecem a relevância da decisão consensualizada. 
Esse dispositivo prevê a possibilidade de convergência entre as partes, em torno de um vínculo negocial, visando 
a eliminar irregularidades, incerteza jurídica ou situação contenciosa. As suas disposições autorizam a autoridade 
administrativa, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e 
presentes razões de relevante interesse geral, a celebrar compromisso com os interessados para eliminar 
mencionadas irregularidades, incerteza jurídica ou situação contenciosa.” (FORTINI, Cristiana; BUENO, 
Amaral Roque. Op. Cit. p. 193) 
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Tal princípio, de origem no Direito Processual Penal, aplica-se ao processo 

administrativo sancionador. O art. 65, parágrafo único, da Lei de Processo Administrativo 

recepciona textualmente tal princípio, ao estatuir que “da revisão do processo não poder resultar 

agravamento da sanção”. 

Em matéria penal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, entretanto, no sentido 

de que “somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo 

da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado”99. Assim, o 

entendimento na esfera penal seria no sentido de autorizar o agravamento da pena, caso ambos 

os órgãos de acusação e a defesa tiverem recorrido da decisão de primeira instância.  

Contudo, no caso do processo sancionador atinente ao mercado de valores mobiliários, 

a CVM, enquanto órgão responsável pela decisão proferida em primeira instância 

administrativa, a rigor, não está autorizada a formular recurso de ofício100, limitando-se o 

recurso sempre ao voluntário, que corresponde aquele formulado pelo particular (acusado).  

Por assim ser, o princípio da non reformatio in pejus é, no processo sancionador da 

CVM, regra que não admite exceção, havendo quem entenda que essa também seja a regra para 

o processo administrativo sancionador em geral101.   

 

 

3.2.1.3.8. Interesse público  

 

A expressão interesse público, de uso intenso e permanente em nosso ordenamento 

jurídico, é, por seu subjetivismo e abstração, objeto de crítica e discussão doutrinária.  

A melhor definição de interesse público é aquela que o qualifica como o interesse da 

coletividade, o que corresponde à soma dos cidadãos e como o interesse definido em lei e 

amparado pelos princípios jurídicos que compõem a ordem jurídica. 

 
99 STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus 692121/MG 2021/0289075-4, 5ª Turma, Relator Ministro Joel 
Ilan Paciornik, J. em 07/12/2021, DJe. 10/12/2021. 
100 “No caso do recurso perante o CRSFN, a Administração Pública não tem autorização para recorrer 
voluntariamente, até mesmo em razão de concentrar os papéis de parte e órgão julgador, simultaneamente. Se se 
impõe a pena, é porque entende ser a mais correta, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. A única 
hipótese legal de recurso pela Administração Pública é a “de ofício”, quando há o arquivamento dos autos.  
101 Nesse sentido: BUENO, Cássio Scarpinella. Os recursos nas leis de processo administrativo federal e 
paulista: uma primeira aproximação. In: SUNDFELD, Carlos Ari; MUñOS, Guillermo Andrés (coord.). As leis 
de processo administrativo. São Paulo: Malheiros, p. 214,  2000. 
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Sérgio Ferraz e Adilson Dallari chamam atenção para a precisão da definição constante 

da Lei de Processo Administrativo da Costa Rica, de 1978, que, em seu artigo 113, o definiu 

como “la expression de los interesses individuales coincidentes de los administrados”102.   

Não há como se alcançar o interesse público por meio da violação da ordem jurídica ou 

da violação de qualquer garantia individual; nem pode o interesse público legitimar, por meio 

da lei formal, a ditadura ou prevalência do interesse da maioria às custas de direitos 

fundamentais da minoria, sob pena de a sociedade se ver totalmente refém de grupos de 

interesse organizados e capazes de influenciar o processo legislativo.  

Por tal razão e sob a ótica da juridicidade, parece de todo estéril a discussão acerca da 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado, pois somente em cada caso e de 

forma muito circunstancial deve se verificar qual o interesse público prevalecente, não 

constituindo uma fórmula mágica, que dispense a reflexão, nem tampouco o interesse do Estado 

(interesse público secundário)103. Pelo contrário, a noção de interesse público está ligada à 

limitação do exercício do poder pelo Estado104, que deve ser finalisticamente orientado ao 

cumprimento da lei em sentido lato e ao interesse público primário, assim entendido como o 

interesse da coletividade.  

 

3.2.1.3.9. Formalismo moderado 

 

Chamado por alguns de “princípio da informalidade”105, o formalismo moderado impõe 

que o processo administrativo seja conduzido com uma formalidade que não agrida os direitos 

e garantias do particular.  

Tal princípio baseia-se na noção de que o processo é instrumento do Estado 

Democrático de Direito para o alcance da finalidade da norma jurídica, não constituindo um 

 
102 FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adilson Abreu. Op. Cit. p. 149.  
103 Sobre a discussão da primazia do interesse público sobre o interesse privado, confira-se as palavras de 
Angélica Petian: “O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado não se destina a 
proteger o interesse público secundário, mas exclusivamente o primário, ou seja, aquele afeto aos membros da 
sociedade e cuja representante é a Administração Pública. Por esta razão, esse princípio consiste em uma das 
bases do Direito Administrativo que não serve senão para proteger os administrados e regular o convívio social. 
(...) vê-se, atualmente, uma verdadeira cruzada contra esse preceito, como se fosse ele apto a justificar os 
desmandos do Estado e autorizar o sacrifício dos direitos dos administrados. Investidas desse jaez revelam 
apenas a incompreensão daqueles que defendem a nocividade desse princípio, que jamais se prestou a justificar a 
inobservância da ordem jurídica, por uma razão lógica: a supremacia do interesse público sobre o privado 
decorres dessa mesma ordem jurídica que tutela os direitos privados”. (PETIAN, Angélica, Op. Cit. p. 121) 
104 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. 1ª Ed., 3ª tir., São Paulo: Malheiros Editores, 
p.68, 2003. 
105 Nesse sentido, FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adilson Abreu. Op. Cit. p. 156.  
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fim em si mesmo e exige a observância, pelo aplicador do Direito, de um equilíbrio necessário 

para evitar que o rigor da formalidade se transforme em rigidez.  

Quando aplicado de forma exacerbada, a formalidade – que, em geral, se apresenta 

como obstáculo a arbitrariedade do Estado – é capaz de prejudicar direitos e garantias 

fundamentais do administrado e o próprio interesse público, impedindo, em algumas situações, 

o alcance da verdade material, que, por sua vez, se consubstancia no dever que se impõe à 

autoridade julgadora de buscar os meios necessários (informações e provas) para elucidar os 

fatos em discussão no processo106.   

A Lei de Processo Administrativo contemplou o princípio do formalismo moderado em 

seu art. 2º, parágrafo único, incisos VIII e IX, ao dispor que a Administração observará as 

“formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados” e deverá “adotar de formas 

simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos 

dos administrados”.  

Exemplos de formalismo moderado no processo administrativo – e que se coaduna com 

o dever de se alcançar a verdade matéria – são a ausência de preclusão de manifestação do 

administrado até um julgamento final, a possibilidade de apresentar novos meios de prova ao 

longo de todo o processo, a não exigência de constituição de advogado para a defesa de direitos 

do particular, e, por consequência, dessa última flexibilidade processual, a premissa de que os 

atos processuais praticados pelo acusado ou interessado são praticados por pessoas que não 

necessariamente possuem o conhecimento técnico das regras formais do processo.  

O Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente o formalismo moderado, 

afirmando a impossibilidade de invalidação do processo administrativo por lapsos meramente 

formais, com base no argumento de que o processo serve ao cumprimento da finalidade da 

norma jurídica e não o contrário. Contudo, alguns julgados acatam esse princípio em proteção 

 
106 A verdade material possibilita que o órgão administrativo responsável pelo julgamento do processo não fique 
restrito às informações trazidas pelas partes do processo, podendo utilizar dados e informações que estejam à 
disposição do público em geral e da Administração Pública, contanto que motive sua decisão de forma expressa 
e confira ao acusado o direito de se manifestar sobre tais informações utilizadas em sua decisão.   
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da falha procedimental da Administração Pública e não necessariamente em proteção ao direito 

do acusado107, contrariando a doutrina108 e validando uma postura passiva e informal do Estado.  

Extrai-se, a partir dessa reflexão, que há uma interdependência entre, de um lado, a 

estratégia dissuasória ou persecutória e, de outro, a técnica normativa. Em consequência, não é 

adequado avaliar o nível de cumprimento das normas de um determinado setor regulado ou o 

sucesso de sua regulação apenas com base nos resultados da sua atividade sancionadora ou 

persecutória, dado que um elevado índice de cumprimento espontâneo da norma é, por si só, 

reflexo da capacidade de tutela do regulador.  

 

 

4 O PROCESSO SANCIONADOR NO MERCADO DE CAPITAIS 

 

4.1. Aspectos gerais 

 

 O constituinte brasileiro dedicou um título inteiro da Constituição Federal à ordem 

econômica e financeira, e no seu capítulo I, intitulado “Dos princípios gerais da atividade 

econômica”, mais precisamente em seu art. 174, conferiu ao Estado poderes para exercer, 

“como agente normativo e regulador da atividade econômica, as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento”.  

 
107 “Administrativo – Princípio do informalismo – Processo. I – O processo administrativo goza do princípio do 
informalismo, o qual dispensa procedimento rígido ou rito específico. II – não configura nulidade – ab initio – o 
fato da instauração iniciar-se através de resolução em substituição a portaria. Exigir a lavratura de portaria 
para abertura do inquérito administrativo é formalismo desnecessário. III – depoimentos coligidos pela 
comissão processante constituem prova suficiente a embasar a penalidade. IV – recurso improvido.” ACIOLI, 
Pedro. Relator Ministro, STJ. Processo Eletrônico DJ 29.8.1994, p. 22.217, São Paulo, Recurso Ordinário em 
Mandado de Segurança 2.670-PR. Julgado em 24.6.1994. (grifou-se) 
“Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão denegatório em que se pleiteava a 
decretação da extinção de processo administrativo disciplinar instaurado pela extorsão de fiscal de tributos à 
proprietária de estabelecimento comercial. A Turma negou provimento ao recurso sob o argumento de que a 
alegação de nulidade de todo o processo, pelo fato de haver ocorrido extrapolamento do prazo para o 
encerramento anteriormente instituído, em um dia, é levar o processualismo ao formalismo mais rígido. 
Atualmente, vem sendo encampado nos procedimentos administrativos o formalismo moderado, que 
corresponde à instrumentalidade das formas do processo jurisdicional, com uma relação de correspondência e 
não de igualdade. Outrossim, a extrapolação do prazo para a conclusão do processo administrativo não 
acarreta sua nulidade, e não há que se confundir prazo de prescrição com atraso de tramitação do 
processo administrativo. Precedentes citados: RMS 6.757-PR, DJ 12/4/1999; RMS 10.464-MT, DJ 18/10/1999, 
e RMS 7.791-MG, DJ 1º/9/1997.” DIPP, Gilson. Relator Ministro, STJ. Processo Eletrônico. DJ 02.05.2000, p. 
150, São Paulo, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 8.005-SC. Julgado em 6/4/2000. (grifou-se) 
108 “O princípio do formalismo moderado só pode ser invocado a favor do administrado. Sua aplicação fica 
adstrita às formalidades não essenciais do processo que permitem sua superação sem afrontar qualquer direito do 
particular.” (PETIAN, Angélica, Op. Cit. p. 201) 
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Tratou-se, assim, de permissão genérica conferida ao Estado para intervir na ordem 

econômica mediante o exercício efetivo de um poder fiscalizatório, que consiste em poder de 

polícia preventivo, que “antecede o poder sancionador, mas com ele não se confunde”109.  

No âmbito do mercado de capitais, tanto o poder de fiscalização quanto o poder 

sancionador foram conferidos à CVM por força da Lei 9.457/1997, que alterou a Lei 

6.385/1976. A CVM passou a ter competência para apurar, mediante inquérito administrativo, 

atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e 

acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado110 

Embora a autarquia já dispusesse, na prática, de poder de polícia e de poder 

sancionador sobre os participantes do mercado de valores mobiliários e o cumprimento das 

normas previstas na Lei das S.A., tal prerrogativa foi formalmente confirmada, passando a 

CVM a ter competência legal para aplicar determinadas penalidades, sobretudo a aplicação de 

multas pecuniárias mais severas e a vedação ou suspensão de atividade ligada ao mercado de 

valores mobiliários e à lei societária111. Assim, a CVM possui poder de polícia não apenas sobre 

o mercado de capitais, mas também em matéria societária, no sentido de ser fiscal do 

cumprimento da Lei das S.A. pelas companhias abertas e por seus administradores, conselheiros 

fiscais, auditores e acionistas112.  

No bojo de sua competência fiscalizatória, foram conferidos à CVM poderes para 

examinar documentos, requisitar informações, expedir intimações para prestar informações e 

depoimentos, sob pena de aplicação de multa expedida pela própria CVM, requisitar 

informações de qualquer órgão público, autarquia ou empresa, e determinar às companhias 

abertas a publicação de balanços, relatórios, atos divulgados ou demonstrações financeiras, com 

as correções que entender necessárias ao cumprimento da legislação em vigor.  

A Lei 6.385/1976, conforme alterada, atribuiu competência sancionatória à CVM, ao 

estatuir, em seu art. 9º, que a CVM poderá apurar, mediante processo administrativo, atos 

ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas 

de companhias abertas, dos intermediários e demais participantes do mercado, e ao atribuir 

 
109 OSÓRIO, Fábio Medina. Op. Cit. p. 116.  
110 Conforme estabelecido no Art. 2º da Lei n. 9.9457/1997.  
111 O referido diploma atribuiu competência fiscalizatória à CVM, ao estatuir, em seu art. 8º, competência para 
que esta fiscalize permanentemente (a) as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, bem como 
a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores mobiliários nele 
negociados, e (b) as companhias abertas. 
112 YAZBEK, Otavio. Reflexões sobre a atividade sancionadora da CVM em caso de descumprimento de regras 
de direito societário In Processo Societário – Volume II (coords. Flávio Luiz Yarshell, Guilherme Stoguti J. 
Pereira), São Paulo: Quartier Latin, p. 607-627, 2015.  
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competência à autarquia para aplicar aos autores das infrações apuradas as penalidades de 

advertência, multa, inabilitação temporária para o exercício de cargo de administrador ou de 

conselheiro fiscal de companhia aberta e de entidades que exerçam quaisquer das atividades 

reguladas pela CVM ou suspensão dos respectivos registros ou autorizações, sem prejuízo de 

responsabilidade civil ou penal.  

O mais recente Relatório de Atividade Sancionadora da CVM113, referente ao terceiro 

trimestre de 2021, é explícito quanto ao objetivo dessa função sancionadora da CVM, que é 

“proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores contra atos ilegais de quaisquer 

participantes do mercado, com o intuito de evitar ou coibir modalidades de fraude ou 

manipulação, assim como assegurar a observância de práticas equitativas no mercado”.  

A Lei 6.385/1976 prevê, em seu art. 11, parágrafo 4º, que as penalidades somente serão 

impostas com observância de processo administrativo, em que será assegurado o sigilo 

necessário à elucidação dos fatos, e que observará o procedimento fixado pela CVM, cabendo 

recurso ao CRSFN. Ao assim dispor, a lei atribuiu à CVM competência para baixar normas 

específicas aplicáveis ao processo administrativo sancionador por ela conduzido e necessário à 

apuração de infrações no âmbito do mercado de valores mobiliários, conforme tipificadas por 

lei e regulamentadas pela própria autarquia, e na aplicação das penalidades igualmente previstas 

em lei, conforme nível de gravidade da infração também estabelecido pela CVM. Note-se, 

entretanto, que a competência normativa processual conferida pela lei à CVM não consiste num 

“cheque em branco”. A regulamentação da autarquia que disciplinar o processo administrativo 

sancionador deve observar as normas e princípios gerais de processo administrativo, e 

subsidiariamente à Lei de Processo Administrativo.  

Não menos importante, conferiu-se, ainda, competência ao CRSFN para julgar o 

processo administrativo sancionador em segunda instância administrativa, em homenagem ao 

princípio do duplo grau de jurisdição administrativa114. Nesse aspecto, esclareça-se que das 

 
113 MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Comissão de Valores Mobiliários. Relatório de Atividade Sancionadora 
CVM 2021: 3º Trimestre (íntegra). Brasil, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-de-atividade-sancionadora/relatorio-de-atividade-sancionadora-cvm-
2021-3o-trimestre-integra/view> Acesso em 27/01/2022. 
114 É relevante o esclarecimento de Viviane Muller Prado e Juliana Bonacorsi de Palma: “Apesar da forte 
influência francesa na construção da burocracia brasileira, o nosso atual sistema administrativo é caracterizado 
pela unidade de jurisdição. Isso significa a possibilidade de controle judicial da Administração Pública 
(jurisdição comum), opondo-se ao modelo de dualidade de jurisdição (jurisdição administrativa ou contencioso 
administrativo), que conta com um órgão superior, autônomo ao Poder Judiciário, responsável por decidir em 
última instância questões atinentes à Administração Pública. (...) O fato de o Brasil filiar-se ao sistema de 
unidade de jurisdição, todavia, não impediu a especialização da estrutura burocrática do Estado para também 
abranger instâncias recursais administrativas, sem prejuízo do controle judicial.” PRADO, Viviane Muller; 
PALMA, Juliana Bonacorsi. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional: reflexões e dados sobre a 
sua estrutura e conveniência da sua especialização no mercado de valores mobiliários, in Direito, gestão e 
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decisões do CRSFN ainda cabe recurso para o Judiciário, por força do disposto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”.   

Feita essa breve introdução sobre os aspectos gerais do processo administrativo 

sancionador aplicável ao mercado de capitais, passa-se à análise crítica de vertentes específicas 

desse processo que colocam em xeque a sua efetividade.   

 
 
4.2. Desenho institucional  

 
 

A primeira vertente do processo administrativo sancionador do mercado de capitais que 

merece ser analisada é aquela atinente ao desenho institucional dos órgãos incumbidos pelo seu 

processamento e julgamento em primeira e segunda instância: a CVM e o CRSFN.  

Nessa vertente, é fundamental que se compreenda, ao menos teoricamente, se as 

estruturas jurídica e organizacional de ambos os órgãos contêm as bases necessárias para que 

tais órgãos sejam efetivamente dotados das requeridas especialidade técnica, eficiência 

operacional e fiscalizatória, e independência de atuação.  

É relevante, para tanto, examinar se o regime jurídico e a estrutura organizacional desses 

órgãos incentivam ou possibilitam (I) a retenção de quadros técnicos adequados, (II) a condução 

das atividades fiscalizatória e sancionadora de forma ágil e eficiente, (III) o julgamento de 

processos sancionadores de forma independente e em respeito aos princípios e normas jurídicas 

aplicáveis.    

 

 

4.2.1. Regime jurídico e estrutura organizacional da CVM: aspectos institucionais que 

limitam a atividade sancionadora da autarquia  

 
4.2.1.1 Impactos gerados pela sua natureza jurídica  

  
 

A CVM foi criada pela Lei 6.385/1976, inicialmente como autarquia vinculada ao 

Ministério da Fazenda,hoje Ministério da Economia, desempenhando função normativa, 

executiva, fiscalizatória e sancionatória.  

 
prática: mercado de capitais / Francisco Satiro de Souza Júnior, coordenador. São Paulo: Saraiva, p. 272-273, 
2013.   
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A Medida Provisória 8/2001, convertida na Lei 10.411/2002, modificou a estrutura 

jurídica da CVM, que passou, a partir de então, a ser entidade autárquica em regime especial, 

com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada, formalmente, de autoridade 

administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade 

de seus dirigentes, bem como autonomia financeira e orçamentária. 

Há quem entenda que, a partir de então, a CVM ostente o status de agência reguladora115, 

com o que não é possível concordar por diversos motivos116, sobretudo pelo fato de suas 

decisões administrativas sancionadoras estarem sujeitas à revisão do CRSFN – órgão vinculado 

ao Ministério da Economia e de independência duvidosa, conforme será detalhado mais adiante, 

comprometendo sua autonomia funcional e que caracteriza as agências reguladoras 

independentes.  

Note-se, neste aspecto, a importância da atividade regulatória do Estado e das agências 

reguladoras independentes, como estruturas criadas no contexto da Reforma do Estado, 

conduzida na década de 1990 no Brasil, com vistas ao desenvolvimento das atividades 

econômicas. A importância dessa estrutura organizacional das agências é atribuída à sua 

capacidade técnica, bem como à sua autonomia patrimonial e administrativa, o que confere aos 

investidores e aqueles que viessem a exercer atividades econômicas em setores regulados a 

confiança de que a regulação não estaria sujeita a ingerências políticas do governo ou de outros 

órgãos da Administração Pública.    

Mais de duas décadas após a criação dessas estruturas de regulação, foi promulgada a 

Lei 13.848/2019, conhecida por “Lei das Agências”, que, ao dispor sobre a gestão e organização 

 
115 “Com a edição da Medida Provisória n. 8, posteriormente convertida na Lei n. 10.411/2002, a Comissão de 
Valores Mobiliários – até então uma “entidade autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda” – foi elevada à 
condição de entidade autárquica em regime especial, ou seja, ela passou a ostentar o status de agência 
reguladora.  
Conceitua-se como agência reguladora independente a autarquia dotada de autonomia, exercendo funções 
regulatórias, cuja administração compete a um Colegiado em que seus membros são nomeados pelo Presidente 
da República e detêm mandato por tempo indeterminado.” EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; HENRIQUES, 
Marcus de Freitas. Mercado de capitais e regime jurídico. 2ª Ed. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro, São Paulo, 
Recife: Renovar, p. 244-245, 2008. 
116 Nessa linha, também são as lições de Alexandre Santos Aragão, para quem “este importante reforço da 
autonomia orgânica da CVM não foi suficiente para transformá-la em agência reguladora independente, uma vez 
que a sua autonomia funcional continua comprometida pelo fato de contra as suas decisões sancionatórias 
permanecer cabível recurso administrativo externo para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 
Nacional, órgão integrante da estrutura do Ministério da Fazenda [Economia], (art. 11, parágrafo 4º, Lei n. 
6.385/76) e, como visto no Item 8.1, apenas a conjunção da autonomia orgânica com a funcional caracteriza a 
independência ou autonomia reforçada própria das agências reguladoras independentes. No caso da CVM, 
embora tenha autonomia orgânica, sua autonomia funcional é deficiente”. ARAGÃO, Alexandre Santos de. 
Agências Reguladoras e evolução do direito administrativo econômico, 3ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, p.322, 2013. 
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das agências reguladoras federais, classificou de forma expressa diversas entidades federais 

como “agências reguladoras”117.  

A CVM ficou de fora desse rol, o que, contudo, não encerrou a discussão, eis que a Lei 

das Agências chegou ao prever, no parágrafo único do seu art. 2º, que se aplica “o disposto 

nesta Lei às autarquias especiais caracterizadas, nos termos desta Lei, como agências 

reguladoras e criadas a partir de sua vigência”, como é o caso da CVM. Esse dispositivo, 

contudo, não autoriza que se considere a CVM uma agência reguladora independente, eis que 

os elementos caracterizadores de tais agências são, na dicção do art. 3º da Lei das Agências, 

entre outros, “ausência de tutela ou de subordinação hierárquica” e “autonomia funcional, 

decisória, administrativa e financeira”, requisitos esses não preenchidos pela CVM.  

Em que pese parecer uma mera formalidade, o fato de a CVM não ser propriamente 

uma agência reguladora independente repercute, de forma negativa, sobre sua eficiência 

operacional e fiscalizatória e igualmente sobre sua independência de atuação, comprometendo, 

como se verá mais adiante, a higidez de seu processo sancionador.  

Antes de analisar essa repercussão negativa derivada da sua natureza jurídica, é 

importante descrever a estrutura organizacional da CVM, a qual é administrada por um 

Presidente e quatro diretores que, em conjunto, compõem o seu órgão colegiado “Colegiado”, 

a quem compete fixar a política geral da CVM e expedir os atos normativos, bem como exercer 

outras atribuições legais e complementares, tais como o julgamento de processos 

administrativos sancionadores no âmbito do mercado de capitais. A estrutura organizacional da 

autarquia também é composta de diversas superintendências, as chamadas áreas técnicas, cada 

qual dotada de especialização nas respectivas áreas de atuação, e conta, ainda, com o suporte 

de uma Procuradoria Federal Especializada - PFE, a quem cabe representar judicial e 

extrajudicialmente a autarquia, em conjunto com o seu Presidente, e prestar assessoramento 

jurídico aos órgãos e áreas técnicas. Feito esse esclarecimento, passa-se à análise dos impactos 

negativos que a sua natureza jurídica gera sobre a sua estrutura operacional. 

A primeira diferença entre o tratamento das agências reguladoras independentes para 

o da CVM pode ser percebida a partir dos requisitos técnicos necessários para a indicação e 

eleição de seus diretores, membros de seus órgãos colegiados.  

 
117 “Art. 2º  Consideram-se agências reguladoras, para os fins desta Lei e para os fins da Lei nº 9.986, de 18 de 
julho de 2000: I - a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); II - a Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP); III - a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); IV - a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); V - a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); VI - a Agência 
Nacional de Águas (ANA); VII - a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); VIII - a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); IX - a Agência Nacional do Cinema (Ancine); X - a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac); XI - a Agência Nacional de Mineração (ANM).” (Lei 13.848/2019) 
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Para ocupar cargo de diretor nas chamadas agências reguladoras independentes, o 

candidato deverá: (I.a) ter experiência profissional de, no mínimo, dez anos no setor público ou 

privado, no campo de atividade da agência ou em área conexa, em função de direção superior; 

ou (I.b) quatro anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: (I.b.1) direção ou chefia 

em empresa no campo de atividade da agência reguladora; (I.b.2) cargo em comissão ou função 

de confiança equivalente a DAS-4, no setor público; (I.b.3) cargo de docente ou de pesquisador 

no campo de atividade da agência reguladora ou em área conexa; ou (I.c) dez anos de 

experiência como profissional liberal no campo de atividade da agência ou área conexa; e (II) 

ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado.   

Já para ser eleito para o cargo de diretor da CVM, o candidato deverá ter ilibada 

reputação e reconhecida competência em matérias de mercado de capitais118.  Como se vê, não 

há qualquer exigência de formação acadêmica, tempo mínimo de experiência ou outro critério 

objetivo que exija uma qualificação específica para tal exercício. O diretor é indicado pelo 

Presidente da República, que submete a nomeação para aprovação pelo Senado Federal.  

Ressalte-se, desde logo, que não se faz aqui qualquer juízo de valor sobre a 

competência técnica daqueles que hoje ocupam ou que no passado ocuparam cargo de diretor 

no Colegiado da CVM.  

O que se pretende chamar atenção, nesta análise crítica a respeito do desenho 

institucional da regulação do mercado de capitais, é para a ausência de requisitos objetivos e 

técnicos a serem necessariamente preenchidos para ocupar tal cargo na CVM – ao contrário do 

que ocorre no caso das agências reguladoras independentes.  

Tal lacuna normativa configura risco relevante à capacidade técnica e institucional da 

autarquia, simplesmente por se tratar de requisitos mínimos exigidos daqueles que venham a 

compor o órgão superior do regulador do mercado de capitais, com atribuições tão relevantes, 

como a de julgar, em primeira instância, o processo administrativo sancionador atinente ao 

mercado de capitais.  

A ausência de requisitos técnicos objetivos acaba criando o indesejável risco de 

permitir a influência política nas indicações daqueles que integrarão o Colegiado da autarquia, 

prática essa que pode vir a, no futuro, comprometer a confiança dos participantes do mercado 

no órgão regulador e colocar em risco a coerência das suas políticas e de seus atos e decisões.  

 
118 Vide redação do art. 3º do Decreto 6.382/2008: “Art. 3º A CVM será administrada por um Presidente e 
quatro Diretores, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, dentre 
pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais.” 
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Não se deve olvidar que a cotação de valores mobiliários no mercado encontra-se, a 

rigor, suscetível a variações ensejadas por fatos ou decisões políticas, das mais diversas ordens, 

que, de alguma forma, impactam o desempenho das atividades operacionais das companhias e 

demais instituições emissoras de valores mobiliários ou até mesmo afetam a confiança dos 

investidores no mercado de renda variável nacional.  

Esse ponto reforça a necessidade de o mercado de capitais ser regulado por um órgão 

cujos corpo técnico e estrutura administrativa sejam dotados de independência e não esteja 

suscetível a ingerência de outros órgãos de governo ou de pessoas que, em razão do cargo 

ocupado na Administração Pública ou em partidos políticos, possam se valer de informações 

políticas privilegiadas para negociar no mercado e, em paralelo, usar de sua influência para 

limitar o poder fiscalizatório e sancionador do regulador, em benefício próprio. Não se pode 

permitir que “raposas tomem conta do galinheiro”.     

A segunda diferença entre o tratamento dado às agências reguladoras independentes e 

àquele conferido à CVM, enquanto autarquia especial, e que impacta sua estrutura 

administrativa diz respeito ao nível da remuneração recebida por aqueles que ocupam seus 

cargos comissionados.  

Enquanto nas agências reguladoras independentes o ocupante de uma gerência exerce 

uma função comissionada do Poder Executivo 119classificada como “CGE-I”, fazendo jus a uma 

remuneração atual da ordem de R$ 15,5 mil, na CVM o cargo de chefia de uma das suas mais 

importantes superintendências, como é o caso da Superintendência de Relações com Empresas 

-  a SEP ou da Superintendência de Processos Sancionadores - a  SPS, é classificado como 

“FCPE 101.4”, recebendo uma remuneração de aproximadamente R$ 6,2  mil. No caso das 

gerências que ficam abaixo das respectivas superintendências, o salário recebido é da ordem de 

R$ 3,4 mil (“FCPE 101.3”), o que corresponde a um valor quase cinco vezes inferior àquele 

pago por um cargo de gerência numa agência reguladora independente.  

Esse comparativo da remuneração recebida pelos componentes das áreas técnicas das 

agências reguladoras independentes e daquela paga aos gerentes e superintendentes da CVM 

revela, por si só, uma certa defasagem salarial da autarquia, como se as suas atividades fossem 

relegadas a uma categoria inferior àquelas desempenhadas pelas agências reguladoras, o que, 

como é cediço, não corresponde à realidade. Exceto pela questão remuneratória ora constatada, 

não há qualquer atributo técnico ou educacional capaz de desabonar e colocar em segundo plano 

 
119 GOVERNO FEDERAL, Sistema de Informações Organizacionais. Disponível em:  
https://siorg.planejamento.gov.br/siorg-cidadao-webapp/pages/listar_cargos_funcoes/listar_cargos_funcoes.jsf. 
Acesso em: 28/01/2022. 
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o papel desempenhado por aqueles responsáveis pelas atividades de regulação do mercado de 

capitais.  

Ressalte-se, desde logo, que esse comparativo ora apontado é feito a título meramente 

ilustrativo, isto é, não se está aqui a afirmar que a remuneração de quadros das agências 

reguladoras independentes seja adequada ou compatível com a realidade, notadamente se 

comparados à remuneração paga pela iniciativa privada. O objetivo dessa comparação serve 

meramente para identificar o quão defasada é a remuneração dos quadros técnicos da CVM, em 

especial dos cargos de gerência e dos diretores.  

Um efeito dessa defasagem remuneratória – e bastante perverso para o mercado de 

valores mobiliários – é o afastamento de pessoas qualificadas e capacitadas, com alto grau de 

formação acadêmica, e que naturalmente escolham trabalhar em locais da Administração 

Pública ou da iniciativa privada que lhes proporcionem melhor remuneração.   

Apesar de contar cada vez mais com suportes tecnológicos e sistemas de inteligência 

artificial que identificam comportamentos inadequados no mercado e com sistemas eletrônicos 

para a condução de processos e a interação com os particulares, são as pessoas – os recursos 

humanos – que, na prática, tomam as decisões e adotam, mediante juízo de ponderação, as 

iniciativas cabíveis para cada caso concreto.  

Diante da importância do quadro pessoal técnico para o órgão regulador, cabe aos 

formuladores de políticas públicas adotar as medidas adequadas para superar as distorções 

remuneratórias e, assim, permitir o desempenho de uma regulação que atinja, com mais 

eficiência, no caso da CVM, a finalidade da regulação do mercado de capitais.   

O problema é que tais medidas dependem, sobretudo, de orçamento e de vontade 

política para alterar a regra remuneratória vigente na autarquia, a qual é atualmente definida via 

decreto pelo Poder Executivo. Essa questão foi, inclusive, objeto de recente protesto formulado 

por servidores federais, a que se uniram os atuais ocupantes de cargos de Superintendência na 

CVM, solicitando a revisão de sua remuneração e ameaçando um esvaziamento no quadro 

funcional da autarquia120.  

Depreende-se daí que a CVM não tem qualquer autonomia para gerir, sob o aspecto 

financeiro, os recursos humanos que compõem seu quadro técnico. Mas não é somente neste 

 
120 Conforme noticiado em: Xerife no protesto? Superintendentes da CVM se juntam a outros servidores 
federais e pedem reajuste salarial em carta aberta. Estadão Conteúdo, Seu Dinheiro. 7 de janeiro de 202220. 
Disponível em:<https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-de-
atividade-sancionadora/relatorio-de-atividade-sancionadora-cvm-2021-3o-trimestre-integra/view> Acesso em 
23/01/2022. 
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ponto que a autarquia se encontra de mãos atadas e à mercê da vontade política do Poder 

Executivo. 

 

 

 

 

4.2.1.2 Ausência de independência financeira de fato  

 

A CVM também não tem independência de facto na gestão de seu próprio orçamento. 

Ela dispõe tão somente de uma autonomia formal, prevista na lei de sua regência, que, contudo, 

na prática, se revela estéril.    

Explica-se: embora dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, e 

formalmente ser titular de recursos financeiros oriundos de receitas provenientes da arrecadação 

da taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários e das cobranças de multas previstas 

em lei e na sua regulamentação própria, a CVM não desfruta, na prática, de autonomia para 

gastar os recursos financeiros por ela arrecadados, por ausência de vinculação formal.  

Pelo sistema orçamentário brasileiro, o Poder Executivo e o Legislativo podem impor 

uma considerável restrição orçamentária às autarquias e agências em geral, limitando as suas 

despesas discricionárias e vinculadas, muitas vezes a patamares até mesmo inferiores às 

próprias receitas auferidas pelos referidos órgãos.  

Essa dinâmica é bem explicitada no estudo empírico de autoria de José Nilton de Souza 

Vieira, Ricardo Corrêa Gomes e Edson Ronaldo Guarido Filho sobre a verificação desse 

fenômeno também no âmbito das agências reguladoras independentes e que serviu de teste para 

verificar a independência de fato (na prática) das agências frente à sua independência formal 

(prevista em lei):  

 
 

“A existência de fontes próprias de recursos é destacada tanto no IFF (Gilardi, 

2002) quanto no IGR (Corrêa et al., 2006, 2017) como um dos requisitos 

indispensáveis para que os órgãos reguladores possam desempenhar suas 

atribuições com independência em relação às autoridades políticas. 

Entretanto, conforme a sistemática do processo orçamentário brasileiro, pode 

haver uma significativa diferença entre receitas próprias e despesa autorizada, 

mesmo quando se trata de receitas vinculadas, como as taxas de fiscalização. 
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Ademais, o Poder Executivo pode editar decretos de contingenciamento e 

portarias fixando limites para a programação orçamentária.”121  

 

 

Tal sistemática configura uma limitação prática à independência da CVM (e de 

agências reguladoras) e tem sido recentemente objeto de debate e crítica por parte dos agentes 

do mercado, colocando em risco o próprio funcionamento da autarquia, sobretudo às suas 

atividades fiscalizatória e sancionatória.  

A Lei Orçamentária Anual para 2022, sancionada pelo Presidente da República em 

janeiro deste ano, reduziu, em mais de 50%, o teto das despesas da CVM para 2022, para 

aproximadamente R$ 12,7 milhões, se comparado aos cerca de R$ 26 milhões aprovados para 

exercício de 2021122.  

Esse dado causa espanto, ao se comparar com as receitas geradas pela CVM, 

evidenciando uma completa distorção do regime de gestão financeira da autarquia; ou seja, a 

CVM possui uma atividade que é superavitária, mas, por limitações outras e interesses políticos 

que lhes são alheios, tem suas despesas cortadas, o que compromete o pleno exercício de sua 

atividade regulatória.  

Veja-se, abaixo, gráfico que aponta o valor das multas aplicadas por ano por sua 

atividade sancionatória, entre os anos de 2016 e até o terceiro trimestre de 2021, isso sem contar 

com as taxas de fiscalização que a CVM cobra de seus participantes, as quais já geram superávit 

financeiro, dado que equivalem a praticamente o dobro das despesas.123  
 
 
 
 
 
 

 
121VIEIRA, José Nilton de Souza; GOMES, Ricardo Corrêa; GUARIDO FILHO, Edson Ronaldo. Avaliação da 
independência das agências reguladoras dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo no Brasil in 
Rev. Serv. Público Brasília 70 (4). p. 576-607, 2019, Disponível em: https://pesquisa-
eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/avaliacao_da_independencia.pdf. Acesso feito em 
27/01/2022. 
122 Vide: SCHINCARIOL, Juliana. Corte na CVM inviabiliza funcionamento da autarquia, na visão de 
comissões da OAB. Valor Econômico Financeiro, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: 
<https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/01/21/corte-na-cvm-inviabiliza-funcionamento-da-autarquia-na-
viso-de-comisses-da-oab.ghtml?utm_campaign=semana_-
_220122&utm_medium=email&utm_source=RD+Station> . Acesso em 23/01/2022. 
123 Vide, neste sentido, opinião manifestada pelo atual Diretor da CVM, Alexandre Costa Rangel. Disponível em 
: RANGEL, Alexandre Costa. Opinião: O problema orçamentário da CVM tem solução é preciso vontade 
política. Brazil Journal, 2022. Disponível em:  <https://braziljournal.com/opiniao-o-problema-orcamentario-da-
cvm-tem-solucao-e-preciso-vontade-politica> Acesso em 27/01/2022. 
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Gráfico 1: Evolução do valor total de multas por ano. 

 
Fonte: Relatório de Atividade Sancionadora CVM 2021: 3º Trimestre124 

 
 

É absurdo que as receitas geradas pela CVM não sejam vinculadas ao seu orçamento, 

desvirtuando todo o conceito de autonomia financeira da agência, e que os recursos recolhidos 

com taxas de fiscalização dos participantes do mercado de valores mobiliários e multas sejam 

destinados à União. Trata-se de prática que contraria a própria natureza de taxa, a qual serve 

para custear um serviço utilizado pelos seus contribuintes.  

Deste modo, a CVM acaba funcionando como fator de redução do desequilíbrio fiscal 

das contas do governo, que faz uso do superávit nominal (diferença entre receitas e despesas) 

para outra despesa orçamentária da União, ao sabor de grupos de interesse que manipulam a 

agenda política e econômica do Estado. 

 

 

 

 

 
124 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Relatório de Gestão, 2020 (modificado pela última vez em 31 
de março de 2021). Disponível em <https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-de-gestao-da-cvm >. Acesso em 31 de maio de 2021.  
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4.2.2. Aspectos críticos da segunda instância do processo administrativo sancionador do 

mercado de capitais   

 

 Apontadas algumas das distorções que revelam, na prática, a falta de autonomia 

administrativa e financeira da CVM, passa-se a um dos pontos mais críticos do desenho 

institucional do processo administrativo sancionador do mercado de capitais, que consiste na 

atribuição dada ao CRSFN para exercer o papel de segundo grau de jurisdição administrativo e 

rever as sanções aplicadas pelo Colegiado da CVM.  

 

4.2.2.1 Falta de independência do CRSFN   

 

 O CRSFN é órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da 

Economia, tendo sido criado pelo Decreto 91.152/1985, para julgar, em segunda e última 

instância administrativa, os recursos de sua competência, que englobam os processos julgados 

em primeira instância pela CVM e pelo BCB.  

Antes da criação do CRSFN, cabia ao CMN exercer o papel de revisor das decisões de 

primeira instância oriundas da CVM e do BCB, além de outros órgãos, tais como extinto Banco 

Nacional de Habitação (BNH) e a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Com o passar dos 

anos, constatou-se a necessidade de criação de um órgão com essa atribuição específica, até 

mesmo para permitir que o CMN se concentrasse na sua função de formular a política monetária 

e de câmbio125.  

A criação do CRSFN era justificada pela necessidade de revisão das decisões da CVM 

e do BCB por órgão técnico paritário, composto por representantes do mercado e do poder 

público, que, diante de suas características, pudesse reduzir a incidência de revisão dos 

julgamentos administrativo pelo Judiciário e, assim, contribuir para a eficiência do processo.  

Em 1995, com a edição da Lei 9.069, o CRSFN passou a ter sua competência alargada, 

para julgar alguns recursos específicos originários do BCB e que até então cabiam ao CMN. A 

referida lei conferiu competência ao Poder Executivo para dispor sobre a sua organização e 

funcionamento, podendo, inclusive, modificar a sua composição.  

 
125 “Conforme exposição de motivos do diploma legal que criou o CRSFN, o julgamento dos recursos exigia 
‘meticuloso exame dos autos processuais, com a apreciação de matérias fática e probatória, que exigem 
acentuada especialização’. Além disso, afirmou-se que ‘elevado volume de processos têm sobrecarregado, 
enormemente, a pauta das reuniões do Conselho Monetário Nacional, em prejuízo das atribuições, mais 
relevantes, relacionadas para a formulação da política de moeda e crédito’.” PRADO, Viviane Muller; PALMA, 
Juliana Bonacorsi. p. 272 Op. Cit.  
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 Atualmente, o Conselhinho – como é notoriamente conhecido – é um colegiado 

composto por oito conselheiros titulares e respectivos suplentes,  com reconhecida capacidade 

técnica e notório conhecimento especializado nas matérias de sua competência, sendo metade 

deles indicada pelo Poder Público (dois pelo Ministério da Economia, um pelo BCB, um pela 

CVM) e a outra metade indicada, em lista tríplice, por representantes de entidades dos mercados 

financeiro e de capitais, para exercício de um mandato de três, permitindo-se, no máximo, duas 

reconduções consecutivas126.   

A Presidência do Conselhinho cabe a um dos conselheiros indicados pelo Ministério da 

Economia e o Vice-Presidente por membro apontado pelas entidades dos mercados financeiro 

e de capitais.  

Apesar de ter a chamada composição paritária, isto é, formada por conselheiros 

indicados pelo poder público e pela iniciativa privada, um ponto crítico do desenho institucional 

do CRSFN é o poder dado ao Presidente do Conselhinho de exercer o voto de qualidade em 

caso de empate nos votos entre os membros do Conselho127.  

Ao se conferir o voto de qualidade ao representante do Ministério da Economia, está-se 

assumindo que determinado conselheiro do CRSFN, vinculado à Administração Pública, exerça 

um voto com peso em dobro, desconstituindo a suposta paridade do órgão.  

Essa mera possibilidade de exercício de “voto de minerva” viola o princípio da paridade 

de armas e coloca em xeque a imparcialidade do órgão colegiado julgador, que, em casos de 

exercício de voto de qualidade contra o acusado, também representará uma afronta ao princípio 

do in dubio pro reo.  São marcantes, nesse tema, as lições de Demian Guedes transcritas abaixo:  

 

 
126 O Conselhinho hoje é regido pelo Decreto 9.889/2019 e pela Portaria ME 68/2016, conforme alterado. Já a 
relação das entidades representativas dos mercados financeiro e de capitais é determinada pela Portaria ME 
246/2011, alterada pela Portaria ME 423/2011. Eis as entidades que indicam membros do CRSFN: I -titular: 
Federação Brasileira dos Bancos – FEBRABAN. Suplente: Conselho Consultivo do Ramo Crédito da 
Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB/CECO; II - titular: Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA. Suplente: Suplente: Associação Brasileira de Administradoras 
de Consórcio – ABAC; III - titular: Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores 
Mobiliários, Câmbio e Mercadorias – ANCORD. Suplente: Associação de Investidores no Mercado de Capitais 
– AMEC; e IV - titular: Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto – ABRASCA. Suplente: Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON. 
127 Silvânio Covas e Adriana Laporta Carinali discordam desse entendimento. Confira-se: “A composição 
paritária do CRSFN é resultado da consagração do Estado de Direito e das instituições democráticas, pois 
objetiva dotar as decisões do tribunal administrativo de imparcialidade. Muito embora, como adiante se 
demonstra, o voto de qualidade pertença ao Conselheiro que presida a sessão (via de regra, o Presidente do 
Colegiado, que é do setor público), a paridade do órgão resulta como uma importante ferramenta ao 
reconhecimento dos direitos dos administrados.” COVAS, Silvânio; CARDINALI, Adriana Laporta. O Conselho 
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional: Atribuições e jurisprudência. São Paulo: Quartier Latin, p. 54, 
2008. 
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Quanto ao tratamento igualitário, traço marcadamente autoritário dos 

processos administrativos brasileiros é o estabelecimento de privilégios 

decisórios para representantes do Poder Público, em órgãos colegiados cuja 

composição – e funcionamento – deveria ser paritária, como suposto 

instrumento de promoção da imparcialidade. São os chamados “votos de 

minerva” ou “de qualidade” concedidos aos presidentes de órgãos colegiados 

como o Conselho Administrativo de Recursos Federais – CARF e o Conselho 

de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN. Ora, os órgãos 

julgadores não precisam ser paritários, mas devem ser independentes e 

imparciais: se a legislação ou regulamentação estabelecem a paridade da 

composição como compensação da parcialidade assumida dos agentes 

estatais, não podem neutralizá-la com a instituição do voto de qualidade de 

um presidente que, necessariamente, será representante da Fazenda 

Pública.”128 

 

 

É curioso que a prerrogativa do voto de qualidade, no caso do CRSFN, tenha sido 

introduzida, num primeiro momento, por norma expedida pelo então Ministério da Fazenda, 

destinada a dispor sobre o Regimento Interno do Conselhinho, e não por lei formal. Ao inserir 

essa previsão, o Poder Executivo desvirtuou a paridade do órgão julgador, ameaçando a sua 

imparcialidade.  

Nesse aspecto, importante esclarecer que no caso da CVM, o Presidente do Colegiado 

também tem autorização normativa para exercer o voto de qualidade, conforme art. 92, 

parágrafo 1º, de seu Regimento Interno129. Contudo, algumas diferenças merecem ser traçadas.  

Primeiramente, na CVM, os integrantes do Colegiado são, a rigor, independentes, não 

se tratando de funcionários de carreira do Ministério da Economia, mas de profissionais com 

notório conhecimento e experiência no mercado.  

Além disso, o próprio Colegiado decidiu recentemente, ao julgar o Processo 

Administrativo Sancionador CVM RJ 2014/10556, que, quando houver empate de votos num 

julgamento, o voto de qualidade pelo presidente só pode ser manifestado em favor do acusado, 

em respeito à presunção de inocência e ao princípio do in dubio pro reo. A fundamentação 

 
128 GUEDES, Demian. Autoritarismo e Estado no Brasil: tradição, transição e processo administrativo. Belo 
Horizonte: Letramento, p. 117, 2016. 
129 Vide: Resolução CVM 40/2021 
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contida no voto do então Diretor Henrique Balduino Machado Moreira, a respeito do tema, é 

bastante eloquente, sobretudo ao considerar que o voto de qualidade previsto no Regimento 

Interno da CVM deve se compatibilizar com o ordenamento jurídico brasileiro, que veda seja 

dado o voto em dobro por um dos membros do Colegiado, em caso de empate e em prejuízo do 

acusado. Confira-se alguns dos principais trechos desse voto:  

 
 

2. Com efeito, o art. 15, §2º, do Regimento Interno desta Autarquia1 

(RICVM), reproduzido no art. 352 , da Deliberação CVM nº 5383 , de 2008, 

assevera que, nas reuniões do Colegiado, a cada membro caberá um voto e as 

deliberações do Colegiado deverão ser tomadas pelo voto da maioria de seus 

membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.  

 

3. Nesse contexto, tenho por necessário definir inicialmente qual o conteúdo 

do voto de qualidade a que se refere o RICVM, cabendo, neste caso particular, 

diferenciar o voto de minerva, ou de desempate, do voto de qualidade, 

destacadamente a fim de compatibilizar aquele dispositivo com o 

ordenamento jurídico-constitucional em vigor em sede de processo 

administrativo sancionador.  

 

4. O voto de minerva, ou de desempate, é conferido à autoridade que 

originalmente não participa da deliberação (...), não havendo, portanto, voto 

duplo, ou em dobro.  

 

5. Por sua vez, o voto de qualidade a que se refere o art. 15, §2º, do RICVM, 

deve ser compreendido em matéria punitiva como uma nova manifestação do 

Presidente da sessão, equivalente ao reconhecimento do empate no órgão 

colegiado, com a consequente declaração do resultado. Atividade que deve, 

por evidente, estar sujeita aos ditames constitucionais e aos tratados de que o 

Brasil é signatário, destacadamente o devido processo legal, o princípio da 

presunção da inocência e o Pacto de San José de Costa Rica.  

 
6. (...) Tal voto em duplicidade, se proferido no sentido da condenação do 

acusado, representaria desfavor à decisão colegiada que não alcançou juízo 

majoritário pela condenação e prevalência de juízo monocrático, em 

desrespeito ao princípio constitucional do in dubio pro reo. O voto em dobro, 

portanto, em face da dúvida externada pelo empate no colegiado, poderia ser 
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exercido unicamente em benefício do réu, o que significa, na prática, a 

declaração, pelo presidente da sessão, da prevalência da tese mais favorável 

ao acusado.  

 

7. A toda evidência, trata-se aqui de reconhecer a natureza punitiva da 

atividade do Estado concretizada por meio do processo administrativo 

sancionador a cargo desta Autarquia, conferindo-lhe, consectariamente, no 

que couber, as garantias constitucionais correlatas, inclusive o benefício da 

dúvida ao réu, conforme ampla jurisprudência em matéria criminal.  

 

 

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nessa mesma linha, determinando que 

se aplicam os princípios do processo penal ao processo administrativo sancionador, em especial 

a proibição de voto duplo de componente de órgão colegiado em detrimento do acusado130.  

Entretanto, o posicionamento que vem sendo adotado pelo CRSFN, última instância 

julgadora do processo administrativo sancionador dos mercados financeiro e de capitais, é 

diametralmente oposto a esse da CVM e do Superior Tribunal de Justiça. O voto de qualidade, 

ou o voto em dobro, vem sendo proferido pelo Presidente do Conselhinho, representante do 

Ministério da Economia, em diversos acórdãos131, em prejuízo ao acusado.  

Além de contrariar os princípios constitucionais vigentes, esse posicionamento do 

CRSFN configura sério risco à independência e imparcialidade do órgão revisor das decisões 

do BCB e da CVM, comprometendo, em consequência, a lisura do processo administrativo 

sancionador nos mercados financeiro e de capitais e impactando negativamente a confiança de 

seus participantes. Tal conduta inapropriada, propiciada por um desenho institucional infeliz, é 

altamente custosa para a Administração Pública e para os particulares, eis que dela decorre para 

o particular o ônus de, além de sofrer um longo processo na esfera administrativa, ter de recorrer 

 
130 “Consoante precisas lições de eminentes doutrinadores e processualistas modernos, à atividade sancionatória 
ou disciplinar da Administração Pública se aplicam os princípios, garantias e normas que regem o Processo 
Penal comum, em respeito aos valores de proteção e defesa das liberdades individuais e da dignidade da pessoa 
humana, que se plasmaram no campo daquela disciplina. 2. A teor dos arts. 615, § 1o. e 664, parág. único do 
CPP, somente se admite o voto de qualidade - voto de Minerva ou voto de desempate - nos julgamentos recursais 
e mandamentais colegiados em que o Presidente do órgão plural não tenha proferido voto quantitativo; em caso 
contrário, na ocorrência de empate nos votos do julgamento, tem-se como adotada a decisão mais favorável ao 
acusado”. (RMS 24.559/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 03/12/2009, 
DJe 01/02/2010) 
131 Alguns exemplos de acórdão nesse sentido: Acórdão CRSFN 69/2021, proferido no âmbito do Processo 
10372.100058/2020-30, publicado no Boletim de Serviço Eletrônico em 03/08/2021; Acórdão CRSFN 62/2016, 
proferido no âmbito do Processo 10372.000046/2016-20, publicado no Boletim de Serviço Eletrônico em 
31/01/2017. 
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ao Judiciário para fazer valer seu direito a um processo justo e que respeite a ordem jurídica e 

a garantias fundamentais do particular.  

O Judiciário tem sido sensível a essa questão, suspendendo os efeitos ou invalidando 

decisão do Conselhinho que aplique sanção a particulares, por meio de julgamento no órgão 

que seja definido pelo voto de qualidade de seu Presidente. Foi neste sentido o julgamento 

proferido em primeira judicial instância, contra decisão proferida no Recurso CRSFN 13.779, 

quando o juízo determinou a redução das penalidades estabelecidas pelo órgão administrativo 

aos patamares sugeridos pelos quatro conselheiros vencidos, atestando ser “ilegal o voto de 

qualidade, devendo ser adotado o entendimento mais favorável ao indiciado”132.  

Em caso análogo, o juízo da 5ª Vara Federal cível da Seção Judiciária do Distrito Federal 

suspendeu os efeitos de voto de qualidade proferido pelo Presidente do CRSFN no Acórdão 

CRSFN 188/2018, aludindo que o “o julgamento prolatado pelo CRSFN, em sede de recurso 

definido por voto de qualidade em duplicidade, viola vários princípios de estatura 

constitucional, o devido processo legal, a igualdade material, a razoabilidade, o devido processo 

administrativo”. Contudo, nesse último caso, o magistrado foi além e, aludindo ao princípio da 

jura novit cúria, deu uma solução inusitada e que ilustra bem a insegurança jurídica gerada por 

um tal voto de minerva. No caso, o juiz determinou, com fulcro no parágrafo 1º do art. 56 da 

Lei de Processo Administrativo, que o então Ministro da Economia, na qualidade de autoridade 

superior ao CRSFN, exercesse o voto de minerva133. A Procuradoria Regional da União da 1ª 

Região recorreu dessa decisão ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que acolheu 

o recurso, corrigindo essa interpretação descabida e desobrigando o Ministro da Economia a 

exercer qualquer voto no caso.  

Esse último precedente ilustra com clareza o nível de insegurança jurídica e 

instabilidade gerado pelo regimento interno do CRSFN (e da CVM), que fere a lisura, a 

eficiência e a imparcialidade do processo administrativo sancionador no mercado de capitais e 

 
132 Processo N° 0017326-94.2017.4.01.3400 - 20ª VARA - BRASÍLIA Nº de registro e-CVD 
00785.2018.00203400.2.00619/00128. Decisão disponível em https://images.jota.info/wp-
content/uploads/2019/03/0749659c07a7d33c2dd89440595cf973.pdf?x96718 (acessado em 24 de janeiro de 
2022). 
133 Eis o trecho da decisão: “Por conseguinte, em última análise, cabe ao Ministro da Fazenda/Economia, em 
âmbito administrativo, o desempate da referida decisão administrativa, a qual é objeto da lide, competindo a 
prolação do ‘voto de minerva’, ou seja, o voto de desempate, em exegese similar ao recurso hierárquico próprio. 
Nesta toada, ao proferir a análise final do mérito administrativo, a questão estará sanada na esfera interna, haja 
vista a referida autoridade do Poder Executivo, no caso, deter a atribuição de analisar não só o recurso 
hierárquico próprio, como também o impróprio (vinculação da decisão da administração indireta)”. MARCELO, 
Gentil Monteiro, TRF1. Processo: 0054583-03.2010.4.01.3400, Distrito Federal, Mandado de Segurança Cível. 
Julgado em 24/08/2012. 
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que submete o particular às vicissitudes do autoritarismo estatal e incertezas do controle 

judicial.  

 
 

4.2.2.2 Reflexão sobre a especialidade do CRSFN 

 
 

A análise do desenho normativo e institucional do Conselhinho suscita, além da falta de 

independência vista acima, uma reflexão sobre a adequação do perfil e do engajamento de seus 

membros para servir de instância administrativa revisora das decisões proferidas por um órgão 

dotado de capacidade técnica e revestido formalmente de independência, como a CVM.  

São três os pontos de atenção que merecem destaque, sendo o primeiro relacionado à 

ausência de dedicação exclusiva das pessoas que compõem o Conselhinho; o segundo ponto de 

atenção, ligado ao anterior, concerne à ausência de remuneração aos membros do CRSFN; e o 

terceiro está relacionado à capacidade técnica (ou a falta de especialidade) dos membros desse 

órgão administrativo revisor, dado que alguns de seus membros possuem familiaridade com 

assuntos ligados ao setor bancário e financeiro e não ao mercado de capitais.  

Em importante estudo empírico realizado há mais de uma década, que, por isso, merece 

atualização, Viviane Muller Prado e Juliana Bonacorsi de Palma examinaram o padrão de 

julgamento do CRSFN na revisão de casos originários da CVM entre o período de 2004 a 2009, 

época em que ainda vigorava a prática do recurso de ofício automático para os casos de 

absolvição em primeiro grau.  

As referidas autoras analisaram, à época, a relação de tempo que o Conselhinho levava 

para decidir sobre os recursos a ele submetidos e o grau de deferência do órgão revisor às 

decisões da CVM, e verificaram (I) que o julgamento do recurso levava de 1 ano e meio a 3 

anos e meio desde a prolação da sentença de primeiro grau, o que foi sendo cada vez mais 

alongado no período final submetido à análise, e (II) que, em 78% dos casos estudados, o 

CRSFN confirmou a decisão proferida pela CVM.  

Tais dados revelavam um baixo índice de revisão das decisões administrativas da CVM, 

apesar de demorado, o que, por sua vez, suscitava razoável questionamento acerca da efetiva 

contribuição do Conselhinho para a eficiência do processo administrativo sancionador, 

colocando em debate o grau de especialidade e de dedicação daqueles que integravam o órgão 

administrativo revisor.  

A pesquisa empírica realizada pelas autoras trouxe outro dado interessante a reforçar a 

suspeita levantada sobre o baixo grau de especialização do CRSFN, que consistiu na verificação 
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de que o precedente do próprio Conselhinho era pouquíssimo citado na fundamentação de suas 

próprias decisões, diferentemente do que ocorre no caso da CVM. 

Algumas das críticas geradas por esse estudo foram endereçadas pelas modificações 

normativas implementadas de lá para cá, as quais previram: (I) a extinção do recurso de ofício 

pela própria CVM; (IIi) a fixação de prazos regimentais previamente definidos para o 

cumprimento de cada etapa do processo134; (III) a aplicação de penalidades aos Conselheiros 

que retiverem processos ou procrastinar injustificadamente a prática de atos processuais, em 

descumprimento aos prazos regimentais fixados135; (IV) a tramitação prioritária de recursos em 

determinados casos, como, por exemplo, aqueles em que a decisão de primeira instância 

administrativa houver aplicado a penalidade de inabilitação ou qualquer forma de impedimento 

ou proibição do exercício do cargo136.  

 Apesar das reformas implementadas no regramento dos recursos ao Conselhinho, o 

principal questionamento suscitado por aquele estudo realizado há mais de uma década, que 

lança dúvida sobre a conveniência de o CRSFN fazer parte do sistema de tutela do mercado de 

valores mobiliários137, permanece atual. As reformas implementadas não resolveram a falta de 

dedicação exclusiva, a ausência de remuneração nem a questão da necessária especialidade dos 

membros do CRSFN nas matérias atinentes ao mercado de capitais, nem tampouco 

solucionaram a questão endereçada no tópico anterior, que é a efetiva independência do 

CRSFN.   

Diante desses pontos, parece distorcido um desenho institucional no qual um órgão com 

as características do CRSFN tenha ascendência e se incumba da função de revisar as decisões 

originárias da CVM, cujos membros possuem dedicação exclusiva, são remunerados, e são 

teoricamente dotados de notório conhecimento do mercado de valores mobiliários. Note-se, 

neste particular, que as decisões proferidas pelo Conselhinho vinculam a CVM, dado que, após 

os julgamentos dos recursos por aquele, os autos do processo administrativo são restituídos à 

autarquia para cumprimento da decisão.  

Essa realidade implica que, por mais que seja dotada da capacidade técnica necessária, 

a CVM fica de mãos atadas quando é o Conselhinho que profere a decisão administrativa 

definitiva. Entretanto, os efeitos dessa realidade não param por aí.   

 
134 Art. 16 da Portaria ME 68/2016.  
135 Art. 11 da Portaria ME 68/2016. 
136 Art. 14 da Portaria ME 68/2016. 
137 PRADO, Viviane Muller; PALMA, Juliana Bonacorsi. Op. Cit. p. 300.  



 
 

87 

Nos casos em que o Conselhinho profere a decisão administrativa definitiva, há, pelo 

mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, efeito substitutivo ocorrido no 

processo administrativo no âmbito da União, de modo que a CVM (autarquia, órgão da 

Administração Indireta) perde para o CRSFN (órgão da Administração Direta) a legitimidade 

para figurar como parte em ação judicial que questiona a decisão administrativa 

sancionadora138.  

Tal situação revela um grave problema do desenho institucional da regulação do 

mercado de capitais, que compromete a efetividade da sua etapa sancionadora. Mantidos os 

problemas no cerne estrutural do órgão encarregado pela revisão das decisões da CVM, as 

mudanças implementadas no seio dessa autarquia não garantirão o aperfeiçoamento da 

atividade sancionadora e, em consequência, da atividade regulatória do mercado de capitais.  

Ao final, como visto, a condução dessa atividade continua, lamentavelmente, a depender 

da vontade política do Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Economia e do 

CRSFN, que não estará totalmente blindada de agir de forma atécnica e em conflito de 

interesses, seja pela preocupação meramente arrecadatória do governo, seja nos casos em que 

estiverem sob o escrutínio do Conselhinho o comportamento abusivo da União e de seus 

administradores na condução de sociedades de economia mista.  

Há, neste sentido,  recente precedente do órgão administrativo de segunda instância 

(CRSFN) revertendo, mediante o uso de voto de qualidade, condenação da CVM contra a União 

Federal por exercer voto contrário aos interesses da companhia controlada - Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. (Eletrobras)139  

O exercício do voto de qualidade pelo representante do Ministério da Economia, nestes 

casos, configura claro conflito de interesse da União, em detrimento do mercado. Por 

conseguinte, vicia a estrutura sancionatória do mercado de capitais, minando a confiança de 

seus participantes e investidores, e compromete o alcance da finalidade da regulação desse 

mercado.  

 

4.3. A atuação da CVM nos processos sancionadores  

 

 
138 Agravo em Recurso Especial 1.614.577-SP (2019/0331185-5), Relator Ministro Francisco Falcão, DJe. 
13/12/2021. 
139 No Recurso 14.306 (Processo 10372.000246/2016-82), o Conselhinho reverteu decisão da CVM que 
condenava a União Federal, na qualidade de acionista controladora da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(Eletrobras), por ter exercido voto em situação de conflito de interesse, de forma contrária aos interesses da 
Eletrobras. (Relator Conselheiro Flávio Maia Fernandes dos Santos, j. 28.07.2017.  
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Feitas as considerações a respeito do desenho institucional do aparelho administrativo 

punitivo aplicável ao mercado de capitais como um todo, passa-se ao exame da atividade 

sancionatória da CVM.  

O exame aprofundado dessa atividade exige um olhar atento sobre o conteúdo dos atos 

normativos destinados a regular os ritos de seu processo administrativo sancionador, bem como 

sobre a condução prática dessa atividade pela autarquia.  

  

4.3.1. Rito do processo administrativo sancionador no âmbito da CVM  

 

O processo administrativo sancionador no âmbito interno da CVM é regulado pela 

Resolução CVM 45/2021, que, conforme sua própria dicção, dispõe sobre a apuração de 

infrações administrativas, o rito dos processos administrativos sancionadores, a aplicação de 

penalidades, o termo de compromisso e o acordo administrativo em processo de supervisão no 

âmbito da Comissão de Valores Mobiliários.  

A Resolução CVM 45/2021 deixa explícito que o processo sancionador conduzido no 

âmbito da autarquia deve ser conduzido em observância aos princípios da legalidade, da 

finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla 

defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do devido processo legal, da presunção de 

inocência, da celeridade processual, do interesse público, da impessoalidade, da eficiência e da 

publicidade, em linha com a Lei de Processo Administrativo e com o entendimento doutrinário 

a respeito do tema, conforme analisado acima.  

 
 

4.3.1.1 Etapas do Processo Sancionador 

 
 
O processo administrativo em questão é segregado em duas etapas complementares 

entre si: a pré-sancionadora e a sancionadora.  

 
 

4.3.1.1.1 Etapa pré-sancionadora  

 
 

A etapa pré-sancionadora destina-se a fiscalizar, investigar e apurar a ocorrência de atos 

ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal, integrantes 

de comitê estatutário e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais 
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participantes do mercado de capitais. Trata-se de fase conduzida pelas superintendências 

responsáveis pela fiscalização, em suas áreas de competência140. 

Recebida alguma denúncia e/ou apurado algum indício de ilegalidade, a 

superintendência competente pela fiscalização do ilícito deverá diligenciar para obter do 

investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados.  

Caso, a partir daí, a superintendência competente responsável pela investigação 

considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à autoria e à materialidade da ilicitude 

constatada, ela deverá lavrar termo de acusação e submetê-lo ao parecer da Procuradoria 

Federal Especializada (PFE)141, que deverá analisar se o termo de acusação lavrado preenche 

os requisitos previstos na Resolução CVM 45/2021.  

Na hipótese em que a superintendência responsável não dispor de elementos conclusivos 

quanto à autoridade e à materialidade da infração, ela poderá, se considerar necessário, requerer 

à Superintendência Geral da CVM a instauração de inquérito administrativo, ficando ao critério 

da Superintendência Geral aprovar ou não a instauração de inquérito, desde que de forma 

justificada.  

Uma vez instaurado o inquérito, deverá ele ser conduzido pela Superintendência de 

Processos Sancionadores - SPS, que terá cento e vinte dias para concluir os trabalhos de 

investigação, podendo tal prazo ser prorrogado, mais de uma vez, por igual período, por meio 

de pedido motivado formulado à Superintendência Geral.  

Dispondo, a partir do inquérito, de elementos de autoria e materialidade, deve a SPS 

elaborar termo de acusação, que deverá conter os mesmos elementos e requisitos do termo de 

acusação elaborado pelas demais superintendências, conforme dito acima.  

Uma vez lavrado o termo de acusação e cumpridas as formalidades determinadas pelo 

parecer da PFE, os autos do processo serão encaminhados à Gerência de Controle de Processos 

Sancionadores - GCP, vinculada à SPS, que providenciará a citação dos acusados mediante a 

disponibilização de acesso a todos os documentos necessários para apresentação de defesa142.  

 
140 A CVM conta, no total, com uma superintendência geral e dezesseis superintendências especializadas, 
destacando-se as seguintes para as práticas fiscalizatória e sancionadora: Superintendência de Processos 
Sancionadores, Superintendência de Relações com Empresas, Superintendência de Proteção e Orientação aos 
Investidores, Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários, Superintendência de Registro de 
Valores Mobiliários.  
141 O parecer da PFE não é exigível para processos administrativos sancionadores de rito simplificado, 
considerados de menor gravidade.  
142 A citação deverá ser realizada por meio físico, postal ou eletrônico, de forma a se garantir a ciência do 
acusado, ou por edital quando houver incerteza ou esquiva deste. 
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O instrumento de citação deverá conter, além da identificação do acusado, a indicação 

dos fatos a ele imputados, a finalidade da citação, o prazo para apresentação de defesa, a 

informação da continuidade do processo, independentemente de seu comparecimento, o dever 

do acusado ou de seu procurador se cadastrar no sistema de processo eletrônico da CVM para 

obter acesso aos autos e acompanhar o seu andamento e, finalmente, a informação de que ele 

poderá propor a celebração de termo de compromisso, que será objeto de exame mais adiante 

neste trabalho.  

Inicia-se, a partir da citação do acusado, a fase sancionadora do processo.  

 
 
 

4.3.1.1.2 Etapa sancionadora  

 

 Recebida a citação, o acusado terá trinta dias para apresentar sua defesa, por escrito, 

devendo os autos do processo, em seguida, serem encaminhados ao Colegiado da CVM para 

designação do relator do caso, a ser escolhido por sorteio entre os seus membros durante reunião 

ordinária do Colegiado.  

Após a designação do Relator, a superintendência responsável pela lavratura da peça 

acusatória, pode, a seu critério, oferecer manifestação técnica complementar acerca das razões 

da defesa, no prazo trinta dias contados da reunião do Colegiado em que houver sido realizado 

o sorteio ou a distribuição por conexão, devendo o Relator, nesse caso, abrir igual prazo para 

manifestação da defesa. 

No que tange às provas, nos termos da norma da CVM, cabe produzi-las a parte que 

fizer a alegação, sendo do acusado o custo pelas provas que este deseje produzir. Não há, por 

evidente, o ônus de se provar fatos negativos, diante da impossibilidade lógica de se evidenciar 

fato que não ocorreu.  

Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o acusado, conforme 

o tipo de prova a ser produzida, deve ser informado da data e local em que ela deverá ser colhida, 

para que possa acompanhar sua produção, tendo, em qualquer hipótese, o prazo de quinze dias 

para se manifestar a respeito das provas que vierem a ser produzidas.  

A norma admite, em homenagem aos princípios do formalismo moderado, do interesse 

público e da verdade material, que o Colegiado dê ao fato objeto da peça acusatória definição 

jurídica diversa da que dela constar, ainda que em decorrência de prova nela não mencionada, 

mas existente nos autos. Nessa hipótese, também em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, o Colegiado tem o dever de apontar, expressamente, os 
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acusados afetados pela nova definição jurídica e determinar a intimação de tais acusados para 

aditamento de suas defesas, no prazo de trinta dias a contar de sua intimação, facultada a 

produção de novas provas. 

O julgamento do processo, em primeira instância administrativa, será realizado pelo 

Colegiado da CVM em sessão pública, convocada com, no mínimo, quinze dias de 

antecedência, podendo o julgamento ser restrito à participação de terceiros, se necessário à 

preservação do interesse público. Na sessão de julgamento, o acusado ou seu representante 

poderá realizar sustentação oral da defesa, por até quinze minutos, em seguida à leitura do 

relatório pelo Relator do caso. Após a sustentação oral da defesa, será concedido prazo para 

manifestação do representante da PFE. Em seguida a tais manifestações orais, serão tomados 

os votos do Relator e dos demais membros do Colegiado143.  

A Resolução CVM 45/2021 estabelece, de forma específica, as penalidades que o 

Colegiado pode aplicar aos acusados, seguindo os exatos termos da Lei 6.385/1976 e 

respeitados os limites impostos pela lei formal. A norma da CVM estabelece, em seus arts. 61 

e 62, os parâmetros de dosimetria a que o Colegiado está vinculado na fixação da sanção, 

estabelecendo que o órgão julgador deverá fixar inicialmente a pena-base, aplicando na 

sequência as circunstâncias agravantes e atenuantes, devendo também considerar na dosimetria 

– nos parece, em homenagem aos princípio da proporcionalidade e do non bis in idem – as 

demais sanções relativas aos mesmos fatos, aplicadas definitivamente por outras autoridades, 

cabendo ao acusado demonstrar, até o julgamento do processo pelo Colegiado, o cabimento 

dessa circunstância.  

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram, aliás, expressamente 

mencionados na norma da autarquia, em seu art. 63, como vetor de orientação à fixação da 

pena, assim como a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem a imposição 

da penalidade. Tal como autorizada pela Lei 6.385/1976, conforme alterada, a CVM fixou, por 

meio da referida norma regulamentar, as condutas que considera como sendo de “infração 

grave”, bem como elencou as circunstâncias que denotariam o agravamento da pena, 

majorando-se as penalidades em até vinte e cinco por cento para cada agravante identificada, 

nas hipóteses em que tais condutas não constituem ou qualificação a infração144.   

 
143 A Resolução CVM 45/2021 dispõe, de forma pormenorizada, as situações que acarretarão suspeição ou 
impedimento dos membros do Colegiado, tais como aquelas em que tiver interesse direto ou indireto no caso, 
tenha participado (ou algum parente seu tenha participado ou venha a participar) como perito, testemunha ou 
representante de algum acusado. 
144 “Art. 65.  São circunstâncias agravantes, quando não constituem ou qualificam a infração: I – a prática 
sistemática ou reiterada da conduta irregular; II – o elevado prejuízo causado; III – a expressiva vantagem 
auferida ou pretendida pelo infrator; IV – a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores 
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Por outro lado, a autarquia estabeleceu as circunstâncias que considera atenuantes da 

pena – acarretando a redução das penalidades em até vinte e cinco por cento para cada atenuante 

identificada –, tais como a confissão do ilícito ou prestação de informações relativas à sua 

materialidade, os bons antecedentes do infrator, a regularização da infração, a boa-fé dos 

acusados e a adoção de mecanismos internos de integridade. E prevê hipóteses em que a pena 

seria reduzida ainda mais, de um terço a dois terços da pena, quando o dano financeiro tiver 

sido integralmente reparado.  

 
 
4.3.2. Reflexão sobre o rito do processo administrativo sancionador da CVM: lacunas a 

serem preenchidas  

 
 

Os ritos do processo sancionador, no âmbito interno da CVM, se apresentam, pelo 

menos do ponto de vista formal, adequados às normas e princípios gerais do processo 

administrativo, conforme elencados e examinados em outro capítulo deste trabalho.  

Visto de fora, o processo administrativo sancionador da CVM aparenta ser equilibrado, 

a começar pela segregação funcional ocorrida dentro da estrutura organizacional da autarquia, 

em que cabe (I) às superintendências a fiscalização, investigação e formulação da peça 

acusatória, mediante assessoria da Procuradoria Federal Especializada -PFE, encarregada de 

analisar o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, e (II) ao Colegiado o julgamento 

do processo.  

Embora a CVM concentre poderes normativos, executivos e adjudicatórios, esse modelo 

de segregação funcional que vigora na autarquia, observadas algumas modificações pontuais, 

desde 2002145, quando foi criada a Superintendência de Processos Sancionadores - SPS, visa a 

mitigar o risco de parcialidade do julgador inerente a um Estado autoritário146. Esse modelo de 

 
mobiliários ou do segmento em que atua; V – o cometimento de infração mediante ardil, fraude ou simulação; 
VI – o comprometimento ou risco de comprometimento da solvência do emissor; VII – a violação de deveres 
fiduciários decorrentes do cargo, posição ou função que ocupa; e VIII – a ocultação de provas da infração 
mediante ardil, fraude ou simulação.” (Resolução CVM 45/2021) 
145 A partir de então, as superintendências da CVM e as comissões de inquérito passaram a ter autonomia para dar 
início a processos dessa natureza e para conduzir todas as diligências necessárias à instrução e ao processamento 
de processos administrativos sancionadores, sem a participação do Colegiado, a quem incumbe exercer, no âmbito 
dos processos sancionadores, tão somente a função julgadora e não mais o controle prévio das peças acusatórias. 
Essa mudança foi implementada com vistas a conferir ao Colegiado a imparcialidade necessária para julgar os 
processos administrativos sancionadores a ele submetidos.  
146 “Quanto à “consolidação de poderes”, é importante destacar que o problema não reside na simples acumulação 
de atribuições em um único ramo do Poder (Executivo), mas na centralização de competências – normativas, 
contenciosas e executivas – em órgãos ou entidades mal aparelhadas para a absorção de tamanha diversidade 
funcional. Ações que deveriam ser voltadas para a realização de interesses diversos e desenvolvidas em paralelo, 
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segregação funcional segue o padrão estadunidense de agências e a estrutura das agências 

reguladoras independentes criadas no Brasil na segunda metade da década de 1990.  

Não obstante o modelo formal parecer se adequar a um processo equilibrado e fiel à 

ordem jurídica, inclusive aos princípios constitucionais aplicáveis, é salutar fazer algumas 

reflexões, a fim de evitar ou, para o mais cético, abrandar o desequilíbrio cultural existente na 

relação entre, de um lado, a autoridade pública acusadora e, de outro, o particular acusado.    

É certo que todos gostaríamos de viver num mundo em que a realidade fosse aquela 

desenhada nos livros de Direito, em que o “ser” se equiparasse ao “dever-ser”, em que não 

houvesse abusos nem injustiças. Porém, a realidade não é essa.  

Não é preciso militar profissionalmente na esfera pública nem atuar em processos 

administrativos para ter essa noção. Qualquer cidadão que já esteve numa repartição pública 

ou, por qualquer motivo, participou de um processo administrativo, mesmo não sancionador, 

provavelmente já percebeu o peso do Estado, permeado de uma tradição cultural que enxerga 

o seu aparato com ar de superioridade e supremacia sobre o particular. Essa cultura se vale, 

entre outros dogmas, da presunção de veracidade do ato administrativo147 e da desconfiança da 

boa-fé do particular.  

A recente Lei 13.874/2019, notoriamente conhecida como Lei de Liberdade Econômica, 

veio para alterar essa cultura e instituiu, em seu art. 2º, os seguintes princípios a serem 

observados no trato privado e nas relações com a Administração Pública: (I) a liberdade como 

uma garantia no exercício de atividades econômicas; (II) a boa-fé do particular perante o poder 

público; (III) a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades 

econômicas; e (IV) o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Trata-

se de importante passo no caminho da democratização da atuação do Estado, com vistas a coibir 

a sua intervenção excessiva sobre a esfera do particular e impedir o autoritarismo que está 

enraizado em sua cultura.  

 
acabam concentradas e cruzadas nas mãos de autoridades com baixo grau de independência, em violação à 
“separação de poderes” e, mais importante, a garantias fundamentais inerentes às concepções mais simplórias de 
devido processo legal. De fato, a consolidação de atribuições de (I) normatização, (II) interpretação, (III) aplicação 
e (IV) decisão contenciosa, centradas em um dado órgão ou entidade, implica contradições que ultrapassam a mera 
“soma” dessas competências.” GUEDES, Demian. Autoritarismo (...). Op. Cit. p. 36-37. 
147 Essa questão é abordada em importante obra de Demian Guedes, que assim aborda o tema em sua introdução: 
“Como será apontado ao longo do presente capítulo, a doutrina brasileira de Direito Administrativo reconhece 
entre os atributos dos atos da Administração Pública sua presunção relativa de legalidade, usualmente a 
identificando também como presunção de legitimidade ou validade (expressões essas que ora são utilizadas como 
sinônimas, ora apresentadas como desdobramentos umas das outras). Paralelamente a esse atributo do ato 
administrativo e em consequência dele, reconhece-se a sua presunção de veracidade. Os conceitos em tela, diga-
se logo, são doutrinários, não contando com qualquer fundamento legal expresso.” GUEDES, Demian. Processo 
administrativo e democracia: uma reavaliação da presunção de veracidade. Belo Horizonte: Fórum, 2007. 
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O desafio do jurista, do legislador e do aplicador da lei, enfim, de todos aqueles que têm 

a lei como ferramenta de trabalho, é compreender o peso que a cultura e a tradição exercem 

sobre as instituições e, a partir daí, buscar formas de moldar o comportamento do ser humano, 

como forma de impor uma trava à força do hábito e, assim, evitar que este torne a realidade 

mais distante do “dever-ser”.  

Muitas vezes o texto legal não se revela suficiente para, sozinho, romper a cultura, 

sobretudo quando composto de conceitos abstratos, sob a forma de princípios. Ressalte-se que 

não se está, de modo algum, criticando a Lei de Liberdade Econômica nem a forma escolhida 

pelo legislador para romper com a cultura do intervencionismo e autoritarismo estatal, que o 

fez corretamente por meio da instituição de princípios. Contudo, faz-se necessário, muitas 

vezes, determinar, no campo prático de cada setor, a imposição de vedações expressas e 

concretas, para permitir o efetivo emprego da norma principiológica, em rompimento à cultura 

que verticaliza a relação público-privado.   

Trazendo essa reflexão para o processo sancionador da CVM, verificou-se que os ritos 

estabelecidos pelo seu normativo interno, ao menos no papel, encontram-se em perfeita 

harmonia com o ordenamento jurídico vigente, em observância às normas e princípios 

aplicáveis. Entretanto, a análise crítica requer um exercício mais profundo para que, a partir 

dela, possa se identificar as lacunas que, se não preenchidas de forma positiva (i.e., pela norma 

escrita), levarão o pêndulo para o lado acusatório, comprometendo o equilíbrio do processo, em 

violação à ordem jurídica.   

Esse exercício de reflexão precisa levar em consideração as relações pessoais, as 

interações naturalmente políticas que existem entre as pessoas que fazem parte de um mesmo 

ambiente de trabalho, que, de algum modo, integram uma mesma instituição, trabalham no 

mesmo prédio, se encontram no elevador, no refeitório, convivem entre si no horário do café e 

por aí vai. Essa é a realidade das autarquias especiais ou das agências reguladoras, em que se 

acumulam as mais diversas funções, desde a normativa até a adjudicatória, e que pode 

comprometer a imparcialidade do julgamento dos processos administrativos sancionadores.  

Por mais que, formalmente, as atividades e as funções de cada setor da autarquia sejam 

segregadas entre si, há evidentemente, até por necessidade, uma coordenação da regulação, 

dado que a função normativa exige o mínimo conhecimento da prática fiscalizatória 

sancionadora, e vice-versa. A boa regulação presume uma constante interação entre as suas 

mais diversas fases. Não à toa, tanto na CVM, quanto em diversos outros órgãos reguladores, 

servidores das mais diversas áreas trabalham no mesmo edifício.  
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Havendo essa inevitável interação pessoal, ainda que informal, é razoável supor que as 

pessoas das mais diversas áreas da autarquia conversem entre si sobre as normas objeto de 

reformulação, assim como sobre eventuais processos de maior complexidade e relevância. É 

possível até mesmo que não exista uma relação direta entre um Superintendente e um membro 

do Colegiado a respeito de um processo, mas é dever do regulador supor que eventualmente 

essa interação possa existir, bem como alguma interação entre, de um lado, um gerente ou 

analista de determinada área técnica, responsável pela fiscalização e acusação de um caso, e, 

de outro, um assessor de um membro do Colegiado, responsável pelo julgamento desse mesmo 

caso.  

Devido ao excesso de trabalho e de assuntos a serem conduzidos por um membro do 

Colegiado da CVM, também é razoável se esperar que boa parte do trabalho de estudo e de 

análise dos autos de determinados processos, bem como de todo o conjunto de documentos que 

o integram, seja conduzida por um assessor148 que eventualmente tenha tido contato nas 

instalações da autarquia com uma pessoa da área técnica que formulou a acusação.  

Essas relações informais são intrínsecas a quem ocupa um mesmo ambiente de trabalho 

e são arraigadas de um sprit de corps ou corporativismo, caracterizado por um senso de 

comunidade que existe entre pessoas que trabalham num mesmo lugar ou numa mesma 

repartição, unidas por um sentimento empático de pertencimento a um grupo. Arrisca-se a dizer 

até que esse corporativismo cria entre as pessoas que trabalham no mesmo órgão público uma 

espécie de deferência ou propensão a confiar mais na versão daquele que faz parte do mesmo 

grupo do que na versão contada por um terceiro (outsider), alinhando-se à cultura tradicional 

do Estado supra referida.  

 
148 “3. Quem decide? Tal como se verifica na maior parte das grandes agências reguladoras federais, um dos 
principais problemas que assolam os comissários da FTC (Federal Trade Commission) é encontrar tempo para 
decidir os inúmeros casos que são direcionados a eles, enquanto são também encarregados de decidir sobre 
políticas regulatórias e questões administrativas da agência. Aqueles que ocupam cargo de direção nas agências 
confiam largamente no suporte de seus assessores para decidir os processos adjudicatórios que lhes são 
submetidos. (…) Tais assessores provavelmente digerem o caso para os comissários e preparam um 
memorandum com os principais pontos e argumentos. Mais adiante, após chegar a uma decisão, o comissário ou 
diretor da agência provavelmente nem mesmo redige o seu voto, atribuindo essa função ao seu assessor”. 
Tradução livre do original: “3. Who Decides? As in most large federal agencies, one of the major problems 
facing FTC commissioners is finding the time to decide the numerous cases that reach them while also deciding 
major issues of policy and administering a large agency. Heads of major agencies rely heavily on staff 
assistance in deciding a case. A commissioner is most unlikely to read the record or even the briefs personally. 
Staff members probably digest the briefs for him and prepare a memorandum noting the main points of the 
arguments. Moreover, after reaching a decision, the commissioner probably does not even write his own 
opinion”. BREYER, Stephen G.; STEWART, William e Paul B.; SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian; 
HERZ, Michael E. Administrative law and regulatory policy: problems, texts, and cases. New York: Wolters 
Kluwer Law & Business, 7th Edition, p. 777 
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Embora pouco explorada no Brasil, trata-se de uma questão prática real que merece ser 

examinada e trabalhada, com vistas a corrigir eventuais distorções por ela causadas e adequá-

la às garantias do devido processo legal e à paridade de armas entre as partes do processo 

administrativo sancionador. Na experiência norte-americana, por exemplo, há precedentes149 e 

literatura150 sobre o tema.       

Devido a esse problema, gerado pela força da relação interpessoal entre os funcionários 

lotados nas Superintendências e aqueles que trabalham no Colegiado, seria salutar ao devido 

processo legal e ao princípio da paridade de armas que se adotasse uma entre as seguintes 

soluções: (I) que o Colegiado ocupasse endereço distinto daquele ocupado pelas 

Superintendências, de modo a reduzir a interação informal e fora dos autos entre os seus 

membros sobre as matérias discutidas nos processos sancionadores; ou, pelo menos (II) que a 

norma interna da CVM proibisse, de forma expressa, que essas pessoas tivessem qualquer tipo 

de tratativa, conversa ou reunião a respeito de processos administrativos sancionadores 

pendentes de julgamento, que não fossem agendadas com antecedência e comunicadas aos 

acusados, bem como registradas nos autos, de forma que os acusados pudessem delas tomar 

parte e/ou sobre elas se manifestar.  

Sem dúvida, a primeira solução é a que traria maior segurança. Porém, ela poderia trazer 

efeitos nocivos à coesão da atividade regulatória e, sobretudo, à atividade normativa da 

autarquia. Já a segunda solução, apesar de ser uma solução de efeito prático utópico, por ser de 

difícil controle externo, visa a proporcionar um ambiente translúcido fundamental à 

averiguação da imparcialidade. 

As lacunas verificadas nas normas processuais internas dos órgãos administrativos 

necessitam ser corrigidas previamente, de forma genérica, antes que elas comprometam, nos 

casos práticos, a imparcialidade e a independência do órgão administrativo judicante, até 

 
149 No caso “Hercules Inc. v. EPA” (598 F.2d 91, D.C. Cir. 1978), a Corte Distrital entendeu que as interações 
informais mantidas entre os membros da agência com os julgadores e seu staff, e não registradas nos autos, 
impedem que as instâncias revisoras tenham conhecimento integral das discussões travadas no processo e 
limitam o contraditório a ser exercido pelo particular. No caso examinado, os procuradores que defendiam a 
posição do corpo técnico da agência (Environmental Protection Agency – EPA) foram informalmente 
consultados pelo assessor responsável por preparar a decisão final da agência, a fim de dirimir algumas dúvidas 
do caso em questão, devido à sua complexidade. A Corte Distrital entendeu, assim, que essa interação informal 
havida pode resultar em prejuízos para a outra parte, violando o contraditório. BREYER, Stephen G. [et al.]. Op. 
Cit. p., pp. 753-754       
150 “As pessoas que fazem parte do corpo técnico (staff) de uma agência podem se enxergar como membros de 
uma equipe com laços de lealdade e corporativismo (sprit de corps) que transcendem as barreiras de um simples 
organograma. É possível se esperar que partes “isoladas” de uma organização funcionem de forma neutra 
quando seus membros dividem o mesmo ônibus para trabalhar, trabalham em salas vizinhas, frequentam o 
mesmo horário do cafezinho e almoços, e se relacionam no mesmo meio social?” (tradução livre) BREYER, 
Stephen G. [et al.]. Op. Cit. p. 745 
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porque o controle judicial, a posteriori, não costuma ser eficaz na correção desse tipo de 

distorções, seja pela dificuldade de se detectar a irregularidade havida por força desse inter-

relacionamento pessoal, seja pela deferência conferida pelos magistrados às agências, que se 

caracteriza pela presunção de correção tanto em aspectos de fato quanto em aspectos de 

direito151. A capacidade institucional, oriunda da especialização técnica, é, nesse sentido, 

utilizada cada vez mais como argumento para se sustentar a deferência do Judiciário às decisões 

dos órgãos administrativos especializados, o que denota o alto risco de não reversão de decisões 

tomadas pelas agências devido a uma construção dogmática que confere certa imunidade ao 

mérito da decisão administrativa e representa verdadeiro risco à proteção da confiança dos 

particulares regulados.   

Merece reflexão e solução a existência de qualquer lacuna na norma processual que 

possa afetar a imparcialidade da CVM, pois, ao fim e a cabo, há o comprometimento de todo o 

arcabouço regulatório do mercado de capitais e a sua finalidade maior, que é propiciar a 

confiança de seus participantes e investidores.  

Feitas essas considerações relevantes sobre o processo sancionador em si, passa-se, a 

seguir, a análise da consensualidade em seu âmbito. Vale aqui uma ressalva: apesar de estar 

inserida ou ser inerente ao próprio processo sancionador e ser regulada pelas mesmas normas 

processuais, opta-se por estudar a consensualidade em tópico separado, para bem diferenciar, 

de um lado, a atividade meramente contenciosa e adjudicatória e, de outro, a atividade 

consensual ou transacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3. A consensualidade no processo administrativo sancionador da CVM  

 
 
4.3.3.1. Aspectos gerais: a consensualidade como ferramenta de alcance da finalidade 

regulatória. 

 
151 GUEDES, Demian. Autoritarismo (...). Op. Cit. p. 132.  
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A consensualidade pode ser conceituada como uma ferramenta, à disposição do agente 

público, que proporciona o alcance mais célere da finalidade da sanção e da norma jurídica152, 

em atendimento aos princípios da eficiência153 e do interesse público154.  

No processo administrativo sancionador, a consensualidade corresponde a um atalho 

utilizado pelo agente público, dentro de sua discricionariedade, para conformar o 

comportamento do acusado à ordem jurídica, possibilitando a cessação e a reparação do ilícito 

alegado em menor espaço de tempo e livre de incertezas decorrentes do processo 

administrativo. Trata-se, assim, de uma técnica sancionatória que visa minimizar as 

dificuldades geralmente enfrentadas pela Administração Pública na obtenção de um resultado 

satisfatório.  

São, nesse sentido, de diversas ordens os obstáculos enfrentados pelo regulador até a 

obtenção de um desfecho do processo, podendo-se destacar (I) a desvantagem informacional 

que o órgão público muitas vezes possui com relação ao suposto infrator, (II) o custo gerado 

pela atividade persecutória e sancionatória ordinária até a conclusão do processo, (III) a duração 

incerta do processo administrativo, que pode se desdobrar em duas instâncias administrativas 

e, ainda, num pleito de revisão judicial, bem como no próprio esforço do regulador para 

conseguir executar a eventual sanção determinada pelo processo de conhecimento, e, 

finalmente, (IV) o risco de arquivamento do processo administrativo em razão de eventual lapso 

prescricional intercorrente e de pretensão punitiva.    

Por outro lado, sob a perspectiva do particular, a consensualidade é um instrumento que 

lhe proporciona maior segurança, diante dos riscos inerentes ao processo. Ainda que a acusação 

formulada seja descabida, o acusado muitas vezes prefere resolver o assunto mediante o 

pagamento de uma multa, do que incorrer no ônus de manter um processo contra si, cujo 

desfecho é incerto e tendo que contratar advogado para lhe defender. A mera existência do 

 
152 MEDAUAR, Odete, O Direito Administrativo em Evolução, 3ª Edição. Brasília, DF: Gazeta Jurídica, p. 315, 
2017.  
153 Para Juliana Bonacorsi de Palma, “[t]rês relevantes interpretações do princípio da eficiência são extraídas da 
produção acadêmica sobre o tema: (I) eficiência como sinônimo de ‘boa administração’; (II) eficiência como 
comando de otimização das decisões administrativas; e (III) eficiência como dever de escolha do meio mais 
adequado para determinar decisões eficientes ao caso concreto.” DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Sanção e 
Acordo na Administração Pública. São Paulo: Malheiros, p. 120, 2015. 
154 A consensualidade é recepcionada no Direito Administrativo pela noção atual de interesse público, que o 
interpreta como o interesse da coletividade, assim entendida como a soma de cada indivíduo. A sociedade é 
formada, de acordo com essa concepção, por uma pluralidade de interesses individuais, destinatários do ato 
administrativo. A valorização de cada indivíduo não permite mais que o interesse primário do Estado – como 
órgão, como aparelho – seja reconhecido pura e simplesmente como o interesse público. É importante ponderar 
os interesses em jogo e a consensualidade tem essa função de harmonização de interesses.       
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processo é deveras onerosa para o particular e, mesmo que tenha razão em seus argumentos, há 

o receio de se travar um contencioso contra o Estado, sobretudo no âmbito administrativo, onde 

a versão dos fatos contada pelo Estado acusador tem um peso diferente, configurando, por 

razões culturais supra analisadas, uma relação vertical e não horizontal, como não deveria ser, 

em observância ao princípio da moralidade.    

Ao final, olhando sob o prisma do conjunto como um todo, a consensualidade representa 

um caminho harmônico, ou um meio de pacificação da sociedade, reduzindo a tensão dialética 

entre acusação e acusado e os custos a ela inerentes155 e ao mesmo tempo proporcionando a 

superação dos obstáculos e anseios de interesses que se chocam. Por essa característica, de 

ponderação e harmonização dos interesses em jogo, a atividade consensual satisfaz o interesse 

público, revelando-se, em alguns casos, a sua expressão por excelência.    

A consensualidade representa a flexibilização da atuação da Administração Pública, que 

se reveste de caráter não imperativo e pressupõe a negociação, traduzida na dinâmica existente 

entre proposições, aceitações e recusas, que não necessariamente chega a termo por meio da 

convergência de vontades. A relação que se estabelece entre atores públicos e privados na via 

consensual permite que tais atores se relacionem não apenas em contraposição entre si, mas em 

colaboração156. Nesse esteio, o uso da consensualidade confere ao Direito Administrativo 

Sancionador um caráter funcional157, que escapa à concepção binária clássica do proibido 

versus o permitido e viabiliza a construção de uma solução negociada mais eficaz.  

A negociação que lhe é inerente presume a intenção e possibilidade das partes de 

renunciar a um direito ou a uma pretensão com vistas a atingir o consenso. No caso do Estado, 

este renúncia a uma parte da sanção; sob a ótica do particular, este renuncia ao seu direito de 

discutir o caso até o final, até uma eventual absolvição. A soma dessas renúncias recíprocas 

constitui uma troca ou simplesmente uma transação.  

 
155 “A consensualidade é um objetivo a ser sempre perseguido. Contribui para harmonizar e pacificar as relações 
sociais; atenua a intensa tensão dialética entre os referenciais de lícito e ilícito; acarreta a redução de custos, 
inerentes à longa tramitação de certas relações processuais, administrativas ou judiciais; e tende a aumentar os 
índices de insatisfação dos envolvidos, que ganham em certeza e celeridade, em patamares sensivelmente 
superiores àqueles que obteriam ao fim da relação processual” GARCIA, Emerson. A consensualidade no direito 
sancionador brasileiro: potencial de incidência no âmbito da Lei n. 8.492/92. Disponível em 
www.conamp.org.br/pt/item/1745-a-consensualidade-no-direito-sancionador-brasileiro-potencial-incidencia-no-
ambito-da-lei-n-8-429-1992 
156 Essa escola é conhecida como Renew Deal School. Vide, neste sentido: LOBEL, Orly. The renew deal: the 
fall of regulation and the rise of governance in contemporary legal thought, Minnesota Law Review 89/344; 
FREEMAN, Jody. The private role in public governance, New York University Law Review 75/571, 2000.  
157 DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Op cit, p. 125. Vide também: BOBBIO, Norberto, Da Estrutura à Função: 
novos estudos de teoria do direito. Barueri, SP: Editora Manole, 2007. pp. 23-32. 
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Essa renúncia, por parte do Estado, não deveria suscitar maiores questionamentos da 

sociedade, dado que não há, do ponto de vista formal, qualquer desvio de finalidade nessa 

prática. É importante lembrar, neste ponto, que a sanção não constitui fim em si mesmo - não 

existe para “punir por punir”, servindo, em verdade, de meio para a conformação do 

comportamento do particular à norma jurídica, para, ao final, viabilizar o alcance da finalidade 

que a orienta. Sendo essa a razão de existir da sanção, é evidente que o Estado pode dela dispor, 

como moeda de negociação junto ao particular, contanto que a atividade consensual vise à 

função e finalidade da sanção acima referida, não podendo ser este o motivo para críticas mais 

severas à consensualidade.158  

 
 
4.3.3.1.1. A consensualidade no âmbito da CVM  

 
 
4.3.3.1.1.1. Introdução   

 

A consensualidade foi admitida no processo administrativo sancionador da CVM a 

partir da edição da Lei 9.457/1997, que incluiu novos dispositivos ao art. 11 da Lei 6.385/1976, 

inaugurando o instituto do “termo de compromisso como meio de exercício da atividade” 

sancionatória da autarquia.  

O instituto nasceu com a limitação de ser utilizado apenas para os processos 

sancionadores já instaurados. Apenas recentemente, com a modificação imposta pela Lei 

13.506/2017, o termo de compromisso passou a poder ser utilizado também antes da instauração 

do processo, mas, em qualquer caso, necessariamente antes da decisão de primeira instância.  

A sua celebração, pela CVM, depende da análise de conveniência e oportunidade, por 

parte do seu Colegiado, com vistas a atender interesse público, devendo o acusado, em 

contrapartida, cessar a conduta ilícita apontada pela autarquia, bem como corrigir as 

irregularidades apontadas, indenizando os prejuízos.  

 
158Os instrumentos de consensualidade não são necessariamente meios alternativos ou preferenciais à clássica 
sanção. De acordo com as lições de Juliana Bonacorsi de Palma, tratam-se de “instrumentos à disposição da 
Administração Pública quando do cumprimento de suas competências, que predicam a análise racional completa, 
considerando todos os elementos que compõem o contexto no qual se inserem” chamados, assim, de acordos 
substitutivos com efeito terminativo do processo administrativo no qual são celebrados. (DE PALMA, Juliana 
Bonacorsi. Op cit, p. 129.).  
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Sobre seus efeitos para o acusado, a celebração de termo de compromisso no âmbito da 

CVM não importa, para o particular, em confissão quanto à matéria de fato, nem em 

reconhecimento de ilicitude da conduta analisada159.  

 

 

4.3.3.1.1.2. Ritos a serem observados para propositura, aceitação e celebração do termo 

de compromisso  

 

O termo de compromisso é regulamentado pela Resolução 45/2021, que, como já 

analisada acima, rege o processo administrativo sancionador e dispõe também sobre os ritos a 

serem observados pela CVM para a celebração desses acordos.  

Pela dinâmica da norma, é o particular, e não a CVM, quem toma a iniciativa de propor 

o termo de compromisso, devendo manifestar sua intenção no mesmo prazo para a apresentação 

da defesa e apresentar sua proposta durante os trinta dias subsequentes.  

Em observância ao princípio do formalismo moderado, não preclui o direito do acusado 

de apresentar proposta de Termo de compromisso fora do prazo de trinta dias estipulado na 

norma da CVM, havendo, inclusive, previsão expressa na própria Resolução 45/2021 

abrangendo essa possibilidade, dispondo que “em casos excepcionais, nos quais se entenda que 

o interesse público determina a análise de proposta de celebração de termo de compromisso 

apresentada fora do prazo, tais como os de oferta de indenização integral aos lesados pela 

conduta objeto do processo e de modificação da situação de fato existente quando do término 

do referido prazo, a análise e negociação da proposta pode ser realizada pelo Diretor Relator do 

caso”. 

Recebida a proposta de termo de compromisso, ela é submetida para a PFE, que deverá 

se manifestar sobre a legalidade da proposta, isto é, se ela preenche os requisitos legais e 

regulamentares, notadamente sobre (I) o cabimento do termo de compromisso à hipótese, (II) a 

cessação da conduta considerada ilegal e (III) o ressarcimento dos danos por ela causados.   

Lavrado o parecer da PFE, a proposta é submetida ao Comitê de Termo de Compromisso 
160, órgão colegiado formado por cinco superintendências, a seguir listadas: Superintendência-

Geral -SGE, que o coordena; Superintendência de Fiscalização Externa - SFI; 

Superintendências de Relações com Empresas - SEP; Superintendência de Relações com o 

 
159 Redação do art. 11, § 6º, da Lei 6.385/1976 e do Art. 81 da Resolução 45/2021.  
160 O Comitê de Termo de Compromisso foi instituído pela Deliberação CVM 486/2005, que alterou a 
Deliberação CVM 390/2001, hoje revogada.  
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Mercado e Intermediários - SMI; Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria - SNC; e 

Superintendência de Processos Sancionadores161. 

O Comitê de Termo de Compromisso tem como atribuição examinar a proposta 

formulada pelo acusado ou investigado e apresentar parecer sobre a oportunidade e a 

conveniência em celebrar compromisso, bem como sobre a adequação de tal proposta, devendo 

se manifestar no prazo de trinta dias a contar do recebimento do parecer da PFE. Cabe também 

ao Comitê de Termo de Compromisso negociar com o acusado ou investigado as condições da 

proposta, conforme sua discricionariedade, devendo concluir tal negociação em até 120 dias. 

Após tal negociação, pode o proponente alterar os termos da proposta e submetê-la novamente, 

sendo inclusive permitida a inclusão de outro caso ou questão na nova proposta de termo de 

compromisso, caso em que será acrescido mais noventa dias no prazo de negociação.  

Havendo negociação e alteração da proposta, a PFE será ouvida novamente sobre a sua 

respectiva legalidade, devendo o Relator do caso submetê-la à deliberação pelo Colegiado para 

aceitação ou rejeição. O Colegiado deve considerar, em sua deliberação, a oportunidade e a 

conveniência de se celebrar um Termo de Compromisso com as condições propostas, bem 

como a natureza e gravidade das infrações apontadas, os antecedentes dos proponentes e o 

espírito de boa-fé destes e sua colaboração com o processo.  

Na hipótese de se apurar danos a investidores, a CVM pode, de acordo com sua própria 

discricionariedade, notificá-los para que informem a extensão dos prejuízos, o que não lhes 

confere a condição de parte no processo administrativo, mas de meros interessados. Havendo 

investidores prejudicados em número indeterminado e de identidade desconhecida, a CVM 

pode, em comum acordo com o proponente e às expensas deste, publicar editais com a 

finalidade de identificar tais investidores e quantificar os valores individuais a serem pagos a 

título de indenização. Essa possibilidade de ressarcimento a investidores foi contemplada pela 

alteração imposta à Lei 6.385/1976 pela Lei 13.506/2017 e que, curiosamente, insere no bojo 

da consensualidade do processo administrativo sancionador um elemento de reparação de 

natureza civil que, a rigor, é alheio à sanção administrativa. Por extrapolar a sanção 

administrativa, o dispositivo em questão foi inserido, pela lei formal, no contexto da 

consensualidade, caso em que a obrigação é imposta ao acusado mediante o seu expresso e 

prévio consentiment. Apesar de seu cunho paternalista, desenha-se, por meio dessa 

possibilidade, um atalho não apenas para a conformação do comportamento do acusado ou 

 
161 A composição e o funcionamento do Termo de Compromisso são regulados pela Portaria/CVM/PTE 
71/2005, conforme alterada por outro ato emitido pelo Presidente da CVM. 
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investigado à norma jurídica, mas também para o cumprimento de uma reparação de natureza 

civil, abrangendo, ainda que sem participação direta, os interesses de terceiros afetados pelo 

alegado comportamento ilícito. 

Superadas essas etapas e com a aprovação da proposta pelo Colegiado, o termo de 

compromisso poderá ser lavrado e assinado pelas partes, devendo ser cumprido nos estritos 

termos da proposta aprovada. A mera celebração do termo de compromisso, pendente a 

verificação de seu cumprimento no prazo nele estipulado, suspende o processo administrativo 

dele objeto e impede a instauração de processo sancionador caso a proposta tenha sido 

apresentada na fase pré-sancionadora.   

Uma vez celebrado, o termo de compromisso será publicado no “Diário Eletrônico” da 

página da CVM na rede mundial de computadores, com discriminação do prazo para 

cumprimento das obrigações assumidas, constituindo título executivo extrajudicial. Caso o 

termo de compromisso não seja cumprido integralmente, o processo será retomado, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis, tais como a cobrança de multa e execução do termo, que 

tem força de título executivo extrajudicial. 

Ressalte-se que não é objeto de análise deste estudo o “acordo administrativo em 

processo de supervisão” instituído pela Lei 13.506/2017, também conhecido simplesmente 

como “acordo de supervisão” e que, no âmbito da CVM, é regido pela Resolução 45/2021. Tal 

acordo consiste numa espécie de “colaboração premiada” do acusado ou investigado, 

importando na confissão de infração às normas legais ou regulamentares aplicáveis e tendo 

como efeitos a extinção da ação punitiva em âmbito administrativo ou a redução de um terço a 

dois terços da penalidade aplicável em sede administrativa, havendo críticas contundentes a 

respeito de sua plena efetividade, tendo em vista o fato de que tal acordo não tem o condão de 

cessar os efeitos punitivos nas esferas cível e penal, dada a independência dessas instâncias, o 

que desincentiva a sua adesão por particulares. 162 

Feitas essas considerações, passa-se à análise crítica do uso do termo de compromisso 

no âmbito da CVM e de seu desenho normativo infralegal. 

 
 
4.3.3.1.1.3 Críticas aos ritos do termo de compromisso e sugestões para sua melhoria 

 

 
162 BOTTINO, Thiago; VICTER, Renata Maccacchero. Eficiência, incentivos à cooperação e o acordo de 
supervisão no âmbito dos processos administrativos sancionadores na CVM. In Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, 170. São Paulo: RT, 2020. 
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Antes de adentrar nos pontos críticos dos ritos internos aplicáveis à atividade consensual 

da CVM, é importante que se atente para o fato de que o termo de compromisso tem sido 

amplamente utilizado no âmbito dos processos sancionadores conduzidos pela autarquia nos 

últimos anos.  

A análise do gráfico abaixo, com o número de termos de compromisso aprovados pelo 

Colegiado até o terceiro trimestre de 2021, bem como com a quantidade de proponentes 

envolvidos, revela como a consensualidade ganhou aderência entre o órgão regulador e os 

administrados:  

 
Gráfico 2: Termos de Compromisso APROVADOS em reunião de Colegiado 

 
Fonte: Relatório de Atividade Sancionadora CVM 2021: 3º Trimestre163 

 

Depreende-se desse gráfico acima que o ápice de aderência ao termo de compromisso 

se deu nos anos de 2018 e 2019, tendo regredido no ano de 2020 e 2021, muito provavelmente 

pelos efeitos da pandemia do Covid-19, que ensejou por alguns meses a suspensão dos prazos 

dos processos e das atividades no âmbito da CVM, bem como pela mudança de alguns quadros 

do Colegiado nesse período, gerando a redistribuição de processos e impactando nos seus 

trabalhos internos.  

Para se entender a importância relativa desse número de termos de compromissos 

aprovados pelo Colegiado entre 2013 e o terceiro trimestre de 2021, confira-se, na Tabela 1 

abaixo, a quantidade de acusados sancionados pelo Colegiado no mesmo período: 

 
163 MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Comissão de Valores Mobiliários. Relatório de Atividade Sancionadora 
CVM 2021: 3º Trimestre (íntegra). Brasil, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-de-atividade-sancionadora/relatorio-de-atividade-sancionadora-cvm-
2021-3o-trimestre-integra/view> Acesso em 27/01/2022. 
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Tabela 1: Quantidade de acusados por tipo de decisão 

 
Fonte: Relatório de Atividade Sancionadora CVM 2021: 3º Trimestre164 

 

Fazendo-se uma relação entre, de um lado, a quantidade total de proponentes de termos 

de compromissos aprovados entre 2017 a 2021 e, de outro, a de sancionados, apura-se as 

seguintes proporções anuais: 2017 - 89,84%; 2018 - 58,30%; 2019 - 57,74%; 2020 - 57,71%; e 

2021 (até o terceiro trimestre, inclusive) - 56,86%.  

Deve-se ressalvar, contudo, que essa análise serve apenas para ilustrar o grau de 

atividade do Colegiado na aprovação de termos de compromisso, comparado à atividade 

daquele órgão no julgamento efetivo de processos sancionadores, não tendo qualquer outra 

finalidade mais pretensiosa, até porque o ato de analisar e homologar a celebração de Termo de 

Compromisso é muito mais simples do que a de julgar um processo. Esta última tarefa exige 

tempo de exame, elaboração de voto, ponderação sobre dosimetria da pena etc. O trabalho de 

aprovar o instrumento consensual é certamente mais tranquilo porque a matéria já vem 

preparada, com os pareceres da PFE e do Comitê de Termo de Compromisso para a 

homologação final. A sua eficiência certamente influi no seu nível de aderência pelos acusados. 

Em estudo empírico realizado pelo Observatório do Mercado de Capitais165, dedicado à 

análise de processos sancionadores e termos de compromisso da CVM, verificou-se, entre 

outras questões, o tempo de duração dos processos em primeira instância.  

A partir desse estudo - feito sobre base de dados de processos administrativos 

sancionadores julgados entre 25 de janeiro de 2000 e 26 de março de 2019 - foi possível 

 
164MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Comissão de Valores Mobiliários. Relatório de Atividade Sancionadora 
CVM 2021: 3º Trimestre (íntegra). Brasil, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-de-atividade-sancionadora/relatorio-de-atividade-sancionadora-cvm-
2021-3o-trimestre-integra/view> Acesso em 27/01/2022. 
165 Disponivel em : https://abjur.github.io/obsMC/relatorio/resultados.html#tempos 
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identificar a diferença entre o tempo médio de um processo com o mérito efetivamente julgado 

pelo Colegiado e o tempo médio de um processo extinto pela celebração de termo de 

compromisso, conforme se vê dos gráficos abaixo.  

 
Gráfico 3: Tempos medianos de acordo com o número de partes no PAS. 

 
Fonte: Observatório do Mercado de Capitais 

 

 

 

 
Gráfico 4: Distribuição dos tempos entre a autuação e a assinatura do termo de compromisso, nos 
casos em que houve TCC. 

 
Fonte: Observatório do Mercado de Capitais 

 

No período analisado pelo estudo em questão, os processos extintos com termo de 

compromisso tiveram duração média de 1 ano e 3 meses, enquanto que nos casos que não houve 
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consensualidade tiveram duração de 1 ano e 11 meses, uma economia, apenas em primeira 

instância, de cerca de 35%.  

Ressalte-se que esse tempo levado para os casos efetivamente julgados se deu, como 

dito, somente na primeira instância administrativa, não estando contemplado nesse período o 

tempo que eventual recurso leva para ser julgado pelo CRSFN, nem tampouco eventual 

judicialização do processo.  

As incertezas que existem no curso do processo administrativo sancionador, sobretudo 

a partir da segunda instância administrativa, quando o julgamento se dá, pelos fatores já 

mencionados acima, por órgão com menor nível de especialidade e de independência, e a 

possibilidade de judicialização do caso mais adiante correspondem a outro fator de incentivo à 

celebração do termo de compromisso. O custo, aliás, é sentido por ambos os lados, tanto pela 

autarquia quanto pelo particular, que, como já dito, não quer ser onerado por anos de um 

processo lento, incerto e burocrático.   

Os problemas enfrentados pela CVM para o recolhimento das multas impostas no 

processo sancionador também fazem parte da cadeia de incentivos para a prática consensual. 

Note-se que a cobrança das multas aplicadas nos processos sancionadores transitados em 

julgado na esfera administrativa se dá via execução judicial e não pela própria instância 

administrativa.  

Até mesmo por isso, a arrecadação mais eficiente166 incentiva a prática consensual no 

âmbito da autarquia, dado que contribuiu enormemente para a ampliação da capacidade 

arrecadatória do regulador, conforme se verifica dos números mais recentes abaixo, constantes 

da Tabela 2, os quais são, apesar de expressivos, consideravelmente inferiores aos números dos 

anos anteriores (conforme detalhados no Gráfico 2 supra). 

 
Tabela 2: Termos de Compromisso aprovados em reunião de Colegiado, por trimestre 

 
166Esse fator foi comentado por Juliana Bonacorsi quando de sua análise da prática consensual da CVM: “A 
política de celebração de termos de compromisso pela CVM ganhou força na Instituição, com ampla aplicação e 
capacidade arrecadatória de valores, na medida em que todos os termos de compromisso celebrados pela CVM 
são onerosos. São encontrados hoje diversos incentivos institucionais para que o acusado em processo 
sancionador celebre acordo substitutivo - o que, inclusive, foi uma das frentes de inovação para alteração da 
Deliberação CVM-390/2001 em 2005.” (PALMA, Juliana Bonacorsi. Sanção e acordo na administração pública. 
Op. Cit. p. 221) 
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Fonte: Relatório de Atividade Sancionadora CVM 2021: 3º Trimestre167 

 

Diante desse alto índice de aderência e do montante arrecadado para a União mediante 

a atividade sancionatória da CVM, pode-se dizer que foi criada e já se encontra estabelecida 

uma cultura de consensualidade.  

Cabe ao regulador, contudo, compreender que o sucesso de uma estratégia regulatória 

não se mede apenas com a quantidade de processos administrativos instaurados ou com a 

quantidade de termos de compromisso assinados.  

O sucesso de uma estratégia regulatória tem muito mais a ver com a percepção dos 

participantes do mercado da sua efetividade, com o nível de aderência que o mercado tem 

recebido de investidores nacionais e estrangeiros dos mais diversos perfis (do pequeno 

investidor pessoa física ao investidor institucional qualificado), a quantidade de ofertas públicas 

e de negócios realizados no mercado de capitais brasileiro, o nível de conformidade de 

emissores com o cumprimento de suas obrigações informacionais e por aí vai. Medir a 

eficiência de uma estrutura sancionatória mediante a mera apresentação de números sobre sua 

atividade persecutória definitivamente não parece ser o caminho adequado. A eficácia da 

regulação por meio da persecução é de todo questionável. 168    

A alta aderência do caminho consensual para o acusado pode decorrer não do fato de 

ele ter cometido alguma irregularidade, mas da mera falta de confiança no processo 

administrativo sancionador e nas instituições de justiça no Brasil. A iniciativa do agente privado 

no sentido de fechar um acordo pode derivar, assim, do seu receio a respeito dos custos e da 

insegurança jurídica do processo.  

 
167 MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Comissão de Valores Mobiliários. Relatório de Atividade Sancionadora 
CVM 2021: 3º Trimestre (íntegra). Brasil, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-de-atividade-sancionadora/relatorio-de-atividade-sancionadora-cvm-
2021-3o-trimestre-integra/view> Acesso em 27/01/2022. 
168 Vide: BALCH, George I. The Stick, the Carrot and other strategies. A theoretical analysis of governmental 
intervention. Law and Policy Quaterly 2/35 e ss, 1980, Disponível em: <Disponível em: 
https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:;BR/the+stick+the+carrot+and+other+strategies+%22the+stick+the+ca
rrot+and+other+strategies%22/WW/vid/855595838>. Acesso em 27/01/2021. 
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Se, por mera hipótese, essa for a realidade, estaríamos diante de um quadro de incentivo 

estatal à injustiça, no qual o particular faz um acordo apenas para se livrar do peso que o Estado 

criou em sua vida. Mesmo tendo razão e não tendo cometido ilícito algum, o acusado preferiria 

resolver o assunto em poucos meses e pagar uma multa pecuniária a passar anos se defendendo, 

assumindo despesas advogados por preço igual ou superior ao valor do termo de compromisso, 

e ainda tendo a incerteza de sofrer um processo injusto, em que a versão da acusação presume-

se, por cultura e não por Direito, verdadeira.  

A hipótese ora formulada, com base na presunção de inocência do acusado que é 

corolário do princípio do in dubio pro reo, revela uma realidade um tanto cruel do processo 

sancionador para o particular e, evidentemente, um desequilíbrio entre as partes do processo 

administrativo. A horizontalidade da relação Estado e administrado sai de cena para entrar a de 

verticalidade.  

Lamentavelmente, o peso do Estado - não apenas pela cultura do arbítrio, mas pela 

própria ineficiência do seu desenho institucional e mecânica operacional - representa uma 

ameaça para o particular, que, mesmo que esteja convicto da regularidade de sua conduta, aceita 

negociar um acordo por considerar ser a opção mais segura e menos custosa. Sendo verdadeira 

essa possibilidade - não testada empiricamente, até mesmo pela sua dificuldade, mas por mera 

aplicação do princípio da presunção de inocência do acusado -, os dados que vêm sendo 

apresentados nos relatórios de atividade sancionadora da CVM nos últimos anos se revelariam 

temerários ao ideal de justiça. 

Feita esta provocação de ordem filosófica, é preciso estar atento aos ritos da atividade 

consensual no mercado de capitais para verificar se cada etapa do processo - isto é, da 

formulação da acusação, passando pela negociação do termo de compromisso, até a sua 

aprovação -, condiria com a horizontalidade que deveria marcar a consensualidade, até mesmo 

em cumprimento ao princípio da moralidade e à paridade de armas aplicáveis ao processo 

administrativo sancionador. Do contrário, poder-se-ia estar diante de uma ameaça de lesão a 

um direito do particular, a ensejar, num aspecto puramente teórico, até mesmo a discussão a 

respeito da invalidade do negócio jurídico. 

Sobre tal horizontalidade, o entendimento de Juliana Bonacorsi de Palma é pouco 

diferente. Para ela, “a ameaça da imposição de sanção pela Administração Pública consiste em 

relevante elemento de barganha para celebração de acordos mais favoráveis às exigências 

públicas”, e, prossegue, “sendo uma ‘arma exorbitante, na medida em que a prerrogativa 

sancionadora é por natureza exorbitante, as negociações dos acordos substitutivos não são 
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paritárias, como tende a defender parcela da doutrina ao afirmar as relações horizontalizadas na 

consensualidade”. 169 Embora seja uma realidade, não deveria ser, como já dito.  

Apesar de constatar com naturalidade que tais relações são verticalizadas, a referida 

autora destaca que se verifica a desnaturalização do acordo substitutivo quando a sua 

negociação é influenciada por uma cultura repressiva, distorcendo o instituto, passando de meio 

de solução de conflitos a “mecanismo de efetividade da atividade sancionatória estatal”. 170  

Feitas essas considerações, passa-se ao exame dos ritos de negociação e aprovação dos 

termos de compromisso no âmbito da CVM, para verificar se os procedimentos aplicáveis 

nessas etapas são capazes ou não de prejudicar a lisura da consensualidade, sem impor uma 

cultura repressiva que possa distorcer o instituto. Alguns questionamentos revelam-se 

necessários à tal verificação: (I) que órgão exerce a prerrogativa negocial por parte da CVM e 

qual o seu grau de imparcialidade? (II) Quais são as balizas ou parâmetros orientam a atividade 

negocial do termo de compromisso pela CVM? 

As respostas à primeira questão são de fácil alcance. Salvo raríssimas exceções, 

previstas no art. 84 da Resolução CVM 45/2021, o Comitê de Compromisso é o órgão 

encarregado da negociação do termo de compromisso com o particular.  

Relembre-se, neste ponto, que o Comitê de Termo de Compromisso é integrado pela 

Superintendência-Geral (SGE), pela Superintendência de Fiscalização Externa (SFI), pela 

Superintendências de Relações com Empresas (SEP), pela Superintendência de Relações com 

o Mercado e Intermediários (SMI), pela Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria 

(SNC) e pela Superintendência de Processos Sancionadores.  

Note-se que os processos sancionadores que envolvam a fiscalização de companhias 

abertas, intermediários, relações com o mercado e auditores e contadores, em geral, iniciados 

por uma dessas superintendências, que são competentes pela supervisão e fiscalização dos 

principais assuntos necessários à proteção do mercado de capitais e de seus investidores.  

Diante da composição do Comitê de Termo de Compromisso, integrado pelos órgãos 

principais órgãos de supervisão e que conduzem a fase pré-sancionadora até a lavratura da peça 

acusatória, verifica-se que a imparcialidade desse órgão colegiado está potencialmente 

comprometida. Não parece razoável que os órgãos que tratem da fase persecutória do caso 

integrem o órgão que cuida da negociação do termo de compromisso.  

 
169 Obra da Juliana Bonacorsi de Palma já citada (Acordo...), p. 283. 
170 Obra da Juliana Bonacorsi de Palma já citada (Acordo...), p. 300. 
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Sendo o Comitê de Termo de Compromisso um órgão colegiado composto por cinco 

superintendências, é natural que os integrantes desse órgão ouça, com maior deferência e 

presteza, os argumentos apresentados pela superintendência responsável pela lavratura da peça 

de acusação, até porque tal superintendência tende possuir o maior domínio dos aspectos fáticos 

e técnicos do caso, por se tratar de matéria da sua especialidade. É esperado, ainda, que tal 

superintendência mantenha consigo uma formada convicção sobre a ilicitude do 

comportamento do acusado, até porque teria sido ela a responsável pela formulação da acusação 

objeto do processo que se passa a negociar um termo de compromisso. Seria ilógico e 

contraditório considerar de forma diferente, dado que o termo de acusação só é formulado após 

a identificação, pela superintendência responsável, da autoria e materialidade da conduta ilícita.  

A partir desse aspecto inerente ao órgão responsável pela negociação do termo de 

compromisso, identifica-se uma importante falha procedimental da atividade consensual no 

âmbito da CVM.  

Partindo-se dessa premissa razoável de que a superintendência responsável pela 

acusação acabaria assumindo um certo papel de protagonismo ou ao menos de influência 

relevante sobre o Comitê de Termo de Compromisso, acabará havendo a predominância de um 

viés persecutório no órgão encarregado pela negociação da via consensual com o acusado, o 

que tende a acentar a verticalidade apurada nessa relação negocial entre Estado e particular, 

aumentando o risco de comprometimento da lisura do processo. 

Em oposição a esse argumento, poder-se-ia alegar que o Comitê de Termo de 

Compromisso possui função meramente consultiva e não decisória, cabendo, na realidade, ao 

Colegiado da CVM se manifestar, em última instância, sobre a aceitação ou não da proposta de 

termo de compromisso formulada pelo acusado.  

Apesar de carecer de uma análise empírica neste ponto, que demonstre a relação de 

causalidade entre o conteúdo do que é recomendado pelo Comitê de Termo de Compromisso e 

aquilo que é efetivamente aceito pelo Colegiado, parece de todo evidente que a etapa de 

negociação e os atos nela praticados afetam, por uma razão lógica, não apenas o conteúdo da 

proposta definitiva submetida à decisão final da autarquia, como também o próprio juízo de 

discricionariedade dos membros do órgão colegiado. É de extrema dificuldade, para o agente 

público, decidir de forma contrária a uma recomendação emitida por um órgão consultivo de 

caráter técnico e estável dentro da repartição, seja pelas repercussões de responsabilidade do 

agente junto a órgãos de controle e opinião pública, seja pela relação interpessoal entre os 

agentes, conforme abordado em outro tópico desta dissertação.  
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Não se deve ignorar a importância da função desempenhada pelo Comitê de Termo de 

Compromisso tanto na fase de negociação direta junto ao proponente, quanto no convencimento 

do Colegiado sobre se a proposta formulada atende ou não aos parâmetros de proporcionalidade 

e razoabilidade e, em consequência, ao interesse público.  

Devido à inegável importância da função exercida por esse comitê e, também, visando 

evitar abusos desse órgão consultivo - que, como se viu, é sujeito a influências persecutórias - 

deve-se, por meio da fixação de parâmetros e critérios objetivos focados em reduzir a 

verticalidade da relação negocial entre Estado e particular, limitar a sua discricionariedade.  

Os parâmetros e critérios deveriam ser fixados, de forma objetiva, na norma emitida 

pela autarquia, de forma que seja mantido o mínimo de coerência, imparcialidade e 

impessoalidade no bojo da consensualidade. Todas as etapas inerentes ao termo de 

compromisso são de natureza processual e, por assim serem, devem observar os princípios 

aplicáveis ao processo administrativo. Mediante a fixação de critérios e parâmetros objetivos 

delimita-se o campo de escolha do agente público. A implementação dessa sugestão não deveria 

ser de difícil aplicação nem ferir a flexibilidade que possa existir nessa negociação. Uma 

alternativa para não enrijecer em demasiado a atividade consensual e não fadá-la à inutilidade, 

mas que permitiria um ambiente de negociação horizontal e segura para o administrado, seria a 

previsão expressa de limites de sanção a serem aplicados, tal como a lei formal estabeleceu nas 

hipóteses de Acordo de Supervisão.  A consensualidade não pode ensejar no particular o 

sentimento do medo. Definitivamente essa não é a sua finalidade no ordenamento jurídico 

pátrio.      

  

 

4.3.4. A atuação paralela da CVM em outras instâncias 

 

Há casos em que a CVM exerce atividade persecutória em outras instâncias, em 

acréscimo à sua atividade sancionatória típica, o que pode se verificar de material divulgado 

por ela em sua página na rede mundial de computadores171. 

 
171 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Termo de Compromisso e de Ajustamento de Conduta em 
processos Administrativo e Judicial. Disponível em 
<http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2018/20180508_atuacoes_conjuntas_CVM_MPF.
pdf >. Acesso em 06/12/2020. 
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O teor dos comunicados feitos à CVM a respeito desses casos e de sua atuação conjunta 

com órgãos de natureza persecutória, como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal172, 

possui o tom de prestação de contas ao público a respeito da eficiência da autarquia na 

fiscalização. Neles, a autarquia se ocupa em dar publicidade à sua iniciativa persecutória, com 

vistas a inibir as condutas antijurídicas e passar ao mercado a sensação de uma atividade 

sancionadora eficiente.  

Entretanto, é necessário analisar essa conduta persecutória do ponto de vista técnico, 

sobretudo verificando-se a observância dos princípios constitucionais aplicáveis. Respostas 

rápidas não são necessariamente acertadas, eis que revelam o risco de comprometimento dos 

direitos e garantias dos administrados e, por conseguinte, da confiança depositada nas 

instituições. O cuidado com os ritos do processo e com as garantias constitucionais é 

fundamental para não se correr o risco do cometimento de abusos, “até porque, nessa matéria, 

cortar etapas implica correr o risco de anuir com o arbítrio”173. 

Não se tem notícia da realização de um estudo empírico capaz de dar subsídio à 

afirmação de que a função amplamente persecutória do regulador brasileiro seja benéfica ao 

mercado de capitais e, em cumprimento ao dever de precaução e cautela da autarquia, é 

fundamental que se compreenda a dimensão da sanção administrativa e de seus institutos para 

não transformá-la em mero punitivismo.174 Relembre-se que a sanção é apenas meio ou 

instrumento ao alcance de uma finalidade, que consiste em conformar condutas175  

Há, entretanto, estudo empírico feito por meio da análise da legislação de diversos 

países que aponta que o enforcement público da legislação de mercado de capitais produz 

resultados fracos se comparados à existência de mecanismos eficazes de tutela privado176, sendo 

o ideal a existência complementar e equilibrada entre os dois tipos. Uma crítica que se faz ao 

 
172 “No que diz respeito ao MPF, a CVM vem aprofundando o seu relacionamento institucional desde o final de 
2006, quando foi criado, no âmbito da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão daquela importante instituição, 
grupo de trabalho especializado em mercado de capitais. Desde então, as duas instituições vêm se reunindo e 
adotando diversas medidas ordinárias e extraordinárias conjuntas nos campos da capacitação profissional e da 
prevenção e do combate a ilícitos no mercado de capitais.” (SANTOS, Alexandre Pinheiro dos Santos, As 
atuações conjuntas da CVM e do MPF na tutela coletiva in A tutela coletiva do acionista minoritário: os 30 anos 
de vigência da lei 7.913/89 – uma visão prospectiva construtiva. São Paulo: Quartier Latin, p. 25 2019).  
173 VORONOFF, Alice. Op. Cit. p. 55. 
174 "O excesso de enforcement pode trazer os mesmos custos sociais que derivariam da sua limitação, pois 
também (i) aumenta o custo de capital, em razão das ações preventivas que os agentes tomam por conta do risco 
de responsabilização, e (ii) pode levar a uma alocação ineficiente do capital, ao fazer com que, em razão do risco 
de responsabilização, os agentes adotem condutas desnecessárias, como disponibilização de informações triviais 
e inúteis." PEREIRA, Guilherme Setoguti J. Enforcement e tutela indenizatória no direito societário e no 
mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, p. 41, 2018. 
175 VORONOFF, Alice. Op. Cit. p. 121. 
176 LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; e SHLEIFER, Andrei. “What works in securities 
laws?”. The journal of finance, v. 61, fev. p, 20, 2006. 
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uso prioritário das medidas persecutórias públicas é que elas nem sempre oferecem os meios 

adequados de reparação efetiva aos participantes do mercado lesados pelas práticas ilícitas 

apuradas.  

Tem-se, assim, mais um motivo pelo qual se sugere que a CVM concentre seus esforços 

no desenvolvimento de desenhos institucionais capazes de aprimorar a eficácia dos 

instrumentos de tutela dos interesses privados dos participantes do mercado de valores 

mobiliários brasileiro, e não necessariamente na ampliação de sua atribuição persecutória177. 

Preocupa essa estratégia persecutória colocada em prática pela autarquia, notadamente 

se a atuação persecutória dela em juízo se dá previamente à instauração ou à conclusão do 

processo administrativo sancionador. Ao agir no polo ativo de processos cíveis ou penais sobre 

fatos idênticos àqueles objeto de discussão em processos administrativos sancionadores ainda 

não transitados em julgado na esfera administrativa, a atividade persecutória da autarquia 

coloca em risco não apenas a coerência da atividade estatal, diante da possibilidade de um 

comportamento contraditório do Estado, como também compromete a imparcialidade do 

processo administrativo. Revela-se, assim, açodado qualquer posicionamento da autarquia em 

ambiente externo à sua esfera de atuação quando ainda pendente o posicionamento definitivo 

do CRSFN.  

O receio da incoerência é ainda mais caro à ordem jurídica quando conjugado com as 

já apontadas imperfeições do desenho institucional e normativo do processo administrativo 

sancionador do mercado de capitais. Tais imperfeições são agravadas pelo constrangimento 

interno, gerado no próprio seio da Administração Pública, de se quebrar a narrativa persecutória 

iniciada e, consequentemente, a credibilidade do órgão administrativo178179. A deferência 

 
177“A revisão de pares da OCDE sobre supervisão e enforcement11 constatou que, no Brasil, a tutela privada é, 
na prática, muito frágil. Existem fa- lhas no sistema atual que não estimulam suficiente- mente o acionista a 
buscar reparação por si, – o que acaba produzindo um desequilíbrio, que concentra a carga da tutela sobre as 
autoridades públicas (CVM e Ministério Público). Em suma, as reclamações de acionistas protocoladas na CVM 
acabaram por substituir os mecanismos privados de tutela.” Relatório Preliminar do Grupo de Trabalho para o 
Fortalecimento dos Meio de Tutela Reparatória dos Direitos, composto por integrantes da CVM, do Ministério 
da Economia, da OCDE, do Insper e da FGV Direito SP, de outubro de 2019, disponível em 
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2019/12/arquivos/cvm-fortalecimentodosmeios-port.pdf – 
Acesso em: 15.12.2020. 
178“Uma vez verificada a contradição entre as instâncias, a posição de cada um dos julgadores ficará abalada 
pela quebra de credibilidade. Permitir, dentro do sistema punitivo, que autoridades decisórias sejam confrontadas 
em suas decisões de maneira abrupta, como exemplo da absolvição da esfera penal com condenação disciplinar, 
resultará no enfraquecimento do sentimento de harmonia exigido no princípio da separação de poderes definido 
no art. 2º, caput, da CF.” MACHADO, Rodrigo Antonio. Op. Cit. p. 46 
179Em levantamento desenvolvido pela FGV Direito SP, intitulado “Além dos números da CVM: Enforcement 
no mercado de capitais”, constatou-se que, dos 20 processos oriundos da CVM julgados pelo CRSFN no 
primeiro semestre de 2019, houve revisão integral da condenação em apenas 1 e modificação parcial em 5.  Nos 
casos de reforma parcial da decisão de primeiro grau administrativo, todas essas reformas se ativeram à 
dosimetria da pena, com a respectiva redução da multa, mas não alteraram o mérito da decisão. 



 
 

115 

administrativa interna, nesta hipótese, passa a estar relacionada também ao receio de quebra da 

coerência estatal.    

Essa realidade impacta sobremaneira o dever de imparcialidade dos julgadores em 

qualquer instância e ofende uma garantia fundamental dos particulares, que consiste no direito 

ao devido processo legal e à paridade de armas. Litigar contra a CVM e, ao mesmo tempo, dela 

se defender no âmbito administrativo coloca o acusado em posição de desequilíbrio, 

comprometendo a segurança jurídica, a moralidade e a confiança dos particulares com as 

instituições integrantes do mercado de capitais, o que contraria a própria finalidade regulatória 

desse mercado. 

Não se critica aqui os casos em que a CVM atua no Judiciário como amicus curiae, 

quando, em tese, ela assiste a interesse institucional para garantir a aplicação das normas do 

mercado de capitais. Por essa razão, a atuação da CVM como amicus curiae é via de regra 

neutra ou imparcial180181e ocorre sempre que ela for intimada a se manifestar, apesar de parte 

da doutrina admitir a possibilidade de intervenção voluntária da autarquia, não causando 

prejuízo à independência das instâncias, à segurança jurídica e às garantias individuais182. O 

que mitiga esse efeito indesejado é o fato de o art. 31 da Lei 6.385/76 determinar que a 

intimação da CVM ocorra sempre após a contestação, quando os limites da lide já estarão 

definidos e possa a autarquia conhecer todos os aspectos da discussão, não tomando parte sobre 

ela183. Em qualquer caso, é recomendável a precaução para evitar manifestação potencialmente 

contraditória.  

Feita essa ressalva, outro efeito indesejado de uma manifestação açodada e parcial da 

autarquia seria o de essa conduta do órgão regulador influenciar o Judiciário na tomada de 

decisões em processos que versem sobre fatos atrelados àqueles discutidos no âmbito da 

 
180 “O interesse que motiva a sua intervenção não diz respeito às posições subjetivas e individuais expostas no 
processo em que contendem com autor e réu. Trata-se, bem diferentemente, de um interesse que transcende as 
esferas jurídicas das partes e que se relaciona muito mais a interesses institucionais. No caso da CVM, interesse 
institucional de a legislação relativa ao mercado de capitais ser escorreitamente aplicada.” (BUENO, Cassio 
Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro: um terceiro enigmático, Quatro perguntas e quatro 
respostas sobre o amicus curiae. Revista Nacional da Magistratura. Brasília, ano II, n. 5, p. 274,  maio de 2008).  
181Neste sentido, a decisão do Ministro Teori Zavascki na ADI 3460: “O amicus curiae é um colaborador da 
Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao 
resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de 
interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da 
decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença do amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da 
jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.” (STF – ADI 
3460 – Pleno – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 12/02/2015). 
182LAPOLLA, Marcelo. Atuação da CVM em processos judiciais condiz com busca por qualidade em decisões. 
Espaço jurídico Bovespa. 
183EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
capitais – regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, p. 263-264, 2008.  
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autarquia184, o que traria impacto negativo sobre a independência entre as instâncias e 

ocasionando a interdependência em hipótese em que não haveria motivo para haver185. 

A independência entre as instâncias está umbilicalmente ligada ao princípio da 

separação de poderes, segundo o qual prerrogativas institucionais do Estado são exercidas de 

forma descentralizada por três esferas de poder, executiva, legislativa e judicial, permitindo um 

sistema de fiscalização mútua entre tais esferas. Ela surge a partir dessa atuação descentralizada 

do Estado, segundo a qual cada um desses três poderes tem a prerrogativa de administrar seus 

recursos e executar suas funções com autonomia, subordinando-se à lei em sentido amplo.  

Em decorrência da independência entre as instâncias, a prática de um único ato irregular 

pode culminar na instauração de três processos distintos, cada qual numa esfera de poder 

específica. Assim, um ato fraudulento ao mercado de valores mobiliários pode ocasionar a 

instauração de um processo administrativo sancionador no âmbito da CVM, a abertura de um 

processo penal no Judiciário e a propositura de uma ação civil pública também no Judiciário.  

Entretanto, por mais que os processos sejam independentes, exige-se a mínima 

coerência no tratamento conferido a um mesmo fato nas três instâncias, eis que a separação de 

poderes não retira do Estado a sua unidade. Tal coerência é corolário da relação harmônica 

entre os Poderes prevista no Art. 2º da Constituição Federal e da segurança jurídica. Por isso, 

nos casos em que o resultado do julgamento nas distintas instâncias dependa da apuração da 

existência do fato antijurídico - ou de sua autoria e materialidade - é razoável que o quanto 

apurado pelo órgão administrativo dotado da especialidade técnica e capacidade institucional 

específicas vincule, de certa maneira, as demais instâncias de poder.  

Sendo assim, caso determinada conduta ilícita atinente ao mercado de capitais ou à Lei 

das S.A. repercuta juridicamente em outras instâncias, além da administrativa, qualquer 

manifestação da CVM sobre a autoria e materialidade de tal conduta tende a causar, por 

questões de coerência estatal e de deferência à capacidade institucional da autarquia, reflexos 

em tais instâncias, o que configura a interdependência entre elas. Essa é a gravidade de se atuar, 

 
184 Vide, a esse respeito, o relatório de pesquisa denominado “O Judiciário e o Estado Regulador Brasileiro”, de 
autoria da FGV Direito SP, organizado por Mariana Mota Prado, disponível em 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17700/O-judiciario-e-o-estado-
regulador.pdf?sequence=3&isAllowed=y (acesso realizado em 06.12.2020). 
185É comum que haja interdependência entre as instâncias nas hipóteses em que, por exemplo, a configuração de 
um crime depende de uma manifestação do órgão regulador, como, por exemplo, na hipótese de apuração de 
exercício não autorizado de atividade. Haveria uma natural interdependência do que for julgado na instância 
administrativa para a instância judicial, eis que é a autoridade administrativa, responsável pelo julgamento do 
caso naquela instância, quem determina ou não se determinada atividade é passível de autorização específica e 
faz o procedimento de credenciamento e de autorização dos agentes privados. A partir da apuração, por parte da 
autoridade administrativa, de que não se trata de exercício de atividade não autorizada, essa manifestação 
vincula necessariamente a esfera criminal, afastando a ocorrência de qualquer conduta ilícita no âmbito criminal. 
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persecutória e açodadamente no âmbito do Judiciário a respeito de fatos que ainda dependam 

de conclusão na própria esfera administrativa.  

A sugestão que poderia se fazer para superar esse dilema seria a edição de uma lei que 

proibisse expressamente a autarquia de atuar, como parte ou assistente de acusação, em 

processos judiciais que versem sobre fatos e condutas também objeto de apuração na esfera 

administrativa mas pendente de julgamento. Contudo, fica desde logo ressaltado que a edição 

de uma tal lei se revelaria um tanto desnecessária, dado que a norma jurídica – em sentido 

amplo186 – já prevê esse dever de precaução da CVM, diante do mero risco de atropelo de 

princípios e valores fundamentais cuja conquista custou tão caro à humanidade, tais como 

presunção de inocência do acusado, a imparcialidade, a coerência institucional, a moralidade e 

a segurança jurídica.  

A atribuição conferida à autarquia para propor ações ou servir de assistente de acusação 

em processos cíveis ou penais necessita ser, por isso, ponderada, caso a caso, sempre, sob pena 

de violação profunda das normas constitucionais187 e do Estado Democrático de Direito.   

 

5  CONCLUSÃO 

 

A atividade sancionadora é uma das ferramentas conferidas ao Estado para induzir a 

conformação do comportamento do particular, por meio da sanção, ao cumprimento da norma 

jurídica. A sua finalidade, em última análise, é proteger determinado bem jurídico.  

No caso do mercado de capitais, o bem jurídico tutelado é garantir a eficiência desse 

mercado e a proteção da confiança dos investidores e de seus participantes em sua estrutura 

institucional e organizacional, o que se dá por meio da prevenção das falhas de mercado e da 

correção de eventuais abusos e irregularidades ocorridos.  

 
186 “Normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da interpretação 
sistemática de textos normativos. Daí se afirmar que os dispositivos constituem no objeto da interpretação; e as 
normas, no seu resultado. O importante é que não existe correspondência entre norma e dispositivo, no sentido 
de que sempre que houver um dispositivo haverá uma norma, ou sempre que houver uma norma deverá haver 
um dispositivo que lhe sirva de suporte. Em alguns casos há norma mas não há dispositivo. Quais são os 
dispositivos que preveem os princípios da segurança jurídica e da certeza do Direito? Nenhum. Então há normas, 
mesmo sem dispositivos específicos que lhes dêem suporte físico.” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: 
da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4ª edição revista. São Paulo: Malheiros Editores, P. 22, 2004). 
187“A ponderação consiste (…) em uma técnica de decisão jurídica aplicável a casos difíceis, em relação aos 
quais a subsunção se mostrou insuficiente, especialmente quando uma situação concreta dá ensejo à aplicação de 
normas de mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas.” (BARROSO, Luís Roberto. O Direito 
Constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição Brasileira, 7a Ed. 
atualizada. Rio de Janeiro: Renovar,  p. 299, 2003). 
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O interesse do Estado em regular o mercado de capitais está ligado à sua utilidade 

como instrumento de alocação eficiente de recursos econômicos, entre poupadores e 

empreendedores, que possibilita, por meio da assunção de determinados riscos, o investimento 

na atividade produtiva, que, por sua vez, impulsiona a indústria, o pleno emprego e a melhoria 

da qualidade de vida da população.  

Sensível a essa concepção de mercado e com vistas a estimular a indústria, o comércio 

e o crescimento econômico do País, o Estado brasileiro iniciou uma série de reformas estruturais 

nos mercados financeiro e de capitais para fomentar o crescimento e confiança nesses mercados, 

criando as primeiras autarquias especializadas, dotadas de capacidade institucional e técnica 

para articular as reformas necessárias ao setor.  

Foi daí que a CVM foi criada, em 1976, inicialmente com competência mais limitada, 

mas que, aos poucos, conforme o mercado ia se desenvolvendo e as necessidades de mudanças 

iam se impondo, suas atribuições foram sendo alargadas, até passar a desempenhar função 

fiscalizatória e sancionatória, além de normativa e executiva, não apenas relacionadas às 

operações realizadas no mercado de capitais mas também sobre as companhias abertas. 

 Com vistas a adaptar o seu poder sancionador às evoluções imprimidas pelo 

desenvolvimento da sociedade, sobretudo aos princípios inerentes ao Estado Democrático de 

Direito, consagrados na Constituição Federal de 1988 e onze anos mais tarde na Lei de Processo 

Administrativo, a CVM foi conformando a sua atuação à nova ordem jurídica, que rompia com 

a ideia de supremacia do Estado sobre o indivíduo, para um Estado mais participativo e 

obediente ao interesse da coletividade, entendida como a soma do interesse individual. Foi 

assim que a atividade sancionatória foi se adaptando.  

Após as mais diversas modificações, hoje o desenho institucional da atividade 

sancionatória no mercado de capitais é composto de duas instituições bem distintas entre si: a 

CVM, autarquia especial, com autonomia patrimonial e administrativa formal, responsável por 

conduzir o processo administrativo sancionador até o julgamento da primeira instância 

administrativa, realizado pelo seu Colegiado; e o CRSFN, órgão colegiado, integrante da 

estrutura do Ministério da Economia, com composição paritária formada por representantes da 

Administração Pública e por representantes da iniciativa privada ligados a órgãos de classe do 

mercado financeiro e de capitais.  

Como visto neste trabalho, esse desenho institucional da atividade sancionatória do 

mercado de capitais se revela insuficiente para conferir confiança aos seus participantes por 

alguns motivos. No âmbito da CVM, as falhas verificadas estão atreladas à limitação imposta 

por sua natureza jurídica. O fato de não ser agência reguladora independente repercute 
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negativamente sobre a CVM, sobre a sua eficiência operacional, fiscalizatória e sobre sua 

independência de atuação. Por ser autarquia especial, o seu corpo técnico não goza do mesmo 

nível remuneratório que aqueles que ocupam níveis semelhantes nas agências, comprometendo 

a retenção de pessoas qualificadas e o futuro de seu quadro técnico. Além disso, a norma 

aplicável aos diretores da CVM não é tão objetiva a respeito de requisitos técnicos, se 

comparados àqueles exigidos pela norma geral aplicável às agências. A desvinculação de suas 

receitas e a limitação de suas despesas pelos Poderes Executivo e Legislativo também são 

pontos de preocupação, que revelam a ausência de uma independência financeira de fato da 

autarquia em seu desenho institucional.  

No campo específico do processo administrativo sancionador, preocupa demais o fato 

de que o órgão encarregado pelo julgado em segunda instância administrativa e responsável por 

rever as sanções administrativas impostas pela CVM não seja dotado de independência 

operacional.  

Conforme se verificou, o CRSFN, embora tenha composição paritária de conselheiros, 

sofre, na prática, influência determinante do Ministério da Economia, dado que o conselheiro 

indicado por esse ministério exerce a Presidência do Conselhinho e tem a prerrogativa de 

exercer voto de qualidade e prevalecer nas decisões que resultarem em empate no órgão 

julgador. Essa prerrogativa decorre de norma legal e distorce toda a estrutura sancionatória do 

mercado de capitais, dado que, em diversos casos, o voto de qualidade é exercido em benefício 

próprio da União, em conflito de interesses direto, também não se podendo olvidar o risco de 

esse órgão ser utilizado para fins meramente arrecadatórios, em benefício do governo.  

Além disso, o desenho institucional e normativo interno do próprio CRSFN impacta 

capacidade institucional desse órgão, por três razões principais: ausência de dedicação 

exclusiva das pessoas que compõem esse órgão; ausência de remuneração de seus membros; e 

potencial falta de capacidade técnica de seus membros que sejam ligados ao mercado financeiro 

e bancário e não tenham conhecimento específico no mercado de capitais.  

Essa estrutura, como visto, coloca em risco a lisura do processo administrativo inerente 

ao mercado de capitais, podendo gerar impacto negativo sobre a confiança de seus participantes, 

dado que revela um quadro institucional distorcido, no qual um órgão repleto de deficiências 

institucionais se incumba da função de revisar as decisões de um órgão mais técnico, 

independente e especializado, que é a CVM. Tal realidade reduz os efeitos das mudanças 

realizadas no âmbito da estrutura jurídica e operacional da autarquia, considerando-se que, ao 

final, quem terá a última palavra em casos mais relevantes será o Conselhinho, submetido à 

influência do governo.  
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O trabalho também examinou com certa profundidade a estrutura normativa e 

organizacional da CVM, tendo apurado que, embora o normativo atual que rege o processo 

administrativo sancionador observe as principais normas e princípios aplicáveis ao processo 

administrativo em geral e busque preservar os direitos dos acusados ou investigados, há 

determinadas lacunas normativas que, diante da estrutura organizacional da CVM podem afetar 

importantes garantias e direitos dos acusados.  

Fez-se um exercício de reflexão sobre as interações informais entre pessoas das áreas 

técnicas responsáveis pela acusação e pessoas ou assessores ligados ao Colegiado, dado que, 

salvo algumas exceções, as pessoas trabalham no mesmo local, devendo haver, de acordo com 

a doutrina e jurisprudência de outros países, um certo dever de cautela para que as relações 

pessoais e o corporativismo gerado por esse contato diário não prejudique os acusados de 

processos sancionadores. Apresentou-se, como solução para este problema, que o Colegiado 

ocupasse outro edifício, o que poderia impactar negativamente nas suas outras funções, ou que 

a norma interna proibisse de forma expressa que contatos informais, sem registro nos autos, 

sobre processos pendentes de julgamento.  

No campo da consensualidade, apurou-se a plena aderência dos acusados, investigados 

e da própria autarquia à prática de termos de compromisso. Os números dos últimos anos 

revelam a eficiência trazida pela autarquia nesse sentido. Contudo, essa plena aderência não 

necessariamente representa o sucesso da estratégia regulatória da autarquia, a qual não é medida 

pela quantidade de processos instaurados ou de acordos firmados. Em verdade, tal sucesso tem 

a ver com a percepção que os participantes do mercado guardam da efetividade da regulação 

da CVM, bem como deve ser medida com o número de ofertas e negócios realizados no 

mercado etc. É certo que o mercado ganhou adeptos dos mais variados perfis nos últimos anos, 

mas isso não necessariamente guarda relação com a capacidade institucional da autarquia.  

A altíssima aderência à prática consensual pelos acusados pode revelar a sua 

insegurança e desconfiança com a estrutura institucional e de funcionamento do processo 

administrativo sancionador, com os riscos, custos e incertezas a ele atrelados, e não com o fato 

de ele ter cometido alguma irregularidade. Esse aspecto preocupa, principalmente quando 

analisado em conjunto com o desenho normativo e institucional da prática consensual da CVM 

e com o aspecto da verticalidade que marca a relação entre Estado e administrado na negociação 

do termo de compromisso. 

Constatou-se dois problemas na regulamentação que rege o termo de compromisso. O 

primeiro deles refere-se à ausência de imparcialidade ou o excesso de persecutoriedade no 

órgão encarregado pela negociação da proposta formulada pelo particular e da submissão de 
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parecer ao Colegiado, para que este último decida sobre a aceitação da proposta. Nesse aspecto, 

destacou-se que o Comitê de Termo de Compromisso é formado por algumas superintendências 

da CVM, cujo papel, em matéria sancionatória, consiste em lavrar a peça acusatória. Outro 

problema identificado e que visaria a limitar a discricionariedade desse órgão seria a criação de 

parâmetros ou balizas objetivas a serem observadas na respectiva negociação de proposta de 

termo de compromisso.  

Finalmente, apurou-se a prática persecutória conduzida pela CVM no Judiciário contra 

acusados que, em paralelo, respondem a processo administrativo sancionador atinente aos 

mesmos fatos. Ao assim agir, a CVM (I) coloca em risco a coerência institucional e a segurança 

jurídica, (II) exerce influência sobre os dois graus da jurisdição administrativa, potencialmente 

impactando a isenção absoluta na apuração do caso e aumentando o risco de parcialidade dos 

órgãos julgadores da instância administrativa, (III) exerce uma potencial pressão institucional 

sobre as outras esferas de poder, e, como consequência, (IV) coloca em risco o devido processo 

legal na instância administrativa, desequilibrando a paridade de armas no processo.  

A partir da pesquisa realizada, verificaram-se importantes falhas no desenho 

institucional e normativo atinente ao processo administrativo sancionador do mercado de 

capitais, que podem comprometer as atividades de supervisão, fiscalização e sancionatória 

desse mercado. Há riscos iminentes atrelados à autonomia financeira e decisória e à capacidade 

técnica que influenciam na qualidade da regulação, sobretudo na confiança depositada pelo 

mercado na estrutura regulatória, que, por sua vez, pode resvalar no bem jurídico tutelado pela 

regulação desse mercado, que é a sua eficiência e a confiança dos investidores e de seus 

participantes.   
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