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RESUMO 

 

 

A presente monografia propõe uma pesquisa com dois principais enfoques: identificar a 

existência de padrões resolutórios nas decisões da CVM envolvendo o uso indevido de 

informação privilegiada, bem como verificar se a atuação da autarquia no exercício da atividade 

sancionadora de sua competência vem alcançando adequadamente as funções preventiva e 

repressiva no combate ao insider trading. Para tanto, foram realizados o levantamento e a 

análise de processos administrativos sancionadores julgados e termos de compromisso 

celebrados pela CVM, a partir de um corte temporal que abarcou os anos de 2015 a 2020. 

Através do estudo, foram identificados padrões resolutórios nas decisões examinadas, os quais, 

a partir de uma análise descritiva e diagnóstica, apontaram a existência de tópicos 

problemáticos na atividade sancionadora da CVM, passíveis ao comprometimento da correta 

aplicação das suas funções preventiva e repressiva. Aspectos como a morosidade no julgamento 

dos processos e a determinação de multas (nos casos das condenações) e pagamentos (como 

condição a celebração dos termos de compromisso) em montantes expressivamente inferiores 

aos limites legais, demonstraram-se obstáculos ao alcançe das funções da autarquia. Outrossim, 

verificou-se que a prova indiciária atua como um limitador à atividade sancionadora, entretanto, 

a sistemática e criteriosa utilização desse meio de prova é fator essencial a preservação do 

princípio da presunção de inocência. Por fim, alguns tópicos positivos foram evidenciados, 

como a estabilidade das decisões em primeira instância, por meio da atuação do CRSFN, bem 

como a colaboração consistente e congruente entre a CVM e o CTC na celebração dos termos 

de compromisso. 

 

Palavras-chave: Insider Trading. Uso indevido de informação privilegiada. CVM. Processo 

Administrativo Sancionador. Termo de Compromisso. 2015 a 2020. Padrões Resolutórios. 
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ABSTRACT 

 

 

This project proposes a research that has two principals objectives: identify the existence of 

resolutory patterns at CVM decisions embrancing insider trading and verify if the autarchy 

acting as entity responsable of punitive activit is achieving its prevent and repressive functions 

against insider trading. For that, was made a collection and analysis of judged punitive 

administrative process and celebrated terms of commitment by CVM, from a temporal 

limitation embracing years between 2015 to 2020. Throught studies was identified resolutory 

patterns at examinated decisions which, from descriptive and diagnostic analysis, pointed to the 

existence of probematic topics at punitive activit by CVM, in a way that it could be capable of 

compromise the correct application of prevent and repressive functions. Aspects like the 

slowness at process jugdments and application of fine or payment (depending if that’s punitive 

administrative process or term of commitment) in a very low cost comparing to the legal limits, 

demonstrates as obstacles against achievement of autarchy functions. Otherwise, it was verified 

that circumstantial evidence acts as limiter of punitive activit, meanwhile, the systematic and 

careful use of this evidence method is essencial to preservation of the principle of the 

presumption of innocence. Finally, some positive topics was highlighted, like the stability of 

decisions at first instance by CRSFN acting, and the consistent and congruent colaboration 

between CVM and CTC at the celebrations of terms of commitment.  

 

 

Palavras-chave: Insider Trading. Improper use of insider information. CVM. Penalty 

Admnistrative Process. Term of Commitment. 2015 a 2020. Resolutory Patterns. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A prática de insider trading (ou uso indevido de informação privilegiada) pode ser 

considerada uma das mais prejudiciais ao funcionamento do mercado de capitais, de modo que, 

se detectada com muita frequência nas negociações operadas, poderá gerar um clima de 

desconfiança entre os investidores, acarretando na queda de investimentos e impactos negativos 

em micro e macro economias existentes no país.  

Portanto, a repressão ao uso indevido de informação privilegiada se demonstra como de 

extrema importância ao correto funcionamento das operações mobiliárias, tanto que, 

atualmente, na jurisdição brasileira, este ilícito poderá ensejar condenações nas searas 

administrativa, penal e civil.  

 Em relação à via administrativa, as competências normativa e fiscalizadora do mercado 

de capitais foram atribuídas à Comissão de Valores Mobiliários, autarquia responsável pelo 

combate a quaisquer condutas que possam contrariar o seu correto funcionamento, seja por via 

do processo administrativo sancionador, ou por meio de instrumentos consensuais, como o 

termo de compromisso.  

 A academia não pode ficar à margem deste debate, sendo indispensável à verificação 

da efetividade da repressão ao uso indevido de informação privilegiada a realização de análises 

de dados e estudos empíricos no tocante a atividade sancionadora da CVM, com enfoque na 

identificação de possíveis problemáticas, em primazia à proteção dos investidores. 

  Dito isso, o objetivo deste trabalho consiste em uma estudo acerca da atividade 

sancionadora da CVM, pela via administrativa, no enfrentamento à prática do insider trading. 

Portanto, ao longo do conteúdo da monografia, separado em três capítulos, busca-se analisar a 

atuação da autarquia na tomada de decisões quanto aos casos de uso indevido de informação 

privilegiada, com o intuito de: a) verificar se esta vem se posicionando de maneira a assegurar 

que os fatores preventivo e repressivo no combate ao ilícito vêm sendo eficientemente 

alcançados, seja por meio do termo de compromisso ou do processo administrativo 

sancionador; b) identificar a existência de padrões resolutórios quanto às decisões 

administrativas nestes casos. 

 Para o alcance de seus objetivos, a monografia tem um enfoque, preliminarmente, 

bibliográfico e, após, por meio da análise de conteúdo. 

Diante da própria natureza do estudo jurídico, os escopos teórico e normativo 

demonstram-se essenciais para a compreensão de qualquer tema. A utilização de fontes 

bibliográficas de referência dos direitos societário e administrativo para a interiorização do 
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assunto a ser debatido, bem como a perspectiva e interpretação das normas que envolvem tanto 

o insider trading como os processos administrativos sancionadores na seara do mercado de 

capitais foram elementos essenciais à formação do conteúdo basilar deste trabalho. 

Verifica-se, portanto, que os primeiro e segundo capítulo da monografia dedicam-se, 

exclusivamente, à explanação teórica quanto ao uso indevido da informação privilegiada e seu 

tratamento como infração administrativa pela CVM. No primeiro capítulo são delineados os 

aspectos históricos quanto à repressão à prática do insider trading, bem como são traçados 

pontos importantes relativos à conduta, como a tratativa da tutela da informação no direito 

brasileiro e os deveres incumbidos aos administradores das companhias participantes do 

mercado mobiliário. 

O segundo capítulo, por sua vez, aborda a caracterização do insider trading como 

infração administrativa, penal e conduta passível de responsabilização cível, na medida em que 

trata, também, sobre o regime sancionador adotado pela Comissão de Valores Mobiliários no 

combate a essa prática, por meio tanto do processo administrativo sancionador quanto dos 

acordos substitutivos. 

 Por fim, em relação ao terceiro capítulo, este busca, a partir da análise de dados, verificar 

se foi atingido o caráter repressivo no que tange à atuação da CVM no combate ao insider 

trading, bem como identificar possíveis padrões resolutórios nas decisões da autarquia e do 

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) que tenham como objeto a 

conduta em questão. Para tanto, foi escolhido o método da análise documental de conteúdo e 

consequente categorização, descrição e diagnosticação das informações encontradas.  

A partir de uma pesquisa prévia, foram extraídos do site da CVM processos 

administrativos sancionadores julgados, termos de compromisso celebrados e decisões de 

rejeição de termos de compromisso por parte do Colegiado da CVM, considerando como 

período de recorte os anos de 2015 a 2020, bem como as decisões proferidas em segunda 

instância pelo CRSFN, abrangendo o mesmo período. 

 Definida como hipótese inicial em linha de pesquisa a atividade sancionadora da CVM 

para os casos de insider trading, os documentos selecionados foram analisados e, destes, foram 

extraídos os dados necessários à sua categorização. 

 A partir disso, foi feita a apresentação e triangulação das informações tanto entre si 

como em relação à pesquisa bibliográfica anteriormente realizada, criando-se, assim, índices 

demonstrativos, por meio da análise descritiva; e a consequente formulação de interpretações, 

baseados por meio da análise diagnóstica, de modo a demonstrar constatações lógicas a partir 

da revisão do conteúdo. 
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1. O INSIDER TRADING 

 

 O uso indevido de informação privilegiada, ou insider trading, pode ser considerado 

como uma das piores, se não a pior, conduta contra o mercado de capitais. Nas palavras de José 

Marcelo Martins Proença, o insider trading 

 

consiste no efetivo aproveitamento de informações confidenciais, ou reservadas, 

acerca do estado e dos negócios de determinada companhia, por parte dos 
administradores, principais acionistas e outros que a elas têm acesso, para negociar 

com investidores que a tanto se recusariam, pelo menos pelas bases estabelecidas, 

caso conhecedores das mesmas informações.1 

 

 Portanto, para a caracterização do insider trading, deve haver uma negociação realizada 

por agente conhecedor de informação relevante, ainda não divulgada no mercado. Nesse 

contexto, o insider – diz-se aqui o portador da informação – negocia em posição privilegiada, 

a fim de obter vantagem indevida. Nas palavras de Norma Parente: 

 

‘Insider Trading’ é qualquer operação realizada por um ‘insider’ com valores 

mobiliários de emissão da companhia, e em proveito próprio, pessoal. Convém que se 

esclareça, desde logo, que não constitui ilícito, em princípio, uma operação assim 

realizada pelo ‘insider’. Somente se a operação se revestir de determinadas 

características é que se constituirá ela um ilícito.2 

 

 Quando se trata do mercado de capitais, um dos pilares para sua consolidação e 

equilíbrio em termos econômicos é a confiança do investidor. Um empresário, ao optar por um 

investimento no mercado mobiliário, uma vez que, em contraposição, poderia encaminhar-se a 

um investimento financeiro, busca melhores resultados, ao tempo em que espera ter ciência 

equânime de informações em relação a outros investidores, para que possa aportar seus recursos 

conforme seu melhor entendimento. 

 Nesse sentido, atualmente, a legislação brasileira veda a prática do uso indevido de 

informação privilegiada e considera como insider qualquer indivíduo que a ela possa ter tido 

acesso. Todavia, essa concepção deriva de anos de desenvolvimento normativo. 

 

1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 Os Estados Unidos foram os pioneiros no que tange à repressão ao insider trading. A 

                                                   
1 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading: Regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 41-42. 
2 PARENTE, Norma Jansen. Aspectos Jurídicos do Insider Trading. Rio de Janeiro: CVM, 1978, p. 6. Disponível 
em <http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/Aspe 

ctos-Juridicos-do-insider-trading-NJP.pdf/>. Acesso em 14 mar. 2021. 
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preocupação com a distribuição informativa igualitária no mercado de capitais surge com o 

New Deal, após a crise de 1929. 

 Até então, alguns estados americanos já possuíam as denominadas blue sky laws, uma 

tentativa ainda inicial de proteção dos investidores, uma vez que concediam aos estados amplo 

poder discricionário na decisão de conferir ou não um registro de título imobiliário ao 

investidor, com base em uma avaliação acerca da qualidade daquele investimento. Todavia, 

uma vez que se tratavam de instrumentos normativos estaduais, restringiam-se somente ao 

território de origem da norma. Bastava a negociação ser interestadual que a lei não poderia ser 

aplicada.3 

 Nesse contexto, havia um crescimento constante, mas reduzido, do mercado americano, 

desde o início do século XX. A partir de 1924, iniciou-se um período de alta contínua da bolsa, 

que, no segundo trimestre de 1928, converteu-se em uma valorização súbita e inimaginável até 

então, em consequência da desmedida especulação.4 

 Em 1929, o mercado começava a apresentar queda, diante da redução das atividades 

industriais e comerciais no país, até que os preços das ações despencaram, provocando uma 

resposta imediata dos acionistas, os quais buscaram vender rapidamente seus papéis sem 

sucesso, uma vez que já não haviam compradores para tal. 

 O crash da bolsa de Nova Iorque provocou uma crise até então nunca vista nos Estados 

Unidos, momento em que surgiram intensos debates no Congresso Americano acerca da 

necessidade de intervenção estatal no mercado de capitais, já que estava demonstrado que este 

último representava interesse público de caráter nacional, exigindo, assim, normas federais para 

sua regulação. 

 No contexto do New Deal, foram então editados o Securities Act de 1933 e o Securities 

Exchange Act de 1934, com dois enfoques principais: promover a igualdade entre os 

investidores e assegurar um mercado íntegro. Foi também criada a Securities and Exchange 

Comission (SEC), órgão responsável pela regulação e fiscalização do mercado de valores 

mobiliários. 

 Dessa forma, tratando-se da legislação brasileira, percebe-se que esta sofreu forte 

influência pela regulação americana.  

 O art. 3º da Lei do Mercado de Capitais de 1965 (Lei 4.728/65) trazia, dentre as 

competências do Banco Central, a fiscalização do uso de informação privilegiada. Até aquele 

                                                   
3 WELLISCH. Julya Sotto Mayor. Regulação do Mercado de Capitais Brasileiro. In COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS. Direito do Mercado de Valores Mobiliários. Rio de Janeiro: CVM, 2017, pp. 59-60. 
4 Ibid, Idem. 
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momento, nenhum outro texto normativo havia tratado acerca do ilícito, razão pela qual a 

disposição restou sem qualquer aplicação prática. A pretensão do legislador não obteve a devida 

eficácia uma vez que o insider trading não possuía tipificação legal para sua caracterização 

(esta baseada na existência de requisitos formais suficientes à verificação da infração), bem 

como não foram disciplinados os meios de repressão para quem se enquadrasse na conduta. A 

Lei de Mercado de Capitais apenas remetia, de maneira geral, à aplicação das penalidades 

constantes na Lei 4.595/64.5 

 No Brasil dos anos 60, o sistema jurídico brasileiro não era capaz de proporcionar um 

mercado de ações justo, equitativo e eficiente. Haviam poucas companhias negociadas com 

liquidez, enquanto a regulação e a fiscalização existentes eram ainda insuficientes. Tais fatores 

resultavam em preços de títulos facilmente manipulados e transações com base em informações 

privilegiadas.6 A título de exemplificação, a primeira noção de fato relevante, ainda preambular, 

surge somente em 1968, com a Resolução do Banco Central n° 88. 

 Com o objetivo de desenvolver o mercado de capitais, o Decreto 157/1968 criou um 

programa de incentivos fiscais, o qual permitia o investimento do valor de imposto de renda 

devido no mercado mobiliário. Todavia, em um cenário em que não havia um sistema 

regulatório e fiscalizatório eficiente, o investidor se viu totalmente desprotegido, fato que 

cominou na crise de 1971, decorrente da desenfreada especulação nas bolsas do Rio de Janeiro 

e São Paulo7. 

 A crise de 1971, portanto, demonstrou a necessidade da realização de uma reforma no 

sistema mobiliário brasileiro, com a criação de um órgão especializado na regulação e 

fiscalização do mercado de capitais e maior disciplina quanto às obrigações das companhias na 

divulgação de informações de forma equitativa. Com isso, foram editadas a Lei 6.385/1976 

(nova Lei do Mercado de Capitais) e a Lei 6.404/1976 (Lei das S.A.), marcos regulatórios no 

que tange ao uso de informação privilegiada. 

Com a Lei 6.385/1976, foi criada a Comissão de Valores Mobiliários, autarquia em 

regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda (atualmente incorporado pelo Ministério 

da Economia) com competência para disciplinar o mercado de valores mobiliários. Seu objetivo 

consiste em zelar pelo bom e eficiente funcionamento do mercado, por meio de atividades de 

normatização, fiscalização, desenvolvimento e repressão às irregularidades praticadas.8 

                                                   
5 PRADO, Viviane Muller. RACHMAN, Nora Matilde. VILELA, Renato. Insider trading: normas, instituições e 

mecanismos de combate no Brasil. São Paulo: FGV Direito SP, 2016, p. 18. 
6 Idem, p. 19. 
7 Idem, p. 20. 
8 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. O Insider Trading no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
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 O art. 155 da Lei 6.404/76, ao tratar do dever de lealdade incumbido ao administrador, 

trouxe, então, a primeira previsão legal de combate ao insider trading, em seus parágrafos 1º a 

3º, in verbis: 

 

Art. 155. [...] 

§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre 

qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do 
mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação 

de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si 

ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. 
§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa 

ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. 

§ 3º A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com 

infração do disposto nos §§ 1° e 2°, tem direito de haver do infrator indenização por 

perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a informação. 

 

 Pela leitura do texto normativo, nota-se que, até então, o sujeito ativo passível da prática 

do insider trading era o administrador de companhia, o qual ficou obrigado ao dever de sigilo, 

aplicável a qualquer informação ou fato relevante ainda não divulgado no mercado, bem como 

ao dever de se abster de negociar com base em informação privilegiada e de zelar para esta não 

seja utilizada por funcionários ou terceiros de sua confiança. Além disso, o parágrafo 3º trouxe 

a possibilidade de ressarcimento pelo prejuízo causado por meio de responsabilidade civil, 

verificados a conduta ilícita, o dano causado e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros. 

 Nesse contexto, o referido artigo sofreu forte crítica uma vez que somente estendia a 

possibilidade de uso de informação privilegiada aos administradores de companhia e seus 

subordinados, restando uma lacuna legislativa quanto à responsabilização de pessoas diversas 

dos administradores, as quais também poderiam ser conhecedoras de informação ou fato 

relevante não divulgados e, assim, negociar com base nos mesmos. 

 O caminho encontrado pela jurisprudência nesses casos era o enquadramento do ilícito 

na norma que vedava práticas não equitativas no mercado, conforme Instrução CVM n° 

08/1979. De caráter abstrato, o dispositivo possibilitava que acionistas, agentes intermediários, 

prestadores de serviços e terceiros no geral fossem responsabilizados por insider trading, 

todavia, tratamentos diferentes eram dados aos praticantes da mesma infração, fator que gerava 

certa reprovação pelos doutrinadores e especialistas. 

 A partir da Instrução CVM n° 31/1984, houve um aprimoramento no tratamento da 

noção de ato/fato relevante por parte da autarquia, que apresentou uma lista indicativa de 

possíveis informações relevantes no art. 1º, §1º. Além disso, tratou de forma meticulosa dos 

deveres do administrador de divulgar amplamente ou guardar sigilo sobre dados relevantes e 

                                                   
23. 
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de prestar informações sobre a quantidade e características dos valores mobiliários de emissão 

da companhia e de sociedades controladas e controladoras abertas, de que sejam titulares. 

Outrossim, no mesmo instrumento normativo também ficou determinada a obrigação de 

divulgação da informação sigilosa em caso de suspeita do seu vazamento. 

 Entretanto, de maior destaque foi a abordagem acerca do insider trading trazida pela 

referida Instrução, uma vez que ampliou o rol de sujeitos ativos passíveis de enquadramento na 

prática da infração, vedando o uso de informação privilegiada adquirida em função do cargo, 

função ou posição; ou por pessoas diversas do administrador, desde que conscientes da 

peculiaridade dessa informação.9-10 

 Com a reforma da legislação societária, por meio da Lei 10.303/2001, foi acrescentado 

o parágrafo 4º ao art. 155 da Lei das S.A.: 

 

§ 4º. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer 

pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou 
para outrem, no mercado de valores mobiliários. 

 

 A inclusão do parágrafo veio à reforçar a norma administrativa da Instrução CVM n° 

31/1984, ampliando de forma expressiva a possibilidade de responsabilização pela prática do 

insider trading.11 Além disso, a reforma também foi responsável pela criminalização do ilícito, 

por meio da inserção do art. 27-D na Lei 6.385/1976. 

 Cumpre ressaltar que a Instrução n° 31/1984 foi revogada pela Instrução CVM n° 

358/2002, a qual trouxe nova regulação sobre atos e fatos relevantes, ampliou o dever de sigilo 

e proibiu a negociação aos insiders nos períodos anterior e posterior à divulgação da informação 

privilegiada, mantendo a ampliação subjetiva trazida pela primeira instrução. 

 

 

 

                                                   
9 PRADO, Viviane Muller. RACHMAN, Nora Matilde. VILELA, Renato. Insider trading : normas, instituições 

e mecanismos de combate no Brasil. São Paulo: FGV Direito SP, 2016, pp. 26-27. 
10 A autora ainda realiza crítica em relação à obrigação de divulgação das informações relevantes que é restrita 

somente aos administradores, não tendo acompanhado, portanto, a ampliação do sujeito ativo passível de incorrer 

na prática de insider trading. São as palavras dela: “Se, por um lado, deixou de ter importância a fonte da 

informação (de dentro ou de fora da companhia), por outro lado, o terceiro, para ser-lhe imputada a vedação de 

uso de informação, deveria saber que se tratava de informação privilegiada, ou seja, sua conscientização era um 

aspecto que deveria estar comprovado. Além disso, a qualificação dos terceiros dentro da vedação de uso de 

informação privilegiada não os obrigava ao dever de informar como aos administradores e controladores. Vale 

dizer, os intermediadores, agentes de mercado e investidores ficaram sujeitos à fiscalização da CVM sempre que 

negociassem tendo conhecimento de informação privilegiada, mas não possuíam nenhuma obrigação legal de 

divulgar. E, estando desobrigados da revelação, parece evidente concluir que, com sua atuação, poderiam 

ocasionar prejuízos a todo o sistema de informações do mercado.” (Ibid, Idem). 
11 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. O Insider Trading no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

25. 
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1.2. A CONDUTA, SEUS POTENCIAIS IMPACTOS SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS 

MERCADOS E O REGIME DE TUTELA DA INFORMAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO  

 

 Conforme já elucidado a título introdutório, o mercado de capitais é um meio de 

conexão direta entre investidor e companhia, uma vez que esta última busca a capitalização a 

juros menores do que os encontrados no mercado financeiro, enquanto o potencial investidor 

enseja retornos mais favoráveis e imediatos do que aqueles derivados de poupanças. Esse 

encontro de vontades proporciona à empresa uma expansão da sua capacidade produtiva e, 

consequentemente, seu desenvolvimento no mercado. 

 Nesses termos, o crescimento das diversas companhias negociadas no mercado, 

mediante o aporte de recursos, produz um desenvolvimento econômico a nível nacional, 

alavancando setores produtivos e refletindo, portanto, no engrandecimento de um país como 

um todo: 

 

O ingresso de dinheiro no caixa das sociedades contribui extraordinariamente para um 

significativo aumento na capacidade de desenvolvimento e execução de projetos 
empresariais, que irá impactar positivamente na geração de empregos para a 

população, aumento de arrecadação para os entes públicos e desenvolvimento 

econômico-social.12 

 

 Ainda nesse sentido, surge uma dificuldade em sustentar a tradicional dicotomia entre 

direito público e privado existente no ordenamento jurídico, na medida em que um mercado de 

capitais em declínio pode afetar todo o desenvolvimento nacional. A própria crise de 1929 foi 

fator crucial à superação da ideia de dissociação entre os setores público e privado, uma vez 

que somente a autonomia privada e a concorrência são incapazes de sustentar um mercado sem 

a devida regulação e fiscalização das suas atividades. Sob esse pensamento, que a própria 

constituição brasileira prevê no art. 3º, inciso II, como objetivo fundamental da República, 

garantir o desenvolvimento nacional, enquanto o art. 170, inciso III, trata da função do Estado 

como garantidor da ordem econômica e financeira, o qual atuará como agente normativo e 

regulador da atividade econômica (art. 174); o art. 219 ainda decreta, por fim, o mercado interno 

como patrimônio nacional, que será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento 

cultural e socioeconômico.13 

                                                   
12 CHAVES, Vinicius Figueiredo. A importância da atividade financeira na economia e o papel do Estado na 

regulação do mercado de capitais. In: Direito e Economia II: XXIII Encontro Nacional do CONPEDI/UFSC, 

Florianópolos. Anais... Florianópolis: CONPEDI, 2014, p. 17. Disponível em < 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=25dd30ae03e63faa> Acesso em 05 abr. 2021. 
13 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading: Regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 58. 
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 Atualmente, entende-se que a presença do Poder Público na economia, inclusive, não 

se concretiza somente na delimitação regulatória das atividades ou no controle das inoperâncias 

do mercado, mas sim como verdadeiro idealizador de políticas econômicas, voltadas ao 

desenvolvimento nacional. José Marcelo Martins Proença assim coloca: 

 

a presença do Poder Público não mais se justifica apenas como saneadora das falhas 

do mercado, tendo o estado avocado, para si, o papel de formulador e executor de 

políticas tendentes a orientar o desempenho total do sistema para metas específicas, 

harmonizadas, ao menos em tese, com interesses e aspirações sociais.14 

 

 Isto posto, parte-se da ideia de que, para um funcionamento eficiente e equânime de um 

mercado de capitais, essencial é o direito à informação a ser prestada aos investidores.  

 Quando se trata de valores mobiliários, a informação é o meio para que o investidor 

tome as suas decisões. Isso significa que, na medida em que esse investidor é privado das 

informações necessárias à tomada de decisões, ou suspeita haver possibilidade de não ter tido 

acesso a todas elas em relação a outros agentes do mercado, este perde a confiança e deixa de 

aportar seus recursos em títulos mobiliários. 

 A confiança do investidor, portanto, torna-se aspecto basilar para a estabilidade do 

mercado, enquanto o insider trading vem a ser o seu maior obstáculo. Uma vez que o insider 

negocia com base em informação privilegiada, este se encontra em posição desigual e mais 

vantajosa em relação ao investidor que não possui tal conhecimento. A partir do momento que 

o investidor acredita que possa estar em posição inferior, este se abstém de qualquer negócio, 

ainda mais quando se trata de investimento de maior risco, como aquele perante o mercado de 

capitais. Portanto, o insider trading, “ao lesar o investidor, termina também por minar o próprio 

mercado”15. 

 

Em suma, o comportamento desleal de insiders ofende não só os direitos dos demais 

investidores, obviamente desprotegidos perante os grandes acionistas e demais 

detentores de informações privilegiadas, mas também prejudica o próprio mercado, 

aniquilando a confiança e a lisura das relações nele estabelecidas, aspectos que 

constituem a sua base e propiciam o seu necessário desenvolvimento.16 
  

 Dessa forma, para que os investidores passem a ter um mínimo de confiança no 

mercado, estes devem estar amparados por uma estrutura normativa e fiscalizatória suficiente 

ao estabelecimento de padrões éticos e transparentes quanto ao funcionamento das companhias 

                                                   
14 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading: Regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 153. 
15 COSTA, Angelo Augusto; MORAES, Renato José de. Insider Trading. Separata de: Revista dos Tribunais, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 723, p. 695-702, jan/1996, p. 695. 
16 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 138. 
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passíveis de negociação. Tais garantias vão assegurar não somente a confiança mencionada, 

mas também o desenvolvimento e estabilidade do mercado mobiliário, diretamente ligado ao 

desenvolvimento nacional, como já mencionado. 

Portanto, o combate ao insider trading tem como fim a tutela de bem jurídico que se 

configura na estabilidade e eficiência do mercado de capitais, garantido através do princípio da 

transparência de informações, essencial ao regular desenvolvimento do mercado; e da proteção 

da confiança e do patrimônio dos investidores que aplicam os seus recursos.17 

 Proença, ao tratar da informação no âmbito de valores mobiliários, realiza uma 

comparação entre as situações do investidor e do consumidor, por se caracterizarem ambos 

como a parte mais fraca em suas relações. O art. 6º, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) garante a este o direito à informação adequada e clara, uma vez que, 

munido desses dados, poderá optar pela aquisição ou não do bem ou serviço que pretendia 

contratar.18 

 Com base nos estudos de Leandro Bittencourt Adiers, o autor destaca que a relação 

consumerista exige do comprador os deveres de informação e diligência acerca do bem ou 

serviço a se adquirir. 19 O papel do legislador, portanto, será o de garantir o acesso à informação 

pelo investidor – informação esta que deve ser clara, de boa qualidade, verídica e completa20 – 

a partir da qual este poderá tomar suas decisões de investimento por meio da diligência.21 

                                                   
17 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 

capitais – regime jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 527. 
18 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading: Regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 132. 
19 ADIERS, Leandro Bittencourt. Valores mobiliários, especulação e consequências jurídicas. Separata de: Revista 

de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, Sâo Paulo, v. 40, n. 121, jan/mar.2001, p. 173. Adiers 

ainda expõe: “Dentro de princípios elementares de lealdade contratual e boa-fé, é presunção hominis que a pessoa 
que pretende comprar ou vender um bem deve procurar saber o que está negociando e qual o seu valor corrente, o 

que se constitui em dever elementar e básico de diligência, o qual, negligenciado, caracteriza uma das modalidades 

de culpa, derivando também, em uma segunda: a imprudência. Pessoas maiores, capazes, que alegam não ter 

diligenciado acerca de elementos à sua disposição e alcance, de seu exclusivo interesse, não podem arguir que 

agem de boa-fé pretendendo revisar um negócio mal feito... Os deveres de informação e diligencia se aplicam a 

elementos objetivos – inerentes à coisa ou à pessoa. Os elementos subjetivos, impressões ou previsões que cada 

parte projete para o futuro em relação ao destino do bem ou possível evolução de seu preço no mercado fica na 

esfera eminentemente pessoal, não sendo exigido que vendedor ou comprador os externe. Não se exige ainda que 

sejam prestadas informações que a outra parte pode obter pessoalmente ou de terceiros” (Ibid, Idem). 
20 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading: Regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 133. 
21 Vale destacar que a diligência não se confunde com a informação privilegiada, ou seja, a mera especulação é 

permitida e inclusive inerente ao mercado de capitais, como também coloca Proença: “Em função do 

desenvolvimento tecnológico, as informações financeiras fluem em segundos entre os agentes de mercado, mas a 

pesquisa de campo, o conhecimento das empresas, de seus administradores, de fatores políticos e econômicos que 

influenciam determinados segmentos em desfavor de outros, são preciosos para o êxito dos investidores. No 

desenvolvimento desse trabalho de pesquisa, investidores podem, por meio do acesso lícito a informativos 

públicos, chegar a determinadas conclusões que alterem suas opiniões a respeito de alguns ativos. Tais 
informações, diferenciadas, pois trabalhadas em função de pesquisa própria e mais apurada, chamam-se 

informações de mercado” (Idem, p. 47). 
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 Nesse sentido, objetivando o combate ao insider trading, a CVM, como reguladora e 

fiscalizadora do mercado de capitais, deve atuar de duas formas: garantindo todo um amparo 

normativo que regulamente a disseminação de informações pelas companhias e possibilite, 

assim, o exercício da diligência pelos investidores; e reprimindo a negociação com base em 

informação privilegiada por meio da fixação de sanções aos que incorrerem na prática.  

Tendo em vista que os administradores e todos aqueles que possuem acesso a dados 

relevantes não podem negociar com base nestes, justamente por se encontrarem em posição 

favorecida, será papel do órgão disciplinador reequilibrar essa relação de desigualdade existente 

entre os insiders e o restante do mercado, a partir de normas preventivas e punitivas. Os meios 

de prevenção estabelecem todo um corpo de regras a serem seguidas pelas empresas no que 

tange à transparência informativa, reprimindo o insider e, assim, suprindo eventual 

desigualdade; enquanto os meios punitivos, por via da instituição de sanções civis e penalidades 

administrativas e penais, repõem tal desigualdade quando ocorre alguma forma de lesão a esse 

equilíbrio informativo.22 

O art. 157 da Lei das S.A., em seu parágrafo 4º, versa sobre o dever de informar dos 

administradores e define como fato relevante todo aquele que possa influir, de modo 

ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários 

emitidos pela companhia. 

A Instrução CVM n° 358/2002, por sua vez, ao revogar a Instrução nº 31/1984, tomou 

seu papel na normatização acerca da divulgação e uso de informações privilegiadas no âmbito 

do mercado de capitais brasileiro. No caput do art. 2º, conceitua ato ou fato relevante, trazendo, 

a título exemplificativo, algumas hipóteses nos incisos do parágrafo único. 

 

Art. 2º. Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, 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; 

III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de 
titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados. 

 

 Portanto, “a definição de fato relevante pode ser condensada em todo aquele 

acontecimento com o poder de mudar, de pronto, o julgamento dos investidores em relação a 

                                                   
22 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading: Regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 137. 
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determinado ativo, alterando, ato contínuo, o seu preço”23. Vale destacar que essa influência 

sobre os investidores não precisa ser concretizada, bastando que tenha “força suficiente” para 

alterar uma decisão de investimento.24 Vide, ainda, trecho de decisão do Colegiado da CVM: 

 

Conceito de fato relevante. Fato relevante é o fato que tem o poder de alterar uma 

decisão de investimento de um investidor racional. A relevância de um fato não é 

afetada mesmo que, após sua divulgação, constate-se que não houve mudança na 
cotação das ações ou no volume negociado. O que importa é que o fato tenha força 

suficiente para alterar a decisão de investimento, independente de essa alteração vir a 

ocorrer.25 

 

No ambiente de gestão de uma companhia, os primeiros a terem contato com atos e fatos 

relevantes são os administradores e, possivelmente, seus subordinados. Também podem ter 

acesso direto à informação relevante acionistas controladores, auditores e advogados que 

prestem serviços à empresa. Havendo esse contato sem intermediários, o agente se caracteriza 

como um insider primário. 

A partir do momento em que a informação passa por um intermediário – no caso, um 

insider primário – e é levada a terceiro, esse terceiro pode ser denominado insider secundário. 

Existe uma presunção relativa em relação ao insider primário, decorrente da sua própria 

ocupação, de que este detém o conhecimento da informação privilegiada. Tal presunção não se 

aplica ao insider secundário, hipótese em que deve ser comprovado, ainda que por meio de 

indícios, que este obteve acesso aos dados sigilosos. Todavia, a redação do art. 155, §4º da Lei 

das S.A. não exige prova dos meios utilizados para tal, bastando somente comprovação de que 

tenha havido o acesso à informação relevante.26 

Com base nas contribuições norte-americanas em termos de normatização do insider 

trading (Securities Act de 1933 e o Securities Exchange Act de 1934), o sistema brasileiro 

adotou dois princípios de extrema importância no que tange à divulgação das informações 

relevantes: full and fair disclosure e diclose or refrain from trading. 

Conforme já explicitado, um mercado de valores mobiliários devidamente eficiente é 

aquele que disponibiliza informações equânimes e, ao mesmo tempo, a todos os seus agentes, 

de modo suficiente à tomada de decisões de investimento. Trata-se do princípio do full and fair 

                                                   
23 Idem, p. 144. 
24 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 144. 
25 RIO DE JANEIRO (Cidade), CVM (Colegiado). PAS nº RJ2006/5928. Não divulgação de fato relevante. 

Infração ao art. 3º c/c art. 6º, parágrafo único, da Instrução 358/02. Advertência. Diretor Relator Pedro Oliva 

Marcílio de Souza, julgado em 17/04/2007, p. 5. Disponível em: <http://conteudo.cvm.gov.br/export/ 

sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2007/20070417_PAS_RJ20065928.pdf>. Acesso em 05 abr. 2021. 
26 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 153. 
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disclosure, presente fortemente na Lei do Mercado de Capitais, a exemplo do art. 157 e 

parágrafos; e na Lei das S.A, no art. 21-A. A Instrução CVM nº 358/2002 é precisa em relação 

a esse princípio ao abordar acerca das formas de ampla divulgação das informações nos 

parágrafos 3º a 5º do seu art. 3º. 

Nesse contexto, o art. 155 da Lei das S.A., ao tratar do dever de lealdade incumbido aos 

administradores na proteção de informações relevantes, converte-se em dois mandamentos. 

O primeiro mandamento diz respeito à proibição, a qualquer pessoa detentora dessas 

informações, de realizar negociações com os ativos envolvidos, da melhor maneira convertido 

na vedação à prática do insider trading.27 Dessa forma, a partir do momento em que o 

administrador tem conhecimento de dados relevantes, este poderá divulga-los ou se abster de 

negociar com base neles.28 Trata-se do princípio diclose or refrain from trading. 

A Instrução CVM nº 358/2002 traduz esse princípio como dever não somente do 

administrador (como coloca a Lei das S.A.), mas também dos acionistas controladores, cabendo 

ao Diretor de Relações com Investidores a sua divulgação. 

Ademais, ao abster-se de negociar, ao administrador cabe o dever de sigilo, conforme 

§5º do art. 157 da Lei das S.A. 

 No que tange ao dever de sigilo, este está atrelado a um tipo de informação que, se 

divulgada naquele momento, poderá atrapalhar o andamento dos negócios societários. Portanto, 

para estes casos, em respeito ao full and fair disclosure, o sigilo perdurará somente enquanto 

durar a fase negocial, até que a informação seja então amplamente divulgada ao mercado.29 

Esse dever encontra-se também no art. 6º da Instrução CVM n° 358/2002. 

O segundo mandamento atrelado ao dever de lealdade remete à obrigação de imediata 

divulgação da informação ao mercado na hipótese do vazamento ou mera suspeita de 

vazamento identificados pelo administrador. Nesse caso, haverá uma quebra do dever de sigilo 

que lhe é imputado em prol da necessidade de suprir eventuais desigualdades informacionais 

decorrentes do vazamento de dados30 e, consequentemente, a informação deixa de ser objeto 

                                                   
27 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading: Regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 146. 
28 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. O Insider Trading no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

35. 
29 Idem, p. 38. 
30 Ainda afirma Proença: “Convém destacar que a quebra do sigilo, na derradeira hipótese figurada, não significa 

a quebra do dever de lealdade, mas o seu próprio cumprimento, pois a lealdade a que se refere tal princípio, como 

já vimos, não se restringe à companhia, mas, ao invés, estende-se a todo o mercado de capitais, uma vez que, 

diante do interesse do mercado e de sua ética, o sigilo queda-se, sempre, em segundo plano” (PROENÇA, José 
Marcelo Martins. Insider Trading: Regime jurídico do uso de informações privilegiadas no mercado de capitais. 

São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 146). 
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do insider trading31, conforme parágrafo único do art. 6º. 

 Portanto, ao administrador caberá divulgar as informações privilegiadas ou se abster de 

negociar com as mesmas, em seu nome ou de terceiros, devendo também manter sigilo absoluto 

sobre estas e divulgando-as amplamente ao mercado na hipótese de seu vazamento.32 

 

2. O USO INDEVIDO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA COMO INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA: REGIME SANCIONADOR E ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE 

VALORES MOBILIÁRIOS 

 

 Conforme explicitado no capítulo anterior, a repressão ao insider trading vem se 

tornando mais eficaz ao longo dos anos em decorrência do aprimoramento do regime jurídico 

regulador do mercado de valores mobiliários. Neste caso, o bem jurídico tutelado será de esfera 

supra individual, configurado na estabilidade, eficiência e equidade informacional desse 

mercado, requisitos essenciais a sua existência. Além disso, ressalte-se que o combate à 

infração se encontra diretamente ligado aos deveres incumbidos aos administradores das 

Companhias e seus acionistas – deveres de lealdade, de diligência, de prestar informações e de 

manter sigilo. 

 Com o desenvolvimento do sistema normativo brasileiro no que tange à tutela do 

mercado de valores mobiliários e, principalmente, no combate ao uso de informação 

privilegiada, atualmente, o insider trading configura ilícito nas esferas administrativa e penal, 

cabendo também a responsabilização cível contra o agente causador do dano.33 

                                                   
31 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. O Insider Trading no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
40. 
32 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading: Regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 146. 
33 Importante destacar que é pacificado o entendimento no sentido de que a penalização do insider nas três searas: 

administrativa, penal e cível, não implica em atentado ao princípio do non bis in idem, considerando a existência 

de dispositivos independentes nas três áreas para a punição da conduta. Conforme coloca Karina Maciel, em seu 

artigo Efetividade da Repressão ao Insider Trading: “Já se encontra consagrada a independência e autonomia das 

instâncias judicial (penal e civil) e administrativa – decorrente da tripartição dos poderes do Estado – que permite 

à administração impor sanção administrativa à revelia de anterior julgamento no âmbito civil ou criminal, mesmo 

que a conduta imputada configure crime em tese. Dessa forma, ante a independência das condenações cível, penal 

e administrativa, as ações cível, penal e o processo administrativo sancionador poderão tramitar simultaneamente, 

ainda que fundados na punição ou ressarcimento de dano causado por um mesmo ilícito, ou seja, o abuso de 

informação privilegiada. Entretanto, em que pese à independência dessas esferas, esta não é absoluta, pois a 

sentença penal poderá gerar efeitos nos âmbitos cível e administrativo” (MACIEL, Karina Teresa da Silva. 

MARTIN, Antônio. Efetividade da Repressão ao Insider Trading. Separata de: Revista de Direito Empresarial 

(REDE), São Paulo: Imprenta, v. 2, n. 3, p. 149–176, maio/jun., 2014, p. 166). A autora ainda conclui: “[...], a 

compreensão do princípio do non bis in idem deve se cingir à impossibilidade do ato ilícito ser apenado mais de 

uma vez por ofensa da mesma norma jurídica. Sendo assim, ainda que se reconheça a identidade ontológica dos 
ilícitos e das penas (administrativas e criminais), havendo ofensas a deveres distintos, ou seja, a normas distintas, 

não há que se cogitar na ocorrência de bis in idem.”(Idem, p. 168). 
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2.1. CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO E POSSÍVEIS SANÇÕES 

 

2.1.1. Ilícito Administrativo 

 

 O insider trading como ilícito administrativo encontra amparo legal tanto na Lei das 

S.A. como na Instrução CVM nº 358/2002. O art. 155 da Lei das S.A., ao tratar do dever de 

lealdade dos administradores, dispõe em seus parágrafos: 

 

Art. 155. [...] 

§1º. Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre 

qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do 

mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação 
de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou 

para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. 

§2º. O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa 

ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. 

[...] 

§4º. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer 

pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para 

outrem, no mercado de valores mobiliários. 

 

Por sua vez, afirma o art. 13, caput e parágrafos, da Instrução CVM n° 358/2002: 

 

Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos 

negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua 

emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas 

controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, 

do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados 

por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou 

posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha 

conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante. 

§1º. A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação 

referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não 

divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, 

profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, 

analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de 

distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes 

de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados. 
 

O §1º do art. 155 da Lei das S.A., conforme já visto no capítulo anterior, estabelece o 

dever de sigilo incumbido ao administrador, bem como veda o uso da informação privilegiada 

para negociação no mercado de capitais. 

O caput do art. 13 da Instrução CVM, por sua vez, traz uma tratativa ligeiramente 

distinta, mas que, na prática, não diverge em termos de aplicação. 

Primeiramente, enquanto a norma legal veda o insider trading de forma geral, mediante 

compra e venda de valores mobiliários, a norma administrativa restringe a prática quanto “às 

operações realizadas com os valores de emissão da própria companhia em que atua o 
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administrador”34. Entretanto, tal abordagem impacta somente na classificação do agente como 

insider primário ou secundário. O caput do art. 13 trata do insider primário, enquanto o §1º 

trata do secundário, ambos em relação à Companhia sobre a qual versa a informação relevante. 

Conforme já visto, essa classificação tem importante aplicação prática em relação à presunção 

do acesso à informação privilegiada, tema que será melhor explorado adiante. 

Em segundo lugar, a norma administrativa apresenta um texto mais amplo ao tratar dos 

sujeitos enquadrados como insiders do que a norma legal, uma vez que sua aplicação não se 

limita apenas ao administradores das companhias, mas também aos acionistas controladores, 

diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de 

quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou 

por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua 

controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato 

ou fato relevante. 

Destaca-se que, com a ampliação subjetiva quanto à caracterização do insider trading, 

a disparidade de que se fala é de cunho meramente formal, ou seja, a norma administrativa 

constante no caput do art. 13 nada mais é do um texto normativo mais minucioso em relação 

ao art. 155, §1º. Antes da reforma de 2001, essa diferença seria significativa em termos da 

aplicação da penalidade administrativa, ante ao rol de possíveis insiders até então limitado aos 

administradores e subordinados. Todavia, atualmente, a legislação administrativa serve como 

dispositivo de caráter específico, regulador do constante da norma mais geral. 

A função reguladora em questão se repete ainda quanto ao constante no §1º do art. 13. 

Uma vez que o dispositivo, em complementação à norma legal, menciona como terceiros 

passíveis de acesso à informação relevante aqueles que tenham relação comercial, profissional 

ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores 

mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete 

verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de 

emissão da companhia ou a eles referenciados. 

Por fim, a principal diferença entre as normas administrativa e legal reside na proibição 

literal constante da primeira, que não se aplica à segunda. O art. 13 da Instrução CVM, ao vedar 

a negociação com valores mobiliários, não se refere à intenção do agente de obter vantagem 

indevida, ao contrário da Lei das S.A. Essa divergência provoca diferentes interpretações 

doutrinárias. 

                                                   
34 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 141. 
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Para Alexandre dos Santos, Fábio Medina Osório e Júlia Sotto, “é irrelevante, por tanto, 

a intenção de auferir vantagem para que se consume a violação ao caput do art. 13 da Instrução 

CVM nº 358/2002”35, bastando, somente, que haja o agente portador da informação negociado 

com base nesta, ainda que se trate de operação objetiva e nitidamente em oposição à cotação 

do valor mobiliário naquele momento.36 

O autor se pauta na competência da CVM para determinar as operações permitidas no 

mercado de capitais, nos termos do art. 18, inciso II, alínea a, da Lei 6.385/1976. Portanto, a 

norma administrativa, ao trazer uma vedação objetiva, basear-se-ia na proteção da equidade e 

confiabilidade do mercado, vedando operações nocivas a esses ideais. 

Todavia, para Francisco Müssnich, a intenção do agente se encontra na forma de uma 

presunção legislativa quando se trata do art. 13 da Instrução CVM n° 358/2002: 

 
Não obstante, o fato de o §1º do art. 13 da Instrução CVM n° 358/2002 não exigir 

expressamente a presença do elemento subjetivo não pode significar que a vedação 

nele contida seja absoluta. Ao contrário, tal circunstância somente denota o fato de 

que o §1º do art. 13 presume que quem detenha informação privilegiada e realize 

operações, o faça com base nessa informação. Isso porque a Instrução não afastou o 
elemento subjetivo do tipo constante na Lei das S.A., tendo criado, todavia, uma 

presunção relativa, justificada apenas na presença de indícios nesse sentido, de que o 

insider  teria atuado com o intuito de obter vantagem.37 

 

Dessa forma, a intenção do agente estaria sim contida no texto normativo do art. 13, 

mas de forma subjetiva, através da própria interpretação do seu conteúdo aliada, também, ao 

constante no art. 155 da Lei das S.A. Essa interpretação será adotada no presente trabalho. 

Visto isso, no que tange à esfera administrativa, é possível identificar três requisitos 

para a caracterização do insider trading, conforme reconhece Müssnich: a) existência de 

informação privilegiada não divulgada no mercado; b) acesso à informação privilegiada; e c) 

intenção de negociar tirando proveito da informação privilegiada.38 Tais requisitos serão melhor 

explicitados a seguir. 

Em relação à existência da informação privilegiada, conforme abordado no capítulo 

anterior, a simetria informacional vai gerir um mercado confiável e eficiente, proporcionando 

seu desenvolvimento gradual. 

A partir do momento em que uma Companhia começa a tratar de negócios societários 

que possam afetar a cotação dos seus valores no mercado de capitais, surge a informação 

                                                   
35 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 142. 
36 Ibid, Idem.  
37 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. O Insider Trading no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 
50-51. 
38 Idem, p. 35. 
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relevante. Portanto, o fato relevante não irá se concretizar em um só momento, mas sim em 

diversas etapas de uma negociação, a qual pode ou não resultar em uma alteração dos aspectos 

econômicos e organizacionais de uma empresa. 

Dessa forma, diante da dinamização e complexidade das relações de uma S.A., por 

muitas vezes torna-se trabalho ardoroso determinar precisamente o momento da constituição 

da informação privilegiada. Deve-se considerar todo o processo de tomada de decisões, como 

a deliberação de Assembleia, do Conselho Administrativo e da Diretoria. Toda a fase pré-

contratual tem relevância e, constitui, portanto, desdobramento do ato relevante39. E é 

justamente nesse sentido que vem se manifestando a jurisprudência.40 

Corroborando com este entendimento, verifica-se que o próprio art. 13 da Instrução 

CVM n° 358, em seu §4º, vai vedar a negociação de valores mobiliários pelos insiders no 

período de 15 dias que antecederem a divulgação das informações trimestrais e anuais das 

companhias em que atuem. 

O §4º do art. 157 da Lei das S.A. define como fato relevante todo aquele que possa 

influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar 

valores imobiliários emitidos pela Companhia. Já a Instrução CVM n° 358/2002, no caput do 

art. 2º, praticamente mantém o conteúdo da Lei mencionada, trazendo, todavia, um texto mais 

completo, ao mencionar, a título exemplificativo, os tipos de decisões com tendência a se 

tornarem relevantes e, ao ampliar, em seus incisos, as possibilidades de influência da 

informação sigilosa. No parágrafo único traz, ainda, uma lista exemplificativa de possíveis fatos 

que, geralmente, são relevantes a uma Companhia. 

Conforme já exposto no primeiro capítulo, ambos os dispositivos normativos 

mencionados tratam acerca do ato/fato relevante de modo referencial como aquele que poderá 

influenciar uma decisão de investimento. Portanto, não será necessária “a efetiva influência, 

                                                   
39 MACIEL, Karina Teresa da Silva. MARTIN, Antônio. Efetividade da Repressão ao Insider Trading. Separata 

de: Revista de Direito Empresarial (REDE), São Paulo: Imprenta, v. 2, n. 3, p. 149–176, maio/jun., 2014, p. 155. 
40 Veja trecho de decisão da CVM no PAS n° 4/2004: “36. Estudos mais aprofundados em finanças, notadamente 

nos Estados Unidos, confirmam que o momento do fato relevante, na maior parte das vezes, não é representado 

por um evento objetivo localizado no tempo, que de forma clara e definitiva simbolize a ocorrência relevante nos 

negócios da Companhia. Verificou-se naqueles estudos que, frequentemente, o fato isolado (a assinatura de um 

contrato, por exemplo) não é suficiente para capturar, de uma só vez, o impacto de uma informação relevante. 

Além disso, cada vez mais o mercado tenta se antecipar à divulgação de informações, ao invés de aguardá-las 

passivamente, fazendo apostas quanto aos eventos que serão anunciados, independentemente da importância do 

anúncio em si, o que também dificulta a identificação de eventos relevantes no tempo” (RIO DE JANEIRO 

(Cidade), CVM (Colegiado). PAS nº 4/2004. Negociações de valores mobiliários realizadas por advogados que 

tiveram acesso, no exercício de sua profissão, a informações sobre negócios dos emissores (insider trading). 

Absolvição e multa. Relator Presidente Marcelo Fernandez Trindade, julgado em 08/06/2006, p. 13. Disponível 
em: <http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2006/20060628_PAS_04 

04.pdf>. Acesso em 05 abr. 2021). 
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basta que tenha ‘força suficiente’ para influenciar”.41 

Nesse sentido, a definição do que seria “força suficiente” deve se reger pelo princípio 

da razoabilidade. Isso significa que, a partir de critérios racionais, deve-se considerar a forma 

como um homem padrão, de inteligência razoável, portar-se-ia mediante posse desta 

informação. A informação será, portanto, composta por conteúdos definitivos/formalizados, e 

não por deduções derivadas de mera especulação por parte de um investidor mediano ou 

concepções advindas de raciocínios lógicos ou mesmo intuitivos.42-43 

Além disso, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ao tratar da 

relevância das informações, pauta-se na existência do binômio probabilidade x magnitude. A 

probabilidade consiste na possibilidade da operação negociada efetivamente ocorrer, enquanto 

a magnitude é o impacto que a sua ocorrência poderá ocasionar na cotação dos valores 

mobiliários. Desse modo, presentes os dois requisitos e desde que um deles possua efeitos 

significativos, haverá materialidade suficiente à caracterização da informação relevante. Isso 

significa que, por exemplo, ainda que a informação esteja em estágio inicial de negociações 

(baixa probabilidade), mas possua capacidade de grande impacto no mercado (alta magnitude), 

já se estará diante de uma informação relevante, visto que, presente ambos os critérios 

componentes do binômio, um deles tem considerável relevância. 

A partir do momento em que se identifica a existência da informação relevante, para 

fins da caracterização da prática do insider trading, é necessário que haja o acesso a essa 

informação. Partir-se-á, então, ao segundo critério de caracterização da conduta. 

Define-se como insider todo aquele que possui acesso a informação privilegiada. Nas 

palavras de José Marcelo Martins Proença: 

 

será considerada insider qualquer pessoa que, em decorrência do exercício de funções 

na sociedade ou no mercado ou mesmo por circunstâncias especiais de acesso à 

administração da companhia, venha a deter, antes dos demais acionistas, investidores 

ou agentes e operadores do mercado de capitais, informações relevantes, relativas aos 

negócios e ao estado da companhia.44 

                                                   
41 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 144. 
42 Idem, p. 144-145. 
43 A distinção entre a mera concepção intuitiva ou racional e a decisão com base em informação privilegiada fica 

clara no voto da Diretora Luciana Dias no PAS RJ 2011/3665: “Fazer um lucro estupendo em virtude de um golpe 

de sorte, ou mesmo em razão de estudos e análises econômicas, é absolutamente legítimo. No entanto, os reiterados 

"golpes de sorte" do Sr. Luciano, especificamente em relação às ações AVIL3, somados a sua estreita relação com 

a sua controladora, Metalúrgica Gerdau, me convencem de que eles não são somente providência do acaso” (RIO 

DE JANEIRO (Cidade), CVM. PAS nº RJ2011/3665. Utilização de informação confidencial ainda não divulgada 

ao mercado. Multas. Colegiado da CVM. Relatora Luciana Dias, julgado em 03/04/2012, p. 16. Disponível em: 

<http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2012/20120403_PAS_RJ2011

3665.pdf>. Acesso em 05 abr. 2021). 
44 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading: Regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 292. 
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Todavia, é importante destacar que, ainda que o sujeito não negocie com base na 

informação relevante da qual detém conhecimento, este será considerado como insider (lê-se 

como portador dessa informação). Isso porque a configuração de uma pessoa como tal não se 

dá por via da prática do ato delituoso, mas sim pelo mero porte dos dados sigilosos. Portanto, 

ser considerado um insider pela detenção da informação não constitui infração administrativa 

ou crime, a não ser que o agente negocie com base nesta. 

Conforme visto no capítulo anterior, com a Reforma de 2001, houve uma ampliação 

subjetiva no que tange a responsabilização pela prática do insider trading. Com isso, qualquer 

pessoa passa a ser passível da penalização pelo uso indevido de informação privilegiada, desde 

que negocie utilizando-se dessa informação. Antes, apenas ao administrador e seus 

subordinados cabia a qualificação como agente ativo da conduta. 

Esse alargamento do conceito de insider foi consequência de uma adoção metodológica 

do legislador com base no direito comparado, principalmente na França e nos Estados Unidos, 

países que passaram a considerar como insider qualquer pessoa que, devido a sua ocupação 

profissional, venha a ter acesso a informações confidenciais de uma companhia.45 

Desse modo, a intenção do legislador foi de abranger o maior número de pessoas 

possível no enquadramento do ilícito. Todavia, não se pode esquecer que haverão limitações 

em sua configuração a partir da verificação do elemento subjetivo da conduta, ou seja, da 

intenção do agente.46 

Nesse contexto, tem-se a figura do insider primário como o indivíduo que possui acesso 

direto à informação privilegiada, em decorrência da função ou cargo que ocupa. São esses os 

administradores, acionistas, controladores, empregados diretos, dentre outros, conforme dispõe, 

a título exemplificativo, o caput do art. 13 da Instrução CVM n° 358/2002. Também são 

chamados de corporate insiders.47  

A partir do momento em que o indivíduo não obteve diretamente o acesso à informação 

privilegiada, este se configura como um insider secundário. Neste caso, a informação foi 

adquirida por meio de outro insider, seja ele primário ou também secundário, surgindo, 

portanto, a figura do intermediário, fonte da informação relevante obtida. São também 

denominados market insiders, outsiders ou tipees.48 

                                                   
45 EIZIRIK, Nelson. A Instrução CVM 31/84 e a regulamentação do “insider trading”. Separata de: Revista de 

Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, 1984, v. 55, p. 170-175, jul/set, 1984, p. 172. 
46 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. O Insider Trading no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

45. 
47 Idem, p. 44. 
48 Ainda sobre a classificação dos insiders em primários ou secundários, afirma Müssnich: “Aspecto interessante 

referente a essa categoria é o seu caráter volátil. Por esta razão, deve-se analisar com cuidado a situação concreta 
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A classificação em questão ganha sua devida importância quando se trata da presunção 

de conhecimento da informação privilegiada. 

Considerando os deveres de lealdade, de diligência, de prestar informações e de manter 

sigilo, todos incumbidos ao administrador de companhia, passa o regime jurídico brasileiro a 

adotar um critério mais analítico, facilitando, assim, a apuração de quaisquer faltas e, 

consequentemente, na determinação da responsabilidade desse administrador. Dessa forma, 

ocorre a ampliação, no caso do insider trading, da hipótese de presunção de culpa. Assim coloca 

Leães: 

 

A responsabilidade civil dos administradores pelos prejuízos causados, dentro da 

órbita de suas atribuições e poderes, decorre, segundo a lei, da culpa ou dolo que 

tenham agido. Assim, a culpa dos administradores, em sentido lato ou estrito deve ser 

antecipadamente provada pelo lesado, assim como a ele incumbe a prova do prejuízo 

resultante e do nexo causal existente entre o ato e o fato ilícito, praticado ou 

consentido pelo administrador, bem como o dano que ele ocasionou. Contudo, quando 

os prejuízos resultarem de atos praticados pelos administradores com violação da lei 

ou dos estatutos, a lei presume culpa, promovendo a inversão do ônus da prova.49 

 

Portanto, no caso dos administradores, e também quanto aos demais insiders primários, 

vigora uma presunção de que estes possuem o acesso a informação privilegiada, acesso esse 

que já é considerado imediato por via da própria classificação como agente primário e dos 

deveres lhes incumbidos tanto pela Instrução CVM n° 358/2002 como pela Lei das S.A. 

Dessa forma, havendo a negociação operada por meio do mercado de capitais, não 

caberá ao prejudicado provar que comprou ou vendeu do insider, considerando a 

impessoalidade e a própria dinâmica desse mercado, fatores que tornariam a tarefa do lesado 

praticamente impossível. O elemento probatório aqui gira em torno da posse da informação 

privilegiada, sendo o insider primário detentor direto desses dados por via da presunção. 

Havendo negociado no mercado, configurar-se-á a hipótese de uso indevido da informação 

privilegiada. Entretanto, é importante não confundir a responsabilidade objetiva com a 

presunção de culpa, uma vez que caberá prova em contrário por parte do acusado. Nesse 

sentido, afirma Eizirik: 

 

Não interessa, assim, de quem o insider comprou ou vendeu. O nexo de causalidade 

deve ser inferido mediante prova de que as informações omitidas eram relevantes e 

privilegiadas... Sendo assim, a responsabilidade puramente objetiva do insider seria 

                                                   
para definir a correta qualificação a ser atribuída. Um simples parceiro comercial pode ser contratado para 

participar de projeto especial junto a determinada companhia, passando a ter acesso direto a informações sigilosas 

e relevantes, acesso esse prontamente encerrado com o término do projeto. Apenas uma precisa determinação do 

momento no qual foi obtida a informação utilizada para eventual prática de ilícito poderá esclarecer se o agente 

será enquadrado como insider primário (ainda que temporário) ou secundário” (Ibid, Idem).  
49 LEÃES. Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais e insider trading. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais 1982, p. 177. 
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excessiva. Na realidade há uma presunção de culpa, admitindo-se, porém, prova em 

contrário. Tal presunção de culpa, que aproxima-se bastante da noção de 

responsabilidade objetiva, ocorre tanto na esfera cível como na esfera 

administrativa.50 

 

Dito isso, existindo a informação privilegiada e tendo o agente acesso a esta, resta que 

este negocie com a intenção de auferir vantagem para que a conduta configure ilícito 

administrativo. 

Preliminarmente, é necessário enfatizar que a intenção de obter vantagem não se 

confunde com a concreta obtenção desta. Isso significa que não há necessidade da 

materialização do dano para a caracterização do ilícito51-52, basta a intenção do agente em 

realizar a operação, estando consciente do desequilíbrio informacional existente. 

Todavia, quanto à reparação cível, a existência do dano deverá ser comprovada, gerando 

assim um dever de indenizar, conforme se verá mais adiante. 

Neste diapasão, a conduta do insider se verificará por meio do nexo causal estabelecido 

entre a realização da operação e a posse da informação. Demonstrado que este tinha consciência 

da qualificação da informação como relevante, tendo, mesmo assim, negociado com base nesta, 

antes de sua ampla divulgação ao mercado, será possível constatar, ou, ao menos, atestar, por 

meio de indícios, acerca da sua vontade. 

Ressalte-se que, ainda que a Instrução CVM n° 358/2002, em seu art. 13, deixe de 

mencionar acerca da intenção do agente de auferir vantagem como critério de caracterização da 

conduta, tal aspecto se demonstra implícito no texto administrativo, conforme já abordado 

anteriormente neste capítulo. 

Todavia, importante destacar que tal presunção poderá ser afastada por meio da exclusão 

da culpa do acusado. Não é possível que o processo administrativo sancionador implique na 

imposição de penalidade ao insider sem a análise do elemento subjetivo da conduta, pois, do 

contrário, estaria agindo em desconforme com princípios constitucionais, como o da presunção 

                                                   
50 EIZIRIK, Nelson. Insider Trading e responsabilidade do administrador de companhia aberta. Separata de: 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, 1983, v. 50, abr/jun/1983, p. 53. 
51 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. O Insider Trading no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 

45. 
52 Veja outro trecho do voto do Diretor Relator Marcelo Fernandez Trindade no PAS n° 04/2004, julgado em 

28/06/2006: “13. Veja-se que a finalidade de obter vantagem constitui elemento subjetivo do tipo, que o faz doloso, 

e que se traduz na intenção do agente de produzir um resultado. A produção do resultado, em si mesma, isto é, no 

caso concreto, a efetiva obtenção da vantagem visada, é elemento objetivo, não se confunde com a finalidade (que 

é a intenção do agente), e não integra a conduta descrita nos arts. 155, §§ 1º e 4º, da Lei das S.A., e no art. 13 da 

Instrução 358/02” (RIO DE JANEIRO (Cidade), CVM (Colegiado). PAS nº 4/2004. Negociações de valores 

mobiliários realizadas por advogados que tiveram acesso, no exercício de sua profissão, a informações sobre 

negócios dos emissores (insider trading). Absolvição e multa. Relator Presidente Marcelo Fernandez Trindade, 
julgado em 08/06/2006, p. 9. Disponível em: <http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/ 

sancionador/anexos/2006/20060628_PAS_04 04.pdf>. Acesso em 05 abr. 2021). 
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de inocência. Nesse caso, caberá ao acusado comprovar que a negociação ocorreu diante de 

outras razões que não a posse da informação privilegiada ou que seja hipótese de inexigibilidade 

de conduta diversa.53 

Em relação à prova indiciária, na maior parte dos processos administrativos 

sancionadores, esta será utilizada como meio de formação do juízo de convencimento sobre a 

intenção do agente, sendo capaz de servir como base única de uma decisão condenatória. 

Isso ocorre uma vez que, conforme já explicitado, quando se trata de infrações contra o 

mercado de capitais, torna-se bastante dificultosa a comprovação direta dos fatos e da conduta 

dolosa do insider, em razão da dinamicidade desse mercado. Conforme coloca Müssnich, o uso 

indevido de informação privilegiada, e demais delitos de mesma natureza, “são carregados de 

subjetividade de difícil constatação”54, enquanto o mercado mobiliário, em suas inúmeras 

transações diárias, predominantemente de caráter anônimo, por via da bolsa de valores, torna 

quase impossível ao prejudicado saber que negociou em desvantagem informacional. 

A prova indiciária partirá, portanto, do indício. Por sua vez, este tem sua definição 

descrita no art. 239 do Código Penal, utilizado aqui por analogia: “considera -se indício a 

circunstância conhecida e provada que, tendo relação com outro fato, autorize, por indução, 

concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. 

Nesse sentido, a partir dos indícios, o julgador poderá chegar a uma presunção, ou seja, 

um embasamento adquirido por meio de raciocínio lógico, o qual poderá ou não ser suficiente 

a uma tomada de decisão. Ressalte-se que a condenação com base indiciária deve possuir um 

conjunto de indícios sérios, consistentes e convergentes55 e, dessa forma, exige a possibilidade 

de defesa pelo acusado, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Colocam Alexandre dos Santos, Fábio Medina Osório e Julia Sotto 

Wellisch: 

 

Portanto, e especialmente no âmbito dos ilícitos contra o mercado de capitais, e 

notadamente na esfera das responsabilidades administrativa e civil, apresenta-se 

amplamente cabível a utilização de prova indireta ou indiciária, sempre que se tratar 

de decisão fruto de livre e motivado convencimento do julgador, a partir da 

                                                   
53 Veja trecho do voto do Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, no PAS n° 17/2002: “48. Isso posto, observo 

a decisão da Techold de comprar ações da TCS nas vésperas da divulgação de um fato relevante somente seria 

razoável se diante de uma necessidade premente, frente a qual não fosse possível exigir conduta diversa dos 

Defendentes” (RIO DE JANEIRO (Cidade), CVM (Colegiado). PAS nº 17/2002. Infração ao disposto no artigo 

11 da Instrução CVM nº 31/84 e aos incisos I e II, alínea d, ambos da Instrução CVM nº 08/79. Multa e Absolvição. 

Relator Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 25/10/2005, p. 14. Disponível em: <http://conteudo.cvm. 

gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2005/20051025_PAS_172002.pdf>. Acesso em 05 

abr. 2021). 
54 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. O Insider Trading no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
102. 
55 Idem, p. 105. 
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combinação de todos os elementos disponíveis e desde que concordantes entre si e 

conducentes à certeza jurídica exigida segundo o modelo de constatação aplicável, o 

qual, para nós, seria o da maior probabilidade e ocorrência do ilícito.56 

 

 Considerando que vigora no direito brasileiro o princípio do livre convencimento do 

julgador, não haverá empecilhos à utilização desse meio de prova, desde que devidamente 

composto por elementos conexos e de lógica aplicação ao caso concreto. Nesse sentido, veja 

dois trechos do julgamento dos PAS n° RJ 2002/2405 e RJ 06/1995, respectivamente: 

  

As perplexidades e dificuldades que envolvem a aceitação de indícios como 

elementos suficientes a amparar uma condenação estão centradas no juízo de certeza 

que se exige para condenar e no princípio in dubio pro reo. Portanto, todo o esforço 

da doutrina e da jurisprudência que aceitam a condenação com base em indícios 

dirigiu-se para cercar a utilização de indícios da necessária segurança, como forma de 

conciliá-lo com o juízo de certeza e a presunção de inocência; e de se acautelar contra 

certos voluntarismos e evitar desvios de raciocínio.57 
 

Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se, 
todavia, que tais indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de 

contraindícios suficientes para inspirar dúvida nos julgadores deve conduzir à 

absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.58 
  

2.1.2. Ilícito Penal 

  

 O insider trading como ilícito penal possui previsão legal no art. 27-D da Lei 

6.385/1976, in verbis: 

 

Art. 27-D.  Utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não 

divulgada ao mercado, que seja capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem 

indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de valores 

mobiliários:  

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante 

da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime. 

§ 1º.  Incorre na mesma pena quem repassa informação sigilosa relativa a fato 

                                                   
56 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 202. Os autores ainda completam: “Quando se diz 

que a prova indiciária pode servir como base única de um decreto condenatório, quer-se dizer que há, em tese, 

provas indiciárias uníssonas, coerentes e coesas, cuja estrutura permite ao julgador concluir numa direção razoável 

rumo ao decreto condenatório” (Idem, p. 203). 
57 RIO DE JANEIRO (Cidade), CVM (Colegiado). PAS nº RJ2002/2405. Aprovação em assembléia geral de 

celebração de contrato de gestão entre empresas operadoras de telecomunicações e o acionista controlador - Não 

comprovada a ocorrência de abuso de poder ou de conflito de interesses – absolvição. Relatora Norma Jansen 

Parente, julgado em 09/10/2003, p. 9. Disponível em: < http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sanciona 

dores/sancionador/anexos/2003/20031009_PAS_RJ20022405.pdf>. Acesso em 05 abr. 2021. 
58 RIO DE JANEIRO (Cidade), CVM (Colegiado). PAS nº RJ06/1995. Constitui embaraço à fiscalização a não 

disponibilização à CVM dos registros da corretora relativamente a operações realizadas por seus clientes. 

Colegiado da CVM. Relatora Norma Jansen Parente, julgado em 05/05/2005, p. 9. Disponível em: 

<http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2005/20050505_PAS_0695.pd
f>. Acesso em 05 abr. 2021. 
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relevante a que tenha tido acesso em razão de cargo ou posição que ocupe em emissor 

de valores mobiliários ou em razão de relação comercial, profissional ou de confiança 

com o emissor. 

§ 2º.  A pena é aumentada em 1/3 (um terço) se o agente comete o crime previsto no 

caput deste artigo valendo-se de informação relevante de que tenha conhecimento e 

da qual deva manter sigilo. 

 

Conforme já explicitado nesse trabalho e, considerando o potencial lesivo da prática de 

insider trading ao mercado de valores mobiliários, a persecução penal visa a punir o abuso 

quanto ao uso de informação privilegiada em razão dos interesses da coletividade, 

representados tanto pelos atuais agentes do mercado como possíveis investidores.59 

Conforme afirmou o STJ, no julgamento do amplamente conhecido Caso Sadia, o 

objetivo da tipificação penal da conduta é “assegurar a todos os investidores o direito à equidade 

de informação, condição inerente à garantia de confiabilidade no mercado de capitais, sem a 

qual ele perde sua essência, notadamente, a de atrair recursos para as grandes companhias” 60. 

Portanto, tanto a penalidade administrativa quanto a penal tem como objetivo a proteção 

do interesse público. 

O sujeito ativo do delito será o insider, isto é, aquele que possui acesso à informação 

privilegiada e que negocia com base nessa informação a fim de obter vantagem indevida, seja 

para si ou em favor de terceiros. Nota-se que, por via do §1º, o dispositivo também qualifica no 

crime aquele que repassar a informação relevante obtida em função da ocupação profissional.  

Portanto, a infração penal também se atrela aos administradores e a todos os que possuam o 

dever de sigilo. 

Os sujeitos passivos são os titulares dos valores mobiliários, a companhia emissora dos 

títulos em questão, a CVM e a sociedade em geral, diante da gravidade do ilícito e do risco 

danoso à confiança e equidade do mercado.61 A conduta típica é a negociação com base em 

informação privilegiada ou o repasse desta, enquanto o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a 

intenção de auferir a vantagem. 

Trata-se de crime formal, não exigindo, portanto, a sua consumação para configuração 

                                                   
59 MACIEL, Karina Teresa da Silva. MARTIN, Antônio. Efetividade da Repressão ao Insider Trading. Separata 

de: Revista de Direito Empresarial (REDE), São Paulo: Imprenta, v. 2, n. 3, p. 149–176, maio/jun., 2014, p. 165. 
60 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (5. Turma). Recurso Especial 2014/0106791-6. Penal e Processual. Crime 

contra o Mercado de Capitais. Art. 27-D da Lei nº 6.385/1976. Uso Indevido de Informação Privilegiada – Insider 

Trading. Alegação de Atipicidade da Conduta. Não Acolhimento. Dosimetria da Pena. Pena-Base. Aumento. 

Culpabilidade Exacerbada. Fundamento Idôneo. Pena De Multa. Aplicação Correta. Danos Morais. Não 

Cabimento. Crime Cometido Antes da Vigência da Lei n°. 11.719/2008. Irretroatividade. Relator: Min. Gurgel de 

Faria, julgado em 16/02/2016, p. 18. Disponível em: < https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=2014 

%2F01067916&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=M

ORTO>. Acesso em: 05 abr. 2021. 
61 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 169. 
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do delito. Basta somente que a informação relevante seja capaz de propiciar a vantagem 

indevida”62. 

Por fim, a competência para julgamento é da Justiça Federal, considerando o potencial 

lesivo ao Sistema Financeiro Nacional e o interesse fiscalizatório da União, a fim de garantir o 

correto funcionamento do mercado mobiliário, cabendo ao Ministério Público, auxiliado pela 

CVM, a instauração do processo. 

 

2.1.3. Responsabilidade Civil 

 

 O art. 155 da Lei das S.A., ao tratar da conduta do insider trading, dispõe em seu §3º 

que “a pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com a infração 

no disposto nos §§ 1º e 2º, tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a 

menos que ao contratar já conhecesse a informação.”  

 Dessa forma, quando se trata da responsabilidade civil, o bem jurídico protegido será 

de esfera individual, cabendo o pleito de ação por aqueles que foram prejudicados pelo 

operação. Todavia, poderá também se expressar através de um caráter homogêneo: 

 
Este interesse, pela característica de massa do mercado de capitais, é entendido como 

interesse individual homogêneo, razão pela qual o pleito ressarcitório poderá ser 

requerido diretamente pelo cidadão prejudicado através de demanda individual ou 

pelo Ministério Público e Associações de Investidores por meio de Ação Civil 

Pública.63 

 

 É passível, portanto, o ajuizamento de ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados aos investidores no mercado de valores mobiliários, a qual poderá ser movida pelo 

Ministério Público Federal ou pela CVM, na tutela dos direitos coletivos, com fulcro no art. 1º, 

incisos II e III da Lei 7.913/1989. 

Vale ressaltar que a responsabilidade civil prevista no §3º exigirá a verificação dos seus 

pressupostos, quais sejam: a conduta ilícita, a existência de dano ou prejuízo e o nexo de 

causalidade entre os dois primeiros elementos. 

 Outrossim, na via cível, há a caracterização do que se denomina Direito Civil Punitivo. 

Isso significa que as medidas tomadas também tendem a também ter uma função pedagógica, 

razão pela qual o julgador, na fixação do valor a ser pago, poderá determinar uma reparação em 

                                                   
62 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 170. 
63 MACIEL, Karina Teresa da Silva. MARTIN, Antônio. Efetividade da Repressão ao Insider Trading. Separata 

de: Revista de Direito Empresarial (REDE), São Paulo: Imprenta, v. 2, n. 3, p. 149–176, maio/jun., 2014, p. 163. 
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quantia superior a dos danos patrimoniais, a partir da determinação de danos morais à sociedade 

em geral, à coletividade dos lesados e, principalmente, como efetivo desestímulo à prática da  

conduta.64 

 

2.2. REGIME SANCIONADOR 

 

 Quando se trata do insider trading como infração administrativa, o meio para apuração 

e julgamento da conduta será o processo administrativo sancionador (PAS). 

 Conforme exposto no primeiro capítulo, o art. 174 da Constituição da República atribui 

o poder de fiscalização das atividades econômicas à União, a qual atuará como agente 

normativo e regulador da ordem econômica e financeira brasileira. Isso ocorre uma vez que o 

regular e eficiente funcionamento do mercado depende de todo um arcabouço jurídico com a 

finalidade de disciplinar as operações realizadas e as condutas dos agentes econômicos.65 Dito 

isso, a dicotomia entre público e privado se relativiza na medida em que o Poder Público há de 

interferir na economia com a finalidade de promover estabilidade e condições equiparadas de 

existência a todos os seus componentes. 

 O Direito do Mercado de Capitais, portanto, é inerente ao Direito Econômico, mas sofre 

forte influência do Direito Público, em razão do interesse coletivo envolvido. Seus objetivos 

como ramo jurídico são assegurar a capacidade funcional do mercado e proteger o investidor  

como parte mais vulnerável nas relações mobiliárias.66 

 Por meio da Lei 6.385/1976 foi instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade 

autárquica em regime especial, vinculada até então ao Ministério da Fazenda (atualmente 

incorporado pelo Ministério da Economia), com personalidade jurídica e patrimônio próprios, 

composta por um presidente e quatro diretores.  

O art. 8º, inciso I da mesma Lei trata da competência da CVM para regular as matérias 

previstas na própria Lei 6.385/1976 e na Lei das S.A.67 Vale ressaltar que, aqui, a função 

reguladora abrange tanto a própria regulação stricto sensu, quanto a regulamentação. A atuação 

da CVM, portanto, se dará de forma híbrida: enquanto a regulamentação destrincha os 

                                                   
64 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 160. 
65 CHAVES. Vinicius Figueiredo Chaves. SOARES, Abel Rafael. Análise Crítica da Aplicação do Termo de 

Compromisso como Instrumento Regulatório do Mercado de Capitais. Revista do Direito Público. Londrina, v.11, 

n.1, p.61-84, jan/abr. 2016, p. 65. 
66 Idem, p. 66. 
67 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 183. 
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princípios e regras determinados nos textos legais, a regulação vem a suprir eventuais lacunas 

dessas mesmas normas.68  

Outrossim, o art. 9º, caput e incisos V e VI da Lei 6.385/1976, dispõe: 

 

Art. 9º. A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no §2º do art. 15, 

poderá: 

V – apurar, mediante processo 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 mercado. 

VI – aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as penalidades 

previstas no art. 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal. 

 

 Dessa forma, por intermédio da Lei 6.385/1976, a União concedeu à CVM, na forma de 

atuação descentralizada, o poder de polícia para a apuração de práticas consideradas nocivas ao 

mercado de capitais, bem como a aplicação das penalidades previstas na norma administrativa. 

Tanto a apuração quanto a aplicação das sanções se darão por meio do PAS. Além disso, a 

autarquia foi dotada com os recursos materiais e institucionais necessários à sua atuação, tendo 

competência, inclusive, para instaurar os processos ex officio.69 

Por fim, será também objetivo da CVM assegurar a veiculação das informações sobre 

o mercado e suas negociações, com o propósito de garantir a igualdade informacional, bem 

como 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 (art. 4º 

da Lei 6.385/1976)70.  

 

2.2.1. Deliberação CVM nº 538/2008 versus Instrução CVM n° 607/2019 

 

 Em junho de 2019, a CVM publicou quatro novas normas que vieram então a se tornar 

                                                   
68 Nesse sentido, ressaltam Vinicius Chaves e Abel Soares: “A CVM, criada com a finalidade de disciplinar, 

fiscalizar e desenvolver o mercado de capitais, encontra na função regulatória uma de suas atribuições primordiais. 

Com autonomia e agilidade, deverá regular as complexas e dinâmicas relações econômico-financeiras 

estabelecidas no âmbito em questão, pautando a sua atividade em um conjunto de princípios que levam em conta 

uma série de fundamentos, identificados como fatores-chave para a promoção das condições consideradas 

fundamentais para a sua expansão e desenvolvimento. Tais objetivos dependem da eficiência e confiabilidade do 

mercado, fruto da garantia de níveis adequados de proteção e harmonização dos interesses de todos os agentes 

econômicos que nele transacionam” (CHAVES. Vinicius Figueiredo Chaves. SOARES, Abel Rafael. Análise 

Crítica da Aplicação do Termo de Compromisso como Instrumento Regulatório do Mercado de Capitais. Revista 

do Direito Público. Londrina, v.11, n.1, p.61-84, jan/abr. 2016, p. 69). 
69 Idem, p. 71. 
70 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Relatório da Atividade Sancionadora. 3º Trim de 2019. Rio de 

Janeiro: CVM, 2019, p. 4. Disponível em <https://www.gov.br/cvm/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/ 
relatorios/relatorio-de-atividade-sancionadora/relatorio-de-atividade-sancionadora-cvm-2019-3o-trimestre>. 

Acesso em 05 abr. 2021. 
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marco regulatório no que tange a sua atuação como entidade fiscalizadora e sancionadora do 

mercado de capitais. Os instrumentos normativos trataram de consolidar diversos dispositivos 

esparsos até então existentes, os quais eram responsáveis pela regulação do PAS, do Termo de 

Compromisso e de outros aspectos procedimentais referentes ao regime jurídico sancionador 

de que se trata. 

 A Instrução CVM n° 607/2019 revogou as Deliberações CVM n° 390/2001, 538/2008, 

542/2008, 552/2008, 775/2017 e a Instrução CVM n° 491/2011, consolidando-as e 

aperfeiçoando-as em um único dispositivo legal. Foram também editadas no mesmo ano as 

Instruções CVM n° 608 e 609; e a Deliberação CVM n° 819. 

 Essa sistematização da atividade sancionadora da CVM ocorreu principalmente em 

razão da Lei 13.506/2017, que alterou a Lei 6.385/1976, trazendo inovações quanto a alguns 

aspectos do PAS. Nesse sentido, os novos dispositivos surgiram como meio de especificar as 

alterações introduzidas pela Lei 13.506/2017 por via da normatização administrativa, bem 

como simplificar e aprimorar o constante principalmente na Deliberação n° 538/2008, a qual 

regulava o procedimento do PAS até então. 

Visto isso, diante da atualidade das inovações trazidas pela Instrução CVM n° 607/2019 

e da análise prática realizada no terceiro capítulo deste trabalho, é importante a abordagem das 

principais diferenças entre os regimes atual e anterior. 

Primeiramente, cumpre destacar que a sistemática adotada pela Instrução CVM nº 

607/2019 vem alinhada ao disposto no §4º do art. 9º da Lei 6.385/1976 (parágrafo este alterado 

pela Lei 13.506/2017), no sentido de uma abordagem por parte da autarquia com enfoque em 

infrações de natureza grave, as quais deverão ter efeitos sancionadores educativos e 

preventivos. Em contraposição, o texto legal afirma que, nos casos de pouca relevância da 

conduta e baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, poderá a CVM deixar de 

instaurar o PAS, utilizando-se de outros instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais 

efetivos. 

Seguindo este entendimento, o art. 4º, inciso I da Instrução CVM nº 607 inova ao 

apresentar a possibilidade de as Superintendências deixarem de lavrar o termo de acusação 

quando (a) concluírem pela inexistência de irregularidades ou pela extinção da punibilidade e; 

(b) restar demonstrada a pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da ameaça ou da 

lesão ao bem jurídico tutelado e a possibilidade de utilização de instrumentos ou medidas de 

supervisão que julgarem mais efetivos. 

O dispositivo normativo vai além, na medida em que amplia o conceito até então 

subjetivo de “relevância da conduta ou baixa expressividade da ameaça ou lesão”, criando 
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parâmetros a serem analisados pelo Superintendente para possível enquadramento da conduta 

nessas duas hipóteses. No §1º do art. 4º, elenca como parâmetros: o grau de reprovabilidade da 

conduta, a expressividade dos valores relacionados à prática e dos prejuízos causados, o 

impacto da conduta no mercado, os antecedentes e a boa-fé das pessoas envolvidas, a 

regularização da suposta infração pelo administrado e o ressarcimento dos investidores lesados. 

A partir disso, percebe-se que tanto a título de normal legal quanto administrativa, há 

uma maior preocupação por parte do Poder Público quanto às infrações de natureza grave 

cometidas contra o mercado de capitais, na medida em que tais condutas podem afetar a sua 

eficiência e confiabilidade. Todavia, em relação às práticas com nível de gravidade médio ou 

baixo, são incentivadas soluções que privilegiem meios alternativos de resolução de conflitos, 

em consonância com aspectos como a celeridade processual e funcionalidade do sistema 

fiscalizatório.   

Importante destacar que toda uma nova seção foi inserida na Instrução CVM n° 607, em 

relação à sistemática anterior, intitulada “Da Atribuição das Superintendências”. A intenção do 

legislador aqui foi a de explicitar a fase pré-sancionadora no que tange a atuação das 

Superintendências, conferindo-lhe discricionariedade para decidir entre lavrar ou não o termo 

de acusação, observando os critérios do art. 4º, ou propor o inquérito administrativo quando 

julgar necessária a averiguação da autoria e materialidade da ação. 

Neste diapasão, a Instrução ainda possibilitou às Superintendências uma segunda 

manifestação após a defesa do acusado no PAS, conforme art. 38, caput e parágrafo único. À 

época do regime anterior (Instrução CVM nº 538/2008), a Superintendência podia se manifestar 

somente quando da lavratura do termo de acusação ou da proposta de inquérito administrativo. 

Outra inovação trazida pela Instrução CVM n° 607/2019 trata da ampliação dos limites 

máximos para as multas, bem como de uma abrangente definição de critérios para a dosimetria 

das penalidades no PAS, em consonância à Lei 13.506/2017. 

A Instrução constituiu uma seção intitulada “Dosimetria das Penas” em seu capítulo III, 

que versa sobre o PAS. A seção abrange os artigos 60 a 69 do instrumento normativo, bem 

como os anexos, e inova ao apresentar o rol de infrações administrativas classificados em 

grupos de acordo com a gravidade da conduta, de modo que cada grupo possui uma pena-base 

pecuniária. Além disso, estabeleceu as agravantes, bem como as causas de aumento e redução 

das penas, criando um verdadeiro suporte ao julgador no momento do estabelecimento da 

sanção. 

O Colegiado deverá considerar na dosimetria da pena os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a capacidade econômica do infrator e os 
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motivos que justifiquem a imposição da penalidade (art. 63). Outrossim, é importante destacar 

que a Instrução CVM n° 607 também inova ao acrescentar como causa de redução da pena a 

integral reparação do dano financeiro pelo acusado, caso em que a sanção poderá ser reduzida 

de um a dois terços (art. 67). Novamente, o instrumento normativo se preocupa com os efeitos 

preventivos e educativos das penalidades adotadas, ao tempo em que acelera os efeitos de uma 

possível ação de responsabilidade civil. 

A nova Instrução trouxe para seu texto as disposições acerca do Termo de 

Compromisso, em seu capítulo IV; e disciplinou o Acordo Administrativo em Processo de 

Supervisão, em seu capítulo V. O Termo de Compromisso era, até então, tema da Deliberação 

CVM n° 390/2001, revogada pela Instrução CVM n° 607. Por fim, a Instrução CVM n° 607 

ampliou o rol de infrações sujeitas ao rito simplificado, conforme o seu anexo 73.  

 

2.2.2. Fase Pré-sancionadora 

 

 O Processo Administrativo Sancionador poderá ser de rito sumário ou rito ordinário. 

 Conforme o art. 3º da Instrução CVM n° 607/2019, o PAS tem como objetivo apurar 

atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal, 

integrantes de comitê estatutário e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e 

demais acionistas do mercado. Caberá às Superintendências a investigação das infrações 

administrativas, a instrução processual e a instauração do PAS. 

 Portanto, quando se trata do mercado de valores mobiliários, a expressão “Processo 

Administrativo Sancionador”, em sentido lato, abrangerá tanto a fase investigativa e 

inquisitorial (fase pré-sancionadora), quanto a fase do contraditório, isto é, o próprio 

procedimento, ou PAS stricto sensu.71 

 Dessa forma, a Instrução CVM n° 607 vai abordar em seu capítulo II sobre a fase pré-

sancionadora, isto é, aquela que objetiva apurar fatos e denúncias a fim de averiguar a 

ocorrência de infração administrativa. Conforme já exposto, caberá às Superintendências este 

trabalho, nos termos que se verá a seguir. 

 Considerando as informações obtidas pelas Superintendências, estas poderão optar entre 

três hipóteses. A primeira é deixar de lavrar o termo de acusação, nos termos do art. 4º, inciso 

I, de modo que as Superintendências possuem tal arbitrariedade nos casos em que concluírem 

pela inexistência de irregularidades na conduta ou pela extinção da punibilidade, ou quando a 

                                                   
71 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 188. 
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ação se enquadrar como conduta irrelevante, de baixa expressividade da ameaça ou do dano ao 

bem jurídico tutelado, nos termos dos parâmetros do §1º também do art. 4º. 

 Outrossim, quando acreditarem possuir elementos suficientes à comprovação da prática 

da conduta infracional, as Superintendências poderão desde então lavrar o termo de acusação. 

 Por fim, se for necessária a verificação dos indícios de autoria e materialidade,  a 

Superintendência que atue na área afeta aos indícios apurados72 deverá apresentar proposta de 

inquérito administrativo à Superintendência Geral, que poderá aprová-la, realizando, assim, a 

instauração do inquérito; ou devolvê-la, quando entender não haver razão para a instauração 

deste (art. 8º). 

 Com a aprovação, o inquérito será conduzido pela Superintendência de Processos 

Administrativos Sancionadores (SPS) e a investigação deverá ser concluída em até 120 dias 

contados da data de instauração do inquérito. É importante destacar que o prazo em questão 

não é de natureza prescricional, uma vez que a pretensão punitiva prescreve em 5 anos, nos 

termos da Lei 9.873/1999. Trata-se, portanto, de prazo dilatório, não acarretando em nulidade.73 

 Durante a fase investigativa, a SPS possui competência para requisitar os documentos 

que julgar necessários, realizar intimações com o fim de prestação de esclarecimentos e 

requerer informações de qualquer órgão público, autarquia ou empresa pública (art. 9º, I, II e 

III da Lei 6.385/1976). Tratam-se de atribuições que compõem o poder de polícia atribuído a 

CVM pela União, poder este que, por meio dos incisos do art. 9º, poderá ser exercido 

amplamente, inclusive em relação a indivíduos que não participam do mercado de capitais. 

Todavia, é importante salientar que as requisições e intimações devem estar amparadas pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo, assim, a devida justificativa para seu 

requerimento.  

 No caso a SPS (a) não obter provas suficientes para formular a acusação, (b) convencer-

se da inexistência da infração ou da ocorrência de extinção da punibilidade; ou (c) verificar a 

pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da ameaça ou da lesão ao bem jurídico 

tutelado e a possibilidade de utilização de outros instrumentos ou medidas de supervisão que 

julgar mais efetivos; deverá propor à Superintendência Geral o arquivamento do inquérito 

administrativo (art. 12). A manifestação da SPS no sentido do arquivamento do inquérito poderá 

ocorrer antes ou após a oitiva prévia do acusado, o qual será devidamente intimado da decisão 

que determinou o arquivamento. 

                                                   
72 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 
Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 189. 
73 Ibid, Idem. 
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 Por outro lado, na hipótese de, no decorrer do inquérito, serem apurados os indícios 

suficientes quanto à autoria e materialidade da infração, a SPS elaborará a peça de acusação, 

seguindo as formalidades constantes no art. 6º, que trata do Termo de Acusação. 

 Antes da instauração do PAS, que se dará com a citação dos acusados, a Procuradoria 

Federal Especializada (PFE) emitirá um parecer sobre o Termo de Acusação, com a finalidade 

de averiguar se houve a manifestação prévia, nos termos do art. 5º; se foram observadas as 

formalidades do art. 6º; e se o rito adotado é adequado em relação à conduta praticada. Todavia, 

a Superintendência poderá ou não considerar as conclusões constantes no parecer, devendo 

justificar a não adoção das providências ali recomendadas. O parecer não será obrigatório 

quando o rito for simplificado e as Superintendências poderão, se julgarem necessário, solicitar 

à PFE assessoramento jurídico ainda na fase de instrução. 

 Cumpre mencionar que, com a Instrução CVM n° 607/2019, a PFE perdeu poderes em 

relação à fase pré-sancionadora, quando comparada a sua atuação na vigência do regime 

anterior. Até a concretização do marco regulatório do PAS, a PFE era competente para conduzir 

os inquéritos administrativos conjuntamente às Superintendências, ocasião em que ambas as 

instituições elaboravam o Relatório, documento similar à Peça de Acusação. Atualmente, a PFE 

manteve a atribuição que já possuía para emitir parecer sobre o Termo de Acusação, todavia, 

com o adendo de que as Superintendências poderão desconsiderar as providências indicadas 

pelo órgão. 

 A atuação conjunta do Ministério Público com a CVM é de importância sumular à 

apuração das infrações cometidas contra o mercado de capitais, tanto que prevê o art. 13 da 

Instrução CVM n° 607 que a Superintendência Geral deverá comunicar ao MP quando verificar 

a existência de indícios de crimes definidos em lei como ação pública. Esse desempenho em 

parceria entre as duas entidades proporciona ao PAS um inquérito instruído com qualidade, 

bem como tem a intenção de auxiliar no alinhamento do julgamento e das penalidades a serem 

aplicadas ao acusado nas esferas administrativa e penal. Portanto, a inovação trazida pela nova 

Instrução, ao retirar a participação obrigatória da PFE na fase de inquérito, não contribui para 

essa atuação colaborativa, em que pese a complexidade e prejudicialidade dos crimes cometidos 

contra o mercado de capitais.74  

                                                   
74 Por meio do Relatório de Análise da Audiência Pública n° 02/18, ocorrida em 17/06/2019, para tratar acerca da 

minuta da Instrução n° 607, foi levantada discussão acerca da atuação conjunta entre a CVM e a PFE na condução 

e arquivamento dos inquéritos administrativos. A argumentação quanto à retirada da participação obrgatória da 

PFE na fase pré-sancionadora pautou-se na celeridade da atividade fiscalizatória e sancionatória e na 

inexigibilidade de tamanha complexidade na realização do inquérito: “[...] apesar de os inquéritos apresentarem 
atividade investigativa mais sofisticada e maior dilação probatória, a análise do conteúdo dos termos de acusação 

e dos inquéritos não indica que estes possuam necessariamente maior complexidade jurídica que aqueles. Em 
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2.2.3. Processo Administrativo Sancionador 

 

 O processo administrativo sancionador considerar-se-á instaurado a partir da citação do 

réu para a apresentação da defesa, esta que será pautada nas alegações da Peça ou Termo de 

Acusação formulado pela Superintendência. Caso não apresente a defesa, o acusado será 

considerado revel. Todavia, em proteção ao direito à presunção de inocência, a sua ausência 

não importará em confissão quanto à matéria de fato e não tornará incontroversas as alegações 

da acusação. 

 O prazo para apresentação da defesa é de 30 dias, contados da citação. Além disso, até 

o término deste prazo, o acusado poderá manifestar sua intenção de firmar termo de 

compromisso, hipótese em que, ainda assim, deverá apresentar a sua defesa dentro deste mesmo 

prazo de 30 dias. 

 Apresentada a defesa, ou decorrido o prazo para fazê-lo, o Colegiado realizará sorteio 

para a definição do relator. Havendo mais de um acusado, na hipótese de todos manifestarem a 

intenção de celebrar termo de compromisso, o processo ficará suspenso até a apreciação do 

parecer do Comitê de Termo de Compromisso pelo Colegiado. 

 Importante ressaltar que, com a designação do relator, inicia-se o prazo de 30 dias para 

a manifestação técnica complementar a ser realizada pela Superintência. Caso o faça, será 

concedido à defesa o mesmo prazo para apresentação de tréplica. 

 Partindo à fase de julgamento, o PAS será julgado pelo Colegiado, em sessão pública, 

convocada com pelo menos 15 dias de antecedência. Ao representante legal do réu será 

concedido o prazo máximo de 15 minutos, prorrogáveis pelo mesmo período, para sustentação 

oral da defesa. Além disso, a PFE também poderá se manifestar oralmente, se desejar, hipótese 

em que a parte ré terá o direito de tréplica. 

Cada membro do Colegiado terá direito a um voto e, caso haja a necessidade de 

                                                   
verdade, a experiência demonstra que precedentes jurídicos relevantes e debates fático probatórios profundos tem 

se realizado por meio de termos de acusação. Nesse contexto, a CVM entende ser oportuna a reestruturação da 

atividade da PFE a fim de fortalecer sua atuação no assessoramento jurídico e controle da legalidade sobre toda a 

atuação sancionadora da Autarquia. No âmbito desta instrução, sem prejuízo das medidas administrativas 

respectivas, essa alteração representou, por um lado, a exclusão da PFE como órgão administrativo responsável 

pela condução material de inquéritos. Por outro lado, registrou-se que o não acolhimento do entendimento jurídico 

constante do parecer jurídico da PFE deverá ser expressamente motivado. Além disso, a instrução prevê que o 

Colegiado da CVM, ouvida a PFE, poderá aprovar manuais e procedimentos destinados à uniformização e ao 

aprimoramento formal de atos processuais da fase de investigação” (RIO DE JANEIRO (Cidade), CVM. Processo 

CVM SEI nº19957.006565/2017-86. Audiência Pública SDM n° 02/2018. Minuta de instrução que institui novo 

marco sobre o rito dos procedimentos relativos à atuação sancionadora no âmbito da Comissão de Valores 

Mobiliários. Realização em 17/06/2019, pp. 26-27. Disponível em: < http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/ 
cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2018/sdm0218Relatorio_de_analise.pdf>. Acesso em 05 abr. 2021). 
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discussão acerca de pontos controversos do processo, poderão se retirar da sessão para exame 

ou até mesmo decidir pela suspensão do julgamento. A decisão tomada será a de maioria dos 

votos, prevalescendo a posição mais favorável ao acusado na hipótese de empate. 

O Colegiado, então, por meio do relator do processo, tomará a decisão, a qual deverá 

ser devidamente fundamentada. Sendo de caráter absolutória ou sancionadora, conterá o 

relatório do processo, os fundamentos, a conclusão e as penalidades aplicadas, se for o caso.75 

Da decisão condenatória do Colegiado caberá recurso no prazo de 30 dias corridos, 

contados da intimação da decisão. Decorrido este prazo, o PAS transitará em julgado. 

Todavia, havendo interposição de recurso pelo acusado, este será direcionado ao 

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, órgão colegiado, de caráter permanente, 

integrante do Ministério da Economia. Com o julgamento do recurso, o PAS então transitará 

em julgado, tendo em vista que o CRSFN atua como última instância administrativa. 

Expostos os termos do rito ordinário, partir-se-á à análise do rito sumário. 

A seção IX do capítulo III da Instrução CVM n° 607 vai disciplinar o Processo 

Administrativo Sancionador de Rito Simplificado, em seus arts. 73 a 79. O rito sumário, 

portanto, será aplicável às infrações previstas no Anexo 73 da mesma Instrução. Tratam-se de 

violações de caráter mais objetivo, consideradas de menor potencial ofensivo, não exigindo, 

portanto, dilação probatória ordinária.76 

As distinções entre ritos ordinário e sumário serão evidenciadas somente no próprio 

PAS (stricto sensu), uma vez que a fase de inquérito obedecerá ao procedimento do rito 

ordinário. Além disso, as normas de rito ordinário serão subsidiariamente aplicáveis ao rito 

simplificado quanto ao PAS stricto sensu. 

Com a apresentação da defesa pelo acusado ou caso se esgote o prazo para fazê-lo, a 

Superintendência elaborará o relatório, o qual deverá conter o resumo da acusação e da defesa, 

o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo, e a análise da 

Superintendência sobre os argumentos da defesa e da procedência da acusação, nos termos do 

art. 74 da Instrução CVM n° 607/2019. 

O réu, então, será intimado para apresentação da sua defesa, que deverá se pautar 

especificamente em relação ao relatório, no prazo de 15 dias. Havendo ou não a sua 

manifestação, o processo seguirá para a fase de designação do relator. 

A partir desse momento, o procedimento retorna ao trâmite do rito ordinário. 

                                                   
75 ALVES. Luciana Silva et all. A CVM e o Exercício do Poder de Polícia no Mercado de Capitais. In  COMISSÃO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS. Direito do Mercado de Valores Mobiliários. Rio de Janeiro: CVM, 2017, p. 119. 
76 Idem, p. 114. 
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Quanto ao julgamento, o relator deverá convocá-lo no prazo máximo de 120 dias após 

a distribuição do processo. Outrossim, a decisão do Colegiado poderá ter um caráter mais 

simples, devendo conter, no mínimo, o relatório – que poderá ser aquele elaborado pela 

Superintendência -, a conclusão e as penalidades aplicadas, se for o caso. 

  

2.2.4. Sanções administrativas e a aplicação ao insider trading 

 

 As sanções administrativas estão disciplinadas no art. 11 da Lei 6.385/1976 e se 

destinam à coibição aos atos ilegais constantes na própria Lei 6.385/1976, nos dispositivos 

normativos do ente regulador e nas demais normas que seja da sua competência fiscalizar. O 

artigo traz, em seus incisos, diferentes penalidades aplicáveis às condenações em sede de PAS, 

as quais são dotadas de diferentes níveis aflitivos. 

 Nesse sentido, cumpre ressaltar que, tratando-se do campo administrativo, a tipicidade 

não possui a mesma rigidez do que no campo penal, ou seja, não haverá uma correlação direta 

cada conduta e a sanção aplicável.77 O regime jurídico do mercado de capitais abrange diversas 

possibilidades de práticas incompatíveis com a sua funcionalidade, razão pela qual seria 

trabalho ardoroso ao legislador criar um rol exaustivo de condutas e respectivas penalidades. 

Portanto, caberá à autoridade administrativa uma maior flexibilidade ao determinar a sanção, 

que deverá obedecer às hipóteses legais, de acordo com o caso concreto.  

 A decisão do julgador deverá se pautar nos objetivos a serem alcançados pela CVM, 

como entidade reguladora e fiscalizadora do mercado, ou seja, os aspectos preventivos e 

repressivos deverão ser atingidos por via da penalização. O Colegiado, ao tomar sua decisão, 

nortear-se-á pelas regras de dosimetria da pena dispostas na seção VII do capítulo III da 

Instrução CVM n° 607/2019, bem como pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

 Conforme já disposto, critérios como o grau de reprovabilidade da conduta, a 

expressividade dos valores envolvidos e dos prejuízos causados, dentre os demais aspectos 

previstos nos incisos do §1º, art. 4º da mesma Instrução deverão ser observados. Ainda que os 

critérios elencados no §1º se refiram à fase pré-sancionadora do PAS, claramente comporão 

também a decisão do Colegiado, que será devidamente fundamentada com as razões da sanção 

escolhida e sua correlação com a conduta reprimida, nos termos do art. 56 da mesma norma. 

 Na seção que versa sobre a dosimetria das penas, a Instrução n° 607 se atenta à regulação 

do conteúdo constante da Lei 6.385/1976, replicando-o e suprindo eventuais lacunas, na medida 
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em que estabelece os critérios de definição das penas-base, bem como atenuantes, agravantes e 

causas de redução da pena. O art. 60 da Instrução reproduz em seus incisos as sanções 

administrativas aplicáveis, enquanto o 61 trata dos limites máximos à pena de multa. 

 Para fins de determinação da melhor sanção aplicável ao caso concreto, o julgador 

deverá analisar o nível aflitivo da prática, a qual poderá ser considerada infração grave, média 

ou de menor complexidade, conforme as determinações dos anexos da Instrução CVM n° 607. 

 Dessa forma, a penalidade de advertência (art. 11, I) se enquadra nas hipóteses de 

condutas de natureza branda, por tratar-se de um meio de repreensão moderado, aplicável aos 

agentes que não tenham condenações anteriores.78 Enquanto isso, a sanção pecuniária, constante 

no inciso II do art. 11, será aplicável a infrações com diferentes graus de lesividade, conforme 

as penas-base determinadas no Anexo 73 da Instrução CVM n° 607, bem como as penas 

máximas elencadas no art. 61 da mesma Instrução e no §1º do art. 11. 

 Infrações de natureza grave serão sancionadas com as penalidades de inabilitação no 

cargo ou para o exercício de atividades no mercado (art. 11, IV e VI), suspensão da autorização 

ou registro no exercício da atividade (art. 11, V) ou até mesmo com proibição temporária quanto 

à prática de determinadas atividades ou operações no mercado (art. 11, VII e VIII).79 

 O Anexo n° 64 da Instrução CVM n° 607 classifica o insider trading como infração 

grave, ensejando, portanto, a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art. 

11 da Lei 6.385/1976, bem como a determinação de multas, as quais poderão ser aplicadas em 

conjunto ou separadamente, com a finalidade de coibir a conduta e restaurar o equilíbrio do 

mercado.80 

 Neste diapasão, a sanção pecuniária não se limitará ao dano provocado ou ao lucro 

adquirido pelo agente em razão da conduta. A gravidade da infração, considerado o interesse 

público protegido, a equidade informacional buscada e a confiabilidade do mercado a ser 

restaurada, fundamentos por mais de uma vez abordados no decorrer deste trabalho, implicam 

nas necessárias funções aflitiva e pedagógica a serem consideradas quando da aplicação das 

multas, sempre em consideração às determinações normativas, no que tange aos limites mínimo 

                                                   
78 ALVES. Luciana Silva et all. A CVM e o Exercício do Poder de Polícia no Mercado de Capitais. In  COMISSÃO 

DE VALORES MOBILIÁRIOS. Direito do Mercado de Valores Mobiliários. Rio de Janeiro: CVM, 2017, p. 121. 
79 A CVM distingue a suspensão da inabilitação da seguinte forma: “Enquanto a suspensão do exercício do cargo 

de administrador ou conselheiro fiscal é restrita ao exercício de cargo específico ocupado pelo infrator em uma 

determinada entidade que dependa de autorização ou registro na CVM, a inabilitação temporária, até o máximo 

de 20 (vinte) anos, dirige-se igualmente a esses cargos em toda e qualquer entidade que dependa de autorização 

ou registro da autarquia e, portanto, consoante a opinião ‘a sua destituição da totalidade de postos ocupados à 

época do trânsito em julgado administrativo da decisão punitiva’”(Idem, p. 123). 
80 MACIEL, Karina Teresa da Silva. MARTIN, Antônio. Efetividade da Repressão ao Insider Trading. Separata 

de: Revista de Direito Empresarial (REDE), São Paulo: Imprenta, v. 2, n. 3, p. 149–176, maio/jun., 2014, p. 162. 
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e máximo.81 

 

2.3. TERMOS DE COMPROMISSO E OUTROS ACORDOS SUBSTITUTIVOS NA SEARA 

DO MERCADO DE CAPITAIS 

 

 O termo de compromisso (TC) se apresenta como uma alternativa consensual para a 

solução de litígios administrativos.82 Conforme colocam Vinicius Chaves e Abel Soares, trata-

se de intrumento regulatório (acordo substitutivo) que pode ser até mesmo compreendido como 

um negócio jurídico, uma vez que possui aspectos combinados de uma transação civil e de um 

ato administrativo discricionário.8384 

 Pode, portanto, ser definido como um acordo substitutivo celebrado entre a CVM e o 

acusado, ou investigado, em processo administrativo sancionador. Neste documento, o agente 

se obriga a cessar a prática da conduta lesiva ao mercado e corrigir irregularidades desta 

decorrentes. Durante o período do cumprimento, o PAS fica suspenso, sendo extinto sem 

resolução quando da conclusão dos termos.85 

 Inspirado no consent degree norte-americano, instrumento bastante utilizado pela SEC, 

assim como no termo de compromisso, não implica na confissão e o acusado se propõe a não 

cometer mais a prática infracional em questão. Todavia, ao contrário do que ocorre no direito 

administrativo brasileiro, o consent degree deve ser homologado judicialmente.86 

 No Brasil, o termo de compromisso surge com a Reforma do Estado, após a crise do 

bem-estar social. A Reforma tinha como objetivo a desburocratização do Poder Público, razão 

pela qual visava ampliar a oferta de ações das empresas inclusas no programa e, 

consequentemente,  distribuir as propriedades dessas títulos entre agentes do mercado. Nesse 

sentido, buscava-se uma menor intervenção estatal na economia, em consonância ao art. 174 

da Constituição da República, por meio de um sistema administrativo gerencial, pautado 

                                                   
81 MACIEL, Karina Teresa da Silva. MARTIN, Antônio. Efetividade da Repressão ao Insider Trading. Separata 

de: Revista de Direito Empresarial (REDE), São Paulo: Imprenta, v. 2, n. 3, p. 149–176, maio/jun., 2014, p. 162. 
82 ALVES. Luciana Silva et all. A CVM e o Exercício do Poder de Polícia no Mercado de Capitais. In  COMISSÃO 

DE VALORES MOBILIÁRIOS. Direito do Mercado de Valores Mobiliários. Rio de Janeiro: CVM, 2017, p. 131. 
83 CHAVES, Vinicius Figueiredo Chaves. SOARES, Abel Rafael. Análise Crítica da Aplicação do Termo de 

Compromisso como Instrumento Regulatório do Mercado de Capitais. Revista do Direito Público. Londrina, v.11, 

n.1, p.61-84, jan/abr.2016, p. 74. 
84 Ato administrativo discricionário é aquele em que a Administração possui poder de decisão, ou mesmo 

avaliação. O legislador confere à Administração esse poder de decisão, dentro dos termos legais, tendo em vista 

que a norma não é capaz de delimitar todas as possibilidades para resolução de determinada questão. 
85 ALVES. Luciana Silva et all. A CVM e o Exercício do Poder de Polícia no Mercado de Capitais. In  COMISSÃO 

DE VALORES MOBILIÁRIOS. Direito do Mercado de Valores Mobiliários. Rio de Janeiro: CVM, 2017, p. 131. 
86 WELLISCH, Julya Sotto Mayor; SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. O termo de compromisso no âmbito do 

mercado de valores mobiliários. Belo Horizonte: Fórum, v. 53, 2009, p. 1. 
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principalmente na eficiência.87 

 A Lei 9.547/97 acrescentou os parágrafos 5º a 8º e 10 ao art. 11 da Lei 6.385/1976, 

instituindo, assim, o termo de compromisso como alternativa consensual para a solução de 

litígios administrativos, os quais, até então, tinham como único remédio possível a instauração 

do PAS. 

 Importante ressaltar que, ao longo da história, o dispositivo em questão passou por 

modificações impostas pela Lei 9.873/1999, pelo Decreto n° 355/2001 e, atualmente, sua mais 

recente redação entrou em vigor com a Lei 13.506/2017. 

 Neste diapasão, quanto à natureza jurídica do termo de compromisso, ganha destaque o 

tema da consensualidade no direito administrativo, bastante trabalhado na dissertação de 

Juliana Bonacorsi de Palma. A consensualidade passa a ser debatida com mais afinco após a 

Constituição de 1988 (a qual surge com um viés mais democrático) e se compõe por três fatores 

principais de maior concordância entre as doutrinas: a democracia substantiva, a 

contratualização e a eficiência.88 

 A democracia substantiva será pautada justamente em um caráter mais participativo dos 

cidadãos nas decisões administrativas. Deste modo, essa participação enseja a celebração de 

acordos administrativos como uma forma de consensualidade entre Poder Público (no caso 

deste estudo, representado pela CVM, na forma de agente descentralizado quanto à atribuição 

conferida à União) e indivíduos. Além disso, a contratualização, como outra faceta da 

consensualidade, pautar-se-á na resolução via contrato administrativo, em detrimento de 

intervenções estatais diretas ou das manifestações de autoridade da Administração.89-90 Por fim, 

a eficiência promove o alcance dos objetivos do Estado por vias menos incisivas, com menores 

gastos e resultados que buscam maior efetividade. 

 Palma, ao tratar do tema da eficiência, menciona, inclusive, a importância da análise da 

efetividade da aplicabilidade dos intrumentos consensuais na seara administrativa de acordo 
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DE VALORES MOBILIÁRIOS. Direito do Mercado de Valores Mobiliários. Rio de Janeiro: CVM, 2017, p. 134. 
88 PALMA, Juliana Bonacorsi de Palma. Atuação Administrativa Consensual: Estudo dos acordos substitutivos 

no processo administrativo sancionador. São Paulo, 2010. 332 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de São 
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89 Idem, p. 83. 
90 Dispõem Chaves e Soares quanto ao termo de compromisso: “[...] cabe à CVM aceitar os termos propostos, 

recusar ou ainda discutir melhorias, opções estas típicas dos agentes que se dispõem a celebrar negócios jurídicos, 

mas sem necessidade de aprovação judicial de eventual compromisso celebrado” (CHAVES. Vinicius Figueiredo 

Chaves. SOARES, Abel Rafael. Análise Crítica da Aplicação do Termo de Compromisso como Instrumento 
Regulatório do Mercado de Capitais. Revista do Direito Público. Londrina, v.11, n.1, p.61-84, jan/abr. 2016, p. 
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com as suas especificidades. Apresenta crítica, portanto, da eficiência atrelada somente como 

“elogio ao consenso”91. Dito isso, evidencia-se, aqui, o foco do presente trabalho, em traçar 

aspectos referentes à efetividade dos processos administrativos sancionadores e termos de 

compromisso celebrados pela CVM, nos casos de insider trading, conforme análises práticas 

as quais comporão o próximo capítulo, com o fim de obter conclusões mais palpáveis em 

relação a esse tipo de acordo substitutivo. 

 Portanto, o instrumento do termo de compromisso, bem como outros acordos 

substitutivos como o termo de ajustamento de conduta e a desapropriação amigável, é 

vislumbrado pela autora como de natureza jurídica pertinente ao entendimento da 

consensualidade, por tratar-se de acordo de vontade a se realizar entre o particular e a 

Administração Pública, e também forma subtituição de sanções administrativas. 

 Conforme dispõe o art. 11 da Lei 6.385/1976, em seu parágrafo 5º, o investigado, ao 

celebrar o termo de compromisso, deverá se obrigar a: a) cessar a prática de atividades ou atos 

considerados ilícitos pela CVM; e b) corrigir as irregularidades apontadas, inclusive 

indenizando os prejuízos. 

 Quanto ao primeiro requisito, caso a conduta seja composta por um único ato, não há 

que se falar em continuidade da ação, portanto, o requisito já se considera cumprido. 

Obviamente, não será possível cessar o que não existe92. 

 Em relação ao segundo requisito, algumas possíveis situações merecem ser destacadas. 

 Caso o prejuízo seja concreto e individualizado, isto é, seja quantificável em relação a 

um ou mais investidores lesados, a aceitação da proposta do termo de compromisso pela CVM 

fica condicionada ao comprometimento do agente em reparar tais danos por via da 

indenização.93 

 Ainda que os prejudicados não possam ser facilmente identificados, , o art. 85, §2º da 

Instrução CVM n° 607/2019 prevê a notificação dos investidores, por meio de editais, “para o 

fim de sua identificação e quantificação dos valores individuais a serem pagos por via da 

indenização”. Importante mencionar, todavia, que essa reparação não obsta o pagamento em 

decorrência da condenação em esfera cível, uma vez que, nos termos do art. 5º, inciso XXXV 
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da Constituição da República, as ações individuais ainda podem ser ajuizadas com respaldo no 

princípio do acesso à justiça. 

 Entretanto, tendo em vista que a maioria dos casos de ilícitos praticados contra o 

mercado de valores mobiliários envolve interesses supraindividuais, os prejuízos causados não 

podem ser individualizados. Conforme já exposto neste trabalho, para os casos de insider 

trading, por exemplo, verifica-se grave lesão à confiabilidade e equidade informacional no 

mercado, razão pela qual, portanto, o ilícito passa a envolver questões de interesse público. 

 Nessas circunstâncias, a jurisprudência vem se direcionando no sentido da reparação 

por meio de medidas diretamente relacionadas os mercado como um todo, ou até mesmo 

indiretamente, à entidade autárquica que é a CVM, a qual possui como norteadores os objetivos 

de promover a expansão e eficiência desse mercado94: 

  

Nas hipóteses de danos à integridade, transparência e confiabilidade do mercado, a 

CVM vem entendendo que a obrigação assumida pelo compromitente deve ser 
suficiente para desestimular a prática de infrações semelhantes pelos 

acusados/investigados e demais participantes do mercado. Para esse propósito, o 

Colegiado da CVM procura’balizar suas decisões em entendimentos construídos em 

precedentes análogos.95 

  

  O art. 9º, §4º da Lei 6.385/1976 prevê que as penalidades a serem aplicadas contra as 

práticas nocivas ao mercado mobiliário devem focar em efeitos educativo e preventivo em 

relação aos seus participantes. Ao termo de compromisso, portanto, aplica-se o disposto neste 

dispositivo na medida em que a sua celebração não pode passar uma percepção ao restante dos 

agentes  do mercado no sentido da impunibilidade da ação.96 

 Até 2019, o procedimento a ser seguido quanto à celebração do termo de compromissso 

era disciplinado pela Deliberação CVM n° 390/2001. A Instrução CVM n° 607, ao unificar 

diversas normas administrativas esparsas que tratavam do PAS, revogou a Deliberação n° 390 

e passou a versar sobre o TC em seus arts. 80 a 91. 

 Nesse sentido, importante aspecto que sofreu alteração com o novo regime é a questão 

do cabimento do termo de compromisso. O art. 1º, §1º da Deliberação CVM n° 390/2001 

vedava a utilização do instrumento consensual nos processos relativos a infrações previstas na 

Lei 9.613/1998 (Lei da Lavagem de Dinheiro), todavia, essa disposição já não aparece no texto 

da Instrução CVM nº 607, caracterizando, assim, uma ampliação na aplicação do instrumento 
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consensual.97 

 Dessa forma, tratando-se de infração administrativa contra o mercado de capitais, 

prevista na Lei 6.385/1976 ou outra norma que seja de competência da CVM fiscalizar, o 

acusado poderá propor a celebração do termo de compromisso, na forma e prazos estabelecidos 

legalmente.98 

 Conforme dispõe o art. 81 da Instrução CVM nº 607, a celebração do termo de 

compromisso não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem em reconhecimento de 

ilicitude da conduta analisada, sendo essa uma das maiores vantagens trazidas pela 

consensualidade ao investigado ou acusado. 

 O prazo para que o agente manifeste a intenção em celebrar o termo de compromisso é 

até o término do prazo para apresentação de sua defesa, sem prejuízo da apresentação desta 

última, nos termos do art. 82. Desta forma, o entendimento é no sentido de que o instrumento 

consensual poderá ser efetivamente celebrado em qualquer fase do PAS, ocorrendo a preclusão 

somente com a decisão administrativa de primeira instância.99 Nesse sentido, o parágrafo 

segundo do mesmo artigo autoriza a apresentação da proposta de celebração do termo de 

compromisso também na fase pré-sancionadora, de investigação preliminar. Outrossim, tendo 

em vista que a intenção será demonstrada até o término do prazo para apresentação da defesa, 

a proposta completa deverá ser apresentada no máximo 30 dias após a apresentação da defesa. 

 Caso a proposta seja apresentada na fase pré-sancionadora, esta será encaminhada à 

Superintendência responsável pela apuração da conduta. Por outro lado, caso seja apresentada 

após a citação do acusado, será direcionada ao Comitê de Termo de Compromisso (CTC). 

 O Comitê de Termo de Compromisso foi criado pela Deliberação nº 486/2005, revogado 

pela Instrução CVM n° 2/2020. Anteriormente a sua publicação, a proposta do termo de 

compromisso era direcionada ao Colegiado diretamente.100 Atualmente, sua atuação está 

disciplinada na Instrução CVM n° 607/2019, enquanto sua composição e funcionamento são 

determinados pela Portaria CVM/PTE n° 71/2005. É composto pelos titulares de cinco 

                                                   
97 Considerando que a Instrução CVM n° 607/2019 revogou todo o texto da Deliberação n° 390/2001, entendeu-
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competência para determinar as hipóteses de aplicação do instrumento consensual, determinou a ampliação do seu 

cabimento, nos termos do art. 1º da Instrução CVM n° 607/2019. 
98 Dispõe o art. 80 da Instrução CVM nº 607: “O termo de compromisso será celebrado nos casos, na forma e para 

as finalidades previstas na Lei 6.385/1976. 
99 WELLISCH, Julya Sotto Mayor; SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. O termo de compromisso no âmbito do 
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superintendências da CVM e pelo titular da PFE-CVM, sendo que este último não possui direito 

ao voto. Em relação a atuação do comitê, destaca-se a fala de Alexandre Pinheiro, Fábio Medina 

e Julia Sotto: 

 

[...], muito embora a decisão final compita ao Colegiado, existe todo um trabalho 

prévio e de cunho opinativo que, além de facilitar o procedimento e agregar-lhe valor, 

busca imprimir maior uniformidade e previsibilidade na perspectiva dos 
administrados, por meio de opiniões coerentes, aderentes a precedentes do Colegiado 

e cada vez mais técnicas e apuradas. Por outro lado, zela-se para que o administrado 

não tenha condições de antever a exata contrapartida que lhe será exigida no caso de 

incorrer em desvio de conduta e, eventualmente, tentar arbitrar com o instituto do 

ajuste. O comitê vai se adaptar às peculiaridades do caso concreto e pode exigir algo 

válido apenas para aquela situação específica.101 

 

 A atuação da CTC, portanto, é trabalho essencial na celebração dos termos de 

compromisso na medida em que o intrumento consensual não pode adquirir um caráter de 

impunibilidade. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta submetida à analise, o Comitê 

elaborará parecer sobre a oportunidade e conveniência na celebração do compromisso, bem 

como sobre a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao 

Conselho sua rejeição ou aceitação (art. 83 da Instrução CVM n° 607). Ademais, o CTC poderá 

até mesmo negociar com o proponente do acordo sobre as condições propostas antes da 

elaboração do parecer, fator significativo à carcaterização da consensualidade do intrumento 

em questão. 

 O Comitê terá o prazo de 30 dias para se manifestar sobre a proposta do termo de 

compromisso. No casos em que houver negociação, esta deverá ser concluída em até 120 dias, 

com o aditamento da proposta pelo acusado/investigado. 

 O art. 84 da Instrução CVM nº 607 inovou ao tratar de uma exceção ao prazo para 

manifestação da intenção de celebrar o termo de compromisso quando houver oferta de 

indenização integral dos prejudicados pela conduta ilícita ou modificação da situação de fato 

existente quando do término do prazo. Neste caso, a proposta será analisada pelo Diretor 

Relator. 

 Verifica-se que este novo dispositivo surge em conformidade com um dos objetivos da 

CVM, que é justamente a proteção do investidor, nos termos do art. 4º, inciso IV da Lei 

6.385/1976, bem como compactua com um dos critérios de avaliação da relevância da conduta 

ou baixa expressividade da ameaça ou lesão ou bem jurídico: o ressarcimento dos investidores 

lesados (art. 4º, §1º, VIII da Instrução CVM n° 607/2019). 

                                                   
101 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 249-250. 
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 Inclusive, esses agentes lesados poderão ser convocados a se apresentar e informar a 

extensão dos danos sofridos para fim de quantificação da indenização a ser acordada no 

instrumento consensual, nos termos do art. 85, caput e §2º da Instrução CVM n° 607. 

 O Colegiado, ao tomar sua decisão, considerará os parâmetros disciplinados no art. 86 

da mesma Instrução, quais sejam: oportunidade e conveniência na celebração do compromisso, 

a natureza e a gravidade das infrações objetos do processo, os antecedentes dos acusados ou 

investigados ou a sua colaboração e boa-fé nas fases pré-sancionadora ou PAS stricto sensu, 

bem como a efetiva possibilidade de punição no caso concreto. 

 Nesse sentido, é importante destacar que, com o surgimento do instrumento do acordo 

de supervisão, previsto nos arts. 92 a 108 da Instrução CVM n° 607, havendo a proposta de 

termo de compromisso na fase pré-sancionadora, o Colegiado verificará a conveniência de sua 

celebração ou do acordo de supervisão. 

 Com a aprovação do TC, este será lavrado e assinado pelo Presidente da CVM e pelo 

acusado. As condições estabelecidas no instrumento não poderão ser modificadas, a não ser por 

nova decisão do Colegiado, e o seu prazo para cumprimento é improrrogável, excetuando-se os 

casos de motivo superveniente e ininputável ao compromitente. 

 Outrossim, a celebração do termo de compromisso suspende o PAS em curso, pelo 

prazo estipulado para seu cumprimento. Caso seja celebrado na fase pré-sancionadora ou 

mesmo antes disso, a celebração implicará na não instauração do processo administrativo. 

 A Superintendência afeta pela conduta objeto do TC ficará responsável pela fiscalização 

quando ao seu cumprimento, ou mesmo outra a ser indicada pelo Colegiado. Não sendo 

cumpridas as condições acordadas de forma integral e adequada, o PAS terá o curso retomado, 

sem prejuízo da CVM ajuizar execução face ao acusado. 

 Neste diapasão, a Lei 10.303/2001 concedeu aos termos de compromisso e ajustamento 

de conduta a qualidade de título executivo extrajudicial (art. 11, §7º da Lei 6.385/1976). 

Inclusive, caso o compromisso condicionar o agente ao pagamento de valor pecuniário à CVM, 

a autarquia poderá se valer da execução fiscal, conforme a Lei 6.830/1980. Caso envolva 

obrigações de fazer ou não fazer, reger-se-á pelos termos dos arts. 461, 585, VIII e 632 do 

Código Civil.102 

 Da decisão do Colegiado que rejeita o termo de compromisso não caberá recurso, tendo 

em vista que a discricionariedade quanto à celebração ou não deste caberá à CVM, nos termos 

                                                   
102 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 265. 
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do art. 11, §5º da Lei 6.385/1976103. Conforme já exposto, a celebração do acordo substitutivo 

em questão, na jurisdição brasileira, não necessita de homologação judicial. 

 Por outro lado, havendo a celebração do termo, o STF e o STJ vêm entendendo pela 

interdependência das instâncias quando o fato constituir infração penal e administrativa, 

conforme já visto anteriormente. Fala-se no aproveitamento do intrumento em outras esferas 

do direito (tanto a penal, quanto a cível) não de forma obrigatória, mas como um meio de 

aplicação dos princípios da razoabilidade e concordância entre as áreas: 

 

Note-se, por oportuno, que não se está a afirmar que a solução consensual de um 

litígio administrativo perante a CVM deva, necessariamente, obstar a eventual atuação 
de outros órgãos ou entidades públicos em relação a um mesmo fato. O que se 

pretende, na verdade, é reconhecer que o cidadão tem o legítimo direito de esperar 

que o Estado, embora atuando por meio de órgãos distintos, faça-o de maneira 

razoável e proporcional, comunicando entre si, entabulando estratégias conjuntas, 

para chegar a um acordo e um resultado o mais comum possível. Assim, e uma vez 

não tendo a atuação estatal se desenvolvido de maneira coordenada e harmônica desde 

o início da persecução administrativa ou judicial, impõe-se que a solução consensual 

eventualmente obtida numa esfera seja, ao menos, levada em consideração na outra 

para informar o novo julgamento ou qualquer outra solução final da questão.104 

 

  A CVM, portanto, poderá levar em consideração termo de ajustamento de conduta 

celebrado pelo Ministério Público na apuração da prática de insider trading e vice-versa. 

Ademais, as searas poderão considerar eventuais consent degrees acordados com a congênere 

americana SEC, a fim de proporcionar ao acusado penalidades de acordo com a 

proporcionalidade da conduta cometida e a partir de uma visão mais ampla, interdisciplinar. 

 Dessa forma, o termo de ajustamento de conduta (TAC) é muitas vezes aplicável a 

infrações que atentam contra o mercado de capitais tendo em vista haverem interesses 

supraindividuais envolvidos. Os crimes contra o mercado de valores mobiliários, ao afetarem a 

confiabilidade, equidade e distribuição igualitária de informações entre seus participantes, 

ensejam a instauração de ação civil pública, nos termos da Lei de Ação Civil Pública (Lei 

7.913/1989), conforme já tratado neste capítulo, no item 2.1.3. 

 Por sua vez, o art. 5º, §6º da mesma Lei trata da possibilidade de celebração de 

instrumento consensual em que o agente se compromete ao ajustamento de sua conduta de 

acordo com as normas vigentes, afetas à prática ilegal até então detectada.105 

                                                   
103 CHAVES. Vinicius Figueiredo Chaves. SOARES, Abel Rafael. Análise Crítica da Aplicação do Termo de 

Compromisso como Instrumento Regulatório do Mercado de Capitais. Revista do Direito Público. Londrina, v.11, 

n.1, p.61-84, jan/abr. 2016, p. 74. 
104 SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. OSÓRIO, Fábio Medina. WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de 

Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 259. 
105 A Resolução n° 179 do Conselho Nacional do Ministério Público trata sobre o termo de ajustamento de conduta 
e, assim, dispõe: 

“Art. 1º. O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e 
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 Por fim, a título elucidativo, é importante mencionar o acordo administrativo em 

processo de supervisão, inovação trazida pela Instrução CVM n° 607/2019, em consonância 

com o art. 34 da Lei 13.506/2017, e suas peculiaridades em relação ao termo de compromisso.  

 O acordo de supervisão pode ser definido como um meio também consensual de solução 

de processos administrativos, todavia, implicará ao acusado a confissão da prática de infração 

às normas de fiscalização competente à CVM, com a extinção da ação punitiva ou redução de 

1/3 a 2/3 da penalidade aplicável. O acordo se dará com a efetiva, plena e permanente 

cooperação para a apuração dos fatos, de modo que resulte em utilidade para o PAS, 

principalmente no que tange aos demais envolvidos na ação e na obtenção de informações e 

documentos que comprovem o ilícito cometido. 

 Destaca-se que esse acordo será amparado por sigilo quanto ao histórico da conduta, à 

identidade dos signatários, aos documentos relacionados e às informações específicas até o seu 

julgamento pela CVM. 

 Nesse sentido, o intrumento aproxima-se de uma “delação premiada”, na medida em 

que suas condicionantes implicam em auxílio da aquisição probatório do PAS em questão. 

Além disso, já existia na esfera de atuação do Banco Central do Brasil (BACEN), em relação 

aos processos administrativos de sua competência. 

 

3. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES NOS CASOS DE USO DE 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA – 2015 a 2020 

 

 Os aspectos teóricos acerca do insider trading e do processo administrativo sancionador 

foram abordados de modo a compor o conteúdo basilar deste trabalho, suportando, assim, a 

análise que será realizada a seguir. 

 Conforme versa o título introdutório, os objetivos da monografia são: a) verificar se a 

CVM vem se posicionando de maneira a assegurar que os fatores preventivo e repressivo no 

combate ao uso indevido de informação privilegiada vêm sendo eficientemente alcançados, seja 

por meio do termo de compromisso ou do processo administrativo sancionador; b) identificar 

                                                   
coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com 

natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, 

com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração. [...] 

§ 3º. A celebração do compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público não afasta, 

necessariamente, a eventual responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa, 

automaticamente, no reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos expressamente 
no compromisso.” 
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a existência de padrões resolutórios quanto às decisões administrativas nos casos de insider 

trading. 

 Para tanto, foi verificada a indispensabilidade da análise de dados na obtenção de 

informações e conclusões, tendo em vista o caráter pragmático que envolve os objetivos a serem 

alcançados. Outrossim, diante do limite extensivo do trabalho, foi necessária a definição de um 

corte temporal das decisões a serem analisadas,  determinado como os anos de 2015 a 2020, em 

um total de 6 anos a compor o escopo analítico. 

 Dessa forma, a metodologia de pesquisa utilizada foi a análise documental de conteúdo, 

a qual foi dividida em dois momentos: primeiramente, a fase investigativa, caracterizada pela 

coleta de dados, e posteriormente, o exame (ou análise em sentido estrito), envolvendo a 

descrição e diagnosticação das informações, através da apresentação dos resultados e padrões 

resolutórios encontrados. 

 

3.1. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1.1. Fase Investigativa 

 

 A análise documental do conteúdo iniciou-se a partir da fase investigativa da 

monografia, que se pautou em um objetivo principal dentro do período analisado: a 

identificação dos processos administrativos sancionadores julgados, dos recursos interpostos 

ao CRSFN, dos termos de compromisso celebrados e dos termos de compromisso rejeitados 

pelo Colegiado da CVM. 

 O site da CVM disponibiliza ao acesso público, por meio da sua página na Internet, o 

extrato de todos os julgamentos de PAS realizados pelo Colegiado.106 A busca pode se realizar 

por via da pesquisa por termo e/ou por período.  

O termo engloba quaisquer descrições, conteúdos ou números que envolvam os 

processos julgados, seja através de uma só palavra ou de uma expressão. Dessa forma, a busca 

pode ser afunilada por meio de filtros, os quais detectam os resultados a partir de “todos os 

termos”, “qualquer termo” e a “expressão exata”, de acordo com a quantidade de palavras 

digitadas na barra de pesquisa.107 

                                                   
106 Disponível em: <http://conteudo.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador.html>. Acesso em 22/03/2021. 
107 “Todos os termos”: identifica todos os processos que contenham todas as palavras digitadas na barra de 

pesquisa, estejam conjuntamente dispostas ou não; “Qualquer termo”: identifica todos os processos que contenham 
uma ou mais das palavras digitadas na barra de pesquisa; “Expressão exata”: identifica todos os processos que 

contenham as palavras digitadas na barra de pesquisa, na ordem em que se encontram e conjuntamente. 
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 Com a finalidade de obter acesso a todos os processos administrativos sancionadores 

julgados entre 2015 a 2020, foram utilizados os filtros termo e período. Por meio de palavras-

chave, foram encontrados resultados da forma que segue: 

 

Quadro 1 – Resultados obtidos por meio da busca por PAS nos casos de Insider 

Trading (2015 a 2020) 

Palavra-chave Filtro Resultados 

Insider Trading "todos os termos" 42 

Uso informação privilegiada "todos os termos" 62 

Art. 155 §1º "expressão exata" 23 

 

Considerando os resultados encontrados, estes foram catalogados com a finalidade de 

identificar duplicidades e extratos de julgamentos que mencionavam a conduta de insider 

trading, mas não a tinham como objeto. Preliminarmente, todos os resultados foram 

identificados com o respectivo número do PAS, fator essencial à eliminação daqueles 

duplicados. A partir disso, os documentos foram analisados e separados por objeto, restando 

para análise somente aqueles que julgavam possíveis práticas de insider trading, em um total 

de 33 processos. 

Realizada a listagem dos documentos a serem analisados, partiu-se à coleta dos dados 

necessários à monografia, por meio da utilização de critérios definidos previamente, quais 

sejam: número do processo, ano de instauração, data de julgamento, imputação, base legal, 

discussões importantes, número de acusados e seus nomes, tipo de insider, lucro auferido/perda 

evitada ou valor da operação, condenação ou absolvição, penas aplicadas, parâmetro da multa 

estabelecida e se houve proposta de celebração de termo de compromisso (veja apêndices 1 e 

2). 

Tendo em vista que o escopo envolve processos sancionadores julgados pelo Colegiado, 

pressupõe-se que, em todos os casos analisados, nas hipóteses em que houveram propostas de 

celebração de termo de compromisso, estas foram rejeitadas, considerando que o trâmite do 

procedimento seguiu à fase de julgamento. 

Nesse sentido, foram identificados nos extratos de julgamento dos PAS analisados as 

datas de rejeição de todas as propostas de termo de compromisso realizadas. Uma vez que a 

CVM disponibiliza, em seu site, o conteúdo de todas as atas das reuniões do Colegiado, 

organizadas a partir da data de sua realização108, utilizando-se da data identificada no extrato 

de julgamento, foram coletadas todas as decisões de rejeição do Colegiado quanto às propostas 

                                                   
108 Disponível em: <http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/index.html>. Acesso em 22/03/2021. 
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de celebração de termo de compromisso para os casos analisados, bem como os respectivos 

pareceres do Comitê de Termo de Compromisso, tendo em vista que estes são devidamente 

anexados às decisões de rejeição dos TCs. 

Dos 33 julgamentos de PAS analisados, em 16 casos foram identificadas propostas de 

celebração de termo de compromisso, tendo sido, portanto, extraídos no site da CVM 16 

decisões de rejeição do Colegiado e 16 pareceres do CTC. 

A partir dos documentos extraídos, a coleta dos dados pautou-se somente em dois 

critérios: condições da proposta de celebração de termo de compromisso e motivo da rejeição 

pelo Colegiado e CTC. Estes parâmetros foram adicionados à analise dos PAS julgados, de 

acordo com o número do processo correspondente (veja apêndice 3). 

Ademais, em relação aos 33 processos que compõem o escopo analítico, a partir de 

pesquisa realizada no site do CRSFN, foram identificados em quais destes foram interpostos 

recursos, de maneira a também catalogá-los juntamente à análise dos PAS. 

O CRSFN disponibiliza, em seu site, uma lista correlacionando o número dos recursos 

em trâmite ou julgados pelo próprio órgão com o respectivo número daquele processo em 

primeira instância, para todas as instituições nas quais atua como conselho recursal.109 A partir 

da listagem, foi possível identificar para quais dos PAS julgados foram interpostos recursos e 

o seu respectivo número para consulta. 

Por meio da página de consulta processual, disponível também no site do CRSFN, foram 

identificados, dentre os recursos catalogados, em quais já houve o julgamento em segunda 

instância.110 Nestes casos, foram destacados os números de protocolo dos acórdãos para a 

respectiva extração dessas decisões no diário eletrônico do CRSFN.111 

Para fins da análise com enfoque na monografia, quanto a cada um dos 33 processos 

que compõem o objeto do estudo, foram utilizados os seguintes critérios na coleta dos dados 

em termos de segunda instância: se foi interposto recurso; se sim, qual o número do recurso no 

âmbito do CRSFN, quem foram os recorrentes, se o recurso já foi julgado, se o pedido foi 

provido e, caso tenha sido provido, em quais termos foi provido (veja apêndice 4). 

                                                   
109 Disponível em: 

<https://sei.economia.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_ajuda_exibir_externo.php?id_orgao_acesso_

externo=0>. Acesso em 30/03/2021. 
110 Disponível em: 

<https://sei.economia.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn_md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=proto

colo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0>. Acesso em 

30/03/2021. 
111 Disponível em: 
<https://sei.economia.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_pesquisar&acao_or

igem=publicacao_pesquisar&id_orgao_publicacao=0>. Acesso em 30/03/2021. 
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Por fim, em relação aos termos de compromisso celebrados no período entre 2015 a 

2020, os mesmos foram extraídos por meio do site da CVM, tendo em vista que a autarquia 

disponibiliza em seu conteúdo digital a relação de todos os termos de compromisso celebrados, 

juntamente à decisão que aprovou a sua celebração e o respectivo parecer do Comitê de Termo 

de Compromisso.112 

Através do site foram identificados 649 termos de compromisso celebrados pela CVM, 

distinguidos por número de processo, data de aprovação, data de assinatura, data de publicação, 

compromitentes e data de arquivamento. 

Utilizando como parâmetro a data de assinatura, foram identificados 249 termos de 

compromisso celebrados entre 01/01/2015 e 31/12/2020. Estes termos foram catalogados e 

identificados com o respectivo número, para fins de análise da conduta objeto dos mesmos. 

Dos 249 documentos, foi reconhecido que 32 destes se tratavam acerca de possível 

prática de insider trading, os quais foram selecionados para coleta dos dados, em que foram 

considerados os seguintes critérios: data de celebração, fase do processo em que foi feita a 

proposta, nome dos acusados, base legal, imputação, lucro auferido/perda evitada ou valor da 

operação, condições da proposta, valor a pagar e parâmetro do valor a pagar (veja apêndices 5 

e 6). 

 

3.1.2. Análise, Descrição e Diagnótico 

 

 As informações coletadas na fase investigativa foram catalogadas e trianguladas por 

meio de planilhas, nas quais as linhas identificavam o processo ou termo analisado, enquanto 

as colunas foram distribuídas conforme os critérios de extração de dados, nos termos do exposto 

no subitem anterior (veja os apêndices 1 a 6). 

 Considerando, dentre todos os dados catalogados, aqueles passíveis de informatização 

gráfica, foram escolhidas as determinantes para a elaboração dos gráficos a serem criados, 

como, por exemplo, o ano de instauração do PAS ou celebração do termo, o número de 

indiciados e compromitentes e o número de condenações e absolvições; com a finalidade de 

apresentação de índices demonstrativos. Nesse sentido, foram construídos 18 gráficos, que 

podem ser identificados no trabalho ao longo do item 3.2 ou da lista de quadros e figuras. 

 A partir da elaboração dos gráficos, foi elaborada a segunda fase da análise de conteúdo, 

consistente em resultados e padrões resolutórios identificados. Por meio de dois métodos 

                                                   
112 Disponível em: <http://conteudo.cvm.gov.br/termos_compromisso/index.html>. Acesso em 22/03/2021. 
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analíticos, descritivo e diagnótico, apresentou-se o teor do item 3.2 da monografia. 

 Preliminarmente, a análise descritiva buscou explicitar o conteúdo dos gráficos trazidos 

ao corpo do trabalho, categorizando e clarificando os dados constantes das figuras ao leitor. 

Por outro lado, a análise diagnótica objetivou a formulação de interpretações, de modo 

a demonstrar constatações racionalizadas a partir da revisão do conteúdo. 

 

3.2. RESULTADOS E PADRÕES RESOLUTÓRIOS IDENTIFICADOS 

 

3.2.1. Processos Administrativos Sancionadores Julgados pela CVM – 2015 a 2020 

 

 Conforme já explicitado, durante a fase investigativa da análise de conteúdo, foram 

identificados 33 processos administrativos julgados pela CVM, no período entre 01/01/2015 a 

31/12/2020, envolvendo a prática de insider trading. A partir de uma perspectiva anual, o 

número de processos julgados varia entre 1 a 11 ao ano, com uma média de 5,5 casos ao ano. 

Veja a Figura 1. 

 

Figura 1 

 

 

 Comparando o ano de instauração do processo e o ano de seu julgamento, verificou-se 

uma média de 3,2 anos para julgamento dos processos administrativos sancionadores pela CVM 

nos casos de uso indevido de informação privilegiada (veja apêndice 1).  

Pode-se afirmar que este número indica uma certa morosidade do Colegiado na 
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resolução dos PAS analisados, fator que pode se tornar prejudicial à efetividade da atividade 

sancionadora pela autarquia, tendo em vista a dinamicidade do mercado de valores mobiliários, 

a gravidade da conduta analisada, e até mesmo a determinação do montante de multa a ser pago 

como sanção ao ilícito. 

Outrossim, foram verificados 80 indiciados envolvendo os PAS analisados, os quais 

também foram organizados sob uma perspectiva anual, com uma média de 16 indiciados ao 

ano. Veja abaixo na Figura 2. 

 

Figura 2 

 

 

 Verifica-se que a proporcionalidade de indiciados ao ano acompanha a quantidade de 

processos, de modo que, em 2015 e 2017, ocorreram as maiores quantidades de PAS julgados 

ao ano e, consequentemente, maior número de indiciados julgados perante o Colegiado. 

 É importante destacar a possibilidade de haver mais de um indiciado por processo, tendo 

em vista que poderão existir vários suspeitos de negociarem com base em uma mesma 

informação privilegiada, envolvendo os valores mobiliários de uma mesma companhia. 

Considerando tal perspectiva, dentre os PAS que compõem o objeto da pesquisa, 7 deles 

possuem somente um indiciado, enquanto o restante envolve de 2 até 10 indiciados em um 

mesmo processo. Veja exemplos abaixo: 

 No processo RJ2011/3823, julgado em 09/12/2015, envolvendo a negociação de 

certificados de depósito de valores mobiliários da Laep Investiments Ltd., foram 10 indiciados 

ao total. No processo 25/2010, julgado em 04/07/2017, foram 7 indiciados pelo uso de 
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informação privilegiada na negociação de ações ordinárias de emissão da Aracruz Celulos S.A. 

Ja em 2018, os processos RJ2014/3616 e 26/2010 tiveram 6 indiciados em cada um deles.  

 Dos 80 indiciados nos processos analisados, 41 se tratavam de insiders primários e 39 

de insiders secundários. Portanto, de acordo com a classificação por acesso à informação 

privilegiada, o número de indiciados praticamente se divide. Veja a Figura 3. 

 

Figura 3 

 

 

Partindo à fase de julgamento dos processos analisados, a quantidade de condenações e 

absolvições pode ser visualizada sob duas óticas: individualmente (por indiciado) e por caso 

(processo).  

Verifica-se que, pela perspectiva individual, dos 80 indiciados, exatamente 40 foram 

condenados pela prática de insider trading, enquanto 40 foram absolvidos. As condenações 

foram todas envolvendo o estabelecimento de multa, com base no art. 11, II e §1º da Lei 

6.385/1976, exceto no PAS 19957.000594/2015-72 (“Caso Eike Batista”, sobre o qual se tratará 

mais a frente), em que houve a imposição ao pagamento de multa e à inabilitação temporária 

pelo prazo de 7 anos, com fulcro no art. 11, VI da mesma Lei. Veja a Figura 4. 
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Figura 4 

 

 

 Por outro lado, sob a ótica por caso, dos 33 processos analisados, em 5 deles, 

nos quais havia mais de um indiciado, o julgamento foi no sentido da condenação de alguns 

acusados e absolvição de outros. Em 12 dos processos, o resultado foi somente a condenação, 

enquanto em 16 somente a absolvição, havendo um ou mais indiciados para o mesmo PAS. 

Veja a Figura 5. 

 

Figura 5 

 

 

 Averiguou-se, portanto, que, ainda que as absolvições e condenações tenham se dado 
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individualmente por igual número, ao analisar os resultados dos julgamentos por processo, em 

praticamente 50% dos casos a decisão foi pela condenação dos acusados. Isso se deu 

considerando que, na maioria dos processos em que o Colegiado votou pela absolvição, havia 

um número significativo de indiciados envolvidos. Por exemplo, para o PAS n° RJ2011/3823, 

julgado em 09/12/2015, de 10 indiciados, somente um foi condenado, restando os outros 9 

absolvidos. Já no PAS n° RJ2012/9808, julgado em 18/12/2015, todos os 4 acusados por insider 

trading foram absolvidos. 

Nesse contexto, através da leitura dos extratos de julgamento, nota-se que as decisões 

do Colegiado quanto à absolvição dos indiciados envolvem, na maioria dos casos, a 

insuficiencia de provas. 

Conforme já visto no segundo capítulo, na hipótese de condutas praticadas contra o 

mercado de valores mobiliários, o julgamento no sentido da verificação da prática se pauta na 

existência de provas indiciárias suficientes à condenação, as quais devem se compor por 

indícios sérios, consistentes e convergentes. Desse modo, o Colegiado toma suas decisões 

seguindo esses três parâmetros. Não estando configurados, a decisão é de absolvição do agente. 

Dito isso, a CVM, vem seguindo uma linha de equilíbrio nos julgamentos entre os anos 

de 2015 a 2020 em relação às suas decisões. Dos 6 anos que compõem o escopo do trabalho, 

em 3 houveram mais condenações do que absolvições e nos outros 3 o contrário. Veja abaixo: 

 

Figura 6 

 

  

Dessa forma, verifica-se que a prova indiciária se demonstra como um limite à atuação 
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da CVM na atividade sancionadora contra a prática do insider trading. Em proteção ao princípio 

da presunção de inocência, tal limitação é essencial na existência de dúvida quanto à conduta 

praticada, todavia, a análise deve ser criteriosa por parte dos julgadores, uma vez que a 

gravidade do ilícito do uso indevido de informação privilegiada não permite que a atuação 

sancionadora transpareça aos acusados como uma forma de impunibilidade, considerando as 

funções repressiva e preventiva no combate à conduta. 

Seguindo para as multas pecuniárias aplicadas aos casos de condenação, há alguns 

aspectos identificados a serem abordados. 

 Preliminarmente, foi feito um levantamento considerando o lucro auferido/perda 

evitada em todos os 40 casos de condenação apurados. Todavia, alguns obstáculos foram 

identificados: para o PAS n° RJ2014/1020, não foi evidenciado no extrato de julgamento o 

valor do lucro auferido ou da perda evitada; para o PAS n° RJ2015/5813, quanto a um de seus 

dois acusados, a CVM entendeu que este obteve prejuízo com a operação realizada, no total de 

R$ 2.336,00; por fim, para os PAS n° RJ2017/1858 e RJ2017/863, o extrato de julgamento 

mencionou somente os valores das operações realizadas, sendo estes R$ 106.750,00 e R$ 

227.000,00, respectivamente.  

Com a finalidade de padronizar a análise realizada, para os dois primeiros casos 

mencionados o lucro auferido/perda evitada foi considerado como zero, enquanto nos dois 

últimos casos foram considerados os valores das operações como se lucro auferido fossem. 

Veja a Figura 7. 

 

Figura 7 
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 Ao catalogar os 40 indiciados pelo valor do lucro auferido ou perda evitada, averigou-

se quanto a existência de um caso com significativa discrepância em relação aos demais, em 

que o insider obteve um lucro de R$ 214.602.516,00.  

Trata-se do PAS n° 19957.000594/2015-72, julgado em 27/05/2019, envolvendo o 

empresário Eike Fuhrken Batista quanto à utilização por este de informação privilegiada na 

negociação de ações de emissão da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. e da OGX Brasil 

S.A. (Caso Eike Batista). Ressalte-se que o mesmo empresário ainda foi condenado pelo 

Colegiado em 13/06/2017, no PAS n° RJ2013/13172, pela prática da mesma conduta, na 

qualidade de acionista controlador e presidente do conselho de administração da OSX Brasil 

S.A., na negociação de ações de emissão da OSX (Caso OSX). 

 Ambas as ações obtiveram repercussão geral e trouxeram à tona pautas importantes para 

discussão pelo Colegiado na tomada de sua decisão, principalmente no que tange: ao ilícito do 

insider trading praticado por Presidente do Conselho de Administração e controlador, às 

presunções do art. 13 da Instrução CVM n° 358/2002, à alienação de ações de companhia antes 

da divulgação de fato relevante com viés negativo e à responsabilidade por ato praticado por 

meio de pessoa jurídica.113-114  

Ao analisar o lucro auferido/perda evitada para os outros 38 casos em que houve 

condenação do indiciado, excluídos os dois PAS envolvendo o empresário Eike Batista, o 

gráfico toma outra forma.  

Verifica-se que, na maioria dos casos, o lucro obtido ou perda evitada não ultrapassa a 

faixa de R$ 500.000,00. Entretanto, observa-se também processos em que a operação envolveu 

lucro obtido ou prejuízo evitado entre um até oito e meio milhões de reais. Veja a Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
113 Veja BORBA, Gustavo Tavares. BORBA, Rodrigo Tavares. ALMEIDA, José Gabriel Assis de. Comissão de 

Valores Mobiliários – precedentes comentados. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pp. 319-348. 
114 Para ambos os processos o condenado apresentou recurso perante o CRSFN. O PAS n° 19957.000594/2015-
72 ainda aguarda julgamento. Todavia, quanto ao PAS n° RJ2013/13172, o recorrente teve seu pleito atendido e 

foi absolvido pela prática de insider trading, conforme processo CRSFN n° 10372.100001/2018-16. 
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Figura 8 

 

 

 Neste diapasão, evidencia-se a importância do combate à prática de insider trading no 

Brasil, considerando que, entre os anos de 2015 a 2020, nas 40 condenações por parte do 

Colegiado da CVM, foi apurado o total de R$ 262.300.743,46 nas operações envolvendo as 

condenações impostas aos agentes do mercado como sanção ao ilícito cometido; ou R$ 

31.191.613,46, se desconsiderados os casos Eike Bastista e OSX. Ressalte-se ainda que não 

foram considerados os casos em que o Colegiado decidiu pela absolvição do acusado, tendo em 

vista que a prova indiciária não foi suficiente à comprovação da autoria. Do contrário, este 

número seria ainda maior. 

 Em relação ao valor das multas aplicadas às 40 condenações analisadas, identificou-se 

que, quanto a 11 condenados, o montante da multa foi estabelecido com base na jurisprudência 

do Colegiado, nos termos do art. 11, §1º, I da Lei 6.385/1976. Ainda que a referida norma 

disponha que o valor pecuniário a ser aplicado pela CVM seja de, no máximo, R$ 

50.000.000,00, o Colegiado vem adotando, aos casos de insider trading, a aplicação de multa 

entre 100 a 200 mil reais por operação realizada.  

 Outrossim, tratando-se das outras 29 condenações, o Colegiado calculou a multa 

conforme o art. 11, §1º, II da Lei 6.385/1976.  

Importante destacar que, ainda que o art. 11 determine como limite máximo o 

equivalente a três vezes o lucro auferido ou perda evitada na operação realizada, o Colegiado 

adotou, na maioria das condenações, a proporcionalidade de duas vezes o lucro auferido/perda 

evitada no estabelecimento da multa.Veja a Figura 9. 
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Figura 9 

 

 

 Nesse sentido, para as 40 condenações analisadas, atentando à nocividade do uso 

indevido de informação privilegiada contra o mercado de capitais, pode-se afirmar que a CVM 

seguiu um parâmetro significativamente baixo quanto à determinação do valor a ser pago à 

título de penalização face à conduta praticada. 

 Quando se trata do aspecto da impunibilidade, o valor a ser determinado pelo Colegiado 

ao agente do mercado como multa pela prática do insider trading deve levar em consideração 

as funções repressiva e preventiva no exercício da atividade sancionadora de competência da 

CVM. Uma vez que, conforme já demonstrado, a prática do ilícito tem um impacto relevante 

em termos de valores envolvidos nas operações realizadas no mercado de valores mobiliários 

(R$ 262 milhões entre 2015 a 2020), as penalidades a serem atribuídas aos insiders não podem 

transparecer ao restante dos investidores como irrelevantes em contraposição à vantagem obtida 

ou prejuízo evitado. Caso contrário, a confiabilidade do mercado poderá se ver abalada. 

 Seguindo para as propostas de termo de compromisso apresentadas no decorrer dos PAS 

analisados, estas totalizam 16 casos, nos quais a proposição foi realizada por um ou mais 

acusados, individualmente ou em conjunto. Somente no PAS n° 26/2010, quanto ao acusado 

José de Jesus Afonso, houve aceitação da CVM para a celebração do termo de compromisso.  

Ressalte-se que, o indiciado em questão, inclusive, não foi considerado, para fins de 

pesquisa, entre os 80 agentes analisados quanto aos PAS julgados, tendo em vista que sua 

conduta não foi levada a fase resolutória. 

Dessa forma, excluída a exceção, para todas as propostas de termo de compromisso 

realizadas, o Colegiado se manifestou no sentido da rejeição.  
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Analisando os 16 pareceres do CTC e as 16 decisões do Colegiado envolvidas, em 

apenas um processo houve divergência entre opiniões do Comitê e do Colegiado, hipótese em 

que o primeiro opinou pela aceitação da proposta e a decisão foi no sentido da rejeição.  Há, 

portanto, uma estabilidade e até mesmo uma deferência do Colegiado em relação às opiniões 

do CTC, garantindo, assim, sua funcionalidade, nos termos do art. 83, caput e parágrafos da 

Instrução CVM n° 607/2019. 

 Ademais, verificou-se que, em todas as decisões que rejeitaram a celebração de termo 

de compromisso, a fundamentação dos julgadores foi em razão de ser a proposta inconveniente 

e inoportuna, diante da gravidade e da natureza da acusação imputada. Nota-se também uma 

tentativa do CTC em negociar com os acusados, por meio da apresentação de contraproposta, 

rejeitada por estes últimos (veja apêndice 3). 

A partir do exposto, restou evidente que a atuação do CTC possui caráter fundamental 

como intermediador da celebração dos termos de compromisso. Averiguou-se uma ação 

consistente do Conselho, o qual exigiu, na grande maioria dos casos, a imposição de 

pagamentos equiparados aos valores a serem determinados como multa na hipótese de os 

indiciados terem seus casos levados a julgamento. Tal fator demonstra-se fundamental à 

efetividade na repressão à conduta do uso indevido de informação privilegiada. 

 Isto posto, parte-se, então , ao estudo dos julgamentos dos processos em sede de segunda 

instância quanto aos 33 PAS analisados neste trabalho.  

Sob a perspectiva por caso, em 70% dos PAS foi interposto recurso ao CRSFN. Veja:  

 

Figura 10 
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Por outro lado, considerando a ótica individual, em relação aos 80 indiciados 

envolvidos, em 47 casos houve o pedido de revisão da decisão ao Conselho Recursal. Veja a 

Figura 11. 

 

Figura 11 

 

 

Por fim, em relação à natureza dos recursos interpostos, veja a Figura 12. 

 

Figura 12 

 

  

Considerando os 47 recursos interpostos (por acusado), em 33 casos o recurso foi 

voluntário, ou seja, de requisição pelo próprio indiciado, o qual obteve uma condenação em 
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primeira instância e buscava a reforma da decisão. Por outro lado, em 9 dos casos o recurso 

interposto foi de ofício, isto é, de iniciativa da CVM, quando da absolvição do acusado ou nas 

hipóteses em que entendeu a autarquia não ter sido suficiente a penalidade estabelecida. Por 

fim, em 5 casos houveram recursos interpostos tanto pela via voluntária, como também de 

ofício pela CVM. 

Dos 47 recursos interpostos, em consulta ao site do CRSFN, foram identificados que 

em 37 já foi publicada a decisão proferida em segunda instância. O Conselho Recursal vem 

mantendo, em 87% dos casos analisados, a decisão do Colegiado da CVM. Nos restantes 13% 

dos casos, o CRSFN deu total ou parcial provimento ao pleito do recorrente. Veja a Figura 13. 

 

Figura 13 

 

 

Dessa forma, destaca-se que todos os recursos providos total ou parcialmente tinham 

natureza voluntária. Portanto, nenhum recurso de ofício foi provido pelo Conselho. Todavia, 

uma vez que a segunda instância vem se posicionando em concordância às condenações e 

penalidades em primeira instância na grande maioria dos casos, a estabilidade das decisões 

quanto à prática de insider trading pelos órgãos competentes vem sendo mantida, fator positivo 

à composição de uma jurisprudência sólida dos tribunais administrativos envolvidos. 

 Visto isso, e considerando a gravidade da conduta praticada, ressalta-se que a 

estabilidade das decisões é fator essencial à concretização da repressão à prática do uso 

indevido de informação privilegiada, juntamente a imposição de multas condizentes com o 

caráter nocivo do ilícito ao mercado de capitais. 
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3.2.2. Termos de Compromisso Celebrados – 2015 a 2020 

 

   Através da fase investigativa da análise de conteúdo, foram encontrados 33 termos de 

compromisso celebrados no período de 2015 a 2020 envolvendo a prática de insider trading. 

Dentre estes, foram identificados 53 compromitentes para a totalidade dos TCs celebrados. 

 Nos anos de 2018 e 2020 ocorreram as maiores quantidades de termos de compromisso 

celebrados pela CVM (10 e 8, respectivamente) e, em consequência, estes também foram os 

anos com as maiores quantidades de compromitentes identificados. Veja a Figura 14. 

 

Figura 14 

 

 

 Importante destacar que foram apurados entre 1 até 5 compromitentes por termo 

celebrado. Por exemplo, para o termo RJ2014/5102, assinado em 31/03/2015, foram 4 

compromitentes envolvidos; enquanto, para o termo RJ2015/6124, assinado em 26/07/2016, 

foram 5 compromitentes envolvidos. 

Outrossim, analisados o ano de instauração do inquérito ou do PAS envolvendo os 

termos de compromisso celebrados e o ano de assinatura destes, verifica-se uma média de 

aproximadamente 1,6 ano. Comparado esse valor àquele apurado quanto aos processos 

administrativos sancionadores julgados (3,2 anos), nota-se que a resolução dos casos quando 

as partes optam pela solução consensual cai pela metade em relação à adversalidade (PAS 

stricto sensu), fator significativo à celeridade dos procedimentos e da própria atuação da CVM.
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Em relação ao momento de celebração dos termos analisados, em 19 casos estes se 

deram na fase pré-sancionadora, enquanto os outros 14 foram assinados no decorrer do PAS 

stricto sensu. Veja a Figura 15. 

 

Figura 15 

 

 

 Constatou-se que, usualmente, os agentes do mercado, quando solicitados a prestar 

informações na fase investigatória do processo, habilitam-se à celebração do termo de 

compromisso desde já, uma vez que não desejam ver-se atrelados publicamente a processo 

envolvendo uma conduta de natureza tão grave como o uso indevido de informação 

privilegiada, o que poderá afetar suas carreiras e reputações perante o meio em que atuam. 

Dessa forma, com a assinatura do termo de compromisso, demonstram-se cientes da gravidade 

de uma possível conduta praticada, perpetuando ao mercado as consequências que podem advir 

do ilícito (função preventiva da atividade sancionadora da CVM), sem que hajam confessado a 

prática de insider trading. 

 Dito isso, e partindo às condições impostas pelo CTC e pelo Colegiado à celebração dos 

termos de compromisso analisados, estas se configuram em todos os casos na efetuação de um 

pagamento em benefício da CVM.  

Considerando que o insider trading, como infração de natureza grave, quando praticado, 

deverá ensejar penalidades como a multa, a suspensão, a inabilitação e proibição temporárias, 

nos termos do art. 11 da Lei 6.385/1976, o estabelecimento das condições necessárias ao aceite 

da proposta de celebração dos TCs pelo Colegiado não poderia ser diferente das formas de 

penalização constantes do art. 11, ainda que em proporções inferiores, uma vez que o 
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compromitente não sofreu condenação em processo administrativo sancionador. 

Entretanto, é importante salientar que a multa aplicada no PAS se difere do pagamento 

estabelecido no termo de compromisso, tendo em vista a consensualidade que permeia o 

instrumento celebrado. Ainda que seja uma obrigação imposta ao celebrante, não possui a 

natureza sancionadora da multa, ensejando, deste modo, no caso de descumprimento, a 

execução do título extrajudicial, conforme tratado no capítulo dois do trabalho. 

Dessa forma, dos 33 termos analisados, em 3 deles, além do pagamento à CVM, o 

agente se comprometeu à abstenção no exercício de cargo de administrador ou de conselheiro 

fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que 

dependam de autorização ou registro, por determinado período: no termo 19957.006298/2016-

66, quanto ao compromitente Carlos Medeiros Silva Neto, a abstenção do agente foi pelo 

período de 2 anos. Já nos termos 19957.006301/2016-41 e 19957.009190/2018-97, em relação 

a seus únicos compromitentes, pelo período de 5 e 3 anos, respectivamente. 

Seguindo à analise sob a ótica do critério de acesso à informação privilegiada, verificou-

se, dentre os 53 compromitentes, 41 se tratavem de insider primários, enquanto os outros 12 de 

insiders secundários. Veja a Figura 16. 

 

Figura 16 

 

 

Esse volume de insiders primários se justifica quando verificada a base legal de 

imputação aos casos de celebração dos termos de compromisso examinados. 

Em 67% dos casos, a base legal para a apuração da prática do ilícito imputado foi o 
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artigo 13, §4º da Instrução CVM n° 358/2002, que trata da vedação à negociação das ações de 

companhia pelos insiders primários nos 15 dias anteriores à publicação de informação 

relevante.  

Uma vez que a imposição do art. 13 é aplicável somente aos insiders primários e 

compõe a maior parte das investigações envolvidas, logicamente que, dentro dos 

compromitentes analisados, os insiders primários se sobressaem em relação aos secundários. 

Veja a Figura 17. 

 

Figura 17 

 

 

 Nesse contexto, dois pontos merecerem ser destacados.  

Primeiramente, verificou-se, por meio da leitura do pareceres do CTC que, na grande 

maioria dos casos em que a base legal da imputação atribuída ao procedimento foi o art. 13, §4º 

da Instrução CVM n° 358/2002, ocorreu a detecção pela B3, através do monitoramento de 

operações atípicas, quanto à negociação pelos insiders primários dentro do período de vedação 

constante da norma administrativa115. Por outro lado, em outros casos, foi observado que o 

                                                   
115 A CVM e a B3 S.A. atuam conjuntamente no combate aos ilícitos praticados contra o mercado de capitais. 

Nesse sentido, ainda que as operações realizadas sejam caracterizadas pelo anonimato dos compradores e 

vendedores entre si, este não existirá em relação às Bolsas de Valores e à CVM, as quais realizarão o 

monitoramento de todas as operações que de demonstrarem atípicas, com o intuito de identificar a prática de 

insider trading. Destaca-se trecho do artigo a Efetividade da Repressão ao Insider Trading, de Karina Maciel: 

“[...] todos os clientes (compradores e vendedores de valores mobiliários), intermediadores (corretoras, corretores 

autônomos e instituições financeiras autorizadas) e demais agentes do mercado devem manter um cadastro 

atualizado de seus dados registrado no mercado em que atuam (de Bolsa ou Balcão), de modo a permitir sua 
perfeita identificação e qualificação. Ademais, além da identificação daqueles que atuam no mercado de capitais, 

para a regular segurança e fiscalização dos negócios efetuados, todas as operações realizadas devem ser registradas 
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próprio agente, ao perceber que havia negociado em período vedado, apresentou autodenúncia 

perante a CVM, com a finalidade de celebrar termo de compromisso como forma de 

demonstrar-se consciente da gravidade da conduta praticada, como no termo de processo n° 

19957.010191/2018-84, assinado em 23/10/2019; e no termo n° 19957.009190/2018-97, 

assinado em 14/04/2020. 

Dito isso, partir-se-á ao estudo do lucro auferido ou perda evitada nas operações 

envolvidas nos TCs celebrados, conjuntamente ao valor do pagamento atribuído ao termo de 

compromisso e o parâmetro deste em relação ao ganho com a operação efetuada. 

Dos 53 compromitentes analisados, em 9 casos não foi possível identificar no parecer 

do CTC o valor do lucro auferido/perda evitada na operação, tendo sido estabelecida pelo 

Colegiado a quantia a ser paga à CVM sem um parâmetro determinado. Portanto, esses 

compromitentes não foram considerados para fins de análise gráfica. Veja-os no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Compromitentes Desconsiderados na Análise Gráfica 

Termo Celebrado Acusados Lucro 
adquirido / 

Perda Evitada 

Valor a pagar Parâmetro do valor a 
pagar 

19957.002950/2017-

54 

BrasilAgro 

Companhia Brasileira 

de Propriedades 

Agrícolas 

não foi 

informado 

R$ 40.000,00 não há 

André Guillaumon não foi 

informado 

R$ 75.000,00 não há 

Gustavo Javier Lopez não foi 

informado 

R$ 75.000,00 não há 

19957.006298/2016-

66 

Frederico da Cunha 

Villa 

não foi 

informado 

R$ 180.000,00 não há 

RJ 2011/4690 e RJ 

2011/6787 

Fernando Galletti de 

Queiroz 

não foi 

informado 

R$ 300.000,00 Não há. Obs.: O 

pagamento é superior 

ao geralmente aplicado 

                                                   
em ordem cronológica (de acordo com o horário em que as ordens de compra ou venda foram executadas), por 

meio de numeração única e sequencial, identificando os clientes (comprador e/ou vendedor) que emitiram as 

ordens. O mencionado registro, que é feito simultaneamente à execução das ordens de compra ou venda de títulos, 

deverá ser imediatamente encaminhado ao setor de dados da Bolsa de Valores, que os repassará à Comissão de 

Valores Mobiliários de modo a permitir a regular segurança e fiscalização dos negócios aí consumados. Esses 

dados – conjunto de operações efetivadas por cada cliente através dos intermediadores no mercado – são analisados 

pelas Bolsas de Valores (órgãos auxiliares da CVM) e pela própria Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no 

intuito de rastrear comportamentos ilícitos e irregularidades, incluindo-se o ilícito do insider trading.” (MACIEL, 

Karina Teresa da Silva. MARTIN, Antônio. Efetividade da Repressão ao Insider Trading. Separata de: Revista de 

Direito Empresarial (REDE), São Paulo: Imprenta, v. 2, n. 3, p. 149–176, maio/jun., 2014, p. 170-171). 

Visto isso, a partir de uma contextualização com enfoque atual, destaca-se que, em fevereiro de 2021, antes da 

divulgação pelo Presidente da República Jair Bolsonaro quanto a troca da presidência da Petrobras – quando 

anunciou a indicação do general Joaquim Silva para a ocupação do cargo – foram detectadas pela B3 operações 
atípicas envolvendo os papéis da companhia. A CVM, então, vem realizando a investigação dessas negociações 

com o fim de averiguar se houve a prática de insider trading no caso. 
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Edison Ticle de 

Andrade Melo e 
Souza Filho 

não foi 

informado 

R$ 300.000,00 pelo Colegiado, 

todavia, neste caso, o 
valor engloba todas as 

infrações da ICVM 

358. 

19957.007841/2016-

42 

JG Petrochem 

Participações Ltda. 

não foi 

informado 

R$ 

5.000.000,00 

não há 

Nelson Sequeiros 

Rodrigues Tanure 

não foi 

informado 

R$ 

1.500.000,00 

não há 

Nelson de Queiroz 

Sequeiros Tanure 

não foi 

informado 

R$ 

1.500.000,00 

não há 

  

Destaca-se ainda que, quanto ao termo n° 19957.007841/2016-42116, conforme o 

constante no parecer no CTC, a determinação do valor a pagar segue proporção 

signficativamente maior em relação à jurisprudência da CVM. O total de R$ 8.000.000,00, 

distribuído entre os três compromitentes, foi o montante já oferecido na primeira proposta 

realizada por estes no decorrer das negociações, de modo que não viu tanto o CTC quanto o 

Colegiado óbice jurídico à celebração do instrumento consensual, atendendo o valor à 

finalidade preventiva do TC. 

 Resumindo, dos 53 compromitentes envolvidos no estudo, a análise incluiu 44 deles, 

totalizando, portanto, 83% de abrangência aos resultados obtidos. 

 Os 44 casos examinados compreenderam operações que totalizam R$ 7.298.325,59117. 

Verifica-se que esse resultado é bem inferior ao total apurado envolvendo os casos de insider 

trading levados a julgamento pelo Colegiado (R$ 31 milhões, desconsiderados os casos atípicos 

– Eike Batista e OSX), de modo a se constatar que a atuação da CVM na repressão ao uso 

indevido de informação privilegiada vem alinhada à uma análise que abarca a gravidade da 

conduta e o dano ao investidor, tendo em vista que esses dois critérios são levados em conta na 

hora de decidir acerca da rejeição ou celebração de termos de compromisso.  

 Outrossim, dos 44 compromitentes analisados, em relação a 23 deles o Colegiado 

considerou a sua própria jurisprudência como parâmetro de cálculo do pagamento a ser 

realizado, em analogia ao disposto no art. 11, §1º, I da Lei 6.385/1976. Em 78% dos casos, os 

valores estabelecidos estão entre 100 a 200 mil reais.  

Visto isso, podem ser exploradas duas perspectivas. 

 Tendo em vista que, quanto aos 33 PAS julgados que também compõem o estudo deste 

                                                   
116 Trata-se de caso envolvendo a apuração de uso indevido de informação privilegiada pelos acusados na 

negociação de ações da Petro Rio S.A. no período de 23/09 a 24/10/2014, uma vez que supostamente detinham 

conhecimento acerca da emissão privada de debêntures conversíveis em ações desta Companhia por método não 

convencional (“death spiral convertibles”).  
117 Valor calculado a partir do somatório do lucro auferido/perda evitada em cada caso ou, quando não era possível 

calcular o ganho obtido ou prejuízo evitado, por meio do valor da operação realizada.  
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trabalho, o parâmetro utilizado pelo Colegiado com base no art. 11, §1º, I foi, em sua maioria, 

entre 100 a 200 mil reais, a primeira perspectiva é que o Colegiado vem se utilizando dos 

mesmos parâmetros na determinação das multas nos julgamentos dos PAS e nos pagamentos 

condicionantes aos termos de compromisso. Considerando que, no caso dos TCs, o 

compromitente já se beneficia do fato que a assinatura do termo não implica em confissão, a 

utilização dos mesmos parâmetros aos dois casos é fator que assegura a função preventiva, seja 

pelo método consensual, ou pelo adversarial. 

 Entretanto, pressupondo que, conforme já abordado anteriormente, os valores aplicados 

pelo Colegiado como multa nos julgamentos de insider trading vem sendo estabelecidos 

conforme parâmetros inferiores ao esperado, observada a gravidade da prática envolvida e aos 

limites máximos de multa constantes no art. 11 da Lei 6.385/1976, a segunda perspectiva é de 

que os montantes determinados pela CVM como condição à assinatura dos termos de 

compromisso também poderiam ser superiores aos atualmente utilizados, pelas mesmas razões. 

 Partindo aos outros 21 compromitentes examinados, dos 44 que compõem o escopo da 

análise, nestes o parâmetro utilizado pela CVM quanto ao estabelecimento do valor do 

pagamento à CVM foi em analogia ao disposto no art. 11, §1º, II da Lei 6.385/1976. Veja a 

Figura 18. 

 

Figura 18 

 

 

 Observa-se uma média aproximada de 3 vezes o lucro obtido ou perda evitada na 

determinação do pagamento a ser efetuado como condição à celebração dos TCs. Em 

comparação os 33 PAS julgados analisados anteriormente, o número é superior, tendo em vista 
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que, nos julgamentos, o Colegiado utilizou-se geralmente da proporção no equivalente a duas 

vezes o valor do lucro obtido ou perda evitada. 

 Considerando que os valores envolvidos nas operações objetos dos TCs são bem 

inferiores aos montantes compreendidos nos PAS julgados, o aumento da proporcionalidade 

aplicada segue um raciocínio lógico. Outrossim, conforme já abordado, tendo em vista a 

gravidade da conduta imputada, a utilização da proporção em três vezes o valor do lucro obtido 

ou perda evitada seria o ideal tanto para os processos levados a julgamento como às celebrações 

dos termos de compromisso. 

 Com essa última exposição, conlclui-se com sucesso a análise documental de contéudo 

que compõe a monografia jurídica, de maneira que, no decorrer do terceiro capítulo, houve a 

preocupação quanto ao delinear os dados concretos obtidos (descrição), ao tempo em que foram 

feitas as inferências e interpretações necessárias, de acordo com os resultados apresentados 

(diagnóstico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

CONCLUSÃO 

   

Ao longo do trabalho, foram apresentados estudos teóricos e práticos envolvendo a 

atuação da CVM na repressão à prática do insider trading, com enfoque nos principais 

conceitos e jurisprudências que norteiam o tema, bem como nos resultados empíricos 

envolvendo os padrões resultórios dos processos administrativos sancionadores julgados e 

termos de compromisso celebrados para os casos que tinham o ilícito como objeto, abrangendo 

o período entre 2015 a 2020. 

Conforme exposto no capítulo introdutório, dois foram os principais objetivos da 

pesquisa realizada: a) verificar se a CVM vem se posicionando de maneira a assegurar que os 

fatores preventivo e repressivo no combate ao uso indevido de informação privilegiada vêm 

sendo eficientemente alcançados, seja por meio do termo de compromisso ou do processo 

administrativo sancionador; b) identificar se há um padrão resolutório quanto às decisões 

administrativas nos casos de insider trading. 

Em resposta aos problemas de pesquisa apresentados, foram identificados padrões 

resolutórios envolvendo as decisões por parte da CVM e do CRSFN no que tange aos PAS que 

detinham como objeto a prática de uso indevido de informação privilegiada, nos anos de 2015 

a 2020. Entretanto, averiguou-se também que nem sempre as medidas tomadas pela CVM são 

passíveis de garantir o alcançe dos fatores preventivo e repressivo no combate à conduta em 

questão, conforme se explorará a seguir. 

Preliminarmente, averiguou-se certa morosidade do Colegiado na resolução dos PAS 

analisados, considerando uma média de 3,2 anos para julgamento dos casos. Ainda que a 

atividade sancionadora da CVM englobe uma grande de quantidade de ilícitos contra o mercado 

de capitais, que vão desde a natureza branda às condutas mais graves, a demora na conclusão 

dos julgados pode se tornar fator negativo à efetividade e até mesmo determinação do montante 

de multa a ser pago nas hipóteses de insider trading. 

 Ressalte-se, todavia, que, em relação aos termos de compromisso, até mesmo por seu 

caráter consensual, estes foram mais rapidamente celebrados (1,6 ano), em quantidade, 

inclusive, equivalente a metade do tempo em comparação ao julgamento dos PAS analisados. 

 Outrossim, em relação às absolvições e condenações por parte do Colegiado da CVM, 

identificou-se que, em praticamente 50% dos casos a decisão foi pela condenação dos acusados.  

Nesse sentido, nota-se que as decisões do Colegiado quanto à absolvição dos indiciados 

envolvem, na maioria dos casos, a insuficiencia de provas. 

 Dito isso, foi observado que a prova indiciária, a qual será o principal meio probatório 
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envolvendo a apuração do uso indevido de informação privilegiada, demonstra-se em muitas 

vezes insuficiente para embasar uma condenação ao agente do mercado. Tal situação pode ser 

considerada como um ponto limitador à atividade sancionadora da CVM e ao alcançe das 

funções preventiva e repressiva, entretanto, a sistemática de utilização desse meio de prova, 

com base em indícios sérios, consistentes e convergentes, é essencial também à preservação do 

princípio da presunção de inocência, de maneira que a utilização menos criteriosa da prova 

indiciária poderia ocasionar injustiças. 

 Quanto aos parâmetros utilizados no estabelecimento das multas e pagamentos nos 

casos de insider trading, observou-se o seguinte. 

 Foi constatado tanto para os PAS julgados quanto para os termos de compromisso 

celebrados que o Colegiado vem se utilizando de montantes relativamente baixos no cálculo 

das multas e pagamentos em desfavor dos condenados ou compromitentes, considerando a 

natureza grave da prática do insider trading e o seu potencial lesivo ao mercado de valores 

mobiliários. 

 Ressalte-se que, no decorrer da pesquisa, apurou-se um total de R$ 262.300.743,46 para 

as operações envolvendo as condenações por uso indevido de informação privilegiada, ou R$ 

31.191.613,46, se desconsiderados os casos atípicos Eike Bastista e OSX, enquanto, para as 

celebrações de termos de compromisso, esse valor foi de R$ 7.298.325,59. 

 Dessa forma, uma vez que a prática do ilícito tem um impacto relevante em termos de 

valores envolvidos nas operações realizadas no mercado de valores mobiliários, as penalidades 

e pagamentos a serem atribuídos aos agentes não podem transparecer ao restante dos 

investidores como irrelevantes em contraposição à vantagem obtida ou prejuízo evitado. Caso 

contrário, a confiabilidade do mercado poderá se ver abalada. 

 Nesse contexto, pode-se afirmar que, em relação a verificação quanto ao alcançe dos 

fatores preventivo e repressivo na atuação da CVM para os casos analisados, o parâmetro das 

multas e pagamentos aplicados se demonstrou um problema, o qual carece de importante 

atenção em termos de desdobramentos futuros do trabalho. 

 Entretanto, verifica-se que, ao comparar os valores das operações envolvidas quanto aos 

PAS julgados e aos termos de compromisso celebrados, no caso dos TCs, o montante 

compreendido é consideravelmente inferior em relação aos PAS. Constata-se, portanto, fator 

positivo quanto a atuação da CVM na repressão ao insider trading, na medida em que sua 

atividade sancionadora vem alinhada à uma análise que abarca a gravidade da conduta e o dano 

ao investidor. Isso significa que a autarquia vem se atentando a esses dois critérios na hora de 

decidir acerca da rejeição (que levará ao julgamento do PAS) ou celebração de termos de 
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compromisso. 

 Quanto ao julgamento dos processos administrativos sancionadores em segunda 

instância, identificou-se haver estabilidade nas decisões da CVM, tendo o CRSFN mantido, na 

maior parte das vezes (73%), o posicionamento adotado pelo Colegiado. Trata-se de fator 

essencial à composição de uma jurisprudência sólida dos tribunais administrativos envolvidos.  

 Outrossim, foi constatada estabilidade também quanto as atuações do Colegiado e do 

CTC no que tange à rejeição das propostas de termos de compromisso apresentadas nos PAS 

analisados, considerando que, em apenas um processo houve divergência entre opiniões dos 

desses dois grupos. 

 Nesse sentido, em relação tanto às celebrações como rejeições de TCs pelo Colegiado, 

alguns pontos merecem destaque. 

 Primeiramente, a atuação do CTC na função de intermediador da celebração dos termos 

de compromisso foi demonstrada como essencial, considerando os aspectos preventivo e 

repressivo da atividade sancionadora, tendo em vista que o Comitê, na grande maioria dos 

casos, exigiu como condição a aceitação das propostas de termos de compromisso a imposição 

de pagamentos equiparados aos valores a serem determinados como multa na hipótese de os 

indiciados terem seus casos levados a julgamento. 

 Ademais, destaca-se também que a função preventiva da atividade sancionadora da 

CVM vem sendo alcançada uma vez que foi identificado que, usualmente, os agentes do 

mercado, quando solicitados a prestar informações na fase investigatória do processo, 

habilitam-se à celebração do termo de compromisso desde já, uma vez que não desejam ver-se 

atrelados publicamente a processo envolvendo uma conduta de natureza tão grave como o uso 

indevido de informação privilegiada, razão pela qual a maioria dos TCs analisados foram 

celebrados na fase pré-sancionadora do PAS.  

 Dito isso, é importante relembrar que as conclusões delineadas no decorrer desta 

monografia jurídica limitam-se às análises descritivas e diagnósticas dos dados levantados. 

Desse modo, uma vez que a apresentação de soluções aos problemas delineados não fez parte 

do recorte do objeto do trabalho, a indicação de recomendações e respostas se torna uma 

possibilidade de aprimoramento futuro deste trabalho. 

 O uso de informação privilegiada é, na atualidade, um ilícito extremamente danoso à 

eficiência, equidade e estabilidade do mercado de capitais, de modo a afetar, consequentemente, 

o mercado financeiro em sentido lato e, portanto, a economia nacional. No início da pesquisa, 

foi possível observar que a legislação brasileira, com o objetivo de combater esta conduta, já 

apresenta uma grande evolução normativa e fiscalizatória ao longo dos últimos 20 anos, 
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principalmente em razão da atuação da CVM. Dessa maneira, caminhando sempre à frente, é 

indispendável que existam cada vez mais análises de dados e estudos empíricos no tocante a 

atividade sancionadora da autarquia, na identificação dos obstáculos a serem solucionados, com 

enofque na proteção dos investidores. 
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