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IX

aprEsEntação à 2ª Edição 

O objetivo deste livro, desde a sua primeira edição, é avaliar quão efe-
tivo é reprimir o uso de informação privilegiada no Brasil, partindo-se da 
organização e apresentação de dados das esferas administrativa, penal e civil 
em casos relacionados com insider trading. A medida da efetividade caminha 
lado a lado com o papel das instituições e como elas são colocadas à prova 
com o passar do tempo. 

Para confirmar as premissas e o viés analítico aqui presente, torna-se 
fundamental a constante revisão e atualização dos dados obtidos de pro-
cessos administrativos sancionadores da Comissão de Valores Mobiliários, 
termos de compromisso, decisões do Conselho de Recursos do Sistema Fi-
nanceiro Nacional, e jurisprudência do Poder Judiciário, em especial, na 
esfera criminal. Assim, a estratégia de pesquisa adotada toma por base dados 
e busca trazer as inferências que eles proporcionam. 

Nesta nova edição, os dados levantados ampliam o período da pesqui-
sa até o ano de 2018. Por um lado, a análise pontual de casos confirma o 
funcionamento das instituições e consagra a prática de combate à prática 
em matizes nem sempre previsíveis. Condutas reprimidas ou relevadas num 
caso específico nem sempre servem de critério para generalizar práticas ou 
abusos/falhas de mercado. Entretanto, um maior espectro temporal permite 
vislumbrar uma construção histórica das discussões, questionamentos, insti-
tutos e valorações das condutas, muitas das quais já se encontram enraizadas 
na dinâmica de negociação com valores mobiliários.

Além da ampliação do campo temporal, que por si só já justificaria a 
segunda edição da obra, desde 2016, houve duas modificações legislativas 
relevantes para a repressão do insider trading, consagradas com a edição da 
Lei 13.506/2017. A primeira foi a mudança no tipo penal, que ampliou 
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a criminalização de negociar com base em informação privilegiada para 
qualquer pessoa que a ela tenha acesso. A segunda foi o recente endureci-
mento das penalidades estabelecidas para essa conduta. Embora o sistema 
de repressão do insider trading ainda não tenha experimentado a nova 
dosimetria da pena, os julgados trazidos possibilitam avaliações compa-
rativas com os futuros casos sobre os quais incidirá a nova legislação e 
regulamentação administrativa.

Para reforçar a análise do campo penal, nesta edição juntou-se aos auto-
res o juiz federal e professor Marcelo Costenaro Cavali, trazendo sua exper-
tise no estudo e na prática forense de crimes no mercado de capitais.

O trabalho apresenta uma série de mapeamentos e ilustrações que, ape-
sar de serem aparentemente simples, remetem a um diagnóstico que, como 
bem apontado nas considerações finais, se encontra em fase de construção. 
O sucesso dessa abordagem de pesquisa e a qualidade das contribuições de-
pendem, crucialmente, de uma clara discussão sobre a aplicação das regras, 
suas premissas e a adequação do seu enforcement no Brasil.

Vale lembrar, como se fez na primeira edição, que este trabalho reflete 
os resultados do projeto de pesquisa sobre ilícitos do mercado secundá-
rio (uso de informação privilegiada e ilícitos previstos na Instrução CVM 
08/1979) desenvolvido dentro do Núcleo de Mercados Financeiro e de Capi-
tais da FGV Direito SP. O estudo que se segue sintetiza reflexões e reproduz 
trabalhos já divulgados pelos autores anteriormente envolvendo o tema de 
insider trading, com inovações relevantes, com as devidas atualizações.1 

1 Para outros estudos já realizados pelos autores, que estão espelhados neste livro, ver: PRADO, 
Viviane M.; VILELA, Renato. Punição do uso de informação privilegiada no Brasil, Revista dos 
Tribunais, v. 957, p. 153-175, 2015; PRADO, Viviane M.; VILELA, Renato. Insider trading 
X-Ray in the Securities Commission CVM (2002-2014), 2015. Disponível em: PRADO, Vivi-
ane M. Assessing the effectiveness of the Brazilian insider trading laws, 2014. Disponível em: 
RACHMAN, Nora M. O princípio do full disclosure no mercado de capitais. 1999. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
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prEFácio à 1ª Edição 

O presente trabalho, elaborado pela professora Viviane Muller Pra-
do, pela professora Nora Rachman e pelo professor Renato Vilela – do-
centes da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas –, 
honra a tradição e o espírito de inovação dentro dos quais nossa Escola 
foi fundada. Entre os traços fundamentais de nosso DNA está o de con-
frontar os comandos legais com a realidade na qual eles operam, bem 
como discutir a percepção dos julgadores sobre o mesmo Direito posto. 
É nesse modelo, que dialoga melhor com os centros europeus e norte-
-americanos de estudos jurídicos, que o presente livro foi redigido. De sua 
leitura, vocês perceberão que este escrito se propõe a uma análise crítica 
e construtiva do polêmico tema da utilização de informações privilegia-
das para obter ganho ou evitar prejuízo em detrimento daqueles outros 
investidores que não dispunham da mesma informação no momento da 
alienação ou da aquisição.

O uso da informação ainda não disponível no mercado de valores mo-
biliários é tema candente que passeia entre o conceito de que o negócio tem 
que ser realizado em condições éticas e aquele outro desenvolvido por vários 
economistas utilitaristas. Estes últimos advogam que, dada a dificuldade e o 
custo da comprovação da operação realizada com o conhecimento de fato 
ainda não conhecido pelo mercado, seria muito mais eficiente não ter a con-
denação do insider, deixando o mercado se ajustar por si mesmo. Esse ajuste 
ocorreria natural e rapidamente pela alteração do preço das transações que 
se seguissem àquela realizada pelo hoje delinquente. Esta última colocação 
é de longe a de menor aceitação, principalmente pelas legislações existentes 
ao redor dos centros de negociação de valores mobiliários espalhados pelo 
mundo. No caso, não será de se esquecer os dois fatores que contribuíram 
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para a enorme aceitação do instituto jurídico, sendo ambos nascidos da 
legislação dos Estados Unidos. Um deles é que a condenação de tal prática 
nasce umbilicalmente ligada à sua irmã gêmea que é a proibição da mani-
pulação do mercado. Ambos ilícitos, que distorcem a formação de preço do 
valor mobiliário, foram elementos cruciais que vieram a desaguar na crise 
de 1929, contribuindo fortemente para que as legislações posteriores viessem 
criminalizando e apenando severamente seus infratores, inclusive por meio 
de decisões paradigmáticas do Poder Judiciário. O outro fator é decorrente 
do poder mimético que o mercado secundário norte-americano exerce em 
razão da massa de recursos que podem aplicar ou não em outros países 
interessados em receber investimentos. Se essa é a realidade econômica, o 
presente trabalho mostra quão difícil e sofisticada é a aplicação com sucesso 
desse mecanismo que tende a exigir o comportamento ético dos comitentes 
vendedores ou compradores. 

Voltando a presente análise para nossa realidade brasileira, poderíamos 
concluir que o impedimento da negociação com uma das partes detendo 
a informação privilegiada poderia ser mais fácil dado o reduzidíssimo nú-
mero de companhias que detêm ações negociadas no mercado secundário 
– pouco menos de 400. Contudo, o trabalho dos professores mostra uma 
realidade bem diferente. 

O primeiro ponto constata a pouca capacidade fática do órgão regu-
lador do mercado de valores mobiliários em conseguir comprovar que a 
transação foi realizada tendo um dos comitentes informação não disponí-
vel. Isso porque o comitente pode realizar a operação juntando informa-
ções disponíveis que individualmente não levem a uma conclusão definitiva 
para comprar ou vender. Entretanto, a soma de tais informações, quando 
adicionadas à perspicácia e ao risco que queira correr o investidor, podem 
fazer com que ele decida por realizar a operação de compra ou de venda 
sem que esteja se utilizando de informação privilegiada. A outra dificul-
dade que surge, agora colocada nas costas do investidor, é que não é raro 
que este se veja na necessidade de produzir a prova negativa. Terá ele que 
demonstrar que a compra ou a venda das ações se deu por dedução de no-
tícias existentes nos meios de comunicação. Tenha-se em mente a decisão 
da Suprema Corte norte-americana quando do julgamento do processo em 
que Chiarella só conseguiu sua absolvição nessa última instância e, assim 
mesmo, por maioria de votos dos ministros. No processo, não pode ser 
esquecido que o acusado pela SEC tivera acesso a uma minuta do prospecto 
sem qualquer qualificativo que pudesse indicar a companhia emitente das 
ações. O investimento fora feito por dedução. Todavia, o mercado não teve 
a mesma oportunidade de utilizar sua capacidade dedutiva. Tal diferença 
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tornara Chiarella um insider? Seria essa enorme dificuldade de produzir a 
comprovação do cometimento do ilícito que resultou nos dados acanhados 
levantados pelos professores da FGV Direito?

Se o leitor analisar outras decisões referentes ao insider dadas pela Su-
prema Corte norte-americana, irá verificar que elas se utilizam, em boa me-
dida, de indícios, presunções ou ficções criadas pela norma processual penal, 
levando a ocorrências objetivas. Aqui, tais figuras teriam certa estabilidade 
jurisprudencial se emanadas de decisões proferidas pelo Superior Tribunal 
de Justiça ou, se for o caso, pelo Supremo Tribunal Federal. Ao que saiba, 
isso ainda não ocorreu, sendo, talvez, uma das razões do grande número de 
Termos de Compromisso firmados pela Comissão de Valores Mobiliários. 
Neste ponto os Autores colocam duas dúvidas relevantes: i) está o “xerife 
do mercado” aparelhado para punir adequadamente os insiders? e ii) os nos-
sos investidores acreditam na eficiência de nosso ordenamento jurídico/
punitivo de sorte a podermos considerar nosso mercado confiável e sério? 
Para tanto, Viviane, Nora e Renato levantam exaustivamente os processos 
administrativos abertos pela CVM. Da primeira coleta – abrangendo desde 
a fundação da autarquia até 1999 –, o resultado poderá levar o analista a 
dois resultados: ou o mercado nacional era composto por anjos e arcanjos, 
ou a capacidade de detecção era bem baixa. Isso porque, nesse período de 
20 anos, foram abertos 19 processos administrativos, e foi bem menor o 
número de comitentes apenados. Desse universo, é interessante notar que os 
nossos “Chiarellas” são cerca de 5% dos indiciados, sendo a grande maioria 
das acusações dirigidas aos insiders do próprio mercado de distribuição de 
valores mobiliários, e cerca de metade das acusações dirigidas aos que de 
uma forma ou de outra trabalham na ou para a companhia emitente. Essa 
é uma diferença importante em relação aos mercados mais maduros, pois 
indica o local de maior incidência do cometimento do ilícito, permitindo 
que as autoridades encarregadas de puni-los possam ter, no momento, uma 
área onde se focar. Apesar disso, os dados levantados pelos professores são 
mais desanimadores quando demonstram uma correlação fraca entre os in-
diciados e os efetivamente punidos. Essas constatações é que levaram a que 
em outros países ocorresse a discussão que relatei no início – a saber, seria 
mais eficiente deixar o próprio mercado se ajustar via preço e quantidade 
negociada ou tal posição por parte do Estado desestimularia o mercado, 
levantando dúvidas quanto a sua idoneidade? 

Como se vê, este é um trabalho seminal quanto ao levantamento de 
problemas que colocam em discussão a efetividade do papel do regulador 
do mercado. Entretanto, também permite que se abra a saudável discussão 
quanto à efetividade do preceito contido em lei, bem como se este foi mais 
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um transplante feito sem maiores cuidados de economias que já estavam 
mais aparelhadas para fazer com que a utilização de informação privilegia-
da fosse punida de maneira mais efetiva. A trilha inovadora aberta pelos 
professores convida a todos os que estudam, trabalham e normatizam as ati-
vidades do mercado de valores mobiliários para que possam agora, a partir 
de dados concretos, discutir sobre a oportunidade do instrumento e de seu 
aperfeiçoamento. Agora é a vez do leitor opinar. 
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