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RESUMO 

 

O estudo trata dos termos de compromisso, mecanismo de solução consensual aos 

processos administrativos sancionadores cuja utilização foi facultada à Comissão de 

Valores Mobiliários por inserção de norma legal específica na Lei 6.385/76, em 1997. 

 

A parte inicial trata da natureza dessa ferramenta, relata os argumentos favoráveis e 

contrários à sua utilização no âmbito do mercado de valores mobiliários brasileiro; analisa 

a disciplina e as balizas legais aplicáveis, com referência ao processo legislativo e ao 

contexto regulatório em que foi criado; bem como examina as vantagens proporcionadas à 

administração pública e aos agentes do mercado pela celebração de tais acordos.  

 

Segue-se uma segunda parte, na qual são apresentados os procedimentos pertinentes à 

adoção dos termos de compromisso, a interação entre a CVM e o Ministério Público 

Federal, a influência dos acordos sobre as entidades de autorregulação e a discussão a 

respeito da destinação dos valores arrecadados com os acordos substitutivos. Casos 

práticos (apreciados pela autarquia) e experiências estrangeiras (regras e impressões 

doutrinárias) são apresentados no decorrer do trabalho, quando pertinentes. 

 

 

 

Palavras-chave: termo de compromisso; processo administrativo sancionador; regulação do 

mercado de valores mobiliários; acordo substitutivo.  



ABSTRACT 

 

This study addresses the settlement agreements (“termos de compromisso”), a consensual 

solution to administrative proceedings that may be used by the Brazilian Securities and 

Exchange Commission (“Comissão de Valores Mobiliários”) since the inclusion, in 1997, 

of a specific legal provision in Law 6,385/76. 

 

The first part of this work deals with the nature of the aforementioned tool, reports the 

arguments for and against its use in the Brazilian securities market; analyzes the discipline 

and limitations set forth by applicable law, considering the legislative and regulatory 

context in which it was created; as well as examines the advantages provided by such 

agreements to the government and market agents. 

 

A second part, which presents relevant procedures for the adoption of the settlement 

agreements, explains the interaction between the CVM and the Federal Prosecutors’ Office 

(“Ministério Público Federal”), the influence of such agreements on self-regulatory 

organizations and discusses the allocation of amounts collected with the agreements. Case 

studies (analyzed by CVM) and foreign experiences (rules and impressions of scholars) are 

presented throughout the text, when relevant. 

 

 

 

Keywords: administrative settlement; consent decree; punitive administrative proceedings; 

securities market regulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

1.1. Considerações iniciais 
 

O tema do estudo adiante desenvolvido é o termo de compromisso celebrado 

entre a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM” ou “Comissão”) e agentes cuja atuação 

no mercado é por ela “disciplinada e fiscalizada”
1
, que tenham sido indiciados (ou 

acusados
2
) em razão de conduta potencialmente infratora às normas disciplinadoras do 

mercado de valores mobiliários
3
. Tal composição administrativa foi introduzida no 

ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n. 9.457, de 5 de maio de 1997 (“Lei 9.457/97”) 

responsável, entre outros temas, por alterar o artigo 11 da Lei n. 6.385, de 7 de dezembro 

de 1976 (“Lei 6.385/76”).  

O objetivo do trabalho é a análise conceitual e da evolução do instituto, 

buscando relacioná-lo às tendências e registros históricos do mercado, norteadores da 

política regulatória; à postura dos agentes estatais; e aos reflexos no mercado de valores 

mobiliários.  

Considerando a essencialidade da regulação do mercado de valores mobiliários 

para o seu desenvolvimento
4
, composta em parte pela fiscalização e, em parte, pela 

repressão às condutas danosas à higidez do mercado
5
, é também escopo do trabalho 

                                                           
1
 Qualquer referência, no presente texto, a “agentes atuantes no mercado” ou expressões similares deve ser 

entendido como os participantes do mercado de valores mobiliários praticantes das atividades indicadas no 

artigo 1º da Lei 6.385/76, sujeitos à disciplina e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários nos termos 

dos artigos 8º e 9º da mesma lei. 
2
 Considerando ser possível a celebração dos termos de compromisso tanto na fase em que o administrado é 

ainda tratado como indiciado ou investigado quanto na etapa da apuração administrativa, em que já é 

considerado e tratado como acusado, a utilização desses termos, exceto quando expressamente ressalvada, é 

indistinta. 
3
 O presente trabalho adotará a expressão “mercado de valores mobiliários” como termo distinto de “mercado 

de capitais”, embora autores importantes tomem um pelo outro. A esse respeito, vale destacar a advertência 

de Ariosvaldo Mattos Filho, extraída de transcrição de debate ocorrido em 5 de maio de 2009: “No Brasil, se 

usa mercado de capitais como sinônimo de mercado de valores mobiliários, quando não é. Se nós formos 

olhar a gênese, o mercado de capitais é onde o mercado financeiro e o mercado de valores mobiliários vão 

buscar recursos.” (Cadernos Direito GV, Seminário 38, v. 7, n. 6, nov. 2010, p. 49). Adicionalmente 

fundamentam a distinção ora proposta GUERREIRO e LACERDA (1979, p. 31): “Evidentemente o mercado 

de capitais, no qual se insere o mercado de valores mobiliários, não resulta da ação do Estado nem é criação 

da lei.” (sem grifos no original). 
4
 “[...] a intervenção do Poder Público, através dos instrumentos normativos apropriados, constitui 

inegavelmente condição necessária para a sobrevivência, o equilíbrio e o desenvolvimento do mercado.” 

(GUERREIRO e LACERDA, pp. 31-32). 
5
 “Segundo a teoria clássica da regulação cabe às agências reguladoras corrigir falhas de mercado e não por 

outro motivo a CVM é uma autarquia federal, cuja atribuição é regular, fiscalizar e punir comportamentos 

que infrinjam as desejáveis práticas no mercado de valores mobiliários.” SZTAJN (2004, pp. 138-139). “A 

ação do Poder Público ora assume o aspecto didático e educativo, ora o de mera disciplina. Outras vezes, visa 

promover a segurança das relações individuais ou o desenvolvimento ou o saneamento da atividade 

econômica. Em muitos casos se contesta esse poder estatal. Mas todos estão de acordo em atribuir-lhe 
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caracterizar o termo de compromisso como uma ferramenta à disposição da Comissão para 

o desempenho de suas funções como entidade autárquica reguladora, a partir de 

investigações sobre como essa ferramenta foi introduzida e os argumentos favoráveis e 

contrários à sua adoção. 

O estudo descreve e avalia também os efeitos produzidos pela assinatura de um 

termo de compromisso sobre o processo administrativo sancionador
6
 para apuração de 

infrações conduzido pela CVM
7
, bem como o trâmite pelo qual é viável a obtenção de 

resultado considerado satisfatório por todos os envolvidos em tal procedimento (autoridade 

fiscalizadora e agente cuja conduta está sob análise), antes mesmo de sua apreciação pela 

Diretoria Colegiada da CVM
8
. 

Com o cumprimento do pactuado no termo de compromisso, o acusado deixa 

de ser parte no procedimento administrativo sancionador sem que tenha sua culpa 

reconhecida. Para tanto, a conduta questionada pela CVM deve ser interrompida
9
, e os 

danos causados aos investidores e ao mercado acabam – ao menos sob a ótica da 

                                                                                                                                                                                

desembaraçados poderes de ação, para o patrocínio da disciplina, da segurança e do saneamento do mercado” 

REQUIÃO (1975, p. 101). 
6
 Questão terminológica relevante ao escopo do trabalho, amparada na referência de especialistas no tema: 

“No âmbito do mercado de capitais, a expressão ‘processo administrativo sancionador’, considerada em 

sentido lato, engloba tanto a fase meramente investigativa e inquisitorial, denominada inquérito 

administrativo, como a fase contraditória do procedimento, ou processo administrativo sancionador stricto 

sensu, considerada esta como instaurada a partir da intimação do acusado para apresentação da defesa (§1º do 

art. 8º da Deliberação CVM 538/2008).” WELLISCH e SANTOS (2010, p. 58). 
7
 A competência para julgamento em primeira instância administrativa de atos ilegais praticados por 

participantes do mercado é estabelecida pelo artigo 9º, V, da Lei 6.385/76. 
8
 Cabe à Diretoria Colegiada a análise de recursos apresentados contra decisões de superintendências da 

CVM ou de procedimentos ainda pendentes de qualquer decisão administrativa, a depender do rito pelo qual 

o processo administrativo sancionador seja conduzido. Sinteticamente: o rito sumário, adotado para apuração 

de infrações de natureza objetiva (enumeradas na Instrução CVM n. 251, de 14 de junho de 1996, conforme 

alterada - “I. CVM 251/96”, desde que não seja caracterizado caso de reincidência específica), é disciplinado 

pela Resolução 1.657, de 26 de outubro de 1989, do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e pela citada I. 

CVM 251/96, e se encerra com uma decisão da área técnica responsável por sua condução, da qual cabe 

recurso à Diretoria Colegiada. Já a averiguação das demais infrações ocorre pelo rito ordinário, regrado pela 

Resolução 454, de 16 de novembro de 1977, do CMN, e pela Deliberação CVM n. 538, de 5 de março de 

2008 (“D. CVM 538/08”), e, após o período de instrução, conduzido em parte pela área técnica da CVM, é 

finalizada por julgamento pelo Colegiado da CVM. Tanto em um caso (recurso ao Colegiado, no rito 

sumário) quanto no outro (decisão “originária” do Colegiado, no rito ordinário), o administrado pode 

apresentar recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), órgão do 

Ministério da Fazenda que funciona como segunda instância administrativa (e, verdadeiramente, uma terceira 

instância, no caso de infrações apuradas seguindo o rito sumário). Para aprofundamento a respeito das 

funções e atividades do CRSFN, confira-se, entre outros, SADDI (2000) e VIEIRA (2000); e para 

pormenorizado relato a respeito do processo administrativo sancionador conduzido pela CVM, ritos e 

peculiaridades inclusive, cf. WELLISCH e SANTOS (2010).  
9
 Quando aplicável. Especificamente no item 4.3.1 (“cessação da prática considerada ilícita”) tal requisito 

será examinado, inclusive com análise das hipóteses nas quais é impossível de ser atendido. 
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autoridade que aceitou as condições propostas – sendo ressarcidos, diretamente aos 

terceiros afetados ou mediante pagamento à própria CVM
10

. 

O expediente sinteticamente descrito acima, cuja importância e utilização têm 

apresentado crescimento desde a sua inclusão no ordenamento do mercado de valores 

mobiliários brasileiro
11

 (provavelmente na mesma cadência em que se desenvolve o 

referido mercado
12

), é, em suma, o objeto deste estudo analítico e sistematizado, 

observadas as ressalvas e limitações metodológicas e de conteúdo oportunamente 

identificadas. 

 

1.2. Estrutura do trabalho  

 

O estudo, cujo escopo é o instrumento regrado pelos parágrafos 5º a 8º e 10 do 

artigo 11 da Lei 6.385/1976 (conforme redação atual), acaba por abranger necessariamente 

o conjunto estrutural no qual inserido, para identificação das funções desempenhadas pelo 

termo de compromisso em tal cenário. Adicionalmente, a sua contextualização é condição 

para um exercício analítico sistêmico, evitando-se as deficiências que poderiam decorrer de 

uma análise atomizada do tema. 

Essencial informar desde já ser inevitável abordar alguns assuntos externos ao 

núcleo do tema, ainda que de forma instrumental. Naturalmente, inexiste pretensão de 

exaurir todos os temas referidos, o que seria impossível (e imprestável) considerando a 

abordagem pretendida. Cada um dos elementos (agentes de mercado, estrutura, objetivos e 

competência da CVM, infrações objeto de processos administrativos sancionadores e 

punições aplicáveis, por exemplo) será inserido dentro de uma lógica exclusivamente 

voltada para o foco da dissertação.  

Estruturalmente, o texto está segmentado em quinze capítulos, compreendidos 

em duas partes. O presente capítulo, introdutório e justificativo, é dedicado à delimitação e 

indicação da relevância do tema e apresentação do trabalho e de sua estrutura.  

A primeira parte tem início com o segundo capítulo, que traz as primeiras 

referências noticiadas sobre os termos de compromisso, em estágio ainda embrionário. O 

                                                           
10

 Cuja destinação deveria, a nosso ver, ser revertido à preservação e desenvolvimento do mercado. O item 14 

(“destinação dos recursos oriundos dos termos de compromisso”) abordará o tema. 
11

 Termos de compromisso assinados por ano, de acordo com índice geral disponível em 

<www.cvm.gov.br>: 1998: 2 termos; 1999: 3 termos; 2000: 5 termos; 2001: 1 termo; 2002: 7 termos; 2003: 4 

termos; 2004: 7 termos; 2005: 15 termos; 2006: 19 termos; 2007: 64 termos; 2008: 64 termos; 2009: 58 

termos; 2010: 64 termos; 2011: 46 termos; 2012 (parcial até julho): 24 termos; totalizando 383 acordos. 
12

 É possível imaginar proporção entre um maior número de operações e acréscimo na fiscalização e 

identificação de infrações. 
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terceiro capítulo, ainda tratando da parte histórica, apresenta o cenário regulatório em que 

tais acordos foram concebidos, e é seguido pelo quarto, que explica propriamente os 

termos de compromisso, seu conceito, sua introdução no ordenamento nacional (inclusive 

questionamentos feitos e manifestações de discordância, bem como o respectivo 

contraponto), e evidencia a inspiração em instrumento assemelhado adotado na tutela da 

concorrência. No quinto capítulo são relatadas as alterações promovidas na disciplina dos 

termos de compromisso pela reforma da Lei 6.385/76 ocorrida em 2001, sendo seguida, no 

sexto item, pela identificação da motivação para celebração de acordos e dos benefícios 

percebidos pelas partes signatárias (CVM e administrado). O sétimo ponto do trabalho 

aborda as situações em que há restrições à celebração de termos de compromisso, e o 

seguinte, último da primeira parte, cuida dos efeitos do termo de compromisso sobre a 

prescrição administrativa. 

A segunda parte inicia com a análise da disciplina infralegal do tema, incluindo 

roteiro do procedimento aplicável à celebração dos termos (nono capítulo). Os dois 

capítulos seguintes tratam de mudanças ao normativo base, efetuadas por duas deliberações 

da CVM, posteriores. O décimo segundo capítulo aborda a influência das regras dos 

termos de compromisso sobre a disciplina da autorregulação, e o décimo terceiro trata da 

interação entre a Comissão de Valores Mobiliários e o Ministério Público Federal 

(“MPF”), abordando questão de destaque: a independência das diferentes esferas possíveis 

de responsabilização por atos dos agentes do mercado – administrativa, civil e penal.  

O décimo quarto capítulo é dedicado à descrição da atual destinação dos 

valores pagos pelos compromitentes como condição para celebração dos acordos e à 

apresentação de sugestões para aproveitamento de tais recursos de maneira diversa, 

visando a fomentar o desenvolvimento do mercado.  

Por fim, o décimo quinto capítulo objetiva arrematar o texto, consignando as 

considerações finais da dissertação. 

Desde já cabe referência à ausência de um capítulo dedicado exclusivamente às 

realidades estrangeiras, de forma isolada, com referências doutrinárias e transcrição de 

normas, observando a preocupação de não pretender construir uma abordagem exaustiva 

de direito comparado
13

, pelos riscos de nunca ser suficientemente completa e fiel à 

realidade que se tenta retratar
14

. Referências a diplomas normativos e comentários de 

                                                           
13

 Conforme definido por Tullio Ascarelli em “Premissas ao Estudo do Direito Comparado”, logo nas 

primeiras páginas de seus Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. 
14

 “Como preliminar, é necessário reconhecer que o marco legal que disciplina as possibilidades de acordo 

está inserido em um ambiente institucinal que é distinto em cada país, com variações, entre outros, no 
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estudiosos de alguns países são apresentadas, quando adequado, em contraposição ao 

endereçamento do tema no regramento brasileiro e, principalmente, identificando-se o que 

poderia ser tropicalizado para, de alguma forma, aprimorar a disciplina nacional vigente. 

Também importa esclarecer a inexistência de um excerto dedicado 

exclusivamente aos casos práticos. Propostas de termos de compromisso, pareceres do 

Comitê de Termo de Compromisso, análises da Procuradoria Federal Especializada e 

decisões da Diretoria Colegiada são objeto de referência, sendo apresentados sempre que 

seu poder exemplificativo parecer útil. 

                                                                                                                                                                                

funcionamento do sistema judiciário, nos custos e benefícios de se litigar, e na separação ou reunião das 

sanções penais e administrativas. Desse modo, as experiências de outras jurisdições devem sempre ser 

analisadas, levando-se em consideração tais diferenças, as quais, via de regra, impedem a mera emulação das 

práticas internacionais para a jurisdição brasileira.”  

Advertência contida no Voto do Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo, relator do Requerimento 

8700.004992/2007-43, no contexto do Processo Administrativo 08012.011142/2006-79, conduzido pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, pp. 6-7. Apesar de oriundo do contexto de defesa 

da concorrência, o aviso é perfeitamente cabível aos termos de compromisso celebrados no contexto do 

mercado de valores mobiliários. 
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15. CONCLUSÃO 
 

 
Considerando os alicerces legais e regulatórios existentes, a celebração de 

termos de compromisso entre a Comissão de Valores Mobiliários e agentes econômicos 

sob sua fiscalização constitui importante ferramenta à disposição desse órgão regulador e, 

em última análise, do mercado. Nos casos em que entender conveniente e oportuno, a 

Comissão está autorizada por lei a optar pelo procedimento alternativo, proporcionando 

maior eficiência na solução de atos contrários às normas que regem o mercado de valores 

mobiliários, pela flexibilização da habitual coercitividade dos processos sancionadores. 

O incremento da eficiência, em decorrência da maior celeridade na cessação 

das condutas suspeitas praticadas pelos agentes – minimizando os danos causados e, 

principalmente, possibilitando o ressarcimento adequado a terceiros prejudicados (em 

tempo reduzido e sem que tenham que arcar com os custos de acesso ao Judiciário – por 

vezes desproporcionais aos benefícios esperados, inviabilizando tal medida) –, representa 

inegável vantagem em relação à atuação repressiva tradicional da Comissão, não 

consensual. Evita-se, por exemplo, que discussões sobre a ilicitude de determinada conduta 

consumam tempo e recursos da administração, ao assegurar a rápida interrupção das 

condutas consideradas lesivas ou prejudiciais ao mercado e a compensação dos danos. 

O instrumento analisado, porém, não pode ser percebido pelos agentes como 

atenuação da atividade fiscalizatória e punitiva da CVM, como efetivamente não foi 

concebido para tal finalidade. O termo de compromisso, celebrado no contexto dos 

processos administrativos sancionadores da Comissão de Valores Mobiliários, não deve ser 

passível de ser calculado e considerado como custo previsível, permitindo a pré-

quantificação da reparação de qualquer infração e eximindo o responsável das possíveis 

sanções. É inaceitável, pois, que os acordos substitutivos sejam considerados como despesa 

a possibilitar a realização de operação irregular, ou que condutas impróprias sejam 

praticadas reiteradamente. Ao contrário, qualquer acordo deve satisfazer de forma plena os 

objetivos da atividade repressiva, ainda que com consentimento dos potenciais infratores, 

para sinalizar claramente aos participantes do mercado – como parte essencial de sua 

função preventiva – que comportamentos em desacordo com as regras não serão tolerados. 

A fim de alcançar êxito em tal escopo, a Comissão, especialmente por seu 

Colegiado (responsável por decidir a respeito da aceitação ou rejeição do quanto proposto 

pelos interessados), deve fazer cuidadosa verificação do conjunto dos “benefícios sociais 
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líquidos”645 possíveis em cada caso, decorrentes do resultado de cada uma das duas opções 

à sua disposição – aceitar um acordo ou a conduzir o processo sancionador até o 

julgamento.  

Além dos requisitos legais essenciais, sem os quais os acordos devem ser 

sumariamente vedados, há outros fatores, examinados neste trabalho, que podem ser úteis 

ao juízo de conveniência e oportunidade na sua celebração – tarefa nada simples a cargo da 

autoridade autárquica – e que devem ser considerados para a composição da melhor 

solução em cada caso. 

A análise das bases normativas dos termos de compromisso celebrados entre a 

CVM e os administrados, realizada neste estudo, permite concluir que, não obstante 

possam ser constantemente aprimoradas – com fundamento na experiência acumulada pela 

entidade reguladora e na preocupação de resguardar seus princípios e objetivos –, tais 

bases são suficientes para propiciar sua adequada disciplina e aplicação, nos casos 

concretos. Cabe ao aplicador a sua correta utilização, para o que poderão ser úteis os 

elementos sistematizados neste trabalho. 

 

                                                           
645 Termo extraído do Voto do Conselheiro do CADE Luis Fernando Schuartz, relator do Requerimento 
08700.004221/2007-56, no contexto do Processo Administrativo 08012.011142/2006-79, p. 6. 
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