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HATANAKA, Alex S. Disciplina jurídica do insider trading: o critério da relevância da 

informação. 2018. 223 págs. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

RESUMO 

O presente estudo se volta a examinar criticamente a disciplina jurídica da vedação 

ao uso indevido de informação privilegiada (insider trading), com particular ênfase ao 

exame do critério de relevância da informação. A matéria encontra-se em voga, como se 

percebe da atuação intensa da CVM em casos relacionados a essa conduta e pelas recentes 

mudanças drásticas legislativas em matéria de processos administrativos sancionadores e no 

tipo penal do uso indevido de informação privilegiada. Para esse propósito, a evolução do 

mercado de capitais brasileiro e as correspondentes alterações legislativas serão brevemente 

visitadas, para, na sequência, serem abordados os diversos fundamentos que justificam e 

impõem que a legislação das sociedades anônimas e do mercado de capitais prevejam a 

ilicitude do insider trading e imponha penalidades àqueles que violem as disposições legais 

em questão. Essa análise sugere que a legislação evoluiu do seu objetivo original de proteger 

a companhia aberta de eventual violação dos deveres de lealdade e sigilo dos 

administradores para encampar o princípio do acesso paritário às informações relevantes, 

hoje dominante na maioria dos países à exceção dos EUA. Após propor uma definição de 

uso indevido de informação privilegiada e identificar os requisitos para a sua configuração, 

o critério da relevância da informação será analisado em seus múltiplos aspectos e 

desdobramentos. Em particular, será abordada a licitude, de acordo com o ordenamento 

brasileiro, do uso da chamada teoria do mosaico, segundo a qual um investidor capacitado 

pode conjugar informações não relevantes e não divulgadas, dados públicos e informações 

por ele desenvolvidas, formando um mosaico do qual é potencialmente possível extrair 

conclusões relevantes. Essas atividades de análise são parte crucial do papel desempenhado 

por investidores profissionais, gestores e analistas de valores mobiliários, que, a seu turno, 

são essenciais para a disseminação de informação analítica de alta qualidade para o mercado 

e para a promoção da liquidez e a formação precisa de preço. 

 

Palavras-chave: Mercado de Capitais; Insider Trading; Informação Privilegiada; Critério 

de Relevância; e Teoria do Mosaico. 
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HATANAKA, Alex S. Legal regime of insider trading: materiality threshold of the 

information. 2018. 223 pages Master of Laws Dissertation, Faculty of Law, University of 

São Paulo, São Paulo, 2018. 

ABSTRACT 

This study is devoted to critically review the legal regime applicable to the 

prohibition to insider trading, with particular focus on the materiality threshold of the 

information. The subjet matter is currently in the spolight, as one can conclude from the 

intense efforts by the CVM staff in connection with this offense and also the recent drastic 

legislative changes to the administrative enforcement system and to the criminal offense 

definition. With that purpose in mind, we will briefly touch upon the history of the Brazilian 

capital markets and the corresponding legislative landscape and, thereafter, will analyze the 

principles and objetives that and make it necessary for the Brazilian Corporation and 

Securities Law to render insider trading illegal and impose penalties on those that breach 

such legal provision. The analysis suggests that the original legislative purpose of protecting 

the corporations against potential breach of fiduciary duties has evolved to protect the parity 

of access to material information, which is the prevailing principle in most of the countries 

other than the U.S.. After proposing a definition for insider trading and identifying the 

requirements for a case to be presented in court, we will analyze the materiality threshold of 

the information and its multiple angles and consequences. In particular, we will review the 

lawfulness under Brazilian laws and regulations of the use of the so-called mosaic theory, 

whereby a skillful investor can piece together non-relevant, non-public information, public 

data and information developed by the investor, forming a mosaic that enables the investor 

to potentially draw material conclusions. Such analysis activities are a crucial part of the 

role played by professional investors, managers and research analysts, who, in turn, are an 

essential part of the securities market and are key for the dissemination of high quality 

analysis information to the market and promotion of liquidity and accurate price formation 

of the securities. 

Keywords: Capital Markets; Insider Trading; Inside Information; Materiality Threshold; 

and Mosaic Theory. 
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INTRODUÇÃO 

“Price is what you pay, value is what you get” (Warren Buffett). 

“I contend that financial markets never reflect the underlying reality 

accurately; they always distort it in some way or another and the 

distortions find expression in market prices” (George Soros). 

“You have to talk to company management, look into their eyes, and 

determine whether they are reliable” (Mark Mobius) 

“Investing without research is like playing stud poker and never 

looking at the cards” (Peter Lynch). 

Cada uma das citações acima, todas de ícones do mercado financeiro, revela um 

núcleo comum à mente dos investidores de sucesso. No plano concreto, não há mercado de 

valores mobiliários totalmente eficiente ou informação puramente completa e, justamente 

por isso, o valor real de um ativo nem sempre está refletido no preço de mercado. Os agentes 

que operam também estão longe de ser o homem econômico infalível. Navegando com 

habilidade por essas águas, com o objetivo de identificar esses desalinhamentos, é que os 

investidores de sucesso conseguem auferir ganhos. 

E é importante que se diga, desde o limiar da análise, que há maneiras absolutamente 

lícitas de se obter informações para identificar os ativos cujos valores intrínsecos não estão 

refletidos em seus preços de mercado. 

O investidor pode estudar a fundo uma dada companhia, seus dados financeiros, o 

mercado em que se insere, seus competidores, clientes e fornecedores, dedicar-se com afinco 

a obter informações sobre os mais diversos aspectos de seus negócios, discutir com 

especialistas no setor de atuação de tal empresa, contratar relatórios emitidos por analistas 

de valores mobiliários que cubram a empresa emissora, empregar profissionais altamente 

capacitados em avaliação de investimentos e, mediante o uso de todo esse ferramental, em 

seu conjunto, tomar uma decisão informada e racional de investimento. 

Nesse cenário, o investidor está buscando tomar uma decisão com base em um 

conjunto informacional superior ao restante do mercado, criando uma assimetria 
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informacional, para poder fazer um investimento potencialmente mais promissor. É o que 

de melhor fazem Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch1 e tantos outros investidores 

renomados. 

Com o objetivo de identificar essas oportunidades, os investidores recorrem a 

diversos recursos informacionais ou serviços especializados e, em muitos casos, regulados. 

Podem, por exemplo, se valer de relatórios preparados por analistas de valores mobiliários 

(os chamados research analysts)2, de avaliação de agências de classificação de risco (rating) 

ou de diversas outras fontes de informação de negócios, como Bloomberg, Reuters, jornais, 

revistas e outros serviços de inteligência. Podem, outrossim, utilizar os serviços de 

consultores de valores mobiliários3 para auxiliá-los no processo decisório. Em certos casos, 

podem até mesmo fazer um processo de seleção criteriosa voltado a contratar um gestor4 

para gerir sua carteira de recursos – ou parte dela – de modo discricionário e especializado. 

Além disso, podem preparar estudos comparativos com competidores, análises de cenários 

macroeconômicos ou políticos, visitar presencialmente a companhia e concorrentes, 

pesquisar a opinião de consumidores, fornecedores e especialistas no setor em questão e 

conduzir a sua própria investigação. Enfim, tudo isso para conseguir um diferencial 

informacional e para auxiliá-los a pinçar as boas oportunidades do mercado5. 

                                                      
1 Peter Lynch é um investidor norte-americano famoso por seu papel de gestor do Fidelity Magellan Fund 

(Fidelity Investments), entre 1977 a 1990, período em que o patrimônio líquido do fundo aumentou de U.S.$18 

milhões para U.S.$14 bilhões. 
2 Segundo a Instrução CVM n.º 483, de 06.07.2010, conforme alterada, analista de valores mobiliários é 

a “pessoa natural que, em caráter profissional, elabora relatórios de análise destinados à publicação, 

divulgação ou distribuição a terceiros, ainda que restrita a clientes” (art. 1.º). Os relatórios de análise são 

“textos, relatórios de acompanhamento, estudos ou análises sobre valores mobiliários específicos ou sobre 

emissores de valores mobiliários determinados que possam auxiliar ou influenciar investidores no processo 

de tomada de decisão de investimento” (art. 1.º, §1.º), sendo que são equiparadas a relatórios “exposições 

públicas, apresentações, reuniões, conferências telefônicas e quaisquer outras manifestações não-escritas, 

cujo conteúdo seja típico de relatório de análise” (art. 1.º, §2.º). 
3 Nos termos do art. 1.º da Instrução CVM n.º 592, de 17.11.2017, “[c]onsidera-se consultoria de valores 

mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, 

independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e 

implementação sejam exclusivas do cliente”. 
4 A gestão de recursos é categoria de registro de administrador de carteira de valores mobiliários que pode 

ser requerida à CVM de acordo com o inciso II do §1.º do art. 1.º da Instrução CVM n.º 558, de 26.03.2015, 

conforme alterada. A administração de carteira, que é mais abrangente, é assim definida no art. 1.º de tal norma 

regulamentar: “[a] administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício profissional de atividades 

relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores 

mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do 

investidor”. 
5 O uso dessa caixa de ferramentas é não só comum, como recomendado, para investidores institucionais 

como fundos de pensão, seguradoras, asset managers, gestores de fortunas e muitos dos investidores não 
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Em um exemplo oposto, mas singelo, um investidor de má índole poderia, 

simplesmente, cooptar um membro do conselho de administração de uma companhia aberta, 

para lhe fornecer informações a respeito dos negócios antes da sua divulgação ao mercado. 

Pior ainda, remunerá-lo para confidenciar fatos sensíveis. Com isso, tal investidor deterá, 

evidentemente, informações que revelam que a cotação de mercado de valores mobiliários 

de tal companhia se descolou de seu valor real. Essa ação é claramente ilícita e merece 

censura6. 

A legislação e regulamentação preconizam que as informações que preencham o 

critério de relevância devem ser de conhecimento de todos aqueles que estão negociando no 

mercado de valores mobiliários, ou seja, há uma planificação obrigatória, sem a 

possibilidade de divulgação seletiva. Trata-se do chamado market egalitarianism. Abaixo 

da linha da relevância encontra-se o espectro de atuação em que os investidores, analistas, 

gestores e outros profissionais de mercado podem legitimamente se diferenciar, estudando a 

fundo a situação da companhia e embasando sua análise de riscos e, portanto, decisões de 

investimento. 

Assim, traçar essa linha entre o que é relevante e o que não é se mostra um esforço 

de inegável utilidade, pois demarca a fronteira entre duas situações bastante distintas. 

Na primeira hipótese, em que está configurada a relevância, o detentor da informação 

(usualmente, os administradores) tem a obrigação de publicizar a informação relevante por 

meio de anúncio de fato relevante ou, se houver uma razão legítima, poderá mantê-la em 

sigilo, mas, no último caso, se abstendo de negociar com valores mobiliários. Ou seja, 

disclose or abstain from trading, para usar a feliz expressão cunhada no caso Cady, Roberts 

que será abordado. 

Já na segunda hipótese, não há a necessidade de publicar as informações, por não 

atingirem o patamar da relevância, nem deve haver restrições à negociação em valores 

                                                      
residentes que aplicam recursos no mercado de valores mobiliários em benefício de terceiros, perante os quais 

terminam por ter deveres fiduciários, devendo, assim, empregarem todas as suas habilidades e diligência para 

assegurar o melhor retorno possível. 
6 E é muito similar, por exemplo, ao que fez Raj Rajaratnam, fundador do fundo Galleon International, 

ao obter informações privilegiadas de uma ampla rede de contatos de insiders. Por todos, veja-se o caso das 

informações fornecidas por Rajat K. Gupta, conforme comunicado do U.S. Attorney for the Southern District, 

disponível em: <https://www.justice.gov/archive/usao/nys/pressreleases/June12/guptarajatverdict.html> 

(acessado em 08.01.2018). 

https://www.justice.gov/archive/usao/nys/pressreleases/June12/guptarajatverdict.html
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mobiliários pelos insiders e, tampouco, é necessário a priori impedir que a administração da 

companhia discuta algumas dessas informações com investidores e profissionais de mercado 

no interesse da companhia. 

Na segunda situação, ainda, as informações não relevantes que forem divididas com 

investidores e outros agentes podem ser por eles utilizadas, em conjunto com as informações 

públicas ou informações por eles desenvolvidas, podendo chegar a conclusões 

potencialmente relevantes, por meio da organização do quebra-cabeça de informações que 

se forma em seu estudo. Essa análise do conjunto de informações recebe proteção nos EUA 

sob a égide da teoria do mosaico, que, a todo sentir, deve receber proteção entre nós também, 

como se verá. 

Ainda do lado dos investidores, a melhor definição dessa linha se tornou 

particularmente importante, em virtude do movimento legislativo de aproximar o modelo 

brasileiro de repressão ao insider trading ao sistema europeu, abraçando de modo mais claro 

uma abordagem lastreada na igualdade do acesso a informações relevantes, do que é 

sintomática a recente alteração implementada pela Lei n.º 13.506/2017 ao tipo penal do art. 

27-D da Lei n.º 6.385, de 07.12.1976, ou Lei do Mercado de Valores Mobiliários. 

O modelo norte-americano, fonte de inspiração para a legislação e regulamentação 

do mercado de capitais brasileiro, vem sofrendo críticas contundentes pela inconsistência da 

evolução jurisprudencial e regulamentação do insider trading, que resultou em um foco 

excessivo na necessidade da violação de dever fiduciário para a caracterização do ilícito. 

Por aqui, importa, cada vez menos, a análise de se a detenção da informação guarda 

algum nexo com o dever de lealdade societário de manter reserva do que ocorre no íntimo 

da companhia. A questão crucial é se o investidor, mesmo ciente de que a informação era 

relevante e não pública, ainda assim a usou com o (des)propósito de obter vantagem em 

negócios com valores mobiliários, não importando a forma pela qual a obteve. 

Do lado das companhias abertas, a administração, em tarefa nada fácil, deve calibrar 

bem seu julgamento para determinar se divulga ou não um anúncio de fato relevante, 

aplicando à situação concreta o critério de relevância, em avaliação eminentemente 

subjetiva. E ainda que seja relevante, poderá decidir não publicar, desde que julgue estar 

diante de um interesse legítimo da companhia, outro conceito subjetivo. 
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Como a não divulgação de ato ou fato relevante pode levar a responsabilização, por 

violação ao dever de informar encartado no art. 157, § 4º, da Lei das S/A, há o risco da 

adoção de uma postura conservadora com a divulgação de toda e qualquer informação que 

tenha o potencial de ser relevante, cenário contraproducente e de divulgação excessiva7. 

De um modo mais amplo, não há dúvida da pertinência de se discutir o tema do uso 

indevido de informação privilegiada, insider trading ou, ainda, como preferem os europeus, 

abuso de informação privilegiada. Há tempos que o debate vem atraindo crescente atenção, 

com ampla cobertura midiática8. A questão, aliás, exerce até mesmo um certo fascínio no 

público em geral, muito em razão da ideia de que o uso de informação privilegiada pode 

propiciar enriquecimento em patamares astronômicos, imagem que é fomentada até mesmo 

pela própria indústria cinematográfica. 

Nos EUA, a partir dos anos 80, a capacidade de investigação e enforcement da SEC 

e do DOJ mudou absolutamente de patamar. Entre tantos outros casos ruidosos, basta citar 

a prisão, em 2004, da celebridade Martha Stewart9, em caso que se tornou verdadeira 

obsessão midiática e era referido como um caso de insider trading, embora tecnicamente a 

base de sua persecução tenha sido perjúrio. 

Outro caso amplamente coberto nos veículos de comunicação envolveu o bilionário 

Raj Rajaratnam, fundador do hedge fund Galleon Group, e uma ampla rede de tippees, que 

incluía o ex-CEO da consultoria McKinsey & Co., Rajat Gupta. Por fim, insta recordar o 

vistoso acordo celebrado em 2013 pela SEC, DOJ e o hedge fund SAC Capital Advisors LP, 

no astronômico valor de U.S.$ 1,8 bilhão, para encerrar processos relativos a insider 

trading10. 

                                                      
7 Vide, a respeito, PAREDES, Troy A. Blinded by the Light: Information Overload and its Consequences 

for Securities Regulation. In: Washington Law Quarterly, vol. 81, n.º 2, 2003, pp. 417-86. 
8 No campo do jornalismo, a obra Den of Thieves. Simon & Schuster, 1992, de autoria do jornalista James 

B. Stewart, vencedor do prêmio Pulitzer, narrou diversos episódios de insider trading, manipulação de mercado 

e fraude no mercado de capitais norte-americano ao longo dos anos 80, capitaneados por Ivan Boesky, Michael 

Milken, Martin Siegel, Dennis Levine e outros. 
9 Sobre o caso, veja HOFFMAN, Drew. Martha Stewart’s Insider Trading Case. In: Georgetown Journal 

of Legal Ethics, vol. 20, n.º 3 (verão de 2007), pp. 707-718; e HEMINWAY, Joan MacLeod. Save Martha Stewart 

– Observations about equal justice in U.S. Insider Trading Regulation. In: Texas Journal of Women and the 

Law, vol. 12, n.º 2 (primavera de 2003), pp. 247-286. 
10 Cf. MORRISON & FOERSTER LLP. Insider Trading: Annual Review 2013. Publicado em 2014. pp. 2-4 

(disponível em <http://media.mofo.com/files/Uploads/Images/140108-Insider-Trading-Annual-Review.pdf>, 

acessado em 08.01.2018). 

http://media.mofo.com/files/Uploads/Images/140108-Insider-Trading-Annual-Review.pdf
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Mas a SEC e DOJ não tiveram só vitórias nos últimos anos. No final de 2013, Mark 

Cuban, o famoso bilionário, atual dono do time de basquete Dallas Mavericks, venceu um 

julgamento decidido por júri, em ação proposta pela SEC por uso de informação privilegiada 

na venda de ações de uma empresa de internet para evitar perdas11. Em adição, uma polêmica 

decisão recente do Segundo Circuito da Justiça Federal determinou que, em casos de 

transmissão de informações privilegiadas, a acusação tem de demonstrar que aquele que 

transmite a informação (tipper) recebe um benefício efetivo daquele que a recebe e utiliza 

no mercado de valores mobiliários12. 

No Brasil, a questão igualmente está em voga. Como os números demonstram, a 

CVM vem se mostrando mais presente e ativa na investigação e persecução administrativa, 

com crescente número de instauração de processos administrativos sancionadores, de 

condenações e de celebração de termos de compromisso. A crescente atuação da autarquia 

fica evidente da leitura de pesquisas empíricas conduzidas nos últimos anos13. 

Convém salientar que a autarquia firmou, em 2008, um Termo de Cooperação 

Técnica com o Ministério Público Federal, buscando se integrar de forma mais entranhada 

no sistema de enforcement e aproximar-se para trocar informações e atuar conjuntamente na 

prevenção e combate às práticas lesivas ao mercado de valores mobiliários14. Em linha 

similar, o órgão regulador divulgou que, em 2014, deu início ao uso de uma ferramenta de 

monitoramento eletrônico para a fiscalização do mercado de capitais15.  

                                                      
11BRODY, Sarah; THOMPSON, Carol Lynn; e SPENCER-MORK, Nathaniel. District Court Dismisses Insider 

Trading Complaint Against Mark Cuban. In: Financial Fraud Law Report. Outubro de 2009. Disponível em 

https://www.sidley.com/-/media/files/publications/2009/10/district-court-dismisses-insider-trading-

complai__/files/view-article/fileattachment/financialfraudlawreport1009.pdf (acessado em 08.01.2018) 
12 United States v. Newman, 773 F. 3d 438 (2d Cir. 2014), cert. denied, 136 S. Ct. 242 (2015). Comentando 

o precedente e seus efeitos, vale conferir a análise de EPSTEIN, Richard A. Returning to Common-Law 

Principles of Insider Trading after United States v. Newman. In: Yale Law Journal, vol. 125, n.º 5 (março de 

2016), pp. 1482-1530. 
13 Vide, a respeito, (a) PRADO, Viviane Muller (coord.). Insider Trading: dados e reflexões. Cadernos 

Direito GV. Seminário 38, vol. 7, n. 6, pp. 57-62, novembro 2010; (b) PRADO, Viviane Muller; e VILELA, 

Renato. “Radiografia de insider trading na CVM”. Núcleo de estudos em Mercados e Investimentos - Direito 

GV, 2014 (disponível em <http://media.wix.com/ugd/66710c_e1b69e3f3f6843b092456f8551464531.pdf>, 

acessado em 08.01.2018); e (c) PRADO, Viviane Muller; RACHMAN, Nora; e VILELA, Renato. Insider trading: 

normas, instituições e mecanismos de combate no Brasil. São Paulo: FGV Direito SP, 2016. 
14 Termo de Cooperação Técnica disponível no link http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/ 

anexos/2013/20130508-1-termo-de-cooperacao-cvm-mpf.pdf (acessado em 08.01.2018). 
15 O contrato entre CVM e SIA S.p.A., com objeto na disponibilização, manutenção e suporte do sistema 

SIA-EAGLE, foi firmado em 27.01.2014 (Disponível em <http://www.cvm.gov.br/export/sites/ 

cvm/licitacao/contrato/anexos/2014/ct06/1.-CT-6_2014.pdf>, acessado em 08.01.2018) e tal contratação e uso 

foi divulgada em jornais e revistas. 

https://www.sidley.com/-/media/files/publications/2009/10/district-court-dismisses-insider-trading-complai__/files/view-article/fileattachment/financialfraudlawreport1009.pdf
https://www.sidley.com/-/media/files/publications/2009/10/district-court-dismisses-insider-trading-complai__/files/view-article/fileattachment/financialfraudlawreport1009.pdf
http://media.wix.com/ugd/66710c_e1b69e3f3f6843b092456f8551464531.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2013/20130508-1-termo-de-cooperacao-cvm-mpf.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2013/20130508-1-termo-de-cooperacao-cvm-mpf.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/licitacao/contrato/anexos/2014/ct06/1.-CT-6_2014.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/licitacao/contrato/anexos/2014/ct06/1.-CT-6_2014.pdf
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Não bastasse isso, em 01.06.2016, a BM&FBOVESPA promoveu o lançamento do 

Guia de Combate ao Insider Trading, formulado pelo chamado GT Interagentes, que 

congregou representantes de diversas associações e entidades de mercado16. Na mesma 

ocasião, a CVM lançou o seu Caderno Educativo sobre o “Uso indevido de informação 

privilegiada (insider trading)”17, com o objetivo de promover a cultura do combate ao 

insider trading e elevar o nível de informação disponível no mercado sobre a questão. 

Em particular, o então presidente da CVM, Leonardo Pereira ressaltava que o 

combate ao insider trading é uma das prioridades da CVM, destacando que “combater o uso 

de informação privilegiada é uma das questões chave para o mercado brasileiro atualmente 

e uma preocupação significativa para nós. Acreditamos fortemente que um mercado de 

capitais saudável não pode coexistir com o insider trading e informações assimétricas, uma 

vez que trazem incerteza e falta de confiança para os investidores”18. 

Convém recordar, no ponto, que a CVM se tornou, aos poucos, o palco da resolução 

de disputas a que investidores recorrem no âmbito do mercado de capitais19. Não 

diferentemente, em relação ao insider trading, o que se vê é uma concentração da discussão 

na seara administrativa, já que dificuldades estruturais impedem uma maior efetividade 

repressiva na persecução penal, assim como a busca de reparação no âmbito civil por 

eventuais prejudicados. Daí que se decidiu por uma abordagem do tema primordialmente 

sob a ótica da persecução no âmbito administrativo. 

Outra evidência patente da atualidade do tema é a recente efervescência legislativa 

em torno da questão, como mostra a vinda da Medida Provisória n.º 784, de 07.06.2017, 

                                                      
16 Participaram da iniciativa as associações ABRAPP, ABRASCA, ABVCAP, AMEC, ANBIMA e 

APIMEC, além da BM&FBOVESPA, BRAiN, IBGC, IBMEC e o IBRI. 
17 “Uso Indevido de Informação Privilegiada (Insider Trading)”. Comissão de Valores Mobiliários. 

Rio de Janeiro: Comissão de Valores Mobiliários, 2016. 45p. (Cadernos CVM, 11). 
18 “Fighting against the use of privileged information is one of the Brazilian market key issues today 

and a significant concern for us. We strongly believe that a healthy capital market cannot coexist with 

insider trading and asymmetric information, once it brings uncertainty and lack of confidence to investors” 

(Discurso na 39ª Conferência Anual da IOSCO de 2014 no Rio de Janeiro, disponível em 

<https://www.iosco.org/library/annual_conferences/pdf/39/DiscursoIOSCO2014.pdf>, acessado em 

08.01.2018, nossa tradução). 
19 ARAGÃO, Paulo Cezar. “A CVM em juízo: limites e possibilidades”. In: Revista de Direito Bancário 

e do Mercado de Capitais, v. 9, n. 34. São Paulo: RT, pp. 38-49, out./dez. 2006, p. 41. Em sentido similar, 

Nelson Eizirik e Aurélio Wander Bastos já afirmavam que a aplicação dos dispositivos legais e 

regulamentares versando sobre insider trading pela CVM era satisfatória e uniforme, o mesmo não se podia 

verificar na órbita do Poder Judiciário (O Poder Judiciário e a Jurisprudência sobre Sociedades Anônimas 

e Instituições Financeiras. Rio de Janeiro: IBMEC, 1980, pp. 12-8). 

https://www.iosco.org/library/annual_conferences/pdf/39/DiscursoIOSCO2014.pdf
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tratando de processos administrativos sancionadores no âmbito da CVM e do Banco Central 

do Brasil, e da Lei Federal n.º 13.506, de 13.11.2017, que substituiu a medida provisória 

após sua perda de vigência e, inter alia, promoveu a já aludida expansão do tipo penal 

previsto no art. 27-D da Lei do Mercado de Valores Mobiliários.  

Em linha com o que ocorre nos EUA, a imprensa local tem dado ampla cobertura a 

casos de insider trading. Basta verificar as inúmeras notícias a respeito do caso de executivos 

da Sadia e do ABN-AMRO que negociaram ADRs da Perdigão na NYSE, no período em 

que a primeira discutia e se preparava para formular oferta hostil pelo controle da segunda. 

Tal caso originou, além do processo administrativo sancionador na CVM, persecução nos 

EUA promovida pela SEC e, no âmbito judiciário, resultou na primeira condenação penal, 

confirmada em segundo grau e no Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do tipo penal 

previsto no art. 27-D da Lei n.º 6.385/76 em sua redação original. 

Na seara acadêmica, há, nos EUA, farto material doutrinário sobre diversos aspectos 

da questão, além de uma quantidade substancial de precedentes judiciais que foram 

moldando o conceito de insider trading por lá, uma vez que não há, em lei, uma definição 

específica do ilícito, mas, tão-somente, uma regra antifraude. 

No Brasil, em sede doutrinária, o professor Luiz Gastão Paes de Barros Leães20 foi o 

pioneiro a tratar do assunto na obra clássica “Mercado de capitais e insider trading”, 

publicada há mais de 35 anos. José Marcelo Martins Proença21 também abordou a questão 

com maestria em “Insider trading: regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais”, há mais de uma década. Em 2017, o advogado Francisco Antunes 

Maciel Müssnich publicou também livro dedicado ao tema, “Insider trading no Direito 

Brasileiro”22, analisando diversos precedentes da CVM e dando particular ênfase às 

discussões de estruturas de barreiras de informação (chinese walls) em conglomerados 

financeiros e à aplicabilidade da teoria do domínio do fato a casos de insider trading. 

                                                      
20 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais e Insider Trading. São Paulo: RT, 1982. 
21 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading: Regime Jurídico do Uso de Informações 

Privilegiadas no Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 
22 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. O insider trading no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

2017, baseado em sua dissertação de 2015, de mesmo título, apresentada à Escola de Direito da Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro como requisito para a obtenção de título de mestre em Direito da Regulação. 
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Na academia, nesta Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 2007, 

Thiago A. Spercel defendeu dissertação de mestrado, sob a orientação do professor Haroldo 

Malheiros Duclerc Verçosa, com o título “Mercado de capitais e insider trading” e 

recentemente, em 2016, Silvia Labriola Cavalieri Fittipaldi defendeu dissertação de 

mestrado, sob a orientação do professor Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa, intitulada 

“A repressão ao insider trading no Brasil: panorama atual e novas perspectivas”, ambos 

trabalhos de inegável qualidade. 

Sem querer repetir o que já foi examinado com maestria, a presente dissertação tem 

como objetivo delinear um ponto mais específico da problemática do insider trading, qual 

seja o critério da relevância que qualifica a informação como privilegiada. Embora aspectos 

da responsabilização penal e da ação de indenização sejam abordados ao longo do texto, o 

estudo se concentrará na atuação administrativa da CVM no âmbito das companhias 

abertas23. 

A propósito, a expressão insider trading24, embora oriunda da língua inglesa, será 

utilizada ao longo do estudo, em razão de sua ampla consolidação na literatura científica 

internacional e a sua utilização firme entre nós também25. Na Inglaterra e Europa, 

disseminou-se a expressão insider dealing, mas o termo não recebeu a mesma acolhida no 

Brasil. Desde logo, assim, pede-se a devida licença e o correspondente perdão, pela farta 

utilização de palavras em língua estrangeira ao longo da dissertação. 

                                                      
23 Nelson Eizirik sustenta que a proibição ao insider trading é aplicável tanto às negociações realizadas 

no mercado (em Bolsa de Valores ou no Mercado de Balcão) quanto às negociações privadas, assim entendidas 

aquelas realizadas sem a interveniência de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, nas chamadas operações face to face praticadas pelo insider (Cf. EIZIRIK, Nelson. A Instrução 

CVM 31/84 e a regulamentação do Insider trading. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, vol. 23, n.º 55, pp. 170-75, jul./set. 1984, p. 173). 
24 Fabio Konder Comparato bem explica que insider trading ou insider dealing são expressões que ainda 

não receberam uma tradução consagrada para a língua portuguesa (A regra do sigilo nas ofertas públicas de 

aquisição de ações. In: Direito Empresarial: Estudos e Pareceres. 1ª ed., 2ª tiragem, São Paulo: Saraiva, pp. 

331-353, 1995, p. 338). 
25 Basta lembrar o uso da expressão nos títulos das principais obras publicadas sobre o assunto, e.g, Luiz 

Gastão Paes de Barros Leães. Mercado de Capitais e Insider Trading. São Paulo: RT, 1982; José Marcelo 

Martins Proença. Insider Trading: Regime Jurídico do Uso de Informações Privilegiadas no Mercado de 

Capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005; e Francisco Antunes Maciel Müssnich. O insider trading no Direito 

Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2017 (grifou-se). Na Europa, utiliza-se os termos “abuso de informação 

privilegiada” para a conduta de insider trading, “iniciado” para insider e “recomendar ou induzir” é usado para 

tipping, mas houve pouca adesão no Brasil. 
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Ainda sobre a expressão, é importante esclarecer que, apesar da ampla acolhida, é 

um termo que contém uma grave imprecisão cuja extensão convém aclarar. O insider trading 

(i.e., literalmente, a negociação por aquele que está por dentro) nem sempre é ilegal. Em sua 

versão lícita e regular, os insiders – conselheiros, diretores e colaboradores – negociam 

valores de tais companhias, fora de períodos sobre os quais recaiam restrições e fazem a 

apropriada divulgação de tais negócios ao mercado. 

Nesse exercício, todavia, há que se lembrar que a aplicação de teorias estrangeiras à 

realidade brasileira sempre há de ser feita com a devida cautela. O cenário brasileiro é, 

predominantemente, de empresas com capital concentrado na mão de acionistas 

controladores, de modo que o conflito mais intenso nas companhias brasileiras tende a ser 

entre os acionistas controladores e não controladores e não entre os administradores e os 

acionistas. No ponto, interessantíssima a reflexão de Calixto Salomão Filho de que “a 

relação controlador-minoritário gera uma assimetria de informação natural, de difícil 

disciplina pelo direito societário (...) A diferença de informação entre os insiders da 

companhia (controladores e administradores) e os outsiders (minoritários e investidores) é 

imensa”26. Em outras palavras, quer parecer possível inferir que a estrutura corporativa 

brasileira potencializa o campo de oportunidades para insider trading. 

Outro ponto importante na transposição das teorias relativas a insider trading ao 

Brasil é que os padrões culturais e valores predominantes no Brasil são conducentes a 

comportamentos do controlador com o objetivo de extrair benefícios privados do controle27, 

                                                      
26 Informação completa, Direito Societário e mercado de capitais. In: O Novo Direito Societário. 4ª ed., 

revista e ampliada, São Paulo: Malheiros Editores, pp. 177-187, 2015, p. 184-5. Em sentido similar, sustenta 

Érica Gorga que “o nível eficiente de prestação de informações no Brasil é diferente, por exemplo, do nível 

eficiente nos Estados Unidos, em razão das discrepâncias entre custos e benefícios marginais existentes em 

cada mercado. Desse modo, cada agente regulador deve observar e analisar as características específicas de 

cada mercado para determinar qual informação deve ser revelada e a melhor maneira de fazê-lo” (Direito 

Societário Atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 87). 
27 Ver, a respeito, a análise dos fatores de desenvolvimento do mercado de capitais apresentada por 

Eduardo Secchi Munhoz (Aquisição de Controle na Sociedade Anônima. Saraiva: São Paulo, 2013, p. 71-100), 

remetendo aos tempos de Brasil colonial, que culminam em um cenário de companhias em que o controlador 

se considera o “dono” da empresa, ao passo que os investidores são vistos como instrumentos para a realização 

dos projetos do empresário-empreendedor. No mesmo sentido, Erica Gorga (Op. Cit., 2013, p.70-4 e em A 

cultura brasileira como fator determinante na governança corporativa e no desenvolvimento do mercado de 

capitais”. In: Revista de Administração, São Paulo, vol. 39, n.º 4, p. 309-26, 2004, p. 314-5). Ambos autores 

fazem referência ao estudo de Alexander Dyck e Luigi Zingales, que, após analisar 39 países, conclui que, no 

Brasil, em operações de transferência de controle havidas entre 1990 e 2000, os benefícios privados extraídos 

pelo acionista controlador eram os maiores na amostra, gerando um prêmio de controle da ordem de 65%, em 

comparação com 14% de média na amostra (DYCK, Alexander; e ZINGALES, Luigi. Private Benefits of Control: 

An International Comparison. In: The Journal of Finance, vol. LIX, No. 2, pp. 537-600, abril de 2004, p. 538). 
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mesmo porque a história brasileira leva a uma situação em que o controlador se vê como o 

dono da empresa e os investidores como instrumentos de viabilização de seu projeto. 

Feitos esses esclarecimentos metodológicos e de escopo, a essa altura vale tratar 

como o estudo se organizará. Como se sabe, a interpretação de uma norma não pode se 

restringir à análise de sua letra fria, impondo-se ao exegeta um aprofundamento teleológico, 

sistêmico, social e histórico. 

Daí que, antes de adentrar o objeto deste estudo propriamente dito, o Capítulo I 

versará, em primeiro lugar, sobre a evolução legislativa e regulamentar até os dias atuais e, 

segundo, sobre aspectos chave do desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. A seu 

turno, o Capítulo II se debruçará sobre os fundamentos e objetivos que fundamentam, 

condicionam e justificam a vedação ao uso indevido de informação privilegiada. O Capítulo 

III analisará os requisitos do insider trading para a responsabilização sob a persecução 

administrativa e algumas ponderações sobre o tipo penal. O Capítulo IV abordará a definição 

de informação privilegiada, o critério da relevância da informação e a teoria do mosaico. Por 

fim, serão tecidas algumas considerações finais em vista da análise empreendida. 

*** 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O efetivo combate ao uso indevido de informação privilegiada é medida que se 

impõe em prestígio à igualdade de acesso informacional (market egalitarianism), ao correto 

e eficiente funcionamento do mercado de valores mobiliários e à preservação da confiança 

dos investidores. 

No palco da repressão ao insider trading, a CVM vem assumindo um protagonismo 

importante para o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários. Seguindo os passos 

das autoridades norte-americanas, que, a partir da década de 90, levantaram, com convicção, 

a bandeira do combate ao insider trading, a CVM vem, de forma ostensiva, dispensando à 

repressão dessa conduta tratamento especial dentro de sua pauta. 

A postura mais ativa do órgão regulador se beneficia da recente revisão da legislação 

que disciplina os processos administrativos sancionadores, concretizada com a vinda da 

Medida Provisória n.º 784/2017, que perdeu sua eficácia por falta de cumprimento de prazo, 

mas foi ressuscitada na forma da Lei n.º 13.506/2017, que tramitou com surpreendente 

urgência no Congresso Nacional, em vista do conturbado contexto ali instaurado à época. 

Com isso, os poderes sancionatórios da CVM foram reforçados pela vinda da novel 

legislação. 

Vale lembrar que a criação da CVM e a legislação do mercado de capitais foram 

notoriamente inspiradas na experiência norte-americana, em particular pela adoção do 

regime de full disclosure e da regra, que o complementa, impondo que os administradores 

“disclose or abstain from trading”. 

Ocorre que, embora tenha sido o nascedouro do combate ao insider trading, os EUA 

tornaram-se uma exceção no mapa global, remanescendo como um dos poucos países que 

não adota legislação detalhada a respeito do tema de insider trading, escorando-se na norma 

geral antifraude no melhor estilo da Common Law. Como se viu, em virtude do enfoque 

dado pela Suprema Corte em Chiarella e Dirks, a repressão ao uso da informação 

privilegiada continua a se alicerçar na determinação se houve a violação de um dever 

fiduciário para a obtenção da informação privilegiada, enquanto, na maioria das outras 
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jurisdições, a perspectiva passou a ser da busca de acesso paritário a informações 

relevantes549. 

Na arquitetura da Lei das S/A e da Lei n.º 6.385/76, nosso ordenamento concebeu o 

ilícito de uso indevido de informação privilegiada como uma conduta praticada, em regra, 

dentro da companhia aberta por aqueles que estavam dentro dela. A conduta afrontava o 

dever de lealdade. Um primeiro ajuste foi feito, mediante a aposição de um novo parágrafo 

na disposição legal sobre o dever de lealdade, amplificando a vedação para abranger 

“qualquer pessoa” que tenha tido acesso à informação privilegiada. A expansão foi notável, 

mas os laços com os deveres fiduciários inegavelmente permaneciam, mesmo porque a 

norma continuava dentro da Lei das S/A e, sobretudo, como parte da disposição a respeito 

do dever de lealdade. A corroborar, o tipo penal então criado fazia menção expressa a “dever 

de sigilo” e a Instrução CVM n.º 358/2002 foi editada para cuidar do dever de informar, 

dever de sigilo e da vedação de negociar (insider trading), como um conjunto coeso e 

mutuamente complementar. A vinda da alteração do tipo penal previsto no art. 27-D da Lei 

n.º 6.385/76, em novembro de 2017, para romper sua vinculação, antes obrigatória, ao dever 

de sigilo, abre o horizonte para uma busca de mercado de valores mobiliários em que há um 

acesso paritário a informações relevantes, com suporte legislativo. 

Daí que não há dúvida de que o caminho trilhado pelo Brasil converge para a 

tendência que vem se estabeleceu globalmente e que se descola da abordagem norte-

americana. Esse distanciamento, é importante advertir, impõe que a tradicional transposição 

de conceitos, ideias e modelos, adotados nos EUA, para o Brasil, se faça com cautela e com 

a devida reflexão a respeito de seu cabimento. 

O crescente rigor na legislação que busca a efetivação dos deveres dos participantes 

do mercado de capitais vem acompanhada de uma igualmente crescente preocupação por 

investidores, emissoras, administradores e demais participantes no sentido de atuar e 

conduzir seus negócios adequadamente. 

                                                      
549 Opiniões de inegável autoridade recomendam a urgente revisão do sistema norte-americano para 

cobrir as lacunas e contradições que foram se estabelecendo e só fizeram maximizar as incertezas e a 

necessidade de longos e custos litigiosos, com resultado pouco previsível. O professor John Coffee, Jr., por 

exemplo, propõe que a SEC edite novas regras para cuidar desses pontos (Mapping the Future of Insider 

Trading Law: of Boundaries, Gaps and Strategies. In: Columbia Business Law Review, vol. 2013, n.º 2, pp. 

281-317, 2013, p. 304-7). Edward Greene e Olivia Schmid, a seu turno, defendem uma ampla revisão 

legislativa para assegurar o acolhimento do regime de paridade informacional sem, contudo, prejudicar as 

atividades de análise de valores mobiliários realizadas por investidores e analistas (Op. Cit., 2013, p. 426). 
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Se, de um lado, é essencial que as condutas reprováveis não passem incólumes, de 

outro, a falta de certeza e segurança jurídica, por certo, só faz desencorajar o 

desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, pois os investidores estrangeiros 

destinarão seus recursos a locais com uma estrutura jurídica mais estável e previsível e os 

poupadores locais preferirão outros produtos de investimento, mesmo que com menor 

retorno.  

Alguns pontos importantes foram abordados ao longo do estudo e reclamam atenção 

com o propósito de eliminar ou mitigar as incertezas. 

Uma primeira questão que se deu notícia é que as tendências internacionais apontam 

para a urgente necessidade de se revistar o arranjo legislativo, prevendo duas esferas de 

apenamento incidindo sobre uma mesma conduta, em vista dos recentes acontecimentos 

testemunhados na União Europeia, Itália e França na esteira do julgamento do caso Grand 

Stevens & ors v. Italy pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (vide item 3.1). A 

impossibilidade da convivência de dois sistemas de apenamento conduz a necessidade de 

uma escolha que, no Brasil, parece óbvia, haja vista a relativa dormência da persecução 

criminal e a ausência de especialização. 

Um segundo ponto a merecer especial olhar é a prática do uso de prova indiciária. O 

agravamento das possíveis penas coloca sobre a CVM a responsabilidade de atuar de modo 

ponderado e proporcional, em especial ao avaliar quadros probatórios em que somente 

existam provas indiretas da conduta em questão. Os indícios devem ser múltiplos, 

veementes, convergentes e graves para qualificarem como prova indiciária550. Condenações 

equivocadas afrontariam não só o princípio da presunção da inocência, como 

descredibilizariam o órgão regulador e o próprio mercado de valores mobiliários. Espera-se 

que a CVM tenha a serenidade de conduzir e instruir com maestria o volume de processos 

administrativos sancionadores que decorrerá do esperado desenvolvimento do mercado de 

valores mobiliários, com maior atratividade, mais participantes e maior volume de 

negociações.  

Sob esse ângulo, sobressai a importância dos diversos participantes do mercado de 

manterem políticas e procedimentos que se conformem à legislação e regulamentação e, 

demais disso, documentem o cumprimento em caso de potencial necessidade. A estrutura de 

                                                      
550 PAS CVM n.º 22/94, Dir. Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, v.u., j. 15.04.2004. 
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ônus probatório permite a adoção de presunções relativas em certas hipóteses, de sorte que 

a posse a provas sobre a conduta passada pode ser essencial para a defesa dos interesses dos 

participantes do mercado.  

O critério da relevância é, como se viu, “conceito cuja determinação jamais se 

poderá pretender precisa ou exaustiva”551. Desde o início do estudo, nunca houve a 

pretensão de se postar balizas fixas e claras para todas as situações, com a identificação de 

fórmulas fixas e objetivas. O que se buscou, ao longo do item 4.3, foi traçar as regras 

fundamentais para auxiliar o intérprete na árdua tarefa de definição se uma dada informação 

é relevante, tratando de diversas situações que propiciam dúvida. 

E como foi aludido, o esforço nesse tocante é importante não só para efeitos de 

caracterização da informação privilegiada, mas também para distinguir as informações que 

devem ser divulgadas obrigatoriamente, pois relevantes, daquelas que, embora estejam 

sujeitas ao dever de reserva, podem ser divididas em certas circunstâncias que se alinhem 

com o interesse social. 

O interesse social em fomentar um mercado ativo e liquido de seus valores 

mobiliários conduz à necessidade de compartilhamento de informações com investidores 

profissionais, gestores de recursos e analistas financeiros de um modo mais amplo, que 

exercem atividades essenciais para o funcionamento adequado e eficiente dos mercados de 

valores mobiliários.  

 Retorna-se, assim, às citações apostas no intróito deste estudo. Nunca é demais 

ressaltar a importância, para o bom funcionamento dos mercados de valores mobiliários, da 

busca eterna e contínua, desempenhada por todos os investidores profissionais, gestores, 

analistas e consultores, com o objetivo – como se viu, legítima - de congregar as melhores e 

mais precisas informações para identificar as oportunidades dos mercados. Impor sanções a 

essas atividades, equiparando-as a insider trading, somente contribuirá para o desprestígio 

e o retrocesso no mercado de valores mobiliários. 

*** 

 

 

                                                      
551 BARBOSA, Marcelo. Op. Cit., 2016, p. 290. 
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ANEXO I - LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

ABRAPP Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar 

ABRASCA Associação Brasileira das Companhias Abertas 

ABVCAP Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital 

ADR American Depositary Receipts 

AMEC Associação de Investidores no Mercado de Capitais 

AMF Autorité des Marchés Financiers 

ANBIMA Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais 

APIMEC Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais 

BACEN Banco Central do Brasil 

BDR Brazilian Depository Receipts 

BM&FBOVESPA BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BRAIN BRAiN - Brasil Investimentos & Negócios 

BSM BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados 

CETIP CETIP S.A. – Mercados Organizados 

CF/88 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme 

alterada 

CFA Institute Chartered Financial Analyst Institute 

CMN Conselho Monetário Nacional 

COAF Conselho de Controle das Atividades Financeiras 

CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 

COPOM Comitê de Política Monetária 

COSRA Council of Securities Regulators of the Americas 

CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentações ou Transmissão de 

Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 

CRSFN Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 

DFP Demonstrações Financeiras Padronizadas 

DOJ United States Department of Justice 

ESMA European Securities and Markets Authority 

FATF Financial Action Task Force 

FR Formulário de Referência 

FCA United Kingdom Financial Conduct Authority 

GAFISUD Grupo de Acción Financiera de Sudamérica 

IAN Informações Anuais 
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IASB International Accounting Standards Board (Comitê de Normas 

Internacionais de Contabilidade) 

IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

IBMEC Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais 

IBRI Instituto Brasileiro de Relações com Investidores 

IFRS International Financial Reporting Standards (Normas Internacionais de 

Contabilidade) 

IIMV Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores 

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

Instrução CVM n.º 8/79 Instrução CVM n.º 8, de 8 de outubro de 1979, conforme modificada 

Instrução CVM n.º 10/80 Instrução CVM n.º 10, de 14 de fevereiro de 1980, conforme modificada 

Instrução CVM n.º 306/99 Instrução CVM n.º 306, de 5 de maio de 1999, conforme modificada 

Instrução CVM n.º 358/2002 Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme modificada 

Instrução CVM n.º 361/2002 Instrução CVM n.º 361, de 5 de março de 2002, conforme modificada 

Instrução CVM n.º 400/2003 Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 

modificada 

Instrução CVM n.º 480/2009 Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme modificada 

Instrução CVM n.º 483/2010 Instrução CVM n.º 483, de 6 de julho de 2010, conforme modificada 

Instrução CVM n.º 521/2012 Instrução CVM n.º 521, de 25 de abril de 2012 

Instrução CVM n.º 530/2012 Instrução CVM n.º 530, de 22 de novembro de 2012 

IPO Initial Public Offering (oferta pública inicial) 

Lei Anti-Corrupção Lei n.º 12.846, de 1 de agosto de 2013 

Lei das S/A Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 

Lei de Improbidade 

Administrativa 

Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, conforme alterada 

Lei da Reforma Bancária Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, conforme alterada 

Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, conforme alterada 

Lei do Mercado de Capitais Lei n.º 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada 

Lei do Mercado de Valores 

Mobiliários 

Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada 

Lei Orgânica do Ministério 

Público 

Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, conforme alterada 

MAR (EU) Market Abuse Regulation (European Union) ou Regulation (EU) n.º 

596/2014 of the European Parliament and of the Council 

MP784/2017 Medida Provisória n.º 784, de 07 de junho de 2017 

NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations 

NYSE New York Stock Exchange 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OICV Organização Internacional de Comissões de Valores 

OPA Oferta pública de aquisição de ações 

ORTN Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional 
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SEC Securities and Exchange Commission 

SFN Sistema Financeiro Nacional 

STOCK Act Stop Trading on Congressional Knowledge Act 

SUMOC Superintendência da Moeda e do Crédito 
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ANEXO II - QUADRO SINÓTICO 

Norma Sujeito Ação Informação Acesso ou Ciência Elemento volitivo 

LSA, art. 155, §1º insiders primários 

valer-se da informação na 

compra ou venda de 

valores mobiliários. 

informação que ainda não tenha 

sido divulgada para conhecimento 

do mercado, e capaz de influir de 

modo ponderável 

obtida em razão do 

cargo 

para obter, para si 

ou para outrem, 

vantagem 

LSA, art. 155, §4º qualquer pessoa 

utilizar a informação no 

mercado de valores 

mobiliários 

informação relevante ainda não 

divulgada 

que a ela tenha tido 

acesso 

finalidade de 

auferir vantagem, 

para si ou para 

outrem 

ICVM 358, art. 

13 
insiders primários 

negociar com valores 

mobiliários 

informação relativa ao ato ou fato 

relevante ocorrido nos negócios 

da companhia ainda não 

divulgada 

tenha conhecimento  

ICVM 358, art. 

13, §1º 

quem quer que tenha 

conhecimento, em 

especial insiders 

temporários 

negociar com valores 

mobiliários 

informação referente a ato ou fato 

relevante 
tenha conhecimento 

saber se tratar de 

informação ainda 

não divulgada 

LMVM, art. 27-D qualquer pessoa 

utilizar a informação para 

negociar, em nome 

próprio ou de terceiros, de 

valores mobiliários 

informação relevante ainda não 

divulgada ao mercado 
tenha conhecimento 

seja capaz de 

propiciar, para si ou 

para outrem, 

vantagem indevida, 

LMVM, art. 27-

D, §1º 

insiders primários e 

temporários 
repassar a informação 

informação sigilosa relativa a fato 

relevante 

a que tenha tido 

acesso em razão de 

cargo 

 

 

Obs: A comparação acima extrai trechos de cada disposição para comparar os textos legais e normativos 


