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RESUMO
BELLOTTO, B. P. C. Termos de compromisso celebrados pela Comissão de Valores
Mobiliários: análise dos instrumentos firmados entre 2009 e 2014. 2018. 179 f. Dissertação
(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Esta dissertação propõe-se a avaliar o termo de compromisso e sua aplicação prática pela
Comissão de Valores Mobiliários. São tratados os fundamentos e normas disciplinadoras do
termo de compromisso, buscando contextualizá-lo como mecanismo consensual e, de forma
mais específica, como acordo substitutivo dos processos administrativos na atuação
sancionadora estatal no âmbito do mercado de valores mobiliários. O trabalho expõe, ainda,
análises empíricas dos termos de compromisso firmados pela Comissão de Valores Mobiliários
entre os anos de 2009 e 2014. Com a exposição dos resultados, obtidos por meio da
sistematização e do exame de dados divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários e
relativos aos acordos, busca-se identificar as características e distinções do efetivo emprego do
mecanismo, procurando-se, dessa forma, compreender a realidade prática do termo de
compromisso e das circunstâncias usuais de sua aprovação pela entidade reguladora do mercado
de valores mobiliários. Quando possível, buscou-se, com base nas observações do estudo,
introduzir cognições sobre possíveis margens para o aprimoramento do mecanismo.
Palavras-chave: Termo de compromisso. Mercado de valores mobiliários. Processo
administrativo. Acordo substitutivo de processo.

ABSTRACT
BELLOTTO, B. P. C. Settlement agreements entered into by the Securities and Exchange
Commission of Brazil: analysis of the agreements executed between 2009 and 2014. 2018.
179 p. Dissertation (Master) – Law School, University of São Paulo, 2018.
This essay proposes to address settlement agreements (termos de compromisso) and their actual
enforcement by the Securities and Exchange Commission of Brazil (Comissão de Valores
Mobiliários). The analysis of the fundamentals of such settlement agreements and the legal
rules governing them aims to place the settlement agreement as a consensual mechanism and,
more specifically, a substitute for the traditional administrative sanctioning proceedings carried
out by the Securities and Exchange Commission of Brazil. The research also includes an
empirical analysis of the settlement agreements executed between 2009 and 2014. The findings
are a result of systematization and analysis of data relating to such agreements, as disclosed by
the Securities and Exchange Commission of Brazil, and have the purpose of identifying features
and specifications of the actual use of the mechanism in the securities market, thereby, learning
the practical reality of the settlement agreements and the customary circumstances of their
approval by the Securities and Exchange Commission of Brazil. Whenever viable, initial
impressions regarding possible improvement of the mechanism were also introduced.
Keywords: Settlement agreement. Consent decree. Securities market. Administrative
proceeding. Substitutive agreement.
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1 INTRODUÇÃO

O termo de compromisso, disciplinado nos termos da Lei 6.385, de 7 de dezembro
de 1976 (Lei 6.385/1976), e da Deliberação CVM 390, de 8 de maio de 2001 (Deliberação
CVM 390/2001)1, é um mecanismo consensual, que, observados os requisitos e formalidades
normativos, pode ser firmado entre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)2, entidade
reguladora, e agentes do mercado, regulados, para encerrar ou evitar um processo
administrativo3.
Aceito e firmado o termo de compromisso, a CVM não dá início ao processo
administrativo ou suspende seu andamento e o compromitente, por sua vez, compromete-se a
cessar as práticas ou atos potencialmente ilícitos e corrigir as irregularidades, inclusive
mediante indenização de prejuízos4.
Ao renunciar ao processo administrativo, a CVM e o compromitente evitam a
incerteza da resolução e, em princípio, finalizam o conflito de maneira mais eficiente.
O compromitente, por um lado, evita uma condenação administrativa e os efeitos a
ela atrelados, uma vez que o termo de compromisso não implica confissão nem reconhecimento

1

2

3

4

Exceto quando indicado de outra forma, as referências a normas neste trabalho as consideram conforme
eventualmente alteradas, isto é, com as mudanças que tenham sido implantadas no texto normativo.
O artigo 11, § 10, da Lei 6.385/1976, dispõe: “Art. 11. [...] §10. A Comissão de Valores Mobiliários
regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 5º a 9º deste artigo aos procedimentos conduzidos pelas Bolsas
de Valores, Bolsas de Mercadorias e Futuros, entidades do mercado de balcão organizado e entidades de
compensação e liquidação de operações com valores mobiliários”. Infere-se, portanto, que a aplicação do
termo de compromisso não é restrita, no âmbito do mercado de valores mobiliários, à CVM, mas que depende
de regulamentação da autarquia sua utilização pelas entidades enumeradas no referido dispositivo legal. Até o
momento, tal matéria não foi regulamentada pela CVM e o assunto parece pouco tratado pela doutrina. Sendo
o objetivo primordial deste trabalho identificar características da praxe do termo de compromisso, o estudo
considera o mecanismo aplicado pela CVM somente, e não aborda a possibilidade de sua utilização nos termos
do artigo 11, § 10, da Lei 6.385/1976. Dessa forma, exceto quando indicado de outra forma, as referências
neste trabalho à não instauração ou à suspensão de processo mediante celebração de termo de compromisso
devem ser entendidas em relação ao mecanismo empregado pela CVM.
Para fins do presente trabalho, as expressões “processo administrativo” e “processo administrativo
sancionador” serão utilizadas considerando a função judicante da administração pública, ou seja, a aplicação
de processo para apuração da materialidade de práticas e condutas e para a eventual aplicação de sanção, e em
seus sentidos amplo, englobando tanto as fases de investigação e inquérito quanto a fase contraditória do
procedimento.
Nesse sentido, PRADO, Viviane Muller; VILELA, Renato. Indenização de investidores por termo de
compromisso. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti. Processo societário II. São
Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 825.
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de ilicitude da conduta5, bem como se evade da insegurança das penalidades que eventualmente
lhe seriam aplicadas; a CVM, por outro lado, poupa recursos materiais e humanos, que podem
ser realocados a outras atividades, muitas vezes mais relevantes, e antecipa a cessação da prática
potencialmente prejudicial ao mercado e o recebimento de eventuais recursos, os quais, nos
trâmites tradicionais do processo administrativo, somente seriam efetivamente obtidos ao final
do procedimento, o que usualmente leva um tempo considerável6, especialmente ao se ter em
conta a possibilidade de recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
(CRSFN), na esfera administrativa, e de contestação junto ao poder judiciário.
O termo de compromisso, ao menos em sua concepção teórica, beneficia a atuação
sancionadora da CVM por conferir mais flexibilidade e agilidade à autarquia na prevenção e
controle de ilícitos.
Por uma perspectiva conceitual, parece vigorar a percepção de que o termo de
compromisso é instrumento fovente do atingimento dos objetivos da CVM, viabilizador de
desfechos mais céleres e resoluções mais vantajosas ao mercado7.
Pouco se conhece, todavia, da realidade prática do termo de compromisso: os estudos
mais atuais que tratam o assunto de forma centrada, além de escassos, em sua maior parte
avaliam o mecanismo por uma perspectiva predominantemente teórica.
Este trabalho propõe-se a aferir e sistematizar dados empíricos observados na efetiva
utilização dos termos de compromisso, com o intuito de identificar características universais
desse instrumento e do processo que resulta em sua aceitação.
A coleta e sistematização de dados reais, ao conferir organização às informações,
viabiliza percepções e descobertas antes impalpáveis. No âmbito jurídico, em que diariamente

5
6

7

Conforme o artigo 11, § 6º, da Lei 6.385/1976 e o artigo 4º da Deliberação CVM 390/2001.
Em pesquisa realizada por Rossi et al. (Decisões da CVM em matéria societária no período de 2000 a 2006.
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, n. 37, p. 100, jul./set. 2007), considerando
decisões proferidas entre 2000 e 2006, apurou-se que o tempo médio decorrido entre a ciência da infração pela
CVM e o julgamento do processo administrativo é de 4,5 anos.
Dentre os trabalhos em que foram apontadas percepções semelhantes pode-se citar: Fadanelli (Termo de
compromisso em processo administrativo sancionador da Comissão de Valores Mobiliários. 2013. 197 f.
Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2013, p. 185), Dubeux (A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do
mercado de capitais brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2006, p. 99-102) e Eizirik (O Colegiado
da CVM e o CRSFN como juízes administrativos: reflexões e revisão. Revista de Direito Bancário e do
Mercado de Capitais, São Paulo, n. 34, p. 37, out./dez. 2006 (versão eletrônica). Disponível em:
<http://www.revistadostribunais.com.br>. Acesso em: 16 dez. 2016).
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é produzida uma infinidade de informações que, quando disponibilizadas, usualmente o são
sem ordenação adequada, sistematizações desse tipo parecem ser especialmente relevantes.
No caso dos termos de compromisso, a possibilidade de melhor entender a praxe do
acordo parece ter importância revigorada com a recente publicação da Lei 13.506, de 13 de
novembro de 2017 (Lei 13.506/2017). Ainda que esse diploma tenha pouco alterado as
previsões específicas sobre o acordo, a renovação das normas relativas ao processo
administrativo e às penalizações no âmbito do mercado de valores mobiliários, assim como a
introdução de uma nova alternativa para a atuação sancionadora da CVM (o acordo
administrativo que tem sido referido como acordo de leniência), parecem propiciar a revisão
das práticas – e talvez das normas regulamentadoras – do termo de compromisso. Nesse sentido,
parece revelar-se uma oportunidade para o aprimoramento e a adequação do mecanismo, para
o que se entende benéfica uma melhor percepção das características do mecanismo.
Desse modo, espera-se que a análise do emprego concreto do termo de compromisso
auxilie o entendimento sobre a utilização do mecanismo e, eventualmente, facilite a
identificação de potenciais aperfeiçoamentos em sua aplicação.
O trabalho divide-se em duas partes: a primeira referente à teoria e fundamentos do
termo de compromisso, e a segunda sobre a aplicação prática do termo de compromisso.
Os capítulos iniciais buscam situar o termo de compromisso no universo em que se
insere, como mecanismo consensual da administração pública e alternativa à atuação estatal
sancionadora tradicional no mercado de valores mobiliários.
Importa ressaltar que a primeira parte do trabalho foi elaborada com fins de
introduzir o contexto essencial à análise dos dados evidenciados no segundo momento do
estudo. Assim, não se pretendeu esquadrinhar as bases teóricas do termo de compromisso, ou
das normas e fundamentos que o regem, mas tão somente uma melhor compreensão da
complexa realidade do mecanismo, com vistas a facilitar a associação das exposições empíricas
aos fundamentos jurídicos e, desse modo, possibilitar uma avaliação mais técnica da aplicação
prática do acordo.
Em sua segunda parte, este estudo se propõe a avaliar o termo de compromisso por
uma perspectiva pragmática, por meio da mostra e da análise de informações coletadas nos
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instrumentos de termo de compromisso, nas decisões do Colegiado e nas manifestações da área
técnica da CVM em relação aos acordos firmados pela autarquia entre 2009 e 2014.
A determinação das avaliações empíricas expostas decorreu de diversas tentativas
durante o desenvolvimento do trabalho, considerando-se critérios e dados varidos, a fim de
identificar aqueles que, entende-se, traduzem informações confiáveis, úteis e acessíveis ao
estudo jurídico da matéria. No curso desse processo, importa mencionar, este trabalho foi
selecionado pelo Centro de Estatística Aplicada (CEA-USP), do Instituto de Matemática e
Estatística da USP (IME-USP), para o projeto de assessoria estatística do segundo semestre de
2016. Os trabalhos desenvolvidos junto ao CEA-USP8 foram fundamentais para a evolução da
pesquisa e maturação das estratégias de análise para obtenção dos resultados deste estudo, os
quais, por sua vez, foram produzidos e elaborados pela autora com informações renovadas e
complementadas, ajustadas à metodologia e à aplicação jurídicas.
É cediço que a avaliação isolada de informações relativas a uma parcela dos acordos
efetivamente firmados pela CVM não permite uma visão absoluta do termo de compromisso
como ferramenta da atuação sancionadora da CVM. Todavia, acredita-se que o estudo do
concreto emprego do termo de compromisso, ainda que de parte dos casos, favorecerá o
entendimento das peculiaridades do mecanismo e do processo que resulta em sua aceitação,
facilitando a identificação de suas funcionalidades e fragilidades.
Por fim, as considerações conclusivas são um capítulo próprio e procuram expor as
principais ilações das análises conduzidas no trabalho, em especial as indicadas na segunda
parte do estudo.

8

A assessoria estatística baseou-se em dados e informações produzidos pela autora e teve duração de 4 meses
(agosto a dezembro de 2016). Os trabalhos de assessoria foram realizados com a participação do Professor
Orientador e em conjunto com a Professora Doutora Cláudia Monteiro Peixoto, do Departamento de Estatística
do IME-USP, e com a aluna Isadora Avidos Cid Castro, da graduação do IME-USP, e resultaram no Relatório
de Análise Estatística RAE-CEA-16P22 (informação pessoal).
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PARTE I:
TEORIA E FUNDAMENTOS DOS TERMOS DE COMPROMISSO

2 BREVES EXPOSIÇÕES SOBRE OS ACORDOS SUBSTITUTIVOS DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Lei 6.385/1976 institui a CVM como autarquia especial9, logo, confere-lhe as
prerrogativas e as restrições próprias de pessoa jurídica de direito público10.
Como entidade autárquica, perante a administração pública11 centralizada, a CVM
possui direitos e deveres12: por um lado, dispõe do direito de desempenhar as funções que lhe
foram atribuídas por lei, podendo se opor a interferência indevida; por outro, tem a obrigação
de exercer tais funções, sujeitando-se ao controle da administração pública centralizada, o que
assegura o cumprimento das responsabilidades da entidade.

9

10

11

12

O artigo 5º da Lei 6.385/1976 assim dispõe: “Art. 5º. É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade
autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio
próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato
fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária”.
Conforme explica Di Pietro (Direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 405 – destaques da
autora), “a autarquia é pessoa jurídica de direito público, o que significa ter praticamente as mesmas
prerrogativas e sujeições da Administração Direta; o seu regime jurídico pouco difere do estabelecido para
esta, aparecendo, perante terceiros, como a própria Administração Pública; difere da União, Estados e
Municípios – pessoas públicas políticas – por não ter capacidade política, ou seja, o poder de criar o próprio
direito; é pessoa pública administrativa, porque tem apenas o poder de auto-administração, nos limites
estabelecidos em lei”.
Este estudo focaliza os termos de compromisso como mecanismo empregado pela CVM, entidade da
administração indireta reguladora do mercado de valores mobiliários. A expressão “administração pública”,
portanto, será considerada em sentido estrito e próprio, objeto de estudo do Direito Administrativo, isto é,
compreendendo “as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que exercem a função administrativa” (sentido
subjetivo) e a atividade administrativa exercida por esses entes (sentido objetivo) (DI PIETRO, Maria Sylvia
Zanella. Direito administrativo cit., p. 53-54). Por não ser relevante ao enfoque aqui pretendido, não será feita,
neste trabalho, distinção entre os sentidos subjetivo e objetivo de administração pública.
Nesse sentido, Di Pietro (Direito administrativo cit., p. 409 – destaques da autora): “Perante a Administração
Pública centralizada, a autarquia dispõe de direitos e obrigações; isto porque, sendo instituída por lei para
desempenhar determinado serviço público, do qual passa a ser titular, ela pode fazer valer perante a
Administração o direito de exercer aquela função, podendo opor-se às interferências indevidas; vale dizer que
ela tem o direito ao desempenho do serviço nos limites definidos em lei. Paralelamente, ela tem a obrigação
de desempenhar as suas funções; originariamente, essas funções seriam do Estado, mas este preferiu
descentralizá-las a entidades às quais atribuiu personalidade jurídica, patrimônio próprio e capacidade
administrativa; essa entidade torna-se a responsável pela prestação do serviço; em consequência, a
Administração centralizada tem que exercer controle para assegurar que a função seja exercida”.
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Perante terceiros, a CVM apresenta-se como a própria administração pública13,
investida das prerrogativas e privilégios que lhe garantem a autoridade necessária para atingir
sua finalidade, e sujeita às restrições protetoras dos direitos fundamentais do indivíduo, que
limitam sua atuação.
Os termos de compromisso, ao que tudo indica, são acordos14 empregados pela
administração pública na regulação do mercado de valores mobiliários15. Assim, parece
fundamental que, antes de se adentrar em exames específicos sobre os termos de compromisso
e sua utilização pela CVM, seja conduzida uma breve análise dos acordos substitutivos do
processo administrativo em sua universalidade, buscando-se compreender o mecanismo
aplicado no mercado de valores mobiliários em sua amplitude.
Desse modo, esta etapa inicial do trabalho abrange considerações gerais sobre a
participação da administração pública em acordos que têm por fim encerrar processos
administrativos, abordando os fundamentos que os legitimam.

2.1

Atuação administrativa consensual
Tradicionalmente, a ação da administração pública orienta-se pela imperatividade

dos atos, legitimados pelos poderes especiais guarnecedores da autoridade do Estado.
Tal perspectiva, com raízes nas distinções dos regimes jurídicos público e privado,
há tempos é desafiada, tendo sido confrontada e complementada por teorias e noções diversas
sobre as matrizes e justificações da atuação administrativa.
Foge ao âmago deste trabalho adentrar essas teorias e as análises sobre as evoluções
do direito administrativo16. Vale indicar, todavia, que, dentre as diversas correntes, e em

13

14
15
16

A respeito, Di Pietro (Direito administrativo cit., p. 410): “Perante os particulares, a autarquia aparece como
se fosse a própria Administração Pública, ou seja, com todas as prerrogativas e restrições que informam o
regime jurídico-administrativo”.
A natureza do termo de compromisso é tratada no item 3.3.1.
As finalidades do termo de compromisso são tratadas no item 3.3.4.
Sobre a abordagem doutrinária das transformações do direito administrativo, observa Di Pietro
(Transformações do direito administrativo. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Coord.). Tratado de direito
administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 1: Teoria geral e princípios do direito administrativo
(livro eletrônico) – destaques da autora): “Normalmente, as transformações referidas mais insistentemente
pelos autores são a democratização da administração pública, pela garantia de maior participação da
sociedade civil na gestão e no controle social dos atos do poder público; paralelamente, a maior transparência
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diversas nuances, há aquelas que passaram a destrinchar as concepções e distinções de direito
público e privado17, inserindo-se nesse debate a contraposição entre a tradicional
unilateralidade imperativa e a crescente atuação consensual da administração pública18.
Embasando-se na conceituação de Cezar Saldanha Souza Junior19, Almeida20 expõe
os mecanismos de consenso na administração pública como aqueles que, dentro dos limites da
legalidade, propiciam “o acordo entre os sujeitos envolvidos na ação administrativa, tanto
governantes como governados, sobre as bases da ordem que estarão submetidos”. Para o autor,
num contexto político democrático, a substituição da tradicional imposição unilateral da
administração pública por mecanismos de consenso representa uma orientação natural na
evolução do direito administrativo, uma vez que a administração pública, sendo parte do Estado
como fenômeno político, deve “dedicar-se permanentemente à construção do consenso da
comunidade”21.
O incremento da atuação administrativa consensual costuma ser relacionado ao
crescimento do chamado direito administrativo econômico, o qual, em um enquadramento
singelo, visa à aproximação do direito público ao direito privado e à lógica econômica, em tese
mais pragmáticos22.

17

18

19

20
21
22

na atuação administrativa com a consequente e indispensável garantia do direito à informação; a
constitucionalização do direito administrativo, que trouxe maior amplitude ao princípio da legalidade e
reduziu a discricionariedade administrativa, aumentando, em consequência o controle judicial, inclusive sobre
as políticas públicas; o incremento da consensualidade e o fortalecimento do contrato como meio de reduzir
ou abrandar a imperatividade e executoriedade dos atos administrativos unilaterais; a substituição da
legalidade por constitucionalidade; a fuga para o direito privado”.
Pode-se citar, entre os trabalhos brasileiros que abordam do assunto: ARAGÃO, Alexandre Santos de;
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coord.). Direito administrativo e seus novos paradigmas. 2. ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2017; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coord.).
Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2010.
Delineando o tema mecanismos de consenso no Direito Administrativo, expôs Almeida (Mecanismos de
consenso no direito administrativo. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de
Azevedo (Coord.). Direito administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 340):
“[Q]uer se trate de contrato em sentido estrito, quer se trate de outras formas convencionais, os mecanismos
jurídicos de consenso são praticados pela Administração Pública. E, como de início apontado, verifica-se que
cada vez mais se fazem presentes na ação administrativa”.
Conforme desenvolvida em C. S. Souza Junior (Consenso e democracia constitucional. Porto Alegre: Sagra
Luzzatto, 2002), de “consenso como ‘o acordo entre membros da Comunidade, sobre as bases da ordem
desejável’” (ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Mecanismos de consenso no direito administrativo cit.,
p. 336).
ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Mecanismos de consenso no direito administrativo cit., p. 336-337.
ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Mecanismos de consenso no direito administrativo cit., p. 337.
Aduz Di Pietro (Transformações do direito administrativo cit. – destaques da autora) ao tratar da evolução do
direito administrativo brasileiro: “Não se pode deixar de mencionar a influência de princípios da ciência
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No Brasil, a influência do direito privado e dos princípios econômicos no direito
administrativo pôde ser percebida, notadamente, na denominada reforma da administração
pública, ocorrida na década de 199023.
Tal reforma tinha como matriz a eficiência administrativa24, a qual, mediante a
implantação de um modelo de administração gerencial e com a importação de conceitos do
direito privado, buscava proporcionar mais flexibilidade e eficácia para as ações da
administração pública.
Na conjuntura dessas transformações do direito administrativo, vislumbrou-se a
ampliação dos mecanismos de consenso no ordenamento brasileiro, em busca de mais
efetividade e de maior controle de resultados na atuação estatal.
Com efeito, aclamam-se os mecanismos de consenso, em especial, por privilegiarem
relações democráticas – em oposição a uma orientação autoritária –, ao admitir que os
administrados tomem parte em atos da administração pública dos quais são destinatários25. A
consensualidade, assim, propiciaria maior eficiência e agilidade à atuação administrativa, uma
vez que, por contar com a anuência do administrado, evitaria a inobservância das determinações
e reduziria as burocracias relacionadas às definições e execuções dos atos administrativos26.
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econômica e da ciência da administração no direito administrativo, com duas consequências: de um lado, a
formação do chamado direito administrativo econômico (com a busca maior por institutos do direito privado,
a contratualização, o prestígio dos princípios da ordem econômica, como liberdade de iniciativa e livre
concorrência, inclusive na prestação de serviços públicos) e, de outro lado, a preocupação com princípios
técnicos, mais próprios da ciência da administração, significando um retorno a uma fase anterior em que já
houve a confusão entre os institutos e princípios jurídicos, próprios do direito, e os aspectos puramente
técnicos, mais ligados à ciência da administração”.
Sobre reforma administrativa, NOHARA, Irene Patrícia. Reforma administrativa e burocracia: impacto da
eficiência na configuração do direito administrativo brasileiro. 2011. 268 f. Tese (Livre Docência) – Faculdade
de Direito, Universidade de São Paulo, 2011.
“Dentre as inovações ocorridas no direito administrativo brasileiro, pode-se apontar algumas que decorrem da
chamada ‘reforma administrativa’, intimamente ligada ao princípio da eficiência, inserido no art. 37 da
CF/1988 pela EC 19/1998” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Transformações do direito administrativo cit.
– destaques da autora).
Esse aspecto dos mecanismos consensuais é ressaltado por Di Pietro (Transformações do direito administrativo
cit. – destaques da autora): “Na realidade, o consenso tem o mérito de reduzir o lado autoritário da
administração pública, contribuindo para a sua democratização. Aliás, pode-se dizer que a tendência para o
consensualismo se insere como uma das formas de expressão da democratização da administração pública”.
Sobre o assunto, pondera Aragão (A consensualidade no direito administrativo: acordos regulatórios e
contratos administrativos. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 42, n. 167, p. 294, jul./set. 2005.
Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/850>. Acesso em: 19 abr. 2016): “[A]
instrumentalização do Direito Administrativo Econômico às finalidades constitucionais e legais se associa com
a sua preferencial consensualização; no sentido de que, em regra, a adoção de uma medida por consenso é
mais eficiente que se adotada unilateral e coercitivamente, já que tem maiores chances de ser efetivada na
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A atuação consensual das entidades públicas, em sentido amplo, compreende as mais
diversas formas de acordos, nos âmbitos administrativo e judicial, negociados tanto entre
órgãos e entes da administração pública como entre a administração pública e administrados ou
particulares27.
Almeida28 destaca quatro vetores relevantes de evolução dos mecanismos de
consenso na atividade administrativa: (i) novas fórmulas de convenção para estabelecer
situações subjetivas com particulares ou entes estatais; (ii) substituição de mecanismos
baseados em hierarquia por acordos nas relações internas da administração pública;
(iii) participação dos administrados nos processos decisórios da administração pública; e
(iv) acordos para prevenção ou solução de litígios.
O segmento dos acordos utilizados pela administração pública para a prevenção ou
solução de litígios, que abarca os termos de compromisso firmados pela CVM, inclui outros
numerosos casos, tais quais, como exemplifica Almeida29, os termos de ajustamento de conduta
negociados pelo Ministério Público e a possibilidade de entidades públicas participarem de
procedimentos de arbitragem e mediação.
Para este trabalho importa o sentido mais estrito de consensualidade, isto é, a
consensualidade considerada como mecanismo para encerrar o processo administrativo por
meio de acordo firmado entre a entidade administrativa e o administrado, que será abordado a
seguir.

27

28
29

prática e gera menos riscos de externalidades (‘efeitos colaterais’) negativas, ‘com a conseqüência da
transformação de elementos basais da arquitetura estabelecida do Direito Administrativo e a necessidade,
portanto, de uma verdadeira mudança na sua construção dogmática’ (ALFONSO, 2003, v. 13, p. 15), que deve
passar a incluir os acordos com os administrados entre as fontes do Direito Administrativo”.
A abrangência da consensualidade é abordada por Palma (Sanção e acordo na Administração Pública. São
Paulo: Malheiros, 2015, p. 111 – destaques da autora), que assim explica: “Tomada em sentido amplo, a
consensualidade corresponde a qualquer forma de acordo de vontades da Administração Pública, abrangendo
indistintamente acordos judiciais, acordos intragovernamentais e os contratos administrativos em geral. Esta
conceituação de consensualidade determina a definição de atuação administrativa consensual como a ação da
Administração Pública por meio de acordos em sentido amplo, seja na esfera administrativa ou judicial, seja
entre Administração Pública e administrado ou exclusivamente no âmbito do Poder Público. Em sentido
amplíssimo, a atuação consensual também é verificada nos casos em que a Administração abre seu
procedimento para que o administrado participe, como nas hipóteses dos instrumentos participativos,
audiências públicas e consultas públicas”.
ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Mecanismos de consenso no direito administrativo cit., p. 346.
ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Mecanismos de consenso no direito administrativo cit., p. 348.
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2.2

Acordos substitutivos de processo administrativo
A função judicante da administração pública, tipicamente, é exercida por meio de

um processo administrativo, que deverá ser conduzido de acordo com os princípios do devido
processo legal30, para apuração da verdade das condutas e práticas investigadas e para aplicação
de sanção diante da verificação da materialidade dos fatos e da responsabilidade pelas infrações.
Por essa perspectiva tradicional, o exercício do poder sancionador da administração pública
apresenta caráter simbólico e retributivo, relacionado à penalização do infrator, e também
instrumental, relacionado à correção e dissuasão das irregularidades31.
A influência do consensualismo na atuação sancionadora da administração pública
parece ligar-se à valorização do caráter instrumental do processo e da sanção, isto é, o
atingimento das finalidades de correção das irregularidades e desencorajamento de práticas
indesejadas32. Dessa forma, os mecanismos consensuais nesse âmbito costumam abranger
acordos para a renúncia do processo administrativo e, por consequência, da aplicação de sanção,
em benefício de soluções de potenciais infrações por meios considerados mais vantajosos.

30

31

32

Conforme decorre do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, que assim dispõem: “Art. 5º. [...] LIV –
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV – aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes”. Vale mencionar, ademais, que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999
(Lei 9.784/1999), que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelece
em seu artigo 2º, caput, que “[a] Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência” e, no § 1º, I, que “nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de [...] atuação conforme a lei e o Direito”.
Tais aspectos da sanção administrativa são destacados por Santos, Osório e Wellisch (Mercado de capitais:
regime sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 26-33), que atribuem à penalização nesse âmbito caráter de
“um mal ou castigo, porque tem efeitos aflitivos, com alcance geral e potencialmente pro futuro”, indicando
como suas finalidades “assegurar determinados valores sociais e restabelecer a ordem jurídica violada,
inibindo a possibilidade de novas infrações”.
A respeito do consensualismo no exercício do poder sancionador da administração pública, explicam Marques
Neto e Cymbalista (Os acordos substitutivos do procedimento sancionatório e da sanção. Revista Eletrônica
de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, n. 27, p. 3, ago./set./out. 2011. Disponível em:
<http://www.direitodoestado.com/revista/redae-27-agosto-2011-florianoazevedo-tatiana-matiello.pdf>.
Acesso em: 18 abr. 2016): “Essa perspectiva mais negocial e plurilateral adotada pela nova regulação deixou
suas pegadas inclusive no exercício do poder sancionador pelos órgãos autônomos. Vista sob uma perspectiva
mais instrumental, a atividade sancionatória vem se despindo de seu caráter simbólico (a resposta necessária
a um descumprimento da norma jurídica que representaria uma ameaça à própria autoridade regulatória) e
adquirindo cada vez mais o papel único de meio para alcançar das pautas e finalidades de interesse coletivo.
Cresce então a possibilidade e a prática de se atingir a mesma finalidade por meio do abandono do processo
sancionador e da aplicação de uma sanção em prol de compromissos de reparação dos danos, de alteração de
comportamentos faltosos ou ainda de medidas compensatórias que tragam benefícios efetivos à coletividade”.
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Palma33 conceitua os acordos substitutivos como aqueles que têm “efeito terminativo
do processo administrativo no qual são celebrados”, substituindo “a decisão unilateral e
imperativa da Administração Pública” ou pondo fim ao “processo instaurado para conformação
do provimento administrativo”.
Marques Neto e Cymbalista34 assinalam que os acordos substitutivos de processo
pressupõem o abandono do processo administrativo (entendido como o procedimento
“estabelecido pela norma jurídica de apuração da verdade com vistas à aplicação de sanção”),
o abandono da prerrogativa de punir, ou a renúncia parcial à aplicação da sanção, “seja em
natureza, seja ainda em volume (montante)”. Essas renúncias, explicam os autores, devem
ocorrer em benefício de medidas que possibilitem o atingimento mais rápido e eficiente, ou por
meios menos danosos, dos fins da atividade sancionatória, os quais, indicam, são “a prevenção
da reincidência, a dissuasão do transgressor e de outros agentes que potencialmente poderiam
seguir o mesmo caminho, assim como o condicionamento do comportamento na direção
perseguida pela pauta regulatória”.
Já Palma35 diferencia os casos em que há negociação do exercício do poder
sancionador e da medida do exercício desse poder, afirmando que, nada obstante ambos os
casos sejam de negociação da prerrogativa sancionatória, a segunda hipótese “corresponde a
um acordo integrativo, pois a sanção administrativa, ainda que menos incisiva, será o
provimento administrativo final”.
Embora os acordos substitutivos de processo estejam presentes no ordenamento
brasileiro há algumas décadas, parecem ainda atuais os questionamentos sobre as hipóteses de
renúncia, pela administração pública, do exercício do poder sancionador. Nesse contexto, é
usual contestar-se a viabilidade jurídica de a administração pública transacionar, à luz dos
princípios da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público sobre

33
34

35

PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 252.
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; CYMBALISTA, Tatiana Matiello. Os acordos substitutivos do
procedimento sancionatório e da sanção cit., p. 3.
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 277-278.
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o privado, alegando-se, primordialmente, a impossibilidade de se abandonar o processo
administrativo como instrumento para apuração da verdade e aplicação de penalidades36.
Os defensores dos mecanismos consensuais sustentam que, diante das evoluções no
âmbito da administração pública e do afastamento do caráter meramente autoritário e unilateral
do poder público, o viés simbólico do processo administrativo e da sanção como instrumentos
da manutenção da ordem pública e afirmadores do poder estatal não mantém a mesma
relevância37. Apontam, nesse contexto, a legitimação da atuação da administração pública pela
instrumentalidade dos procedimentos para consecução das finalidades legais, de forma que o
processo administrativo não representa um procedimento obrigatório, mas um instrumento a
ser considerado dentre os demais disponíveis para a tutela do interesse público, explicando,
ainda, que a administração pública deve orientar-se também pelos princípios da eficiência e
economicidade, e empregar os mecanismos mais eficiente e menos danosos para alcançar o fim
público38. Assim, o acordo substitutivo de processo administrativo, quando apto a atingir os
propósitos sancionadores da administração pública, poderá representar solução mais vantajosa.
Importa notar, outrossim, a submissão da administração pública ao princípio da
legalidade39, em razão do qual, ao que parece, a viabilidade de aplicação de qualquer

36

37
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O assunto é tratado por Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 148-188), que enfrenta os
principais argumentos contrários à viabilidade jurídica dos acordos em processos administrativos considerando
cada um dos princípios indicados.
Como se verifica nas ponderações de Marques Neto e Cymbalista (Os acordos substitutivos do procedimento
sancionatório e da sanção cit., p. 10): “[A]lém de ser uma garantia das partes, o devido processo (ou o devido
procedimento administrativo) parece adquirir igualmente uma dimensão de ordem pública, pelo fato de ser
este o mecanismo legalmente previsto para apuração da verdade com relação a uma determinada questão
concreta levada à jurisdição (em seu sentido mais literal, o de ‘dizer direito’) do órgão regulador. A violação
à norma jurídica compreende uma perspectiva coletiva de ameaça à ordem estabelecida que, para além das
partes envolvidas, parece atingir a própria estrutura social e a autoridade da regulação. [...] É exatamente esta
carga simbólica que parece oferecer resistência teórica para o abandono do procedimento administrativo.
Contudo, como vimos anteriormente, a afirmação da autoridade administrativa encontra-se hoje em um
momento diferenciado. Afasta-se do caráter meramente autoritário e unilateral de atuação estatal e concertese em um poder exercido de maneira mais motivada, mais procedimental [...]. A mudança de perspectiva faz
com que o procedimento destinado a apurar a perpetração de uma infração deixe de ser visto como palco para
a reconstituição da soberania administrativa ofendida, para ser encarado simplesmente como um mecanismo
– dentre outros, mais econômicos, eficazes e consensuais – para a reparação do dano causado e para o
restabelecimento dos comportamentos almejados pela regulação”.
Conforme Marques Neto e Cymbalista (Os acordos substitutivos do procedimento sancionatório e da sanção
cit., p. 11).
Tendo-se em vista que o princípio da legalidade constitui um dos pilares do poder público nos moldes vigentes.
A propósito, Medauar (Direito administrativo moderno. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 (livro
eletrônico)): “Uma das decorrências da caracterização de um Estado como Estado de direito encontra-se no
princípio da legalidade que informa as atividades da Administração Pública”. Também sobre o assunto,
Martins Junior (Princípio da legalidade. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (Coord.). Tratado de direito
administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 1: Teoria geral e princípios do direito administrativo
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mecanismo consensual depende de previsão que outorgue tal opção à entidade pública40. Nesse
sentido, afirma Palma41 que a “atuação administrativa consensual condiciona-se [...] à previsão
do acordo administrativo como mecanismo de satisfação das finalidades públicas”, bastando “a
determinação de regra de competência para transacionar as prerrogativas públicas para que o
Poder Público se encontre legitimado a terminar consensualmente o processo administrativo,
em detrimento da atuação administrativa típica”.
Desse modo, para apreciar o termo de compromisso como um mecanismo consensual
substitutivo do processo administrativo no âmbito do mercado de valores mobiliários, importa
examinar esse acordo à luz de sua disciplina normativa.

40

41

(livro eletrônico)): “A lei é tida como instrumento objetivo, democrático, impessoal e transparente do
estabelecimento da vontade popular. Portanto, a legalidade tem o valor de escudo do indivíduo em face do
poder do Estado, para assegurar sua esfera de liberdades, servindo ainda como parâmetro do controle,
principalmente o jurisdicional. Tão caro ao Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade também
decorre do princípio democrático de maneira elementar, e, conhecida essa magnitude, a Constituição Federal
de 1988 reforçou sua exigibilidade nas relações entre a Administração Pública e os administrados, de modo
expresso no caput do art. 37. Ou seja, na atualidade, o princípio da legalidade também deve ser encarado como
decorrência do princípio democrático”.
Ainda que extrapole os objetivos deste trabalho adentrar tal discussão, vale indicar a existência de
entendimento de que a autorização para o emprego de acordo substitutivo não precisa, necessariamente,
constar de texto legal. A esse respeito, expõe Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 273274): “O dever da Administração Pública de atuar conforme a lei e o Direito determinado no art. 2º
Lei 9.784/1999 não significa que a Administração Pública deva necessariamente dispor de autorização
expressa em texto legal para celebrar acordos administrativos. Sendo prevista a atuação consensual em norma,
a Administração Pública encontra-se legitimada a atuar de forma concertada ainda que o acordo administrativo
não esteja previsto em lei formal, ressalvados os casos de expressa proibição legal [...] Assim, a atuação
administrativa consensual é possível quando houver expressa autorização legal, mesmo que o ente
administrativo não disponha de regulamento para versar sobre a dinâmica do instrumento concertado. Também
é possível se norma editada pelo Poder Público no exercício de seu poder regulamentar estabeleça a
competência para negociar prerrogativas públicas”.
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 273 (destaques suprimidos).
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3 TERMO DE COMPROMISSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO

Tratando-se o termo de compromisso de um acordo substitutivo de processo
administrativo, a legitimidade de sua utilização parece ter intrincada relação com as normas
disciplinadoras do mecanismo. Assim, buscando delinear as condições e propósitos pretendidos
para o mecanismo, propõe-se examinar as principais regras da Lei 6.385/1976 e da Deliberação
CVM 390/2001 que regulam o acordo.
Antes de adentrar a disciplina normativa do termo de compromisso, contudo, cumpre
apresentar alguns elementos para contextualizar a introdução do mecanismo no ordenamento
jurídico pátrio. Com esse intuito, neste tópico serão abordadas também referências à aplicação
de mecanismo dessa natureza no âmbito do mercado de valores mobiliários que antecederam a
Lei 9.547, de 5 de maio de 1997 (Lei 9.457/1997), além das principais circunstâncias da
promulgação do referido diploma legal.
Serão examinados, ademais, alguns dos institutos análogos ao termo de
compromisso, com o propósito de identificar sua influência na instituição do acordo e das
normas que o regulam no âmbito do mercado de valores mobiliários.
Espera-se, desse modo, proporcionar uma melhor compreensão das evoluções do
regramento do termo de compromisso e das condições normativas vigentes para a aplicação do
mecanismo.

3.1

Precessão da previsão legal do termo de compromisso
A possibilidade de celebração de termo de compromisso no âmbito da CVM

consagrou-se com a Lei 9.457/1997, que incluiu os §§ 5º a 8º ao artigo 11 da Lei 6.385/197642.
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A positivação do termo de compromisso pela Lei 9.457/1997 e as posteriores alterações dos dispositivos legais
da Lei 6.385/1976 que tratam deste instituto são abordadas no item 3.2.1.
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O termo de compromisso, aponta-se, teve como principal inspiração o consent
decree43, figura do direito norte-americano, a que Eizirik, Gaal, Parente e Henriques44 se
referem como
um acordo firmado entre o indiciado ou acusado da prática de algum ilícito e
a autoridade pública encarregada de sua fiscalização e eventual
responsabilização, por meio do qual ele, sem que tenha que admitir a sua culpa,
compromete-se a cessar os atos ilegais que lhes são imputados.

Anos antes da introdução de previsão legal dispondo sobre o termo de compromisso,
já se avaliava a viabilidade de adoção de medida semelhante ao consent decree pela CVM. Tal
hipótese foi objeto de consulta à Superintendência Jurídica da CVM (SJU), que se manifestou
sobre o assunto no PARECER/CVM/SJU/N° 97, de 13 de setembro de 1983 (Parecer
SJU 97/1983)45.
Em referida consulta, questionou-se a admissibilidade da não instauração, pela
CVM, de inquérito administrativo na hipótese de o infrator firmar acordo reconhecendo a
prática de ilícito e comprometendo-se a indenizar os prejuízos causados e a não incidir na
mesma falta.
Com fundamento na irrenunciabilidade do poder-dever da autarquia de apurar
violações em sua área de atuação e na ausência de previsão legal que autorizasse a CVM a
firmar acordos em sua atuação sancionadora, a SJU concluiu, no Parecer SJU 97/1983, que a
CVM não dispunha de competência legal para utilizar instrumento dessa natureza, que
considerou análogo ao consent decree.
Das consultas quanto à viabilidade da adoção de acordos similares ao consent decree,
é possível inferir que a CVM vislumbrava em tal mecanismo um benefício a sua atividade

43

44

45

As menções neste trabalho a consent decree são referências ao instituto empregado nos Estados Unidos pela
Securities and Exchange Commission (SEC), exceto quando indicado de outra forma. O consent decree é
tratado no item 3.1.2.
EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de
capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 354.
A possibilidade de adoção de instituto semelhante ao consent decree foi também abordada em momento
anterior, no PARECER/CVM/SJU/Nº 36, de 7 de julho de 1980 (Parecer SJU 36/1980), contudo, em análise
mais restrita, que avaliou a caracterização de regularização de emissões públicas como uma espécie de consent
decree. Concluiu a SJU, naquela oportunidade, que “[a] regularização só importaria em adoção do consent
decree no caso de se abandonar a idéia de penalização”, o que foi considerado desnecessário e mesmo inviável,
“haja vista que a CVM não pode abrir mão do seu poder disciplinar”. Uma análise mais detalhada do Parecer
SJU 36/1980 e do Parecer SJU 97/1983 foi feita por Fadanelli (Termo de compromisso em processo
administrativo sancionador da Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 13-18).
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sancionadora. O interesse da autarquia na possibilidade de firmar acordos com particulares para
encerramento de processos administrativos confirmou-se com a elaboração, pela CVM, de
anteprojeto de lei para reforma da Lei 6.385/1976, que, entre suas propostas, trazia a previsão
de um termo de compromisso. O anteprojeto, apresentado em 1986, sugeria a adaptação do
consent decree, com a proposta de suspensão do processo administrativo no âmbito da CVM
mediante assunção de compromisso para cessar a prática irregular ou para corrigir as
irregularidades apontadas, entretanto não chegou a ser apresentado para apreciação da Câmara
dos Deputados46.
De fato, mesmo poucos anos após a criação da CVM, já se evidenciara a necessidade
de maior autonomia para que a autarquia pudesse exercer de forma mais efetiva suas funções
sancionadoras no mercado de valores mobiliários47. Já em sua promulgação, a Lei 6.385/1976
era objeto de críticas por se considerar pouco debatidas suas proposições e mal ordenada sua
sistemática48.
Foi somente nos anos 1990, todavia, quando, conforme aludido, salientavam-se os
ideais da reforma da administração pública49, que as primeiras mudanças visando a conferir
maiores poderes de atuação à CVM foram introduzidas.
Com efeito, em um contexto de exaltação da eficiência administrativa e de esforços
pela redução de burocracias e ampliação da flexibilidade na atuação dos órgãos e entidades

46

47

48

49

Conforme indicado por Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da
Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 23).
Afirmou Eizirik (O Colegiado da CVM e o CRSFN como juízes administrativos cit., p. 32), em análise sobre
surgimento e desenvolvimento da CVM: “O surgimento da CVM deu-se a partir da observação das atividades
da Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais norte-americano, no
qual inequivocamente fomos buscar inspiração para a criação de nosso congênere local. Porém, com uma
diferença fundamental: a SEC nasceu independente, enquanto a CVM lutou por quase três décadas para
alcançar sua autonomia jurídica”.
Sobre o assunto, aduziu Yazbek (Introdução. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (Coord.).
Comentários à Lei do Mercado de Capitais: Lei n. 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 18-19): “[A]
Lei do Mercado de Capitais não foi objeto de aprofundados debates e apresentou soluções muito pouco
discutidas, de maneira menos organizada. Ela, nesse sentido, talvez corresponda menos a um projeto
propriamente dito e mais a uma resposta a determinados problemas [...]”. Também em crítica ao diploma legal,
afirmou Eizirik (Reforma das S.A. e do mercado de capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 135136): “[A] Lei 6.385/76, além de apresentar feição assimétrica e de não tratar adequadamente de alguns
institutos jurídicos fundamentais, encontra-se desatualizada, não se compatibilizando com a realidade do
mercado de capitais, em seu modelo atual”.
A reforma da administração pública e as inovações do direito administrativo julgadas relevantes para
contextualizar a atuação consensual da administração pública são tratadas no item 2.1.
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públicos, parece coerente a implantação de modificações visando a propiciar à CVM maior
dinamismo.
A possibilidade de celebração do termo de compromisso pela CVM foi apresentada,
por fim, no Projeto de Lei 1.564, submetido em 29 de fevereiro de 1996 (PL 1.564/1996), pelo
Deputado Antonio Kandir. Conhecido como “Projeto Kandir”, referido projeto de lei foi
apensado ao Projeto de Lei 622, apresentado em 14 de junho de 1995 (PL 622/1995), pelo
Deputado José Fortunati, o qual, depois de alterado em seu trâmite, resultou na Lei 9.457/1997.
O objetivo apontado para o PL 1.564/1996 (p. 6), em sua justificação, foi “incentivar
o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil” e, de modo específico,
criar condições adequadas à capitalização das empresas brasileiras, à efetiva
democratização do capital e a processos de reorganização societária
necessários à reestruturação produtiva do país, numa quadra histórica marcada
pela globalização produtiva e financeira e por níveis de concorrência sem
precedentes.

Particularmente sobre as alterações propostas em relação às medidas sancionadoras
à disposição da CVM, a justificação do PL 1.564/1996 (p. 12) indicou a “necessidade de adaptar
os mecanismos punitivos à nova realidade do mercado de capitais, de modo a conferir maior
eficácia à atuação administrativa da CVM”.
Nesse contexto, e como parte do projeto para atingir os objetivos de conferir maior
eficiência à atuação da CVM, foi proposta a possibilidade de suspensão do processo
administrativo, condicionada, nos termos originais do PL 1.564/1996, à celebração de termo de
compromisso, em que o compromitente se obrigasse a “cessar a prática de atividades ou atos
considerados ilícitos pela Comissão”, “corrigir as irregularidades apontadas, inclusive
indenizando os prejuízos”, e “consentir na aplicação de penalidade”50.
As indicações da justificação do PL 1.564/1996 levam a crer que, de início, a
proposta do termo de compromisso buscava estabelecer um mecanismo para viabilizar e
incentivar a colaboração de eventuais infratores com a CVM na obtenção de informações e

50

A redação proposta pelo PL 1.564/1996 para o artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/1976, assim estabelecia: “Art. 11.
[...] § 5º. A comissão poderá suspender, em qualquer fase, o procedimento administrativo, se o indiciado ou
acusado assinar termo de compromisso obrigando-se a: I. cessar a prática de atividades ou atos considerados
ilícitos pela Comissão; II. corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos; e
III. consentir na aplicação de penalidade”.
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provas relativas a ilícitos no âmbito do mercado de valores mobiliários, a qual seria
recompensada com a aplicação de penalidades abrandadas51.
Essas intenções, todavia, aparentemente manifestas na justificação, não pareciam tão
claras nas redações propostas para os dispositivos legais, que não faziam correlação direta entre
o termo de compromisso e a apresentação de informações ou provas sobre ilícitos à CVM52.
Nota-se, ademais, que, em sua redação inicial, o PL 1.564/1996 propunha que o termo de
compromisso não importasse “em confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de
ilicitude da conduta analisada”53, o que parece incompatível com a intenção inferida da
motivação do PL 1.564/1996 (p. 13), de que o acordo pudesse implicar “arrependimento
eficaz”. Segundo Fadanelli e Braun54, o arrependimento eficaz verifica-se “quando, em seguida
à consumação do ilícito, o mesmo agente desempenha nova atividade para evitar o resultado
natural de sua primeira conduta, obtendo êxito em sua empreitada”, o que não parece
inteiramente aplicável em hipóteses nas quais não há averiguação da materialidade ou autoria
dos fatos, como sugerido para o termo de compromisso.

51

52

53

54

Assim indicava a justificação do PL 1.564/1996 (p. 13): “Mais importante, no entanto, é a inovação que
permite à CVM fazer acordos com parte envolvida em operações ilegais, de modo a que a autarquia possa
reunir provas necessárias à comprovação do ilícito. Com a sofisticação crescente do mercado de capitais, a
ausência desse meio de obtenção de provas resulta com freqüência na impunibilidade de fato de um número
apreciável de operações, com conseqüente desmoralização da autoridade fiscalizadora e perda de credibilidade
do mercado junto ao público mais amplo, fator inibidor de seu crescimento. Nos termos deste projeto de lei, a
CVM fica autorizada a suspender o processo administrativo, se o acusado, além de comprometer-se a cessar a
prática considerada ilícita e consentir na aplicação da penalidade, dispuser-se a prestar informações relativas
à materialidade do ilícito, bem como às demais pessoas envolvidas no mesmo (fica estabelecido que os termos
do acordo terão de ser publicados posteriormente no Diário Oficial da União). O arrependimento eficaz seria
considerado atenuante para aplicação das penalidades previstas para o processo administrativo e o
compromisso de cessar a prática considerada ilícita e consentir na aplicação da penalidade prevista não
importaria em confissão ou reconhecimento da ilicitude de fato da conduta analisada. A ressalva visa eliminar
receio de que o referido compromisso seja tomado como elemento de convicção em procedimentos conduzidos
na esfera judicial, mas não significa, quase desnecessário acrescentar, que o arrependimento eficaz dispense
os processos civil e penal e desobrigue o indiciado do cumprimento de penas eventualmente daí decorrentes”.
A redação inicialmente proposta pelo PL 1.564/1996 para o artigo 11, § 9º, da Lei 6.385/1976, assim
estabelecia: “Art. 11. [...] § 9°. Será considerada como atenuante, para a aplicação de penalidades previstas na
lei, o arrependimento eficaz ou a circunstância de qualquer pessoa, espontaneamente, confessar ou prestar
informações relativas à materialidade do ilícito e às demais pessoas envolvidas”.
O PL 1.564/1996, em sua versão original, propunha a seguinte redação ao artigo 11, § 6º, da Lei 6.385/1976:
“Art. 11. [...] § 6º. O compromisso a que se refere o parágrafo anterior deste artigo não importará em confissão
quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada”.
FADANELLI, Vinícius Krüger Chalub; BRAUN, Lucas. Art. 11. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA,
Laura (Coord.). Comentários à Lei do Mercado de Capitais: Lei n. 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015,
p. 279.
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As discussões e debates sobre as propostas55, além dos demais trâmites dos projetos
de lei, levaram à apresentação de um substitutivo no âmbito do PL 622/1995 (depois de
apensado o PL 1.564/1996), o qual englobava proposições ajustadas e alteradas e que, nos
termos do parecer do relator designado em substituição à Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, Deputado Luiz Carlos Hauly, visava ao “fortalecimento da Comissão de Valores
Mobiliários, atribuindo-lhe novas prerrogativas de fiscalização, e também ao fortalecimento
dos minoritários”56. Dentre essas alterações, suprimiu-se a indicação de que a prestação de
informações sobre outras pessoas envolvidas no ilícito seria considerada como atenuante na
aplicação de penalidades57, bem como a previsão que estabelecia a concordância do proponente
com a aplicação de penalidade como requisito para o termo de compromisso58.
Com efeito, não se vislumbra no termo de compromisso, conforme incorporado ao
ordenamento do mercado de valores mobiliários, viés delatório ou atenuador de penalidades, o
que indica que tais propósitos, ainda que possam inicialmente ter sido pretendidos para o
mecanismo, não fundaram a introdução nem as bases de celebração do acordo.
Ainda, no que diz respeito a penalidades, parece incompatível com o termo de
compromisso, mesmo em sua concepção inicial apresentada no PL 1.564/1996, o
estabelecimento de obrigações com natureza de sanção (exceto, naturalmente, as eventualmente
aplicáveis em decorrência de descumprimento do acordo), não somente em razão da
determinação da ausência de confissão ou de reconhecimento de ilicitude no pacto, mas também
porque, diante da suspensão do processo administrativo, não há verificação da materialidade e

55

56
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58

Narra Eizirik (Reforma das S.A. e do mercado de capitais cit., p. 14) sobre o assunto: “O Deputado Luiz Carlos
Hauly, designado relator do PL nº 1.564/96, no âmbito da CEIC, promoveu amplo e saudável debate sobre as
alterações propostas, com representantes do mercado de capitais, das companhias abertas e dos investidores,
inclusive em Audiência Pública realizada na sede da CVM”.
Conforme consta do parecer do relator Deputado Luiz Carlos Hauly no PL 622/1995 (p. 24).
A redação proposta para o artigo 11, § 9º, da Lei 6.385/1976, nos termos do substitutivo, assim dispunha:
“Art. 11. [...] § 9º. Serão considerados na aplicação de penalidades previstas na lei o arrependimento eficaz e
o arrependimento posterior ou a circunstância de qualquer pessoa, espontaneamente, confessar ilícito ou
prestar informações relativas à sua materialidade”. Indicou-se, no parecer do relator Deputado Luiz Carlos
Hauly no PL 622/1995 (p. 38), que referida alteração à redação buscava “adequá-la à natureza dos conceitos
penais de arrependimento eficaz e arrependimento posterior, que devem ser considerados na aplicação de
penalidades previstas na lei”.
Originalmente, o PL 1.564/1976 propunha que tal requisito constasse do inciso III do § 5º do artigo 11 da Lei
6.385/1976. Nos termos do parecer do relator Deputado Luiz Carlos Hauly no PL 622/1995 (p. 38), indicouse o cabimento da supressão deste requisito por se considerarem “suficientes as obrigações previstas nos outros
dois incisos”, quais sejam, “cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão” e
“corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos”.
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da autoria das condutas59. Nesse contexto, parece acertada a supressão da obrigação de
concordar com a aplicação de penalidade como condição para o acordo, já que há impedimento
constitucional à condenação sem observância do devido processo legal60.
Não obstante as modificações das regras e, ao que aparenta, dos desígnios
inicialmente propostos para o termo de compromisso, foi mantido o pilar para atuação
sancionadora por mecanismo consensual no âmbito do mercado de valores mobiliários, e a
aprovação da Lei 9.457/1997 resultou na possibilidade de suspensão do processo administrativo
mediante a celebração do acordo entre CVM e administrados.
Antes de se avaliar a introdução do termo de compromisso pela Lei 9.457/199761,
todavia, vale apreciar alguns aspectos dos principais institutos análogos que influenciaram o
estabelecimento do acordo no âmbito do mercado de valores mobiliários.

3.1.1 Institutos correlatos ao termo de compromisso
Este estudo propõe-se a examinar institutos análogos ao termo de compromisso com
o intuito de identificar influências na criação e na disciplina do mecanismo empregado no
âmbito do mercado de valores mobiliários, buscando a melhor compreensão da formação do
plano normativo desse acordo.
Assim, não obstante as nuances da singularidade do termo de compromisso permitam
interessantes analogias, em diferentes vertentes, com significativos institutos dos sistemas
jurídicos nacional e estrangeiro, em benefício da objetividade do estudo, as avaliações nesta
etapa serão restritas ao consent decree do direito norte-americano e ao termo de compromisso
de cessação do Conselho de Administração e Defesa Econômica (CADE), na medida em que
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60

61

Eizirik (Reforma das S.A. e do mercado de capitais cit., p. 262-263) aponta, ainda, uma terceira incongruência,
afirmando que a aplicação de penalidade no âmbito do termo de compromisso seria incompatível com a
previsão proposta, nos termos do PL 1.564/1996, para o artigo 11, § 8º, da Lei 6.385/1976, estabelecendo que
diante do descumprimento do acordo a CVM daria “continuidade ao processo administrativo anteriormente
suspenso para a aplicação das penalidades cabíveis”. Afirma o autor que, em tal “hipótese de descumprimento
do compromisso no prazo avençado, estar-se-ia punindo o acusado duas vezes pelo mesmo fato, o que seria
inadmissível”.
Conforme se infere do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. A impossibilidade de aplicação de
penalidades sem observância dos procedimentos para verificação da ilegalidade é também prevista no artigo
9º, § 4º, Lei 6.385/1976.
O regime normativo do termo de compromisso é abordado no item 3.2.
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as características desses mecanismos e de seus regramentos permitam uma melhor análise da
aplicação do termo de compromisso no âmbito do mercado de valores mobiliários.
A seleção do consent decree justifica-se pelo já mencionado influxo que exerceu na
instituição do termo de compromisso, inclusive tendo sido referência nas primeiras consultas à
SJU sobre a viabilidade de adoção de instrumento dessa natureza no âmbito do mercado de
valores mobiliários brasileiro62.
No ordenamento jurídico brasileiro, além da suspensão do processo administrativo
conduzido pelo CADE, vislumbram-se analogias do termo de compromisso com diversos
institutos empregados por outras entidades públicas para fins semelhantes63. A escolha pelo
termo de compromisso de cessação do CADE fundamenta-se em seu aspecto de instituto do
direito administrativo, que o aproxima do termo de compromisso firmado pela CVM, e em sua
anterioridade, que propiciaram sua influência no estabelecimento da suspensão do processo no
âmbito do mercado de valores mobiliários64.

3.1.2 O consent decree norte-americano
Importa ressaltar, de início, que os exames do consent decree deste trabalho não têm
a pretensão de desenvolver um estudo de direito comparado, que exigiria avaliações
abrangentes do ordenamento jurídico e dos estudos e decisões estrangeiros sobre o tema. Buscase, tão somente, propiciar uma melhor compreensão das bases do instituto brasileiro, para o que
parece útil procurar identificar as principais características do instituto norte-americano
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Nos termos do Parecer SJU 36/1980 e do Parecer SJU 97/1983, abordados no item 3.1.
Dentre esses, pode-se citar, como exemplo, a suspensão condicional do processo penal, prevista na Lei 9.099,
de 26 de setembro de 1995 (Lei 9.099/1995), correlacionada ao termo de compromisso nas análises primordiais
do instituto pela Procuradoria Jurídica da CVM no Parecer/CVM/PJU/Nº 5, de 10 de março de 1998 (Parecer
PJU 5/1998) e no Parecer/CVM/PJU/Nº 6, de 10 de março de 1998 (Parecer PJU 6/1998); o termo de
compromisso firmado por órgãos ambientais, previsto na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e o termo de
compromisso de ajuste de conduta, firmado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelecido
na Resolução Normativa ANEEL 63, de 12 de maio de 2004.
Sobre a influência do termo de cessação do CADE, afirma Eizirik (Reforma das S.A. e do mercado de capitais
cit., p. 265): “A introdução da figura semelhante ao consent decree no âmbito o processo sancionador da CVM
sofreu nítida influência da nossa atual legislação antitruste (Lei nº 8.884/94) [...]”. A propósito, vale citar
também a indicação de Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 201) do termo de
compromisso de cessação no CADE e do termo de compromisso na CVM como exemplos precursores da
consensualidade administrativa no Brasil e a menção por Marques Neto e Cymbalista (Os acordos substitutivos
do procedimento sancionatório e da sanção cit., p. 4) do compromisso de cessação do CADE como aparente
precursor dos acordos substitutivos no ordenamento brasileiro.
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influenciadoras do termo de compromisso e de seu regramento, em vista da inegável inspiração
que exerceu na instituição do acordo pátrio65.
Considerando o instituto empregado nas cortes federais norte-americanas em sua
generalidade, DiSarro designa o consent decree como um julgamento66 ou ordem que reflete os
termos do acordo ajustado entre as partes e que contém uma determinação judicial para proibir
violações futuras (injunction)67.
Não obstante o consent decree entre particulares pareça ser uma realidade68, para
este trabalho interessa o instituto utilizado pelas autoridades e agentes federais na resolução de
processos envolvendo interesses públicos, que influíram na concepção do termo de
compromisso brasileiro, e, mais especificamente, aqueles negociados pela SEC, agência
reguladora do mercado de valores mobiliários norte-americano, com o qual, naturalmente, mais
se familiariza o termo de compromisso utilizado pela CVM.
Explicam Coffee Jr., Sale e Henderson69 que, tradicionalmente, a atuação impositiva
da SEC (enforcement) tem por instrumentos fundamentais as ordens judiciais de natureza civil
(civil injunctions) e os procedimentos administrativos (administrative proceedings). Nas duas
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Assim colocam Santos, Osório e Wellisch (Mercado de capitais cit., p. 248): “O termo de compromisso do
mercado de capitais constitui título executivo extrajudicial com nítida origem em experiência estadunidense.
É instrumento muito semelhante ao consent decree, utilizado em larga escala pela congênere americana da
CVM”.
No que se refere à participação do poder judiciário no consent decree, explica Eizirik (Reforma das S.A. e do
mercado de capitais cit., p. 264): “A maioria das ações impetradas pelo Departamento de Justiça nos EUA
termina em acordo que é ‘homologado’ em Juízo e incorporado em uma ordem judicial que é chamada de
consent decree. [...] É importante destacar a participação do Poder Judiciário neste processo: uma vez firmado
o acordo entre as partes, este deverá ser submetido à apreciação do Juiz, que o homologará. O acordo não é,
propriamente, resultado de uma decisão judicial, embora dele o Judiciário participe – ele provém de um
consenso entre ambas as partes, resultante de mútuas concessões”.
Aduz o autor (DISARRO, Anthony. Six decrees of separation: settlement agreements and consent orders in
federal civil litigation. American University Law Review, v. 60:2, p. 277, 2010. Disponível em:
<http://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr/vol60/iss2/1>. Acesso em: 17 dez. 2016): “A consent decree is
a judgment or order that reflects the settlement terms agreed to by the parties, and that contains an injunction”.
Expondo o que entende serem as principais propriedades distintivas dos institutos, DiSarro (Six decrees of
separation cit., p. 275-328) ressalta a inconfundibilidade entre o consent decree (o qual, em suma, constitui
uma ordem judicial) e as transações ordinárias (settlement agreements, as quais, em suma, estabelecem um
contrato particular das partes), ainda quando essas são homologadas judicialmente.
DiSarro (Six decrees of separation cit., p. 279) indica tal possibilidade ao mencionar a parca abordagem do
assunto: “Relatively little has been written about the pros and cons of consent decrees and settlement
agreements in ordinary civil litigation between private parties”.
COFFEE JR., John C.; SALE, Hillary A.; HENDERSON, M. Todd. Securities regulation: cases and materials.
13. ed. EUA: Foundation Press, p. 1.406.
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hipóteses, apontam os autores, é usual a resolução mediante negociação de consent decree70,
geralmente efetivado por meio de ordem judicial ou da própria SEC, que autoriza a suspensão
do processo judicial ou administrativo71.
Ao que tudo indica, portanto, o consent decree é um acordo entre a entidade pública
e o acusado ou investigado pela prática de irregularidade para terminação de um processo.
Conforme indica Eizirik72, o ajuste entre as partes pode ocorrer em qualquer fase do processo
e implica o compromisso de cessar a prática dos atos que poderiam ser considerados irregulares
em contrapartida à suspensão da investigação durante o cumprimento do acordo73.
Na apreciação da viabilidade do consent decree pela SEC será considerado se os
termos do acordo são compatíveis com os resultados esperados de um eventual julgamento do
caso, sopesando-se, entre outros fatores: (i) as evidências existentes e as potenciais linhas de
defesa, bem como a possibilidade de prevalência das alegações da SEC e as condições mais
prováveis dessa prevalência; (ii) a possibilidade de tardamento do ressarcimento dos
investidores prejudicados caso o processo prossiga; e (iii) os custos do processo e os benefícios
de se alocar tais recursos em proveito de outros casos74.
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É prevista, nos termos da Rule 240 da Rules of Practice and Rules on Fair Fund and Disgorgement Plans da
SEC, possibilidade de proposta de acordo para resolução de procedimentos (offer of settlement) por qualquer
pessoa que seja parte de um processo, ou que seja notificada sobre a instauração de um processo contra si. No
entanto, Santos, Osório e Wellisch (Mercado de capitais cit., p. 248) indicam que tal acordo diferencia-se do
consent decree: “A SEC também tem o poder de, nos termos da Rule 240 – Settlement, encerrar amigavelmente
determinadas investigações ou procedimentos administrativos independentemente de homologação judicial”.
“Traditionally, the SEC relied heavily on two principal enforcement tools: civil injunctions and administrative
proceedings. These two tools remain the backbone of the Commission’s enforcement arsenal. […] Both
judicial and administrative proceedings are usually settled by a consent decree negotiated by the parties; they
are routinely implemented through a court or SEC order” (COFFEE JR., John C.; SALE, Hillary A.;
HENDERSON, M. Todd. Securities regulation cit., p. 1.406).
EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e do mercado de capitais cit., p. 264.
Afirmação semelhante é feita por Moraes (Considerações sobre o consent decree e sua aplicação no âmbito da
disciplina do mercado de valores mobiliários. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São
Paulo, n. 4, p. 2, jan./abr. 1999 (versão eletrônica). Disponível em: <http://www.revistadostribunais.com.br>.
Acesso em: 16 dez. 2016): “Esse compromisso pode ocorrer em qualquer fase do processo, resultando em uma
declaração da parte acusada em cessar as supostas práticas ilegais e de uma outra por parte da entidade
governamental concordando com o encerramento consensual das investigações dos fatos objeto do acordo ou
da demanda instaurada contra o acordante. Vale ressaltar que a Administração só suspende a investigação
enquanto o consent decree for devidamente cumprido por parte do acusado”.
Explica Khuzami (Testimony on “Examining the Settlement Practices of U.S. Financial Regulators”. 2012, p.
1-2. Disponível em: <http://www.sec.gov/News/Testimony/1365171489454>. Acesso em: 14 dez. 2016)
sobre os critérios para determiner a negociação do consent decree: “Under existing policy, the Division of
Enforcement recommends that the Commission settle a case only when our informed judgment tells us that
the settlement agreement is within the range of outcomes we reasonably can expect if we litigate through trial.
In making that determination, we take into account many factors, including: (i) the strength of the evidence
and the potential defenses, including the possibility that the Commission might not prevail at trial, or prevail
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Sem reconhecer ou negar as imputações que lhe sejam feitas (neither-admit-nor-deny
settlement)75, o potencial infrator assume o compromisso de cessar a prática supostamente
irregular, além de outras obrigações, determinadas caso a caso, que podem incluir a restituição
de eventuais ganhos auferidos e a prestação de garantias para assegurar o ressarcimento de
prejuízos possivelmente sofridos por terceiros76.
Para ter efetividade, o acordo deve ser submetido a um tribunal, para aprovação e
homologação, o que faz com que o consent decree apresente tanto características de contrato
quanto de ordem judicial77. Importa esclarecer que, não obstante a homologação judicial, o
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but be awarded less than the proposed settlement achieves; (ii) the delay in returning funds to harmed investors
caused by litigation; and (iii) the resources required for a trial, including, most importantly, the opportunity
costs of litigating rather than devoting those resources to investigating other cases”.
A propósito, Khuzami (Testimony on “Examining the Settlement Practices of U.S. Financial Regulators” cit.,
p. 3): “The SEC, like many other federal agencies without criminal prosecution authority, settles cases and
obtains consent judgements on a ‘neither-admit-nor-deny’ basis. This means that, while a defendant is not
required to admit to the SEC’s allegations of wrongdoing, it also is not permitted to deny the factual allegations
in the SEC’s Complaint or Order Instituting Proceedings as part of a negotiated settlement or consent
judgment”. Destaca-se, no entanto, que há hipóteses em que as cláusulas neither-admit-nor-deny não fazem
parte dos acordos negociados pela SEC. Sobre o assunto, Khuzami (Testimony on “Examining the Settlement
Practices of U.S. Financial Regulators” cit., p. 5) explica que não são incluídas previsões estabelecendo
ausência de reconhecimento quanto a ilicitude nos casos que também englobem faltas de natureza criminal e
nos quais a ilegalidade tenha sido admitida pelo réu ou reconhecida em decisão judicial, o que, afirma o autor,
não afeta a aplicação das cláusulas de neither-admit-nor-deny em outras hipóteses: “In light in the special
situation where na SEC civil action may also envolve a parallel criminal action, senior officials in the Division
of Enforcement recently undertook a review of the ‘neither-admit-nor-deny’ settlement policy. [...] [I]t seemed
unwarranted for there to be a ‘neither-admit-nor-deny’ provision in those cases where a defendant had already
admitted to, or been criminally convicted of, conduct that formed the basis of a parallel civil enforcement
proceeding. As a result of this change, the SEC will no longer include ‘neither-admit-nor deny’ language in
those settlements where there is a parallel criminal conviction (by plea or verdict) involving factual or legal
claims that overlap to some degree with the factual or legal claims set out in the Commission’s Complaint or
Order Instituting Proceedings. This change will only affect a minority of cases, and does not affect our
traditional ‘neither-admit-nor-deny’ approach in settlements that do not involve criminal convictions or
admissions of criminal law violations”.
De acordo com Moraes (Considerações sobre o consent decree e sua aplicação no âmbito da disciplina do
mercado de valores mobiliários cit., p. 2): “O acordo não implica a confissão, para os efeitos processuais
decorrentes, na medida em que o acusado não reconhece como verdadeira ou falsa a alegação, mas apenas se
propõe não cometer mais aquela prática reputada como violadora da lei, comprometendo-se a efetivar algumas
medidas (que variam de acordo com o caso concreto), inclusive a de ressarcir integralmente os lucros obtidos
com a prática da suposta ilicitude. [...] A SEC condiciona as offer of settlement (ofertas de acordo) a algumas
Rules of Practice (regras de prática), inclusive no que respeita à constituição de uma garantia para a plena
reparação dos danos causados a qualquer prejudicado”.
Sobre o assunto, Moraes (Considerações sobre o consent decree e sua aplicação no âmbito da disciplina do
mercado de valores mobiliários cit., p. 2): “Está a eficácia do compromisso submetida à homologação pela
Corte norte-americana, que aprova o compromisso firmado, autorizando a suspenção de ação judicial proposta
pela SEC (injunction), que somente será extinta quando a Corte determinar ao acusado ou indiciado que cesse
a prática da violação. Este acordo vincula somente as partes (SEC e acusado), não gerando coisa julgada. [...]
Não é [o consent decree] propriamente uma sentença judicial, mas tem a natureza de um contrato solene ou
acordo entre as partes, que é homologado pelo Judiciário”.
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acordo não poderá ser considerado como prova ou evidência da prática irregular em outros
julgamentos, já que não há decisão reconhecendo ilegalidade78.
A contemplação do mecanismo norte-americano para a determinação das bases do
termo de compromisso do mercado de valores mobiliários brasileiro é evidenciada nas
comparações com o consent decree constantes do Parecer SJU 97/198379, que aborda a
possibilidade de aplicação de acordos que, em suas bases primordiais, se aproximam do
instituto atualmente previsto na Lei 6.385/197680. Da mesma forma, também as análises sobre
o acordo proposto no anteprojeto de lei apresentado pela CVM em 1986, que se assemelhava
ao termo de compromisso vigente, parecem indicar a inspiração no consent decree81.
A similaridade mais evidente entre o termo de compromisso e o consent decree
parece ser o objetivo de propiciar alternativa mais célere e efetiva na atuação sancionadora do
poder público: ambos os mecanismos possibilitam a negociação entre entidade pública e
potencial infrator para a suspensão de processo, em regra, sem que haja reconhecimento quanto
a irregularidade, ou apuração para averiguar a ilegalidade das práticas objeto do acordo. Por
outro lado, ao que tudo indica, os institutos se diferenciam em sua aplicação, em especial em
decorrência das distinções entre os regimes de atuação das entidades públicas. Nesse sentido,
parece destacar-se a participação do poder judiciário na efetividade dos acordos: enquanto
parece ser habitual a participação judicial para a validação do consent decree, em relação ao
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As distinções entre uma decisão judicial e o consent decree são destacadas por Eizirik (Reforma das S.A. e do
mercado de capitais cit., p. 265): “Existe uma nítida diferença entre o reconhecimento da culpa em juízo
através de decisão judicial e os efeitos da realização do acordo; o acordo não pode ser considerado como prova
de existência de culpa em futuros julgamentos. O acordo homologado na Corte não pode ser admitido como
base ou evidência de culpa a justificar futuras demandas, mesmo quando há admissão de culpa, o que acontece
em raríssimas ocasiões”.
A SJU manifestou-se nos seguintes termos no Parecer SJU 97/1983 (destaques no original): “As questões
suscitadas à análise encontram inspiração em procedimentos adotados por países cujo direito se assenta no
sistema common-law. Nos Estados Unidos o consent decree constitui acordo feito no âmbito do Poder
Judiciário, entre a SEC e o réu, no sentido de que este cesse as atividades consideradas ilegais pelo Governo”.
O Parecer SJU 97/1983, como como é tratado no item 3.1, abordou a viabilidade de a CVM não instaurar
inquérito administrativo mediante a celebração de acordo em que o infrator reconheceria o ilícito, indenizaria
os prejuízos causados e comprometer-se-ia a não repetir a mesma falta. Não obstante a ausência de
reconhecimento ou confissão quanto à ilegalidade que atualmente prevalece no âmbito do termo de
compromisso, as bases primordiais do acordo pretendido parecem próximas à do mecanismo disciplinado pela
Lei 6.385/1976, na medida em que se trata de pacto em que o compromitente assume determinados
compromissos para resolução de situação de potencial irregularidade, em substituição à atuação por meio do
processo administrativo tradicional.
Como se menciona no item 3.1.
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termo de compromisso a interferência do poder judiciário somente se daria, em tese, em
eventual controle exercido em relação à administração pública82.

3.1.3 Termo de compromisso de cessação no CADE
Ainda que o termo de compromisso tenha sido uma inovação no âmbito do mercado
de valores mobiliário, o acordo substitutivo de processo não era novidade no ordenamento
pátrio. No âmbito do direito concorrencial, já se utilizava a suspensão do processo
administrativo conduzido pelo Conselho de Administração e Defesa Econômica (CADE),
instrumento que, outrossim, teve inspiração no consent decree, utilizado nos Estados Unidos
também pelas autoridades reguladoras da concorrência.
À época da positivação do termo de compromisso, o acordo no âmbito concorrencial
estava previsto na Lei 8.884, de 11 de junho de 1994 (Lei 8.884/1994), a qual estabelecia, em
seu artigo 53, caput, a possibilidade de celebração de compromisso de cessação de prática sob
investigação, em qualquer fase do processo administrativo. Posteriormente, as disposições
disciplinadoras desse compromisso foram alteradas pela Lei 10.149, de 21 de dezembro de
2000, e pela Lei 11.482, de 31 de maio de 2007, e então revogadas pela Lei 12.529, de 30 de
novembro de 2011 (Lei 12.529/2011), que atualmente regula o mecanismo.
A atual disciplina do termo de compromisso de cessação no âmbito concorrencial83,
aponta-se, é particularmente detalhada, o que é atribuído ao proveito da experiência obtida com
a utilização do acordo à luz da Lei 8.884/199484. Nota-se, ademais, a expressa conferência ao

82

83

84

Vale mencionar, ademais, que o Parecer PJU 5/1998 (itens 24-25) aponta distinção entre os institutos em vista
da possibilidade de aplicação de penalidade: “Cabe notar que, apesar do instituto sob análise ter nítida
inspiração na figura do consent decree, empregado com grande amplitude pela Securities and Exchange
Commission – SEC, sua introdução no direito brasileiro sofreu alterações que o distanciaram razoavelmente
do modelo norte-americano. [...] [O] termo de compromisso foi instituído com o abandono da possibilidade
de condenação do acusado ou indiciado, afastando-se do modelo estrangeiro do consent decree, que permite a
aplicação de penalidades também nas hipóteses em que os processos são terminados através de fórmulas
alternativas como a celebração de acordos (settlement)”.
Por fugir ao tema central deste trabalho, normas não especiais e infralegais aplicáveis ao termo de
compromisso de cessação no CADE serão abordadas somente nos casos em que se entender que a análise
contribui com os exames pretendidos do termo de compromisso no âmbito da CVM.
A respeito, Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 201): “Com a Lei 12.529/2011, o TCC
foi disciplinado, tal qual o modelo anterior, de modo minucioso, com destaque para delimitação das
competências e efeitos do instrumento consensual na disciplina antitruste. No entanto, particularmente nesta
terceira rodada de regramento do TCC, a experiência com o emprego do instrumento consensual foi
aproveitada na disciplina legal pela vigente lei do CADE”.
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CADE de competência para normatizar sobre o termo de compromisso de cessação85,
reforçando a discricionariedade da entidade não somente para decidir sobre o emprego do
acordo, mas também para determinar a estrutura e o funcionamento do mecanismo, o que, em
tese, beneficia a dinamicidade e efetividade do instrumento86.
É permitido ao CADE empregar o compromisso em procedimento preparatório de
inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica, em inquérito
administrativo para apuração de infrações à ordem econômica e em processo administrativo
para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica. A proposta de
compromisso poderá ser apresentada uma única vez, a fim de evitar que se sigam novas
propostas após negativa do CADE87, e pode ter caráter confidencial88. A aplicação do
compromisso para cessação da prática sob investigação ou de seus efeitos lesivos se sujeita ao
julgamento e fundamentação da conveniência e oportunidade do emprego do mecanismo no
atingimento dos interesses legais89. Além da obrigação do representado de abster-se de praticar
as condutas investigadas ou seus efeitos lesivos e outras julgadas cabíveis, o instrumento deve
contemplar o valor da multa a ser aplicada em caso de descumprimento do compromisso e,
quando for o caso, o valor a ser pago ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos90.
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Nos termos do artigo 85, § 14, da Lei 12.529/2011: “Art. 85. [...] § 14. O Cade definirá, em resolução, normas
complementares sobre o termo de compromisso de cessação”.
Como aponta Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 202, nota 18): “Interessante verificar
que a vigente lei do CADE confere capacidade normativa para dispor sobre o formato dos TCCs [...]. Colocase ao CADE, assim, ampla discricionariedade para disciplinar a estrutura e o funcionamento desse instrumento
consensual, o que é benefício ao sistema, para manutenção da atualidade e efetividade”.
Nesse sentido, aduz Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 206): “O escopo de restringir
a apresentação do TCC a uma única oportunidade visa a impedir sucessivas apresentações de termos de
compromisso pelo agente inconformado ante a negativa de pacto pelo CADE”.
Artigo 85, §§ 4º e 5º, da Lei 12.529/2011.
Dispõe o artigo 85, caput, da Lei 12.529/2011: “Art. 85. Nos procedimentos administrativos mencionados nos
incisos I, II e III do art. 48 desta Lei, o Cade poderá tomar do representado compromisso de cessação da prática
sob investigação ou dos seus efeitos lesivos, sempre que, em juízo de conveniência e oportunidade,
devidamente fundamentado, entender que atende aos interesses protegidos por lei”. Por sua vez, assim
estabelece o artigo 48, I, II e III do mesmo diploma legal: “Art. 48. Esta Lei regula os seguintes procedimentos
administrativos instaurados para prevenção, apuração e repressão de infrações à ordem econômica: I –
procedimento preparatório de inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica; II –
inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica; III – processo administrativo para
imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica”.
Conforme o artigo 85, § 1º, da Lei 12.529/2011.
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A celebração91 do compromisso de cessação de conduta suspende o processo
administrativo, que será arquivado se verificado o cumprimento do acordo92. Assim, o
compromisso de cessação de conduta da legislação concorrencial configura um acordo
substitutivo do processo administrativo, já que se efetiva no âmbito processual e impede ou
interrompe o procedimento para averiguação da conduta e eventual imposição de sanção93.
O compromisso de cessação constitui título executivo extrajudicial e seu
descumprimento implica, além da imposição das sanções estabelecidas no acordo, o
prosseguimento do processo administrativo e a aplicação das demais medidas administrativas
e judiciais cabíveis para sua execução94.
As previsões relativas à determinação de multa em caso de descumprimento do
acordo e à natureza de título executivo extrajudicial do compromisso de cessação já constavam
da Lei 8.884/199495, e foram consideradas nas análises iniciais do termo de compromisso
autorizado à CVM: no Parecer PJU 5/1998 e no Parecer PJU 6/1998, a Procuradoria Jurídica
da CVM indicou como desvantagem à imposição do termo de compromisso do mercado de
valores mobiliários a ausência de previsões similares às do compromisso de cessação do âmbito
concorrencial96. Posteriormente, passou-se a prever o caráter de título executivo extrajudicial
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Nota-se que a proposta de compromisso não implica suspensão dos andamentos do processo administrativo,
nos termos do artigo 85, § 6º, da Lei 12.529/2011.
Artigo 85, § 9º, da Lei 12.529/2011.
De acordo com o exposto por Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 203): “Pela disciplina
atual [...], assim como nos moldes anteriores, o TCC se efetiva no âmbito processual, em substituição do
próprio processo no qual a infração é averiguada”.
Artigo 85, §§ 8º e 11, da Lei 12.529/2011.
Artigo 53, § 1º, “a”, e § 4º, da Lei 8.884/1994, em sua redação original.
Assim se indicou no Parecer PJU 5/1998 (item 57): “[O] termo de compromisso criado pela Lei nº 9.457/97
apresenta grande desvantagem em relação ao compromisso de cessação constante da Lei Antitruste, qual seja,
a ausência de previsão de multa cominatória para a hipótese de seu descumprimento. Logo, além da retomada
do processo suspenso pela assinatura de tal termo e a duvidosa tipificação como crime, nenhuma outra medida
é prevista em lei como forma de se coibir a inobservância às disposições acordadas por parte dos
administrados”. Já o Parecer PJU 6/1998 tratou o assunto da seguinte forma: “Ao contrário do que ocorreu no
âmbito da legislação antitruste, o termo de compromisso previsto na Lei nº 6.385/76, revela-se lacunoso no
que concerne aos instrumentos jurídicos (e, particularmente, judiciais) que possibilitem sua execução forçada.
De fato, a Lei nº 8.884/94 foi bem mais precisa ao revestir o compromisso de cassação do caráter de título
executivo extrajudicial, permitindo expressamente que o CADE ajuíze a respectiva ação de execução em caso
de descumprimento das condições ajustadas ou colocação de obstáculos à fiscalização por parte do
compromissário, arcando este com pagamento de multa cominatória diária. [...] Lamentavelmente, as
inovações empreendidas pela Lei nº 9.457/97 no âmbito do mercado de valores mobiliários não foram tão
ambiciosas. De fato, à CVM somente foi concedida a possibilidade de dar continuidade ao procedimento
administrativo anteriormente suspenso, em caso de inobservância do termo de compromisso pelo
compromissário, não havendo qualquer previsão legal de execução judicial das obrigações”.
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do termo de compromisso da CVM, embora não haja previsão legal quanto ao estabelecimento
de multa para o caso do descumprimento do acordo97.
Também em análise desenvolvida no momento de introdução do termo de
compromisso no âmbito do mercado de valores mobiliários, a Procuradoria Jurídica da CVM,
no Parecer PJU 5/1998, apontou a aproximação do então recente mecanismo com o
compromisso do direito concorrencial em vista do caráter transacional dos instrumentos98 e da
eliminação de punição diante da celebração e cumprimento dos pactos99. Tais semelhanças, ao
que parece, persistem à luz da regulação atual e devem-se ao fato de ambos os mecanismos
representarem acordos substitutivos de processo administrativo, cuja aceitação implica a
renúncia do exercício do poder sancionador pelas entidades administrativas em benefício de
uma resolução, em tese, mais ágil e efetiva.
Comparam-se os

acordos, ademais, por não acarretarem confissão ou

reconhecimento de ilicitude relativos às condutas objeto do processo. Essa determinação era
expressamente prevista para o compromisso de cessação do CADE na Lei 8.884/1994100 –
assim como na lei introdutória do termo de compromisso, e ainda vigente –, porém não consta
da Lei 12.529/2011, mas do Regimento Interno do CADE, conforme aprovado pela Resolução
20, de 7 de junho de 2017, e alterado pela Emenda Regimental 1, de 20 de setembro de 2017
(RI CADE)101, o qual determina, contudo, que, nas hipóteses de “investigação de acordo,
combinação, manipulação ou ajuste entre concorrentes, o compromisso de cessação deverá,
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A disciplina legal do termo de compromisso pela Lei 6.385/1976, bem como as principais alterações aos
dispositivos legais que regulam o assunto são tratadas no item 3.2.1.
Considerações sobre a natureza do termo de compromisso constam do item 3.3.1.
Ponderou-se no Parecer PJU 5/1998 (item 18): “A suspensão do processo no CADE, tal qual o instituto criado
nos processos instaurados pela CVM, é ato bilateral, de natureza transacional, eis que depende do
consentimento do acusado, acarretando a extinção da punibilidade do acusado que prestar observância às
disposições do compromisso”.
Nos termos da redação inicial do artigo 53, caput, da Lei 8.884/1994 (vigente à época da introdução do termo
de compromisso no âmbito da CVM), posteriormente alterada pela Lei 11.482/2007, que excluiu essa
indicação.
Assim dispõe o artigo 219, § 5º, do RI CADE: “Art. 219. [...] § 5º. O protocolo do requerimento de termo de
compromisso não implica confissão quanto à matéria de fato nem reconhecimento da ilicitude da conduta
objeto do processo administrativo, do inquérito administrativo ou do procedimento preparatório de inquérito
administrativo”. Outrossim, estabelece o artigo 230, § 7º, do RI CADE: “Art. 230. [...] § 7º. A manifestação
do interesse dos representados em celebrar termo de compromisso de cessação não implica confissão quanto
à matéria de fato nem reconhecimento da ilicitude da conduta objeto do processo administrativo, do inquérito
administrativo ou do procedimento preparatório de inquérito administrativo”.
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necessariamente, conter reconhecimento de participação na conduta investigada por parte do
compromissário”102.
O emprego do compromisso de cessação se sujeita à discricionariedade do CADE103,
que deverá motivar o atendimento dos interesses protegidos por lei na aplicação do acordo,
conforme expressamente previsto no caput do artigo 85 da Lei 12.529/2011. A locução
“interesses protegidos por lei”, empregada pela Lei 12.529/2011, é mais específica que a
expressão “interesses públicos”104, indicada na Lei 6.385/1976 para as finalidades do termo de
compromisso firmado pela CVM. Explica Palma105 que a escolha pela expressão menos vaga
do diploma regulador do compromisso de cessação do direito concorrencial explicita que “[o]s
interesses que o TCC deve satisfazer correspondem às finalidades tuteladas pela
Lei 12.529/2011, bem como à política pública concorrencial que ela subsidia”. Dessa forma,
afirma a autora, a fundamentação da aceitação do acordo “deve internalizar essa diretriz para
afirmar em que medida o acordo administrativo se coaduna ou, mesmo, promove as finalidades
públicas [...] nos termos do artigo 1º da Lei 12.529/2011”.

3.2

O regime normativo do termo de compromisso
Abordado o contexto predecessor da previsão legal do termo de compromisso, bem

como as principais características dos institutos inspiradores do acordo firmado pela CVM,
parece relevante avaliar a disciplina específica do mecanismo no âmbito do mercado de valores
mobiliários, de forma que se propõe, neste tópico, a análise das principais regras da Lei
6.385/1976 e da Deliberação CVM 390/2001 sobre o mecanismo.
O tópico pretende, ademais, examinar a introdução e as principais alterações dessas
normas disciplinadoras do termo de compromisso, de forma a complementar a perspectiva
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Conforme o artigo 225 do RI CADE. Importa mencionar, ademais, que nos termos do artigo 226 do RI CADE,
nessas mesmas hipóteses (investigação de acordo, combinação, manipulação ou ajuste entre concorrentes), “a
proposta final deverá, necessariamente, contar com previsão de colaboração do compromissário com a
instrução processual”.
A propósito, Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 204-205): “Verifica-se, igualmente, a
natureza discricionária do pacto, o que importa na medida em que afasta a ideia de que a celebração de TCC
seja direito subjetivo do pretenso compromissário: trata-se de decisão discricionária do Poder Público em
aceitar, ou não, os termo do pacto apresentado para negociação perante o CADE”.
De acordo com Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 205).
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 205.
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sobre a evolução do mecanismo no ordenamento brasileiro, iniciada no item anterior deste
trabalho.

3.2.1 O termo de compromisso na Lei 6.385/1976
As alterações à Lei 6.385/1976 consolidadas pela Lei 9.457/1997, como
mencionado, deram-se em sintonia com os princípios que inspiraram a reforma da
administração pública106, fundamentados na flexibilização da atuação administrativa e na busca
por mais eficiência.
Não se desviou desse contexto a introdução do termo de compromisso, a qual,
conforme afirma Eizirik107 em análise da reforma implantada pela Lei 9.457/1997, visava a
“permitir a adoção de soluções ‘negociadas’, capazes de flexibilizar e tornar mais eficazes os
procedimentos da CVM”.
A positivação do termo de compromisso materializou a alternativa que se buscava
desde os tenros anos da autarquia108. Contudo, não se tratou de uma modificação apartada na
reforma promovida à Lei 6.385/1976.
Identifica-se como um dos cernes das mudanças trazidas pela Lei 9.457/1997 à
regulação do mercado de valores mobiliários a ampliação do poder sancionador da CVM109.
Assim, a possibilidade de suspensão do processo administrativo pela celebração do termo de
compromisso foi uma das medidas em um conjunto de alterações que buscava viabilizar à CVM
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A reforma da administração pública e suas bases, bem como outras inovações do direito administrativo que se
relacionam ao termo de compromisso e outros acordos substitutivos de processo administrativo são tratadas,
de forma sumária, no item 2.1.
EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e do mercado de capitais cit., p. 129.
Conforme abordado no item 3.1, já na década de 1980 a possibilidade de adoção de medida alternativa para
resolução de processo administrativo foi matéria submetida à SJU, e um termo de compromisso para suspensão
de processo administrativo foi objeto de anteprojeto de lei elaborado pela CVM em 1986.
Aduzem Eizirik, Gaal, Parente e Henriques (Mercado de capitais cit., p. 260): “Em 1997, decorridos cerca de
vinte anos da edição da Lei nº 6.385/1976, esta sofreu algumas alterações com a promulgação da Lei
nº 9.457/1997, a qual aumentou a extensão do poder de polícia da CVM sobre os participantes do mercado, de
maneira a permitir-lhe uma atuação punitiva mais eficaz, com a previsão de sanções bem mais severas do que
aquelas elencadas na redação original da Lei nº 6.385/1976”. Também nesse sentido, Eizirik (Reforma das
S.A. e do mercado de capitais cit., p. 135).
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meios para impor de forma mais efetiva as condutas desejáveis para o salutar funcionamento
do mercado110.
De fato, em relação às medidas sancionadoras, em adição à introdução da
possibilidade do termo de compromisso, a Lei 9.457/1997 ampliou as penalidades passíveis de
aplicação pela CVM111 e enrijeceu algumas sanções112. Além disso, incluiu a possibilidade de
atenuação das penalidades nas hipóteses de arrependimento eficaz, arrependimento posterior e,
quando espontâneas, confissão do ilícito e prestação de informações sobre sua materialidade113.
Importa notar que as demais alterações extensoras do poder sancionador da CVM
foram fundamentais para viabilizar o termo de compromisso como ferramenta profícua, visto
que a atratividade de uma solução consensual ao administrado é mais plausível se a entidade
reguladora dispõe de medidas efetivas e severas para o controle de condutas. Ou seja, na
hipótese em que o administrado acredite que as possíveis consequências de um eventual
processo administrativo serão mais brandas que aquelas decorrentes de um compromisso com
o fim de suspender tal processo, é provável que seja menor seu interesse em despender esforços
e recursos na celebração e cumprimento do termo de compromisso114.
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Não obstante as inovações da reforma introduzida pela Lei 9.457/1997, houve considerações sobre a
insuficiência das mudanças para adequar a regulação às necessidades do mercado de valores mobiliários.
Nesse sentido, afirmou Eizirik (Reforma das S.A. e do mercado de capitais cit., p. 135 – destaques do autor):
“É necessário observar, preliminarmente, que a reforma na Lei 6.385/76 foi apenas parcial havendo vários
aspectos que deveriam ter sido disciplinados, visando a uma indispensável alteração estrutural no modelo de
regulação do mercado, mas que infelizmente, não foram contemplados”.
Foram incluídas às sanções constantes do artigo 11 da Lei 6.385/1976 a suspensão do exercício (inciso III) e
a inabilitação temporária para o exercício (inciso IV) do 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 na CVM; a proibição temporária de praticar determinadas atividades ou operações, para os
integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM
(inciso VII); e a proibição temporária de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de
operação no mercado de valores mobiliários (inciso VIII). As penalidades previstas no mencionado artigo 11
foram novamente alteradas com a Lei 13.506/2017, que será avaliada a seguir neste item.
Ampliaram-se os limites dos valores máximos das multas previstos no § 1º do artigo 11 da Lei 6.385/1976,
além de o § 2º do mesmo artigo passar a prever a aplicação de sanções mais rigorosas no caso de reincidência.
Esses dispositivos também foram objeto da reforma implantada com a Lei 13.506/2017, a ser examinada neste
item.
Artigo 11, § 9º, da Lei 6.385/1976.
Em sentido semelhante, Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da
Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 31): “Racionalmente analisando, apenas faria sentido a aplicação do
termo de compromisso no contexto do mercado de valores mobiliários caso existissem punições às quais o
novo instrumento pudesse ser visto, pelos supostos infratores, como alternativa. Seria de pouca utilidade a
introdução do mecanismo desacompanhada da possibilidade de a CVM aplicar penas mais severas aos agentes
transgressores das regras do mercado: inexistiria o estímulo à sua proposição pelos administrados, confortáveis
com as penas a que poderiam ser submetidos, em caso de condenação”.
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A instituição do termo de compromisso não foi livre de críticas. A própria
Procuradoria Jurídica da CVM, no Parecer PJU 5/1998, que analisou os aspectos do instituto
recém-introduzido no ordenamento, ao considerar a impossibilidade de aplicação de penalidade
nos casos em que a resolução do processo se desse pela celebração de acordo, indicou que o
termo de compromisso constituía um “benefício” que implicaria “hipótese de extinção da
punibilidade do acusado ou indiciado”115.
Em avaliação da então recente Lei 9.457/1997, Salles116 indaga a constitucionalidade
das atribuições da CVM para suspender processo administrativo mediante termo de
compromisso, apontando que tais poderes ampliariam, “para além do âmbito do poder
Executivo, a competência exercida por aquela autarquia”. O autor questiona, ainda, o valor do
termo de compromisso, em vista da possibilidade de discussão judicial do acordo, e assinala as
fragilidades decorrentes da admissibilidade de alterações posteriores e da ausência de
participação dos terceiros prejudicados a serem indenizados, o que, afirma, propiciaria litígios
subsequentes e, por consequência, a insegurança jurídica na terminação alternativa do
processo117.
Assim como em relação a outros mecanismos consensuais, também no que se refere
ao termo de compromisso debatia-se o eventual abandono dos deveres e prerrogativas públicos
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Assim indicou-se no Parecer PJU 5/1998 (itens 25-26): “[O] termo de compromisso foi instituído com o
abandono da possibilidade de condenação do acusado ou indiciado, afastando-se do modelo estrangeiro do
consent decree [...] Essa diferença em relação ao paradigma norte-americano se deve ao veto aposto ao inciso
III do § 5º do artigo 11, que contemplava a possibilidade de imposição de penalidade ainda quando a solução
do processo se desse através do termo de compromisso, o que acabou por ampliar ainda mais o benefício, que
passa a constituir hipótese de extinção da punibilidade do acusado ou indiciado”.
SALLES, Marcos Paulo de Almeida. Aspectos da competência do CMN e da CVM no mercado de valores
mobiliários. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, n. 108, p. 112,
out./dez. 1997.
Da seguinte forma se expressou o autor (SALLES, Marcos Paulo de Almeida. Aspectos da competência do
CMN e da CVM no mercado de valores mobiliários cit., p. 113): “Estará sendo despicienda a norma gerada
pela Lei 9.457/97, pelo condão de interromper o procedimento administrativo inquisitório e apenatório, ao
mesmo tempo que o referido acordo possa ser objeto de discussão judicial, proposta pelos envolvidos ou pelo
Ministério Público. Caso a decisão pelo acordo deva terminativa, não reconhecemos à CVM competência
homologatória erga omnes. [...] Ainda que se possa aplicar a analogia com a Lei 8.884/94 [...] esta, não só se
expressa pela cessação de prática sob investigação, como mantém em aberto a possibilidade de alterações
posteriores no termo de compromisso, o que o torna susceptível de se transformar em objeto de lide posterior,
o que não é próprio das transações. Por outro lado, há que se lembrar a figura do terceiro prejudicado, a quem
a Lei 9.457/97 procurou resguardar com a indenização pelos prejuízos a ele causados pelo indiciado, sem que
no entanto ao mesmo terceiro seja dado manifestar-se sobre sua quantificação, senão pela via judicial”.
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na celebração do acordo, argumentando-se que o objeto do pacto seriam os interesses tutelados
pela CVM118.
Por outro lado, os defensores do mecanismo alegavam que o acordo não consistia em
disponibilidade das prerrogativas públicas, ou renúncia à tutela dos interesses públicos, mas
representava uma opção para realizar as finalidades da CVM de forma mais rápida e eficiente,
melhor adaptada às demandas do mercado de valores mobiliários119.
O próprio Parecer PJU 5/1998 (item 28), a despeito das críticas ao texto legal120 que
inicialmente regulava o emprego do termo de compromisso, reconheceu no acordo “um método
mais imediato para se atingir a finalidade última objetivada por sua função fiscalizadora”,
destacando, de outro modo, a necessidade de se “adotar uma concepção adequada do instituto,
não como renúncia da função fiscalizadora [...] ou da função punitiva, mas como meio
alternativo de exercício do poder de polícia no âmbito do mercado de valores mobiliários”.
Nessa conjuntura, o Parecer SJU 5/1998 estabeleceu uma série de diretrizes, para
situar as bases do que entendia ser a correta utilização do mecanismo, bem como para esclarecer
determinados pontos pouco evidentes na norma recém-promulgada.
Diante da ausência de regulamentação e das incertezas relativas à aplicação do termo
de compromisso, referido Parecer SJU 5/1998 serviu de orientação para o emprego do acordo,
ao menos até a introdução das alterações previstas na Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001
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Conforme evidencia Salles (Aspectos da competência do CMN e da CVM no mercado de valores mobiliários
cit., p. 113): “Além do que é, até mesmo, de se poder pôr em dúvida a transacionalidade do bem público
tutelado pela CVM, cuja preservação jurídica ela mesma deve acometer ao Ministério Público, na defesa ‘dos
interesses sociais e individuais indisponíveis’ que lhe compete”.
Como manifesta Eizirik (Reforma das S.A. e do mercado de capitais cit., p. 267): “A outorga da possibilidade
de ‘transacionar’, conferida pelo legislador à CVM, não implica alienação ou renúncia dos interesses difusos
dos investidores do mercado de capitais. Ao contrário, a assinatura do termo de compromisso constitui um
meio rápido e eficiente de alcançar a sua realização, através da suspensão da prática de atos que poderiam ser
tidos como ilícitos pela CVM e/ou indenização das partes eventualmente prejudicadas. O termo de
compromisso firmado entre a parte que está sob investigação e a CVM se afigura mais consentânea com a
tutela do interesse dos investidores do mercado de capitais do que seria a continuidade do processo
administrativo”.
No Parecer PJU 5/1998 (itens 26 e 27) indicou-se censura ao veto que excluiu a possibilidade de aplicação de
penalidade quando encerrado o processo mediante celebração de termo de compromisso, além de
desaprovação à ausência de confissão pelo administrado sobre a matéria de fato, o que, considerou-se, “reduz
sensivelmente a eficácia do instituto, pois não compele o acusado ou indiciado à obediência às disposições
constantes do termo de compromisso”.
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(Lei 10.303/2001), e no Decreto 3.995, de 31 de outubro de 2001 (Decreto 3.995/2001)121, razão
pela qual parece válido abordar as principais conclusões desse documento.
No que se refere à arbitrariedade da CVM para decidir sobre o termo de
compromisso, destaca-se que a redação do § 5º do artigo 11 da Lei 6.385/1976, dada pela Lei
9.457/1997, não tratava do exclusivo critério da autarquia, nem fazia referência expressa à
observância do interesse público na suspensão do processo122. Assim, questionava-se se seria
passível de rejeição a proposta de termo de compromisso quando atendidos os critérios para sua
celebração123. Em vista da ausência de parâmetros estritos para a aceitação do termo de
compromisso, o Parecer SJU 5/1998 assentou que a suspensão do processo administrativo
mediante celebração de acordo não poderia ser considerada um direito subjetivo do
administrado, e que a CVM, portanto, dispunha de discricionariedade para decidir sobre a
viabilidade do termo de compromisso, ao menos até que a regulação da matéria delimitasse de
forma objetiva os critérios para sua aceitação124.
O Parecer PJU 5/1998 tratou também da apresentação da proposta de termo de
compromisso, ressaltando que, embora o texto legal indicasse de forma expressa que as
negociações poderiam ocorrer em qualquer fase do processo125, o pleito deveria ocorrer antes
do julgamento feito pelo Colegiado126, assinalando, ademais, a importância de se obter
informações suficientes sobre os fatos sob investigação antes de ser apreciada a viabilidade do
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De acordo com Silveira (O instituto do termo de compromisso no sistema de regulação do mercado de capitais
brasileiro. 2006. 87 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, 2006, p. 18).
Assim dispunha o § 5º do artigo 11 da Lei 6.385/1976: “A Comissão de Valores Mobiliários poderá suspender,
em qualquer fase, o procedimento administrativo, se o indiciado ou acusado assinar termo de compromisso,
obrigando-se a: I – cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores
Mobiliários; e II – corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos”. A atual redação
do caput desse dispositivo legal foi dada pela Lei 13.506/2017.
Contemplando-se o que ocorre, por exemplo, com a suspensão do processo criminal prevista na
Lei 9.099/1995, considerada direito subjetivo do réu.
Aduziu-se no Parecer 5/1998 (item 42): “Somos da opinião, portanto, de que a suspensão do processo
administrativo no âmbito da CVM não pode ser considerada como direito subjetivo do acusado ou indiciado
até a edição de norma que adote parâmetros para a sua concessão, cabendo a esta autarquia avaliar, caso a
caso, se o emprego do benefício produzirá os efeitos positivos objetivados pelo instituto”.
Artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/1976.
Eizirik (Reforma das S.A. e do mercado de capitais cit., p. 268) aponta, em avaliação do instituto conforme
introduzido pela Lei 9.457/1997, que a referência do texto legal (artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/1976) à assinatura
do termo de compromisso por “indiciado” ou “acusado” evidenciava a impossibilidade de apresentação da
proposta após julgamento pelo Colegiado, já que depois da decisão o administrado não mais teria essas
qualificações.
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pacto. Em adição, a Procuradoria Jurídica expressou seu entendimento de que caberia ao
administrado a iniciativa de propor o acordo.
Sobre a negociação e apreciação da viabilidade do termo de compromisso, o Parecer
PJU 5/1998 destacou a necessidade de adoção de procedimentos alinhados ao princípio do
devido processo legal.
O Parecer PJU 5/1998 concluiu, ainda, pelo descabimento da aplicação de qualquer
penalidade ou de obrigações adicionais às de cessar a prática potencialmente irregular e de
corrigir as irregularidades e indenizar eventuais prejuízos, previstas nos incisos I e II do artigo
11, § 5º, da Lei 6.385/1976, inclusive em razão do disposto no § 6º do mesmo artigo, que
determina que o termo de compromisso não implica confissão ou reconhecimento de ilicitude
pelo administrado.
Nota-se que, de início, a lei tratava com maior rigor o descumprimento de termo de
compromisso, determinando que constituía crime de desobediência, conforme previsto no
artigo 330 do Código Penal (Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940)127. Ainda que as
consequências inicialmente previstas para a inobservância do termo de compromisso fossem
relativamente severas – o artigo 330 do Código Penal estabelece como pena “detenção, de
quinze dias a seis meses, e multa” –, as avaliações iniciais do instituto consideraram tal solução
pouco eficiente para impor a realização das obrigações estabelecidas no acordo.
Nesse sentido, o Parecer PJU 5/1998 considerou essa consequência uma debilidade
do mecanismo, apontando a carência de previsão que possibilitasse exigir o cumprimento da
obrigação assumida. Também Eizirik128 afirmou que tratar a inexecução do termo de
compromisso como crime de desobediência não seria “a melhor solução para enfrentar os
problemas advindos do descumprimento do acordo” e que “[d]everse-ia ter previsto, nesta
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O artigo 11, § 7º, da Lei 6.385/1976, antes de ser alterado, assim dispunha: “Art. 11. [...] § 7º. O termo de
compromisso deverá ser publicado no Diário Oficial da União, discriminando o prazo para cumprimento das
obrigações eventualmente assumidas, e o seu inadimplemento caracterizará crime de desobediência, previsto
no art. 330 do Código Penal”. Por sua vez, o artigo 330 do Código Penal dispõe: “Art. 330. Desobedecer a
ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”.
EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e do mercado de capitais cit., p. 273.
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hipótese, a incidência de multa diária [...] a ser fixada de acordo com normas expedidas pela
CVM”129.
A Procuradoria Jurídica da CVM também se manifestou sobre algumas dessas
matérias no Parecer PJU 6/1998, no qual confirmou seu posicionamento quanto à
discricionariedade da CVM para decidir sobre a aceitação da proposta de termo de
compromisso – inclusive, abordando a necessidade de determinação de critérios a serem
avaliados para aceitação da proposta130 –, e quanto à necessidade de o acordo anteceder o
julgamento do caso131, sugerindo que a regulamentação da matéria estabelecesse que a proposta
fosse apresentada na mesma oportunidade da apresentação da defesa. Além disso, reforçou o
entendimento de que o texto legal carecia de previsão que viabilizasse a execução do termo de
compromisso em caso de descumprimento, concluindo, todavia, pela possibilidade de aplicação
de penalidade pecuniária no caso de inobservância do acordo, em vista da autoexecutoriedade
atribuída ao termo de compromisso em razão de sua natureza de ato administrativo132.
Em 2001, com a Lei 10.303/2001 e com o Decreto 3.995/2001, foram introduzidas
alterações à Lei 6.385/1976 visando a robustecer a independência e autonomia da CVM133.
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O autor defendeu, ademais, a impropriedade em se caracterizar o descumprimento do termo de compromisso
como crime de desobediência: “O crime de desobediência, no caso, não se configura, por não se expedir,
quando da assinatura do termo de compromisso, qualquer tipo de ordem pela CVM. Por ter o compromisso
uma natureza negocial, não há ordem e sim simples acordo de suspensão do processo e da prática de atos que
poderiam ser eventualmente considerados ilícitos pela CVM” (EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e do
mercado de capitais cit., p. 274 – destaques do autor).
A seguinte afirmação constou do Parecer PJU 6/1998 (destaques no original): “[A] manifestação da vontade
CVM constitui ato discricionário, na medida em que, para assinatura do termo de compromisso, deverão ser
consideradas, entre outras coisas, a conveniência e a oportunidade da sua celebração, à luz do interesse público
em jogo. A verificação dos eventuais antecedentes do acusado, por exemplo, certamente constitui fator
decisivo na análise discricionária da proposta de compromisso e deve ser levada em conta pela CVM como
elemento de convicção”.
Expôs-se no Parecer PJU 6/1998: “De qualquer forma, parece bem claro que o momento mais apropriado para
celebração do termo de compromisso antecede, necessariamente, à formação da coisa julgada administrativa,
não se podendo cogitar da sua proposta e assinatura após verificada a condenação do acusado”.
Assim afirmou-se no Parecer PJU 6/1998 (destaques no original): “[U]m ato administrativo, goza de
presunção de legitimidade, decorrente do princípio da legalidade, sendo, ainda, imperativa e auto-executável.
Sua inobservância pelo destinatário rende ensejo às sanções administrativas respectivas. Nesse contexto,
portanto, dispondo a CVM de poder regulatório sobre o mercado e cabendo-lhe impor aos infratores das suas
próprias resoluções as penalidades previstas no artigo 11 da Lei nº 6.385/76, entendemos perfeitamente cabível
que, por instrução, o descumprimento do termo de compromisso seja qualificado como infração de natureza
grave, o que, embora renda ensejo à instauração de um procedimento específico, nos termas do § 4º do mesmo
dispositivo, abrirá a possibilidade de penalização do compromissário inadimplente, estando a CVM amparada
na lei para assim agir”.
Nesse sentido, afirma Eizirik (O Colegiado da CVM e o CRSFN como juízes administrativos cit., p. 3): “[C]om
a reforma legislativa de 2001, ao conferir-se nova redação aos arts. 5º e 6º da Lei 6.385/76, visou-se a assegurar
à CVM ‘autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e
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Algumas das mudanças trazidas por referidas normas propiciaram o deslinde de parte
das já mencionadas controvérsias advindas da instituição do termo de compromisso. O § 5º do
artigo 11 da Lei 6.385/1976 passou a ter expressa indicação da discricionariedade da CVM para
decidir sobre a aceitação do compromisso134 e da imprescindível consideração do interesse
público em tal deliberação. Além disso, em relação ao descumprimento do termo de
compromisso, deixou-se de prever a caracterização da transgressão como crime de
desobediência, sendo atribuída ao acordo, por outro lado, natureza de título executivo
extrajudicial135.
Ampliou-se, ainda, o poder normativo da CVM, sendo-lhe dada a competência para
regulamentar a suspensão do processo administrativo mediante celebração de termo de
compromisso também nos procedimentos conduzidos pelas bolsas de mercadorias e futuros e
entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários136.
Mais recentemente, os dispositivos legais reguladores do termo de compromisso
foram objeto de reforma pela Lei 13.506/2017, a qual concretizou as redações atualmente
vigentes dos §§ 5º a 8º do artigo 11 da Lei 6.385/1976, em que estão estabelecidas as
essencialidades do termo de compromisso.
As bases das mudanças implantadas pela referida lei foram originalmente
apresentadas pela Medida Provisória 784, de 7 de junho de 2017 (MP 784/2017), a qual perdeu
vigência em 19 de outubro de 2017137, sem apreciação pelo Congresso Nacional138. A essência
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estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária’. [...] Assim, com as modificações legais
introduzidas em 2001 à Lei 6.385/76, foi ampliada a competência da CVM e atribuída autonomia aos membros
de seu colegiado”.
A esse respeito, Eizirik, Gaal, Parente e Henriques (Mercado de capitais cit., p. 357): “O Decreto
nº 3.995/2001, ao determinar, na nova redação ao caput do §5º, do artigo 11, da Lei nº 6.385/1976, que ficará
a exclusivo critério da Comissão de Valores Mobiliários a celebração do Termo de Compromisso, deixa
expressamente consignado que não poderá o particular compelir a referida autarquia a firmar o acordo. Ou
seja, não tem o investigado ou acusado o direito subjetivo de exigir da Comissão de Valores Mobiliários sua
assinatura”.
Artigo 11, § 7º, da Lei 6.385/1976.
O § 10 do artigo 11 da Lei 6.385/1976, antes de ser alterado pelo Decreto 3.995/2001, apenas atribuía
competência para que a CVM regulamentasse a aplicação do termo de compromisso aos procedimentos
conduzidos pelas Bolsas de Valores e entidades do mercado de balcão organizado. Vale mencionar que o
referido § 10, outrossim, faz menção à capacidade da CVM de, nos mesmos casos, regulamentar o previsto no
§ 9º do artigo 11 da Lei 6.385/1976.
Conforme firma o Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 56, de 20 de outubro de
2017.
A MP 784/2017 foi apreciada pela Comissão Mista, que emitiu parecer, e submetida ao plenário da Câmara
dos Deputados, mas não chegou a ser votada até o encerramento de sua vigência. Também não houve edição
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da MP 784/2017 foi refletida no Projeto de Lei 8.843, apresentado pelo Deputado Pauderney
Avelino, em 17 de outubro de 2017 (PL 8.843/2017), que deu origem à Lei 13.506/2017. Com
efeito, na justificação do PL 8.843/2017 indica-se dentre os motivos de sua apresentação a
“iminente perda de eficácia da MPV nº 784, de 2017”.
Conforme se depreende da justificativa do PL 8.843/2017, o objetivo das inovações
é promover a atualização e aprimoramento do arcabouço normativo que regula o processo
administrativo e, em especial no âmbito do mercado de valores mobiliários139, robustecer a
confiança na atuação da CVM140.
No que diz respeito à condução do processo administrativo pela CVM, a
Lei 13.506/2017 modernizou os trâmites ao autorizar o uso de meios eletrônicos para formalizar
e transmitir atos processuais, inclusive citações e intimações141, além de fixar regras para
contagem de prazos142, possibilitar o indeferimento de provas que a autarquia julgue ilícitas ou
despropositadas143 e regular a apresentação e o recebimento de recursos144.
As regras para penalização pela CVM também foram tratadas no diploma de 2017.
No caso das condenações em processo administrativo, a nova lei excluiu145 e restringiu146
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de Decreto Legislativo, cujo prazo encerrou-se em 18 de dezembro de 2017 (conforme informações
disponíveis em: <http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/129569>; acesso
em: 26 dez. 2017).
Vale notar que o objeto central da Lei 13.506/2017 (assim como era o da MP 784/2017 e do PL 8.843/2017)
é o processo administrativo sancionador na esfera de atuação do Banco Central do Brasil e da CVM.
Consta da justificação do PL 8.843/2017: “O Projeto de Lei em tela preenche uma lacuna de fundamental
importância para o processo administrativo sancionador tanto do Banco Central do Brasil (BACEN) como da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). [...] No que toca à regulação e fiscalização do mercado de valores
mobiliários brasileiro, o objetivo primordial das melhorias introduzidas em seu processo administrativo
sancionador é o de fortalecer a confiança e a credibilidade dos agentes do setor na atuação eficiente do
regulador de mercado, a CVM. Ainda que se trate de um marco normativo mais recente (e reformado pela Lei
nº 12.259, de 30 de novembro de 2011), também ele merece atualizações e melhorias incrementais”.
Artigo 34, caput, combinado com os artigos 19, § 3º, 21 e 22 da Lei 13.506/2017.
Artigo 34, caput, combinado com o artigo 24 da Lei 13.506/2017.
Artigo 34, caput, combinado com o artigo 25 da Lei 13.506/2017.
Artigo 34, caput, combinado com o artigo 29, e com o artigo 34 da Lei 13.506/2017.
A Lei 13.506/2017 revogou o inciso III do artigo 11 da Lei 6.385/1976, que estabelecia a possibilidade de a
CVM apenar com “suspensão do exercício do 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
na Comissão de Valores Mobiliários”.
O inciso IV do artigo 11 da Lei 6.385/1976, que antes previa a pena de cassação de autorização ou registro
para o exercício das atividades reguladas na referida lei, passou a permitir a inabilitação temporária, até o
máximo de 20 anos, para o exercício dessas atividades. Além disso, a previsão relativa à penalização nos casos
de reincidência (artigo 11, § 2º, da Lei 6.385/1976) passou a permitir somente a aplicação de multa até o triplo
dos valores fixados, e não mais a condenação a outras modalidades de sanção previstas na lei.
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sanções, introduziu novas penalidades147, e majorou os limites das multas passíveis de
aplicação, cuja determinação, estabeleceu, deve observar “os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem sua
imposição” 148. Nas hipóteses de inexecução de ordem da autarquia, o limite das multas foi
aumentado e passou a ser possível sua determinação com base no valor do faturamento do
infrator149-150.
A Lei 13.506/2017 parece revigorar a priorização do aspecto instrumental da atuação
sancionadora da CVM, ao consolidar a viabilidade da renúncia do exercício do poder
sancionador levando-se em conta a pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da
lesão ao bem tutelado e a aplicação de medidas consideradas mais efetivas151. Essa posição
aparentemente transparece, outrossim, na criação de um mecanismo adicional que possibilita o
abandono ou redução da penalização – o acordo administrativo152 – e na previsão expressa de
que a CVM deverá “coordenar suas atividades para assegurar o cumprimento de suas
atribuições com a maior eficiência e o menor custo para os regulados”153.
Importa destacar que o acordo administrativo recém introduzido não se confunde
com o termo de compromisso. Ao contrário do compromisso para evitar ou suspender o
processo, em que não há reconhecimento da irregularidade pelo compromitente, o novel acordo
requer em sua celebração confissão do regulado quanto a prática de transgressão. Além disso,
o novo mecanismo não interrompe o andamento do processo, mas exige que o compromitente
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O § 13 incluído no artigo 11 da Lei 6.385/1976 estabelece: “Art. 11. [...] § 13. Adicionalmente às penalidades
previstas no caput deste artigo, a Comissão de Valores Mobiliários poderá proibir os acusados de contratar,
por até de 5 (cinco) anos, com instituições financeiras oficiais e de participar de licitação que tenha por objeto
aquisições, alienações, realizações de obras e serviços e concessões de serviços públicos, no âmbito da
administração pública federal, estadual, distrital e municipal e das entidades da administração pública
indireta”.
Artigo 11, § 1º, da Lei 6.385/1976.
Artigo 11, § 11, da Lei 6.385/1976.
A Lei 13.506/2017 estabeleceu, ademais, regras de prioridade em relação aos créditos oriundos de condenação,
nos termos do artigo 11, §§ 14 e 15, da Lei 6.385/1976, e renovou a redação dos artigos que tratam dos crimes
contra o mercado de capitais (artigos 27-C, 27-D e 27-E da Lei 6.385/1976).
Dispõe o § 4º do artigo 9º da Lei 6.385/1976, com a redação dada pela Lei 13.506/2017: “Art. 9º. [...] § 4º. Na
apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, a Comissão priorizará as infrações de
natureza grave, cuja apenação proporcione maior efeito educativo e preventivo para os participantes do
mercado, e poderá deixar de instaurar o processo administrativo sancionador, consideradas a pouca relevância
da conduta, a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de outros instrumentos e
medidas de supervisão que julgar mais efetivos”.
Artigo 34, caput, combinado com os artigos 30 a 32 da Lei 13.506/2017.
Artigo 39 da Lei 13.506/2017.
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coopere nos procedimentos para apuração dos fatos e da autoria da infração, em contrapartida
à extinção ou redução da penalidade aplicável em vista da ilegalidade admitida no acordo154.
De qualquer modo, sendo tenro o acordo administrativo, o qual sequer foi aplicado, parece
prematura qualquer tentativa de avaliação mais aprofundada sobre as distinções dos
mecanismos.
Especificamente quanto ao termo de compromisso, a alteração mais sobressalente
trazida pela Lei 13.506/2017 parece ser a eliminação da publicação do acordo no Diário Oficial,
substituída pela divulgação na página eletrônica da CVM, o que se mostra em harmonia com
as demais inovações em favor do aproveitamento das plataformas digitais155.
Em adição, com as alterações da lei de 2017, positivou-se o entendimento de que o
termo de compromisso deve anteceder decisão do Colegiado, exprimiu-se que o acordo poderá
também prevenir a instauração do processo (em complementação à suspensão dos
procedimentos) e evidenciou-se a admissibilidade do mecanismo nos casos de apuração de
infrações às normas legais e regulamentares cujo cumprimento cabe à CVM fiscalizar156.
Foi mantido o requisito para a celebração do termo de compromisso previsto nos
incisos do § 5º do artigo 11 da Lei 6.385/1976, qual seja, a assunção, pelo compromitente, de
obrigação de cessar a prática potencialmente irregular e de corrigir as irregularidades apontadas,
inclusive indenizando os prejuízos. Também se conservou a determinação de que a CVM dará
continuidade ao procedimento administrativo no caso de descumprimento dessas obrigações157,
bem como a previsão de que o termo de compromisso não implica confissão ou reconhecimento
de ilicitude em relação à conduta objeto do acordo158.
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Por outro lado, no que se refere ao caráter cooperativo para fins de amenização da pena, parece possível
observar semelhanças no estabelecido para o acordo administrativo criado pela Lei 13.506/2017 e no que
pareceu ter sido intentado para o termo de compromisso nas origens do PL 1.564/1996. Conforme exposto no
item 3.1, esse aspecto não vigorou na introdução do termo de compromisso na Lei 6.385/1976.
A redação atual do artigo 11, § 7º, da Lei 6.385/1976 estabelece: “Art. 11. [...] § 7º. O termo de compromisso
deverá ser publicado no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários, com discriminação do prazo para
cumprimento das obrigações eventualmente assumidas, e constituirá título executivo extrajudicial”.
Artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/1976.
Artigo 11, § 8º, da Lei 6.385/1976.
Artigo 11, § 6º, da Lei 6.385/1976.
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A regulamentação do termo de compromisso ocorreu em 2001, por meio da
Deliberação CVM 390/2001. As principais disposições dessa norma serão abordadas no item a
seguir.

3.2.2 Regulamentação do termo de compromisso
O poder normativo é uma das atribuições da CVM para o exercício de sua função
reguladora159 do mercado de valores mobiliários.
O artigo 8º, I, da Lei 6.385/1976 atribui à CVM competência para regulamentar as
matérias expressamente previstas na própria Lei 6.385/1976 e na Lei 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, observada a política definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
A atividade normativa da CVM, assim como suas demais atribuições, vincula-se às
finalidades determinadas pela lei, em particular, as previstas no artigo 4º da Lei 6.385/1976.
Dessa forma, visando à higidez e ao desenvolvimento do mercado e à proteção de seus agentes,
efetivos e potenciais, a CVM poderá produzir normas infralegais, que complementem a lei160,
facilitando sua aplicação e contribuindo para sua funcionalidade.
Diante da reconhecida vantagem da atuação de entidades administrativas dotadas de
maior capacidade técnica em âmbitos complexos que exigem especialidade, tal qual o do
mercado de valores mobiliários, tal atribuição à CVM parece benéfica ao atingimento das metas
governamentais sem deixar de considerar o dinamismo do mercado161.
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Explica Mendes (O poder normativo da Comissão de Valores Mobiliários: fundamentos e limites enquanto
agência reguladora. Revista de Direito Empresarial, São Paulo, v. 11, p. 4, set./out. 2015 (versão eletrônica).
Disponível em: <http://www.revistadostribunais.com.br>. Acesso em: 16 dez. 2016) ao tratar do Estado e de
sua função reguladora da atividade econômica: “[A] função reguladora da atividade econômica não se resume
apenas à atividade normativa e fiscalizadora, isto é, não se resume ao conceito de regulamentação, mas, sim,
vai além da regulamentação, o que pode ser extraído da própria dicção do art. 174 da CF (LGL\1988\3), ao
mencionar que o Estado exerce as funções de fiscalização, incentivo e de planejamento, enquanto agente
normativo e regulador, distinguindo, assim, atividade reguladora da atividade regulamentadora”.
A propósito, Tácito (As delegações legislativas e o poder regulamentar. Revista de Direito Administrativo, Rio
de Janeiro, v. 34, p. 473, out. 1953. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/
index.php/rda/article/view/13397/12306>. Acesso em: 08 jun. 2017): “Regulamentar não é somente reproduzir
analiticamente a lei, mas ampliá-la e completá-la, segundo o seu espírito e o seu conteúdo, sobretudo nos
aspectos que a própria lei, expressa ou implicitamente, outorga à esfera regulamentar”.
Sobre o assunto, ponderam Santos, Wellisch e Barros (Notas sobre o poder normativo da Comissão de Valores
Mobiliários: CVM na atualidade. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, n. 34, p.
83, out./dez. 2006): “[N]ota-se que o dinâmico e peculiar setor econômico regulado pela CVM não pode
prescindir de uma regulação ágil e próxima dos eventos que nele ocorrem. Os acontecimentos deste mercado,
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Em especial no que se refere ao termo de compromisso, haja vista a generalidade das
previsões legais, a regulamentação parece fundamental à instrumentalidade do mecanismo, já
que evidencia os parâmetros para sua aplicação, em benefício tanto da autarquia, na legitimação
de sua atuação, quanto do proponente, na distinção das bases da propositura e da negociação
do acordo162.
O termo de compromisso é regulamentado pela Deliberação CVM 390/2001.
Referida norma, alterada pela Deliberação CVM 486, de 17 de agosto de 2005 (Deliberação
CVM 486/2005), pela Deliberação CVM 657, de 7 de fevereiro de 2011 (Deliberação CVM
657/2011), e pela Deliberação CVM 759, de 16 de dezembro de 2016 (Deliberação CVM
759/2016), complementa as inovações introduzidas em 2001 à Lei 6.385/1976, na medida em
que, ao esmiuçar a operacionalização do termo e compromisso, contribui para destramar sua
aplicação.
A Deliberação CVM 390/2001 consolidou o entendimento de que cabe ao
administrado a iniciativa de propor termo de compromisso163, além de atribuir de forma
expressa ao Colegiado a competência para decidir sobre a aceitação ou não da proposta164 e
sobre a aprovação de eventuais alterações às condições de termo de compromisso já consentido
que venham a ser requeridas por parte interessada165.
Também no que se refere à competência, a Deliberação CVM 390/2001 estabeleceu
que a Procuradoria Federal Especializada da CVM (PFE) deveria ser ouvida sobre os aspectos
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certamente, não poderiam ser adequada e prontamente atendidos apenas por meio de procedimentos
legislativos ordinários e tradicionais”.
Como expõe Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 275-276): “No caso dos acordos
substitutivos, é necessário reconhecer que ao lado vinculação negativa à lei há o dado da instrumentalidade da
prerrogativa sancionatória, condicionada aos fins de utilidade pública, que também legitima a disposição
regulamentar dos casos de negociação desta prerrogativa. [...] A disciplina normativa da consensualidade não
se limita apenas à nota da legitimidade do Poder Público para dispor sobre a concertação administrativa, mas
também de assegurar ao administrado conhecimento do instrumento consensual adotado pelo órgão ou ente
administrativo, assim como da dinâmica de atuação administrativa consensual, para que tenha maior margem
de negociação”.
Artigo 7º, caput, da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 3º, caput, da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 3º, § 2º, da Deliberação CVM 390/2001.

60

legais da proposta166 e incumbiu a Superintendência da área afeta ao mérito de fiscalizar o
cumprimento das obrigações assumidas no termo de compromisso167.
Vale indicar que, de início, grande parte das funções relacionadas ao recebimento e
avaliação da proposta estava concentrada no Colegiado e seus membros168.
A principal alteração dessa dinâmica se deu com a instituição do Comitê de Termo
de Compromisso, pela Deliberação CVM 486/2005. A esse Comitê, formado por
Superintendentes indicados pelo Presidente da CVM169, foi atribuída a função de avaliar e
negociar170 as propostas de termo de compromisso anteriormente à apreciação pelo Colegiado.
A atuação preliminar do órgão especializado, em tese, confere maior celeridade à
avaliação da proposta171, além de privilegiar a funcionalidade do mecanismo, uma vez que a
intervenção técnica propicia o envio ao Colegiado de propostas mais bem alinhadas às
exigências normativas e às finalidades do termo de compromisso172.
As alterações introduzidas pela Deliberação CVM 759/2016, que aumentaram o
prazo para negociação das condições da proposta entre o Comitê de Termo de Compromisso e
o proponente173, e que possibilitaram ao Colegiado, antes de deliberar sobre a aceitação da
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Artigo 7º, § 5º, da Deliberação CVM 390/2001, com redação dada pela Deliberação CVM 486/2005. Na
redação inicial, a previsão constava do § 2º do artigo 7º da Deliberação CVM 390/2001, que fazia referência
à “Procuradoria Jurídica da CVM”. A Procuradoria da CVM, sob a denominação de Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM, passou a integrar a estrutura da Procuradoria Geral Federal (PGF), no âmbito da
Advocacia Geral da União, após a criação da PGF pela Lei 10.480, de 2 de julho de 2002 (Disponível em:
<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/Menu_Academico/Juridico/procuradoriafederal_especializada.html>. Acesso em: 12 jun. 2017).
Artigo 5º, caput, da Deliberação CVM 390/2001.
Em sua redação original, o artigo 7º da Deliberação CVM 390/2001 estabelecia que a proposta de termo de
compromisso seria encaminhada ao Diretor relator, a quem caberia solicitar eventuais esclarecimentos ao
proponente e encaminhar a proposta para avaliação pelo Colegiado, depois de ouvida a Procuradoria Jurídica.
Artigo 8º, § 1º, da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 8º, § 4º, da Deliberação CVM 390/2001.
A esse respeito, afirmam Eizirik, Gaal, Parente e Henriques (Mercado de capitais cit., p. 360-361, nota 245):
“[A] implementação do Comitê de Termo de Compromisso conferiu maior celeridade à análise das propostas,
vindo assim a colaborar para que sua celebração cumpra a finalidade precípua a que se destina, qual seja, a de
evitar, mediante o acordo firmado, o prolongamento indesejável dos conflitos instaurados”.
As contribuições do Comitê de Termo de Compromisso são assim avaliadas por Santos, Osório e Wellisch
(Mercado de capitais cit., p. 249): “A criação, no ano de 2005, do Comitê de Termo de Compromisso [...]
redundou em um sensível incremento da qualidade e da quantidade dos termos de compromisso”.
Nos termos do artigo 8º, § 5º, da Deliberação CVM 390/2001, com a redação dada pela Deliberação CVM
759/2016, as negociações da proposta entre o Comitê de Termo de Compromisso e o proponente devem ser
concluídas em até 180 dias. A redação anterior do dispositivo, dada pela Deliberação CVM 486/2005,
estabelecia prazo de 60 dias para as negociações.
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proposta, solicitar ao Comitê de Termo de Compromisso a adoção de novas providências de
instrução processual174, permitem um melhor aproveitamento da intermediação do termo de
compromisso. Isso porque, ao propiciar as tratativas e averiguações prévias, evita-se que
propostas potencialmente adequadas às finalidades do instituto acabem por ser rejeitadas em
razão de falhas corrigíveis, ou que o processo de apreciação do termo de compromisso torne-se
demasiadamente longo e custoso, ao arrepio do propósito basal do acordo.
A regulamentação, assim como a lei, não determinou o conteúdo do termo de
compromisso, o que confere mais liberdade para negociações e para adequar o acordo às
singularidades do caso concreto175. Contudo, reiterou a condição legal – assunção, pelo
proponente, de obrigação de cessar as práticas consideradas ilícitas e corrigir as irregularidades,
inclusive com indenização de prejuízos176 –, estabelecendo, ainda, que o termo de compromisso
definirá a periodicidade em que o compromitente deve fornecer informações sobre o
cumprimento das obrigações assumidas e que o pagamento de eventual ressarcimento a
terceiros ocorrerá sem intermediação da CVM177.
Inovou a regulamentação ao incluir indicações de que a cessação das práticas
potencialmente irregulares ocorrerá “se for o caso” e de que a correção das irregularidades
abrange indenização de prejuízos “causados ao mercado ou à CVM”178. Com tais
complementações à previsão legal179, a autarquia reconheceu a eventual inaplicabilidade da
obrigação de cessar as práticas objeto da proposta de termo de compromisso, bem como a
possibilidade de reparação de danos difusos e coletivos.
Também no que se refere a danos a terceiros, a Deliberação CVM 390/2001 atribuiu
à autarquia a faculdade de notificar os investidores lesados para obter informações para
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Artigo 9º, parágrafo único, da Deliberação CVM 390/2001.
De acordo com Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 277): “Sem a especificação da
materialidade das cláusulas dos acordos administrativos fornece-se maior margem de liberdade para que as
cominações sejam negociadas e seu conteúdo se mostre mais próximo às particularidades da situação
concreta”.
Artigo 7º, caput, da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 5º, §§ 1º e 2º, da Deliberação CVM 390/2001.
Dispõe o artigo 7º, I e II, da Deliberação CVM 390/2001: “Art. 7º. O interessado na celebração de termo de
compromisso poderá apresentar proposta escrita à CVM, na qual se comprometa a: I – cessar a prática de
atividades ou atos considerados ilícitos, se for o caso; e II – corrigir as irregularidades apontadas, inclusive
indenizando os prejuízos causados ao mercado ou à CVM”.
O artigo 11, § 5º, I e II, da Lei 6.385/1976 prevê que o proponente deverá obrigar-se a “cessar a prática de
atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários” e “corrigir as irregularidades
apontadas, inclusive indenizando os prejuízos”.
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quantificação do valor de eventual reparação devida e para consideração na apreciação da
viabilidade do termo de compromisso, sem, contudo, que tal participação implique a
conferência ao investidor de qualidade de parte do acordo180.
Nos casos em que houver investidores lesados em número indeterminado ou
identidade desconhecida, a CVM poderá, em comum acordo com o proponente e às suas
expensas, publicar editais a fim de identificar tais prejudicados e verificar os valores de eventual
indenização que lhes caiba181.
Reiterou-se, ademais, a previsão de que a celebração de termo de compromisso não
importa em confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta
analisada182.
A regulamentação não estabeleceu critérios objetivos para aceitação do termo de
compromisso, todavia enumerou elementos a serem considerados na decisão sobre a proposta
do acordo.
De início, previa a Deliberação 390/2001 que, na apreciação de proposta de termo
de compromisso, o Colegiado consideraria a oportunidade e a conveniência na celebração do
acordo, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados
e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto183. A Deliberação 759/2016, por sua vez,
alterou a redação do caput do artigo 9º da Deliberação CVM 390/2001 para fazer constar que
esses seriam considerados “dentre outros elementos”184, evidenciando que não se trata de
enumeração exaustiva.
Com a Deliberação CVM 390/2001, foi restringida a aplicabilidade do termo de
compromisso, cuja utilização foi vedada em processos relativos a infrações da Lei 9.613, de 3
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Artigo 10 da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 11 da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 4º da Deliberação CVM 390/2001.
Conforme a redação inicial do artigo 9º, caput, da Deliberação CVM 390/2001. A Deliberação CVM 486/2005
manteve os elementos a serem considerados no exame da proposta de termo de compromisso, incluindo no
dispositivo a previsão de que a proposta seria submetida à deliberação do Colegiado acompanhada do parecer
do Comitê de Termo de Compromisso.
Assim estabelece o artigo 9º, caput, da Deliberação CVM 390/2001: “Art. 9º. A proposta de celebração de
termo de compromisso, acompanhada do parecer do Comitê de Termo de Compromisso, será submetida à
deliberação do Colegiado, que considerará, no seu exame, dentre outros elementos, a oportunidade e a
conveniência na celebração do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os
antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto”.
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de março de 1998 (Lei 9.613/1998) e da Instrução CVM 301, de 16 de abril de 1999 (Instrução
CVM 301/1999), que tratam de crimes de “lavagem” e ocultação de bens, direitos e valores, e
dos mecanismos de controle para prevenção desses ilícitos185-186. Justifica-se essa vedação pelas
peculiaridades do sistema a que se submete tal matéria, objeto de legislação própria, que não
contempla a possibilidade de acordo dessa natureza187.
Concernente ao momento da apresentação da proposta de termo de compromisso, a
Deliberação CVM 390/2001 estabeleceu que o pleito deveria ser feito até o término do prazo
para apresentação da defesa, sem prejuízo da apresentação desta, e a proposta completa
submetida em até 30 dias após a apresentação da defesa188. A regulamentação explicitou,
ademais, a possibilidade de solicitar a celebração de termo de compromisso nas fases
preliminares do processo189.
As regras sobre a apresentação de proposta fora do prazo fixado foram introduzidas
pela Deliberação CVM 486/2005. De início, estabeleceu-se que poderia ser processado o
pedido intempestivo nas hipóteses em que se entendesse que a análise atenderia o interesse
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Artigo 1º, § 1º, da Deliberação CVM 390/2001.
Vale citar que o Projeto de Lei 1.851/2011, apresentado na Câmara dos Deputados, sugere a vedação de
celebração de termo de compromisso nos processos administrativos para a apuração de manipulação de
mercado e de uso de informação privilegiada (conforme previstos nos artigos 27-C e 27-D da Lei 6.385/1976).
Referido projeto de lei atualmente está apensado ao Projeto de Lei 961/2007, que aguarda parecer do relator
na Comissão de Finanças e Tributação. Uma avaliação mais detalhada de tal proposição foi feita por Fadanelli
(Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da Comissão de Valores Mobiliários cit., p.
100-103), que concluiu que “[p]ara defender o interesse público [...] parece ser mais adequada a manutenção
do formato atual, no qual a CVM pode decidir, de acordo com as peculiaridades de cada caso, se mais
proveitoso à tutela do mercado de valores mobiliários a aceitação da proposta de termo apresentada ou o
julgamento do caso, a depender da infração que esteja por ser apurada, independentemente de uma regra
determinando a impossibilidade de acordo”.
Manifestam Santos, Osório e Wellisch (Mercado de capitais cit., p. 222) sobre a restrição à aplicação do termo
de compromisso: “[C]onsiderando as peculiaridades do sistema de prevenção e combate à lavagem de
dinheiro, [...] algumas regras especiais serão aplicáveis aos processos e julgamentos ora relevantes. Em
primeiro lugar, cumpre ressaltar que não é admitida a celebração do termo de compromisso em processos
relativos a infrações das normas da Lei n. 9.613/98 e da Instrução CVM n. 301/99. Isso, essencialmente, porque
a legislação pertinente à lavagem de dinheiro contempla um núcleo de direito substantivo e prevê um rito
procedimental próprio que não remetem à possibilidade de celebração de ajuste daquela espécie”.
Artigo 7º, §§ 1º e 2º, da Deliberação CVM 390/2001, com a redação dada pela Deliberação CVM 657/2011.
Na origem, as previsões constavam do artigo 8º – que, em seu parágrafo único, estabelecia que o prazo para
apresentação da proposta contava do requerimento de celebração do termo de compromisso –, passando a
constar do artigo 7º, §§ 1º e 2º, com as alterações introduzidas pela Deliberação CVM 486/2005.
O artigo 7º, § 3º, da Deliberação CVM 390/2001, com a redação dada pela Deliberação CVM 657/2011, dispõe
que “[s]erá admitida a apresentação de proposta de celebração de termo de compromisso ainda na fase de
investigação preliminar”. Na redação original, previa-se no artigo 7º, § 1º, da Deliberação 390/2001 a
possibilidade de “apresentação de proposta de celebração de termo de compromisso ainda na fase de
sindicância”.
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público e desde que demonstrada a modificação da situação de fato que justificara a não
apresentação da proposta no prazo normativo190.
Com a Deliberação CVM 657/2011, foram abrandados esses critérios. A
comprovação da alteração da situação que ensejara a não apresentação da proposta deixou de
ser condição para apreciação do pedido intempestivo, e a modificação da situação existente
quando do término do prazo passou a constar como exemplo de hipótese excepcional em que o
interesse público determina a análise de proposta de celebração de termo de compromisso
apresentada fora do prazo191.
Em relação ao inadimplemento do termo de compromisso, a Deliberação CVM
390/2001 estabelece que o não cumprimento das obrigações assumidas de forma integral e
adequada implica a retomada do curso do processo, sem prejuízo das penalidades cabíveis no
caso de descumprimento do acordo, determinando, ainda, que a CVM efetuará comunicação ao
Ministério Público para adoção das medidas pertinentes na esfera criminal192.

3.3

Termo de compromisso como instrumento substitutivo do processo administrativo
O termo de compromisso, conforme disciplinado pela Lei 6.385/1976, é mecanismo

que pode ser empregado pela CVM para suspender o processo administrativo, mediante a
assunção de determinadas obrigações pelo compromitente, sem que acarrete confissão ou
reconhecimento quanto à ilegalidade da prática objeto do mecanismo e sem que haja
averiguação quanto à materialidade ou autoria dessa mesma prática pela autarquia. Ao que tudo
indica, portanto, o termo de compromisso é uma modalidade de mecanismo consensual e, mais
especificamente, de acordo substitutivo de processo administrativo.
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Dispunha o artigo 7º, § 4º, com a redação dada pela Deliberação CVM 486/2005: “Art. 7º. [...] § 4º. Em casos
excepcionais, nos quais o Relator entenda que o interesse público determina a análise de proposta de celebração
de termo de compromisso apresentada fora do prazo a que se refere o §2º, tais como os de oferta de indenização
substancial aos lesados pela conduta objeto do processo, e desde que, adicionalmente, fique demonstrada a
modificação da situação de fato, existente quando do término do referido prazo, a justificar a não apresentação
tempestiva, o Colegiado poderá determinar, por proposta do Relator, o processamento do pedido”.
Dispõe o artigo 7º, § 4º, da Deliberação CVM 390/2011: “Art. 7º. [...] § 4º. Em casos excepcionais, nos quais
se entenda que o interesse público determina a análise de proposta de celebração de termo de compromisso
apresentada fora do prazo a que se refere o §2º, tais como os de oferta de indenização substancial aos lesados
pela conduta objeto do processo e de modificação da situação de fato existente quando do término do referido
prazo, o Colegiado examinará o pedido”.
Artigo 6º da Deliberação CVM 390/2001.
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Neste tópico, busca-se avaliar o termo de compromisso em sua esfera de aplicação,
qual seja, como instrumento substitutivo do processo administrativo no âmbito da CVM e,
portanto, como ferramenta da atuação sancionadora da autarquia.
Para tanto, propõe-se a avaliação da natureza do termo de compromisso e os
procedimentos para sua celebração, a fim de contextualizar e permitir que seja mais satisfatória
a análise dos pressupostos e finalidades basilares da celebração do acordo.

3.3.1 Natureza do termo de compromisso
A intricada tarefa de examinar a natureza jurídica do termo de compromisso,
dificultada pela singularidade do próprio instituto e também pela ausência de tipicidade entre
os diversos acordos consensuais substitutivos de processo193, é conduzida neste trabalho com a
finalidade de contextualizar a formação do pacto, para que se possa, em seguida, avaliar a
celebração do acordo segundo o regime jurídico a que se submete.
O termo de compromisso, viu-se, é um dos mecanismos de consenso da
administração pública, por meio do qual a entidade administrativa e o administrado – no caso,
a CVM e o agente sob sua jurisdição – acordam com a suspensão do processo administrativo,
mediante a assunção de determinadas obrigações pelo administrado194.
Ao tratar do consenso na ordem jurídica, Almeida195 assinala a percepção desse
elemento nas convenções, entendidas como “acordos de vontade, de dois ou mais sujeitos,
geradores de efeitos de Direito”.
Nessa acepção, vislumbram-se no termo de compromisso características de
convenção: o instrumento constitui acordo que depende da manifestação de vontades das
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A respeito da atipicidade da atuação administrativa consensual, expõe Palma (Sanção e acordo na
Administração Pública cit., p. 276-277): “Em grande medida a atipicidade da atuação administrativa
consensual resulta da ausência de um modelo geral vinculante a toda a Administração Pública – o que não é
necessariamente ruim, pois permite a criação de modelos consensuais mais aderentes à realidade prática de
cada ente administrativo. A conformação da Administração Pública cada vez menos piramidal para dar lugar
a uma estrutura policêntrica corrobora o entendimento de que a atipicidade dos acordos administrativos se
apresenta como importante mecanismo para garantir a eficácia da atuação consensual”.
As obrigações previstas em lei como requisito para celebração do termo de compromisso (cessação das práticas
consideradas ilícitas e correção das irregularidades, inclusive mediante indenização) e os demais pressupostos
para celebração do acordo são abordados no item 3.3.3.
ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Mecanismos de consenso no direito administrativo cit., p. 338.
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partes196 e, dentre outros efeitos jurídicos, acarreta compromissos ao administrado e à
autarquia197.
Contudo, embora o termo de compromisso dependa do acordo de vontades para
existir, as partes não dispõem de liberdade absoluta para negociar suas determinações, uma vez
que o viés público do instituto o vincula às previsões normativas e às finalidades da
administração pública e, de forma mais específica, àquelas atribuídas para a CVM198.
Em sua generalidade, o termo de compromisso sempre versará sobre a não
instauração ou suspensão do processo administrativo condicionada à assunção e ao
cumprimento de obrigações pelo administrado compromitente, de maneira que a negociação do
acordo ficará restrita às condições a que o proponente se submeterá, sendo necessária, em
qualquer caso, a observância das determinações da Lei 6.385/1976199.
Importa notar que o administrado tem o direito e a faculdade de pleitear a celebração
de termo de compromisso para suspensão de processo administrativo200, sendo dever da
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No que concerne à referência à “vontade” da CVM sobre o termo de compromisso, destaca-se que essa deve
ser entendida não como fator subjetivo, mas como manifestação pautada pelas prerrogativas e restrições
próprias da autarquia. Sobre o assunto, aduz Medauar (Direito administrativo moderno cit.): “[A]s decisões
administrativas não são tomadas sob um enfoque particularizado, para produzir efeitos, sobretudo entre partes;
uma das características das decisões administrativas encontra-se na avaliação mais ampla dos interesses em
confronto e no sentido de efeitos no todo, mesmo naquelas que, aparentemente, repercutem em âmbito restrito.
Hoje se deve entender a ‘vontade’, que se exprime no ato administrativo, não como um fato psíquico, de caráter
subjetivo, mas como um momento objetivo. É uma das consequências do princípio da impessoalidade que
norteia as atividades da Administração brasileira (art. 37, caput, da CF)”.
Os procedimentos para celebração do termo de compromisso e as principais consequências da efetivação do
acordo são tratados no item 3.3.2.
As finalidades do termo de compromisso são tratadas no item 3.3.4.
Esse aspecto foi abordado no Parecer PJU 5/1998 (item 34): “[H]á que se ter em vista que a referida transação
restringe-se à negociação das condições às quais o indiciado ou acusado aceita submeter-se, esgotando-se a
bilateralidade do ato com o consentimento do acusado em aderir ao termo de compromisso”.
Conforme aduzido no item 3.2.2, cabe ao administrado a iniciativa de propor termo de compromisso, nos
termos do artigo 7º, caput, da Deliberação CVM 390/2001.
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autarquia apreciar a solicitação201; no entanto, a CVM dispõe de discricionariedade para decidir
sobre a aceitação da proposta e, nos casos de propostas intempestivas, sobre a sua apreciação202.
É frequente relacionar o termo de compromisso e a transação do direito civil203, uma
vez que o acordo firmado no âmbito do mercado de valores mobiliários implica concessões
mútuas da CVM e do administrado para evitar ou pôr fim ao processo administrativo204: o
proponente abdica de seu direito à defesa e à decisão sobre o mérito da matéria objeto do termo
de compromisso, e a autarquia, por sua vez, renuncia ao exercício de sua prerrogativa
sancionadora, restando a ilicitude das práticas que ensejaram o acordo em situação de
incerteza205.
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Vale notar, nesse contexto, o artigo 48 da Lei 9.784/1999: “Art. 48. A Administração tem o dever de
explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria
de sua competência”. Importa mencionar que Dubeux (A Comissão de Valores Mobiliários e os principais
instrumentos regulatórios do mercado de capitais brasileiro cit., p. 91) aponta que a aplicação do referido
diploma legal é subsidiária aos processos administrativos da CVM. Explica o autor que esse é o caso em vista
da determinação do artigo 69 da Lei 9.784/1999 (o qual determina que “[o]s processos administrativos
específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos” da
Lei 9.784/1999) e em razão das disciplinas específicas constantes das normas emanadas do CMN e da CVM
– atualmente, a Resolução CMN 454, de 16 de novembro de 1977 (Resolução CMN 454/1977) e a Deliberação
CVM 538, de 5 março de 2008 (Deliberação CVM 538/2008). Em que pese tal afirmação, ao que parece, essa
constatação é passível de arguição, por se tratarem de normas infralegais (e não leis especiais). Por outro lado,
parece possível arguir a subsidiariedade da Lei 9.784/1999 às determinações da Lei 6.385/1976 e da Lei
13.506/2017 sobre o assunto. De qualquer forma, o dispositivo indicado parece aplicável, por não haver, tanto
na Lei 6.385/1976, na Lei 13.506/2017, na Resolução CMN 454/1977 ou na Deliberação CVM 538/2008,
previsão específica sobre o assunto.
Artigo 7º, § 4º, da Deliberação CVM 390/2001. Os procedimentos para celebração do termo de compromisso,
inclusive o tempo de apresentação de proposta, são tratados no item 3.3.2.
Sobre transação, explica Venosa (Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 4. ed.
São Paulo: Atlas, 2004, p. 315 – destaques do autor): “Na transação, cada parte abre mão de parcela de seus
direitos para impedir ou pôr fim a uma demanda. Não existe transação se uma das partes abre mão de todos os
seus direitos; o negócio jurídico será outro, podendo ser confissão ou reconhecimento do pedido ou até mesmo
remissão. É essencial que as partes cheguem a um acordo com mútuas concessões. [...] Portanto, temos que
para seus [da transação] requisitos há necessidade de um acordo de vontades; que as partes façam concessões
mútuas, ou seja, que cedam parte de suas pretensões em troca de receber o restante em caráter seguro e
definitivo e que haja com isso extinção de obrigações litigiosas ou duvidosas”.
Dessa forma consideram o termo de compromisso Eizirik, Gaal, Parente e Henriques (Mercado de capitais
cit., p. 355): “Na medida em que implica necessariamente concessões de ambas as partes, o Termo de
Compromisso pode ser considerado uma transação. A CVM ‘abre mão’, provisoriamente, de seu jus puniendi
e o particular deixa de praticar o ato sob investigação, comprometendo-se a indenizar eventuais danos causados
pela sua conduta”.
De acordo com Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da Comissão de
Valores Mobiliários cit., p. 34-35): “O administrado renuncia ao seu direito de defesa, que poderia propiciar
a sua absolvição, e a Comissão renuncia ao exercício de prerrogativas sancionatórias, colocando-se sempre a
conduta que ensejou o procedimento administrativo em uma situação de incerteza em relação à respectiva
ilicitude”.
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Vale destacar que é objeto de negociação pela entidade pública não sua prerrogativa
sancionatória propriamente dita, mas o exercício do poder sancionador206. A propósito, destaca
Romano207 que, não obstante a indisponibilidade do poder público, é possível, mediante ato
bilateral ou unilateral, que a entidade detentora desse poder se comprometa a não exercitá-lo
ou a exercitá-lo de determinado modo e dentro de certos limites, visto que tais atos não
afetariam o poder em si ou sua existência, mas tão somente seu exercício em relação às pessoas
com as quais se teria firmado compromisso.
Ainda que coincidam algumas das características do termo de compromisso com a
transação concebida como meio para prevenir ou terminar conflito mediante concessões das
partes208, afasta-se o compromisso firmado pela CVM do instituto do direito civil por seu
caráter público, que faz com que esteja submetido a regramento próprio do direito
administrativo209.
Cabe indicar, ademais, a incompatibilidade apontada por Fadanelli210, do não
preenchimento, pelo termo de compromisso, “de um dos requisitos essenciais do modelo
contratual típico (objeto)” previsto no artigo 841 do Código Civil, o qual dispõe que a transação
apenas é permitida em relação a direitos patrimoniais de caráter privado, em razão do que não

206

207

208

209

210

Explica Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 277) sobre as possíveis negociações da
prerrogativa sancionatória no processo administrativo: “No curso do processo sancionador, no qual será
celebrado o acordo administrativo, verifica-se a negociação da prerrogativa sancionatória entre Administração
Pública e administrado quanto (i) ao exercício do poder sancionador ou (ii) à medida do exercício deste poder
[...]”.
Indica o autor: “De manera más general, debe excluirse que un poder pueda constituir objeto de actos de
disposición por parte de su titular: éste no podría ni modificarlo substancialmente, ni enajenarlo, ni renunciar
a él. No obstante, se admite en algunos casos que el sujeto de él, pueda, mediante acto bilateral o unilateral,
comprometerse a no ejercitarlo o a ejercitarlo en determinados modos y dentro de determinados límites. Tales
actos de disposición se referirían, de todos modos, no al poder en sí y por sí, sino a su ejercicio solamente en
orden a determinadas personas a favor de las cuales quedaría comprometido, pero, puesto que, según hemos
visto, el poder continúa siempre sin mutación a través de todos los casos en que se lo ejercita, los actos de
disposición de que tratamos no lo afectarían ni en su existencia” (ROMANO, Santi. Fragmentos de un
diccionario juridico. Tradução Santiago Sentís Melendo e Marino Ayerra Redín. Buenos Aires: Ediciones
Jurídicas Europa-América, 1964, p. 341-342).
Dispõe o artigo 840 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002): “Art. 840. É lícito aos interessados
prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”.
Apontou-se no Parecer PJU 5/1998 (itens 30-31): “O termo de compromisso efetivado no curso de processo
administrativo tem natureza de transação, compreendida esta como ‘ato jurídico bilateral pelo qual os
interessados, por concessões mútuas, evitam ou terminam um litígio’ [...]. No entanto, o termo de compromisso
em questão possui características próprias que o diferenciam da transação de direito privado, regulada pelo
Código Civil, em vista de seu cunho eminentemente público”.
FADANELLI, Vinícius Krüger Chalub. Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da
Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 32.
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seria “adequado atribuir, com propriedade, ao termo de compromisso natureza de transação tal
qual contemplada no diploma civil”.
Também é usual relacionar termo de compromisso com negócio jurídico211, em vista
da necessária convergência de vontades para estabelecimento do pacto. Parece inadequado,
porém, atribuir ao termo de compromisso tal condição, igualmente, em razão de seu caráter
público. O negócio jurídico, conforme concebido no direito privado, alicerça-se, sobretudo, na
autonomia das partes para determinar as bases da relação que pretendem instituir; no âmbito do
termo de compromisso, todavia, como já mencionado, a vontade das partes é adstrita à aceitação
das circunstâncias do acordo, não lhes sendo permitido estabelecer livremente os efeitos do
pacto.
Nesse contexto, vale notar a diferenciação entre negócio jurídico e ato negocial,
evidenciada por Di Pietro212: salientando a determinação dos efeitos dos atos, a autora aponta
que “no negócio jurídico, a vontade do sujeito adquire maior relevância no que diz respeito aos
efeitos do ato, pois se reconhece às partes autonomia da vontade para estabelecer os resultados
do ato”, ao passo que no ato negocial, resultante do consentimento das partes, embora os efeitos
sejam pretendidos por ambas as partes, “não são por elas livremente estipulados, mas decorrem
da lei”.
Outrossim, não parece que o termo de compromisso possa ser considerado
propriamente ato negocial, pois, não obstante o acordo firmado para não instauração ou
suspensão do processo administrativo no âmbito da CVM esteja condicionado à concordância
do administrado, como aduzido, há margem para negociação das condições do acordo, de
maneira que os efeitos do ato não são integralmente decorrentes da norma. Além disso, ainda
que o termo de compromisso não seja dotado de imperatividade em sua instituição, seus
resultados são impositivos ao compromitente, independentemente de consentimento, o que não
é condizente com as características do ato negocial213.
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Assim asseverou-se no Parecer SJU 6/1998 (destaques no original): “O termo de compromisso, na concepção
do modelo trasladado para o direito pátrio, é, portanto, negócio jurídico bilateral, eis que consubstancia
declarações de vontade convergentes, que se entrosam, o que o toma lindeiro à transação, do direito civil”.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo cit., p. 210-211.
Sumariza Di Pietro (Direito administrativo cit., p. 211): “Em resumo, entram na categoria de atos negociais
todos aqueles que são queridos por ambas as partes; excluem-se os impostos pela Administração,
independentemente de consentimento do particular”.
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Pelo exposto, parece mais adequada a concepção do termo de compromisso como
instituto misto, com aspectos de direito privado e público214, consensual em sua formação e
impositivo em seus efeitos215.

3.3.2 Procedimento para celebração do termo de compromisso
A Lei 6.385/1976 permite à CVM, quando entender oportuno e conveniente ao
atendimento do interesse público, deixar de instaurar ou suspender o processo administrativo
para a apuração de infrações previstas nas normas que lhe cabe fiscalizar, mediante a celebração
de termo de compromisso em que o investigado ou acusado obrigue-se a cessar as práticas e
atividades potencialmente ilegais e corrigir as irregularidades, inclusive com as indenizações
devidas216.
A Deliberação CVM 390/2001, como indicado, esmiuda os procedimentos para a
proposição, avaliação e aceitação do termo de compromisso, tendo sido introduzidas à norma,
no decorrer dos anos, alterações com o intuito de aperfeiçoar os trâmites desses procedimentos
e colaborar, assim, para o melhor aproveitamento do mecanismo pela autarquia217.
Para pleitear a suspensão do processo administrativo, o interessado deverá manifestar
sua intenção de celebrar termo de compromisso até o término do prazo para a apresentação de
defesa, sem prejuízo da apresentação desta218, e deverá encaminhar proposta completa, por
escrito, à Coordenação de Controle de Processos Administrativos, em até 30 dias após a
apresentação da defesa219.
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Conforme indicado por Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da
Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 35).
Conclui-se no Parecer PJU 5/1998 (item 36): “Desse modo, o termo de compromisso constitui negócio jurídico
sui generis, regido pelo direito administrativo, bilateral na sua formação e impositivo em seus efeitos,
representando assim uma fórmula alternativa para o exercício do poder de polícia de que é titular a CVM”.
Estabelece o artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/1976: “Art. 11. [...] §5º. A Comissão de Valores Mobiliários, após
análise de conveniência e oportunidade, com vistas a atender ao interesse público, poderá deixar de instaurar
ou suspender, em qualquer fase que preceda a tomada da decisão de primeira instância, o procedimento
administrativo destinado à apuração de infração prevista nas normas legais e regulamentares cujo cumprimento
lhe caiba fiscalizar, se o investigado assinar termo de compromisso no qual se obrigue a: I - cessar a prática
de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e II - corrigir as
irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos”.
O item 3.2.2 deste trabalho trata da Deliberação CVM 390/2001 e suas principais alterações.
Artigo 7º, § 1º, da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 7º, caput e § 2º, da Deliberação CVM 390/2001.
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A Deliberação CVM 390/2001 prevê que a proposta de celebração de termo de
compromisso pode também ser apresentada na fase de investigação preliminar, hipótese em que
deverá ser encaminhada à Superintendência responsável pela investigação220.
Embora a norma se refira somente à fase de investigação, não parece haver óbice
para o recebimento de proposta apresentada em qualquer fase anterior à notificação do acusado
para que apresente sua defesa, inclusive antes do início de qualquer investigação sobre o fato
potencialmente irregular221.
A relevância da apuração das circunstâncias das condutas objeto da proposta de
termo de compromisso antes da celebração do acordo não é ignorada222. Tal averiguação,
entretanto, mesmo que necessária à deliberação sobre a viabilidade do acordo, não parece tolher
a apresentação da proposta antes da instauração de investigação. Isso justamente porque a
obtenção de informações e dados suficientes para fundamentar a decisão administrativa deverá
ocorrer em qualquer hipótese223, de maneira que a apresentação de proposta de termo de
compromisso não impede nem interrompe o desenvolvimento das investigações pela CVM,
ainda que possa direcioná-las para outros escopos224.
De fato, a manifestação antecipada do interessado parece ir ao encontro do intuito do
termo de compromisso de proporcionar mais celeridade ao encerramento dos processos
administrativos. Além disso, a intenção do legislador de privilegiar a iniciativa do regulado para
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Artigo 7º, § 3º, da Deliberação CVM 390/2001.
Como ponderam Santos, Osório e Wellisch (Mercado de capitais cit., p. 252): “[M]esmo que sequer esteja em
curso na Autarquia qualquer procedimento investigatório preliminar, a celebração do termo de compromisso
revela-se juridicamente viável, pois ele pode, inclusive, ser pactuado a partir de meras peças informativas ou
manifestações do próprio interessado a respeito da ocorrência dos fatos aos quais se refira”.
Vale mencionar que, no Parecer SJU 97/1983, prévio à positivação do termo de compromisso, concluiu-se que
a CVM não dispunha, à época, de competência legal para utilizar instrumento dessa natureza, indicando,
todavia, que na hipótese de se optar pela adoção do instituto, “[a] realização do acordo não deve se dar sem
instauração de inquérito administrativo, não só pelo óbice legal existente, como também pelo fato de que nas
investigações preliminares é apurada a possibilidade ou não de ter ocorrido um ilícito”. A ideia foi reforçada,
após a instituição do acordo, no Parecer PJU 5/1998 (item 46), que salientou “a importância de se obter uma
exata noção dos fatos sob investigação, sem o quê infrações de natureza grave poderão ser ignoradas pela
fiscalização”.
Destaca-se que a própria Deliberação CVM 390/2001, no parágrafo único do artigo 9º, prevê a possibilidade
de providências adicionais de instrução processual antes da deliberação do Colegiado sobre a proposta de
termo de compromisso.
Em linha semelhante se manifestou a Procuradoria Jurídica da CVM, no Parecer PJU 5/1998 (item 46): “[O]
momento do oferecimento de uma proposta de acordo não precisa necessariamente coincidir com o momento
de sua apreciação, podendo a CVM dar continuidade ao processo, se for conveniente ao melhor esclarecimento
dos fatos sob investigação”.
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facilitar a resolução de irregularidades parece clara no § 9º do artigo 11 da Lei 6.385/1976,
introduzido no mesmo contexto que a autorização para celebrar termo de compromisso, o qual,
ainda que não seja inteiramente aplicável ao instituto, pode ser considerado para analogia225.
Por outro lado, também é admitida a avaliação de proposta submetida fora do prazo
estabelecido, em situações excepcionais em que o interesse público justifique a análise do
requerimento, exemplificadas, pela Deliberação CVM 390/2001, com os casos em que há oferta
de indenização substancial aos lesados pela conduta objeto do processo ou modificação da
situação de fato existente quando do término do prazo. A proposta de termo de compromisso
intempestiva deve ser encaminhada ao relator do processo, que a submeterá à apreciação do
Colegiado226.
Não parece que a mera constatação de uma das hipóteses exemplificadas no referido
dispositivo normativo seja, por si só, suficiente para a apreciação da proposta intempestiva.
Tratando-se de discricionariedade do Colegiado da CVM, tal decisão submete-se ao regime
jurídico administrativo e deve observar os limites e fundamentos que lhe são próprios, em
especial, o benefício à atuação sancionadora da CVM e a preservação das finalidades do
mecanismo.
As propostas de termo de compromisso podem referir-se a qualquer potencial
infração que seja objeto de processo administrativo de competência da CVM, exceto às
infrações das normas da Lei 9.613/1998 e da Instrução CVM 301/1999, sobre crimes de
“lavagem” e ocultação de bens, direitos e valores, e mecanismos de controle para prevenção
desses ilícitos227, devendo constar das intimações para apresentação de defesa ou
acompanhamento de processos administrativos que tratem dessas ilegalidades advertência
sobre tal vedação228.
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Explica Bobbio (Teoria do ordenamento jurídico. Tradução Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 9. ed.
Brasília: Universidade de Brasília, p. 151 – destaques do autor): “A analogia é certamente o mais típico e o
mais importante dos procedimentos interpretativos de um determinado sistema normativo: é o procedimento
mediante o qual se explica a assim chamada tendência de cada ordenamento jurídico a expandir-se além dos
casos expressamente regulamentados”.
Artigo 7º, § 6º, da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 1º, § 1º, da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 1º, § 2º, da Deliberação CVM 390/2001.
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O artigo 7º, § 5º, da Deliberação CVM 390/2001 estabelece que a PFE da CVM será
ouvida sobre a legalidade da proposta. Em geral, parece que as manifestações da PFE apreciam
a observância dos critérios previstos no artigo 11, § 5º, I e II, da Lei 6.385/1976.
Não há previsão vinculando o parecer do Comitê de Termo de Compromisso ou a
decisão do Colegiado sobre o termo de compromisso ao pronunciamento da PFE. Vale lembrar,
todavia, em vista do princípio da legalidade229, que a celebração do acordo sem a observância
da lei poderá acarretar, além da invalidade do ato, a responsabilização de agentes230. Parece,
desse modo, que a orientação contrária ao posicionamento da PFE, notadamente nas hipóteses
em que tal posicionamento tenha sido pela ilegalidade do termo de compromisso, deverá ser
adequadamente justificada231.
Também não tratou a norma sobre a eventual necessidade de nova manifestação da
PFE após eventuais negociações e alterações das condições do acordo, ou sobre a averiguação
de correção de irregularidade que tenha sida apontada pela PFE232.
Em momento posterior à manifestação da PFE, a proposta é submetida à avaliação
do Comitê de Termo de Compromisso, que deve elaborar parecer sobre a oportunidade e a
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Neste trabalho, adota-se a concepção mais abrangente do princípio de legalidade, pelo qual a administração
pública vincula-se não somente pela lei, em sentido formal, mas por normas infralegais e pelos princípios e
valores de direito. Explica Di Pietro (Transformações do direito administrativo cit. – destaques da autora) a
respeito do princípio da legalidade à luz da atual Constituição Federal: “Com a Constituição de 1988, optouse pelos princípios próprios do Estado Democrático de Direito. Duas ideias são inerentes a esse tipo de Estado:
uma concepção mais ampla do princípio da legalidade e a ideia de participação do cidadão na gestão e no
controle da administração pública. No que diz respeito ao primeiro aspecto, o Estado Democrático de Direito
pretende vincular a lei aos ideais de justiça, ou seja, submeter o Estado não apenas à lei em sentido puramente
formal, mas ao Direito, abrangendo todos os valores inseridos expressa ou implicitamente na Constituição”.
Em sentido semelhante, aduz Medauar (Direito Administrativo Moderno cit.) sobre o conceito de legalidade
para administração pública: “A Constituição de 1988 determina que todos os entes e órgãos da Administração
obedeçam ao princípio da legalidade (caput do art. 37); a compreensão desse princípio deve abranger a
observância da lei formal, votada pelo Legislativo, e também dos preceitos decorrentes de um Estado
Democrático de Direito, que é o modo de ser do Estado brasileiro, conforme reza o art. 1.º, caput, da
Constituição; e, ainda, deve incluir a observância dos demais fundamentos e princípios de base constitucional.
Além do mais, o princípio da legalidade obriga a Administração a cumprir normas que ela própria editou”.
Indica Martins Junior (Princípio da legalidade cit.): “[A] falta de legalidade implica invalidade da atuação para
além da responsabilidade do Estado e seus agentes”.
Vale mencionar, nesse contexto, o artigo 50, VII, da Lei 9.784/1999, o qual dispõe: “Art. 50. Os atos
administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: [...]
VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas
e relatórios oficiais”.
Não foi possível, com base nas fontes selecionadas para as análises desenvolvidas neste trabalho, verificar
com segurança a superação ou persistência de eventuais óbices apontados pela PFE para aceitação dos termos
de compromisso, uma vez que nem sempre as informações necessárias para essa confirmação constam dos
materiais consultados. Esclarecimentos quanto às fontes e critérios considerados para os exames deste estudo
constam do capítulo 4.
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conveniência da celebração do compromisso e a adequação da proposta, sugerindo a aceitação
ou a rejeição do acordo com base nos critérios normativos233-234.
É facultado ao Comitê de Termo de Compromisso, antes da elaboração do parecer,
negociar as condições da proposta com o proponente, a fim de adequá-la aos preceitos que
entende necessários ao acordo235.
Como mencionado, a intervenção prévia de um órgão especializado pode favorecer
a celeridade do processo de avaliação do termo de compromisso, além de beneficiar a
efetividade do mecanismo, uma vez que as contribuições técnicas dão ensejo à submissão de
propostas mais conformes ao Colegiado. A norma, porém, não é clara quanto à obrigatoriedade
de avaliação da proposta pelo Comitê de Termo de Compromisso, ou sua exclusividade para
negociar as condições do acordo236.
Em relação às propostas submetidas fora do prazo normativo, a Deliberação
CVM 390/2001 determina que deverão ser encaminhadas ao relator do processo administrativo,
que as encaminhará para apreciação do Colegiado. Não é evidente, contudo, que tal previsão
implique avaliação direta da viabilidade do acordo pelo Colegiado, ou se o Colegiado apenas
apreciará o recebimento da proposta intempestiva e então a submeterá aos trâmites ordinários
previstos na regulamentação237.
Cabe ao Colegiado a decisão final sobre a aceitação do acordo, que, uma vez
admitido, somente poderá ter suas condições alteradas mediante requerimento da parte
interessada, aprovada em nova deliberação do Colegiado238.
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Artigo 8º, caput, da Deliberação CVM 390/2001.
Os critérios estabelecidos pela Deliberação CVM 390/2001 para avaliação da proposta de termo de
compromisso são abordados no item 3.3.3.
Artigo 8º, § 4º, da Deliberação CVM 390/2001.
Nas análises desenvolvidas para este trabalho, que considerou 214 termos de compromisso, em relação a 21
casos não foi possível identificar, nos materiais consultados, indicação sobre a manifestação do Comitê de
Termo de Compromisso, sendo que em 2 desses casos é apontado que a negociação e a proposta de aceitação
do acordo foram feitas pelo diretor relator (Processos RJ2011/10821 e RJ2012/130). Esclarecimentos quanto
às fontes e critérios considerados para os exames deste estudo constam do capítulo 4.
Não foi possível, com base nas fontes selecionadas para as análises desenvolvidas neste trabalho, verificar
com segurança se a apresentação das propostas dos termos de compromisso examinados ocorreu
tempestivamente, uma vez que nem sempre as informações necessárias para essa confirmação constam dos
materiais consultados. Esclarecimentos quanto às fontes e critérios considerados para os exames realizados
neste estudo constam do capítulo 4.
Artigo 3º, caput e § 1º, da Deliberação CVM 390/2001.
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As alterações ao compromisso, aponta-se, consistem em ajustes consensuais e são
admissíveis para tornar o acordo executável ou mais eficiente239. Palma240 indica como
hipóteses motivadoras da renegociação de acordos substitutivos eventos que tornem o
cumprimento do pacto demasiadamente oneroso ou impossível241, ou, ainda, o surgimento de
nova situação que propicie a execução mais eficiente do acordo, como, por exemplo, a
disponibilidade de uma nova tecnologia.
Em vista do caráter negocial do termo de compromisso, parece que também os
eventuais ajustes podem ser objeto de negociação entre a CVM e o compromitente, observadas,
em qualquer caso, as limitações legais para o acordo242.
Determina a Deliberação CVM 390/2001 que o Colegiado julgará a proposta de
termo de compromisso, acompanhada do parecer do Comitê de Termo de Compromisso,
tomando em conta, dentre outros elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do
compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos
proponentes e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto243. Em adição, nas hipóteses
em que a CVM consultar investidores lesados para obter informações sobre eventual
indenização devida, como faculta o artigo 10 da Deliberação CVM 390/2001, o Colegiado
deverá considerar em sua avaliação as manifestações desses investidores244.
Se entender que averiguações ou informações adicionais são necessárias para a
tomada da decisão, o Colegiado poderá solicitar ao Comitê de Termo de Compromisso a adoção
de novas providências de instrução processual245.
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Conforme assinalado por Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 217): “Os ajustes
consensuais são considerados alterações bilaterais dos acordos administrativos para torna-los executáveis ou
eficientes”.
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 217-218.
Vale mencionar, em comparação, que para o compromisso de cessação do CADE, análogo ao termo de
compromisso, a norma legal prevê expressamente a possibilidade de alteração das condições do acordo quando
comprovada “a excessiva onerosidade para o representado, desde que a alteração não acarrete prejuízo para
terceiros ou para a coletividade” (artigo 85, § 12, da Lei 12.529/2011).
Sobre o assunto, Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 218): “A respeito da formalização
da alteração bilateral dos acordos substitutivos, os ajustes consensuais também deverão ter natureza negocial,
em respeito à reciprocidade de formas com o instrumento consensual modificado. Isso significa, na prática,
que a alteração bilateral deve ser precedida por fase de negociação e resultar de acordo de vontades entre as
partes pactuantes”.
Artigo 9º, caput, da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 10, § 2º, da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 9º, parágrafo único, da Deliberação CVM 390/2001.
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As normas disciplinadoras do termo de compromisso não tratam de forma específica
da rejeição da proposta de acordo, exceto no que diz respeito à discricionariedade do Colegiado
para decidir nesse sentido246. Não se aborda, assim, a possibilidade de novo pleito para não
instauração ou suspensão de processo em um mesmo caso e por um mesmo proponente cuja
proposta de termo de compromisso tenha sido julgada inadequada pelo Colegiado247, ou sobre
a viabilidade de solicitar reconsideração, no âmbito administrativo248, de decisão que tenha
rejeitado o acordo. Conforme indicam Eizirik, Gaal, Parente e Henriques249, “[d]a rejeição da
proposta de celebração de Termo de Compromisso não cabe recurso ao CRSFN, uma vez que
somente a CVM possui o poder discricionário para decidir sobre a oportunidade e a
conveniência da aceitação da proposta”. Na prática, constata-se que a CVM considera e até
mesmo aprova novas propostas de termo de compromisso após decisão do Colegiado negando
a celebração do acordo, verificando-se casos, inclusive, em que o Colegiado, na mesma
deliberação em que recusa a proposta, determina que novas negociações sejam realizadas para
buscar viabilizar o pacto250.
Quando preenchidos os requisitos e verificado o cabimento da celebração do acordo,
o termo de compromisso refletindo as condições aprovadas pelo Colegiado será assinado pelas
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Como se pode interpretar do artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/1976.
Como ocorre, por exemplo, na lei reguladora do compromisso de cessação do CADE, que estabelece que a
proposta de compromisso pode ser apresentada uma única vez (artigo 85, § 4º, da Lei 12.529/2011).
A possibilidade de requerer a apreciação do caso em âmbito judicial, ao que parece, não pode ser vedada ao
proponente, inclusive, em razão de determinação constitucional (artigo 5º, XXXIV e XXXV, da Constituição
Federal). Tal apreciação, ao que tudo indica, dar-se-ia no contexto do controle judicial a que se sujeitam os
atos da administração pública, e, por se tratar a decisão sobre termo de compromisso de hipótese de exercício
do poder discricionário da autarquia, em tese, o exame pelo poder judiciário não poderia adentrar-se no mérito
da decisão, restringindo-se à verificação da legalidade do ato e aos limites da discricionariedade. Sobre o
controle judicial, explica Di Pietro (Direito administrativo cit., p. 709 – destaques da autora): “O Poder
Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais,
unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela
Constituição, também sob o aspecto da moralidade (arts. 5º, inciso LXXIII, e 37)”. E pondera a autora sobre
os limites do controle judicial de atos discricionários (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito
administrativo cit., p. 206 – destaques da autora): “Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é
possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à
Administração Pública pela lei. [...] A rigor, pode-se dizer, com relação ao ato discricionário, o Judiciário
pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da
discricionariedade [...]”.
EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de
capitais cit., p. 363.
O item 5.5 traz as análises relativas aos casos em que se verificou que os termos de compromisso firmados
foram precedidos por propostas rejeitadas pelo Colegiado.
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partes interessadas, pelo Presidente da CVM e por duas testemunhas, e publicado na página
eletrônica da CVM251.
Sobre esse aspecto, vale notar que, não obstante a Deliberação CVM 390/2001
referir-se a “partes interessadas”, usualmente são signatários do acordo somente os
administrados compromitentes e não são partes terceiros, mesmo na eventualidade de serem
beneficiários de prestações estabelecidas no termo de compromisso252.
A propósito, a Deliberação CVM 390/2001 traz indicações da intenção de que
eventuais terceiros interessados não sejam parte do acordo. De fato, como visto, a
regulamentação reconhece a possibilidade de envolvimento de terceiros, permitindo à autarquia
consultar investidores lesados para obter informações para quantificar eventual reparação que
venha a ser obrigação do termo de compromisso, deixando claro, contudo, que tal atuação não
confere ao investidor condição de parte no processo253, além de estabelecer que eventual
indenização a investidores não terá a intermediação da CVM254-255.
Ainda sobre o envolvimento de terceiros, a CVM, de comum acordo com o
proponente e às suas expensas, poderá fazer publicar editais para convocar investidores lesados,
quando esses forem em número indeterminado e de identidade desconhecida, para identificálos e quantificar as indenizações devidas256.
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Artigo 11, § 7º, da Lei 6.385/1976. O artigo 3º, § 2º, da Deliberação CVM 390/2001, indica que o acordo será
publicado no Diário Oficial da União, refletindo o que estabelecia a lei previamente à reforma implantada
pela Lei 13.506/2017.
Nesse sentido, Prado e Vilela (Indenização de investidores por termo de compromisso cit., p. 832-833), em
análise dos termos de compromisso celebrados entre 1998 e agosto de 2013 que apontam indenização a
terceiros, apuraram que os beneficiários de indenizações não participaram de negociações nem foram parte
dos termos de compromisso.
Artigo 10, caput e § 1º, da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 5º, § 2º, da Deliberação CVM 390/2001.
Importa assinalar que, ainda que não seja parte do termo de compromisso, o eventual prejudicado poderá
pleitear reparação ou complementação de indenização que julgue devida. Os pressupostos para celebração do
termo de compromisso, inclusive o requerimento legal de que sejam indenizados prejuízos, são tratados no
item 3.3.3.
Artigo 11 da Deliberação CVM 390/2001.
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Os prazos para cumprimento das obrigações estabelecidas no termo de compromisso,
que deverão constar do instrumento257, são improrrogáveis, exceto por motivo que o Colegiado
entenda superveniente e não imputável ao compromitente 258.
Será responsável por acompanhar a execução259 das obrigações assumidas no termo
de compromisso a Superintendência da área afeta ao mérito do processo, cabendo ao
compromitente, se for o caso, fornecer informações sobre a satisfação dos compromissos, na
periodicidade estabelecida no acordo260.
A celebração do termo de compromisso impede a instauração do processo
administrativo ou suspende seu andamento261 durante o prazo para cumprimento das obrigações
assumidas no acordo262. O acordo não implica confissão quanto à matéria de fato nem
reconhecimento de ilicitude das condutas objeto do compromisso pelo compromitente263. Esses
efeitos, aparentemente usuais em acordos dessa natureza264, ao que tudo indica, são as bases da
funcionalidade do acordo substitutivo de processo, por serem os pilares motivadores da opção
do administrado pelo pacto.
A alternativa de resolução do processo administrativo por meio consensual, em tese,
propicia solução mais vantajosa à CVM na medida em que possibilita a consecução de sua
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Artigo 11, § 7º, da Lei 6.385/1976.
Artigo 3º, § 3º, da Deliberação CVM 390/2001.
Sobre preferência pela expressão “acompanhamento de execução”, pondera Palma (Sanção e acordo na
Administração Pública cit., p. 218-219): “Tendo em vista a natureza consensual dos acordos substitutivos [...]
produzidos com base no diálogo, o acompanhamento da execução [...] feito pela Superintendência da
respectiva área técnica também se orienta pela dinâmica consensual, que não se encerra no momento da
formalização dos acordos substitutivos, mas acompanha toda a execução do pacto. Daí que o nome
‘acompanhamento da execução’ soa melhor que ‘fiscalização’ – expressão, esta, que carrega carga autoritária
no direito administrativo brasileiro, relacionada à prerrogativa sancionatória. De fato, o acompanhamento da
execução dos acordos substitutivos não se confunde com a prerrogativa fiscalizatória”.
Artigo 5º, caput e § 1º, da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/1976.
Artigo 2º da Deliberação CVM 390/2001.
Artigo 11, § 6º, da Lei 6.385/1976 e artigo 4º da Deliberação CVM 390/2001.
A terminação do processo para averiguação da potencial irregularidade, assim como a ausência de
reconhecimento ou confissão, é também usual nos casos do consent decree e do compromisso de cessação do
CADE, inspiradores do termo de compromisso e tratados no item 3.1.1. A propósito dessa habitualidade no
contexto da administração pública brasileira, observa Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit.,
p. 218): “Uma vez celebrado o termo, o processo administrativo sancionador é suspenso pelo prazo estipulado
para cumprimento do compromisso [...]. A celebração do termo de compromisso não importa confissão quanto
à matéria de fato e nem reconhecimento de ilicitude. Conforme se verifica, a CVM adotou clássica formulação
acerca dos efeitos da celebração de acordo no âmbito do processo administrativo, como já presente na
legislação antitruste”.
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finalidade de controle de irregularidades de forma mais ágil e com maior economia ou melhor
alocação de recursos materiais e humanos, o que, por consequência, beneficia também outras
esferas de atuação da autarquia265. Para o compromitente, a solução por meio de acordo evita
incertezas do julgamento, além de preservá-lo dos impactos negativos de uma eventual
condenação, decorrentes não só da aplicação de penalidades, mas também de possíveis abalos
em seu renome266. Nesse contexto, a ausência de reconhecimento ou confissão de ilicitude no
âmbito do acordo parece ter especial importância, uma vez que os benefícios do mecanismo
não seriam tão evidentes aos proponentes caso fosse necessário admitir a irregularidade de suas
condutas ou práticas, o que poderia resultar em menor interesse dos administrados na celebração
do compromisso267.
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Vantagens semelhantes são apresentadas para a SEC em relação ao consent decree, cujas bases parecem ter
inspirado o termo de compromisso. Conforme Coffee Jr., Sale e Henderson (Securities regulation cit., p. 1.4061.407): “From the SEC’s standpoint, the advantages of the consent decree procedure are primarily economic.
Both in terms of financial costs and staff resources, the SEC could not realistic hope to litigate annually over
100 cases (many with multiple defendants) through trial. Instead, by settling for an order barring future
violations of the securities laws (plus disgorgement of any profits from the violation) in most cases, and by
seeking special ancillary relief in a limited number of significant cases, the SEC has sought to employ its
enforcement resources efficiently to maximize their impact”.
Também nesse caso assemelham-se os incentivos ao compromitente àqueles vislumbrados para o consent
decree, embora para o mecanismo norte-americano considere-se como vantagem adicional o fato de o acordo
evitar pleitos posteriores de indenização em consequência da condenação pela SEC, o que, ao que parece, é
menos comum aos agentes do mercado de valores mobiliários brasileiro. Sobre o assunto, Coffee Jr., Sale e
Henderson (Securities regulation cit., p. 1.406): “The incentives for such a negotiated resolution are strong in
both sides. The defendants avoid the embarrassment of being found to have violated the securities law and, in
cases of lesser gravity, typically consent to the entry of an injunction that only orders them not to commit
future violations of the federal securities laws. More importantly, defendants avoid the collateral estoppel
effect of an adverse judgment in the SEC’s action, which plaintiffs could use offensively in action for damages.
As a practical matter, the risk that an SEC victory in an injunctive action would entail high financial liability
to plaintiffs in a securities class action often dissuades defendants from litigating with the SEC”.
Parece válido citar as considerações de Khuzami (Securities regulation cit., p. 4), ainda que referentes ao
consent decree e não inteiramente aplicáveis à realidade do termo de compromisso, a fim de destacar a
relevância da estipulação de não reconhecimento da ilicitude: “There is little dispute that if ‘neither-admit-nor
deny’ settlements were eliminated, and cases could be resolved only if the defendant admitted the facts
constituting the violation, or was found liable by a court or jury, there would be far fewer settlements, and
much greater delay in resolving matters and bringing relief to harmed investors. The reality is that many
companies likely would refuse to settle cases if they were required to affirmatively admit unlawful conduct or
facts related to that conduct. This is because such admission would not only expose them to additional lawsuits
by private litigants seeking damages, but would also risk a ‘collateral estoppel’ effect in such lawsuits. This
means that a defendant could, as a result of the admission in the SEC settlement, be precluded from challenging
liability in the private civil litigation. In addition, and most significantly, such an admission can help to
establish elements of criminal liability, since many federal securities laws provide for both civil and criminal
liability of the same violation”.
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Atestado o cumprimento do quanto estabelecido no acordo pela Superintendência
responsável e homologado pelo Colegiado, o processo administrativo será arquivado268.
Caso, de outro modo, as obrigações não sejam cumpridas de forma integral e
adequada, no prazo estipulado, a CVM dará continuidade ao processo administrativo e efetuará
comunicação ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis na esfera criminal, sem
prejuízo das penalidades aplicáveis em razão do descumprimento do termo de compromisso269.
Em adição, em vista da natureza de título executivo extrajudicial do termo de compromisso, em
tese, é possível exigir o cumprimento do acordo por meio de ação judicial própria.
Cumpre notar que, embora o artigo 11, § 8º, da Lei 6.385/1976, indique que será
dada “continuidade ao procedimento administrativo anteriormente suspenso, para a aplicação
das penalidades cabíveis”, deverá ser dado andamento ao processo de acordo com o princípio
do devido processo legal, de maneira que a aplicação das penalidades apenas pode ser
determinada se devidamente verificadas a ilegalidade dos atos e a responsabilidade dos
envolvidos270.

3.3.3 Pressupostos para celebração do termo de compromisso
Em perspectiva simplificada e objetiva, as condições basilares para a celebração do
termo de compromisso são a apresentação de proposta de compromisso pelo administrado
interessado em evitar a instauração do processo ou em suspende-lo e a aceitação dessa proposta
pela CVM271.
Pleitear o acordo é direito do administrado, que, para tanto, poderá apresentar, em
sua proposta de termo de compromisso, as condições que entende pertinentes. Ao definir essas
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Explicam Eizirik, Gaal, Parente e Henriques (Mercado de capitais cit., p. 365): “Uma vez cumprido o Termo
de Compromisso, o procedimento instaurado pela CVM será arquivado, operando-se a ‘coisa julgada’ na esfera
administrativa. Não é admissível, nessa hipótese, recurso de ofício ao CRSFN, uma vez que não existe previsão
legal para apreciação por aquela instância de arquivamento do processo sancionador em virtude do
cumprimento do Termo de Compromisso”.
Artigo 11, § 8º, da Lei 6.385/1976 e artigo 6º da Deliberação CVM 390/2001.
Como expõe Eizirik (Reforma das S.A. e do mercado de capitais cit., p. 275): “Isto significa que o
procedimento é retomado na fase em que ocorreu a paralisação, não se podendo afirmar que sempre haverá,
como sugere a redação final do §8º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, com a redação dada pela Lei nº 9.457/97, a
aplicação de penalidades. Estas somente serão cabíveis, se for o caso, ou seja, uma vez apurada a
responsabilidade do indiciado ou acusado”.
Os principais detalhes dos procedimentos para celebração do termo de compromisso são tratados no item 3.3.2.
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condições, no entanto, o proponente deve ter em mente que a aceitação da proposta se sujeita
ao crivo da CVM.
Sabe-se que a CVM, por sua vez, como entidade da administração pública, tem sua
atuação vinculada aos preceitos normativos e aos princípios do direito administrativo. Logo,
também a aceitação da proposta pela autarquia submete-se às exigências decorrentes das
normas e valores que orientam a matéria272.
Se, ao final, a aplicação do mecanismo é determinada pela decisão da CVM, por
conseguinte, são os pressupostos gerais que norteiam essa decisão os fatores condicionantes e
limitadores da aceitação do termo de compromisso. Desse modo, para entender as
circunstâncias que admitem a celebração do acordo, procura-se identificar, a seguir, os
pressupostos centrais a serem observados pela autarquia para aprová-la.
A autorização legal para não instauração ou suspensão do processo administrativo
de competência da CVM, já se mencionou, consta do artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/1976, em
que se estabeleceu, outrossim, as condições essenciais para essa hipótese.
Nos termos do referido dispositivo, o processo administrativo poderá deixar de ser
instaurado ou ser suspenso, a exclusivo critério da CVM, quando o interesse público permitir,
se o investigado ou acusado assinar termo de compromisso obrigando-se a cessar a prática de
atividades ou atos potencialmente ilícitos273 e a corrigir as irregularidades apontadas, inclusive
mediante indenização de prejuízos.
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Vale indicar as ponderações que faz Marrara (As fontes do direito administrativo e o princípio da legalidade.
In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coord.). Supremacia do interesse
público e outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: Atlas, p. 258-259) sobre as dificuldades
práticas que a abundância de fontes de direito pode gerar à atuação da administração pública. Afirma o autor
sobre a amplificação das fontes do direito administrativo e a necessidade de se buscar a viabilidade prática da
legalidade: “Esse cenário caótico das fontes de direito administrativo [...] abre espaço para tragédias no
funcionamento da Administração Pública. A primeira delas é a dificuldade, já mencionada, de se identificar o
bloco normativo correto a reger uma determinada conduta estatal. A segunda, conexa à primeira, é uma
multiplicação dos erros ocasionados pela escolha incorreta das fontes e das normas aplicadas ao caso concreto.
[...] Por tudo isso, entende-se que um dos maiores problemas acerca do princípio da legalidade não está mais
em um plano unicamente teórico. A despeito das divergências pequenas aqui e acolá, consenso há de que o
princípio da legalidade tem efeito vinculativo, dele decorrendo, claramente, um dever de ação ora conforme,
ora compatível com o ordenamento jurídico. Por isso, a questão de hoje não é mais ‘o que é legalidade?’, mas
sim ‘como tornar a legalidade viável?’”.
A redação do inciso I do § 5º do artigo 11 da Lei 6.385/1976 indica a obrigação de “cessar a prática de
atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários”. Não parece adequado, porém,
qualificar como ilícitas as práticas objeto de termo de compromisso, tendo em vista que, diante da celebração
do acordo, não há julgamento da materialidade das condutas pela autarquia e, nos próprios termos da lei, o
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A aceitação do termo de compromisso se sujeita ao poder discricionário da CVM, na
medida em que é conferida à autarquia margem de liberdade para decidir sobre a viabilidade
do acordo274.
Para que o acordo seja aceito, portanto, é indispensável que a CVM entenda que a
suspensão do processo, no caso específico, é oportuna e conveniente. Contudo, a faculdade da
autarquia não é plena, visto que, como é próprio do poder discricionário, é confinada pelas
opções disponibilizadas pela lei275.
O artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/1976 condiciona a não instauração ou suspensão do
processo administrativo à assunção, pelo compromitente, das obrigações previstas nos incisos
do dispositivo, quais sejam, a cessação das práticas com potencial de ilicitude e a reparação das
irregularidades decorrentes dessas práticas, inclusive mediante indenização.
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compromisso não implica “confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta
analisada” (artigo 11, § 6º, da Lei 6.385/1976). Concluem nesse sentido Eizirik, Graal, Parente e Henriques
(Mercado de capitais cit., p. 358), os quais sugerem que os atos sejam referidos como “sob investigação”, à
semelhança da Lei 8.884/1994, hoje revogada quase em sua integralidade. Moraes (Considerações sobre o
consent decree e sua aplicação no âmbito da disciplina do mercado de valores mobiliários cit., p. 8) explica
que a expressão deverá ser interpretada “como constituindo tanto aquelas atividades ou atos que são
considerados ilícitos, mas cuja autoria e materialidade ainda não chegaram a ser plenamente apuradas pela
CVM (caso não tenha sido proferida decisão no inquérito), como aqueles atos ou atividades, cuja autoria e
materialidade já foram constatadas pela autoridade administrativa e por ela haja sido julgado o acusado”.
Considerando, por seu turno, a possibilidade de o compromisso ser proposto antes do início de qualquer
procedimento pela autarquia, inclusive investigações, como aduzido no item 3.3.2, e a vedação legal ao
emprego do mecanismo depois de tomada decisão pelo Colegiado sobre a matéria, parece mais acertado
referir-se às práticas como potenciais irregularidades ou potenciais ilícitos. Em sentido semelhante afirmou
Eizirik (Reforma das S.A. e do mercado de capitais cit., p. 269), indicando preferência pela referência a “atos
que poderiam vir a ser considerados ilícitos pela CVM”.
Em oposição a poder estritamente vinculado, que gera direito subjetivo ao administrado. A propósito, explica
Di Pietro (Direito administrativo cit., p. 200-201 – destaques da autora): “[O]s poderes que exerce o
administrador público são regrados pelo sistema jurídico vigente. No entanto, esse regramento pode atingir
vários aspectos de uma atividade determinada; neste caso, se diz que o poder da Administração é vinculado,
porque a lei não deixou opções; ela estabelece que, diante de determinados requisitos, a administração deve
agir de tal ou qual forma. Por isso mesmo se diz que, diante de um poder vinculado, o particular tem um direito
subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato [...]. Em outras hipóteses, o regramento não
atinge todos os aspectos da atuação; a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto,
de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias opções possíveis, todas válidas perante o
direito. Nesses casos, o poder da administração é discricionário [...]”. Em contrapartida, o administrado tem
direito de pleitear a suspensão do processo mediante a celebração do termo de compromisso, conforme
abordado no item 3.3.2.
Aduz Di Pietro (Direito administrativo cit., p. 201) sobre a discricionariedade das entidades públicas: “[O]
poder de ação administrativa, embora discricionário, não é totalmente livre, porque sob alguns aspectos [...] a
lei impõe limitações. Daí porque se diz que a discricionariedade implica liberdade de atuação nos limites
traçados pela lei [...]”.

83

Denota o texto legal que tais obrigações são essenciais à celebração do termo de
compromisso, limitando, assim, a discricionariedade da CVM; ou seja, ainda que o
entendimento da autarquia seja de que a suspensão do processo administrativo é oportuna e
conveniente, a celebração do termo de compromisso para esse fim somente é uma opção, nos
termos da lei, se o compromitente se obrigar a cessar as práticas potencialmente ilícitas e reparar
as irregularidades, inclusive mediante indenização276.
À luz do contexto da introdução do termo de compromisso, em que se buscava mais
eficiência e efetividade à atuação da administração pública277, depreende-se que os propósitos
desses requisitos são antecipar e garantir as finalidades disciplinares da autarquia, em especial
a de eliminar práticas prejudiciais ao adequado funcionamento do mercado e a de proteger os
investidores.
Nesse sentido, a obrigação de cessar práticas potencialmente ilícitas possibilitaria a
interrupção imediata278 de condutas possivelmente irregulares, evitando que acarretem ou
agravem danos à higidez do mercado e a seus participantes, e a correção das irregularidades
permitiria adiantar emendas que, de outra forma, somente seriam impostas, se verificada a
ilegalidade, ao final de todo o trâmite processual279.
Importa esclarecer que as práticas a serem interrompidas podem consistir tanto em
comportamentos comissivos como omissivos280: na hipótese de práticas ativas, a cessação da
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Conforme indica Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da Comissão de
Valores Mobiliários cit., p. 47).
Como se menciona no item 3.1.
Vale citar que a interrupção imediata de práticas consideradas prejudiciais ao mercado é autorizada fora dos
trâmites processuais usuais também pelo artigo 9º, § 1º, IV, da Lei 6.385/1976, que possibilita à CVM “proibir
aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu
funcionamento regular” para prevenir ou corrigir situações anormais do mercado. Tal medida, com viés
cautelar, diferentemente do termo de compromisso, configura ato unilateral e impositivo da CVM, e as práticas
e atos que a tenham originado, bem como a obrigação de interrompe-los, poderão ser objeto de questionamento
específico.
Importa destacar que, nos trâmites usuais do processo administrativo, eventual ressarcimento dependeria de
procedimento diverso e apartado do conduzido no âmbito da CVM, já que não cabe à autarquia estabelecer ou
pleitear tal obrigação. Esse assunto é abordado adiante neste item 3.3.3.
Sobre o assunto, aduz Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da
Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 51-52): “A ‘prática de atividades ou atos’ referida no inciso I do
parágrafo 5º do artigo 11 da Lei 6.385/76 – e que deve ser interrompida, por força do mesmo enunciado legal
– pode ser uma ação (a realização de determinada operação em desrespeito às normas, como a negociação de
valores mobiliários por detentor de informação privilegiada) ou omissão (por ex., desatenção às normas que
obrigam emissores de valores mobiliários à divulgação de informações periódicas, ou adoção de
procedimentos específicos – como a correta identificação de clientes por sociedades corretoras de valores
mobiliários). Assim, naturalmente, a cessação da ação corresponde à sua imediata interrupção, ao passo que a
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conduta implica pôr fim à ação conduzida, ao passo que, em caso de omissão, a cessação implica
passar a realizar os atos desejáveis.
A obrigação de reparação de irregularidades é usualmente considerada em sua
dimensão reparatória, isto é, como obrigação de recompor situações, tanto mediante a
restituição de estado anterior ao dano, como mediante contribuição pecuniária com fins de
ressarcimento.
Parece, todavia, que há um outro aspecto, não compensatório, abrangido nessa
obrigação: a correção de eventuais irregularidades procedimentais. Essa dimensão da obrigação
de reparação das irregularidades, entende-se, não se confunde com a obrigação de cessar as
práticas com potencial de ilicitude. Com efeito, ao que parece, as correções procedimentais
seriam complementares à interrupção das condutas potencialmente ilícitas: se a cessação da
conduta reverte na adoção de práticas consideradas adequadas, a correção das irregularidades
propicia o ajuste de situações anteriores aos mesmos critérios de adequabilidade. Exemplificase: na hipótese em que se pleiteie a celebração do termo de compromisso em razão da não
apresentação de informações periódicas, a cessação da prática seria passar a apresentar essas
informações daquele momento em diante, enquanto a correção da irregularidade se daria pela
apresentação de informações periódicas anteriores que não tenham sido disponibilizadas.
De fato, tanto o artigo 11, § 5º, II, da Lei 6.385/1976 quanto o artigo 7º, II, da
Deliberação CVM 390/2001 indicam a correção de irregularidades como obrigação central e
fazem referência à indenização de prejuízos como parte desse compromisso, de modo que, ao
que tudo indica, a reparação de danos seria apenas uma das figurações das possíveis correções
necessárias.
Entende-se a ênfase usualmente reservada à indenização nas análises da obrigação
de correção de irregularidades em vista da inovação que representa a possibilidade de
estabelecer compromisso com fim de reparação de danos no âmbito da CVM281.
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cessação de uma omissão será a imediata adoção do comportamento adequado. Destarte, a cessação prevista
na lei pode ser caracterizada pela ação positiva do candidato a compromitente (no caso de omissão)”.
A esse respeito, aponta Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da
Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 56): “Certamente a possibilidade de indenização a terceiros de
maneira célere é uma das grandes contribuições do termo de compromisso, em comparação com a atuação
sancionatória tradicional da Comissão, e uma de suas facetas mais interessantes”.
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Com efeito, no processo administrativo tradicional, ainda que averiguadas a
ilegalidade das condutas e a existência de dano, a CVM não poderá determinar ressarcimentos
com esse viés. O poder de polícia da autarquia, também sujeito às restrições próprias do regime
jurídico administrativo, apenas pode ser exercido nas formas determinadas pela lei282, e a
Lei 6.385/1976 possibilita à CVM, como medidas a serem impostas aos considerados infratores
em processo administrativo, as penalidades estipuladas no artigo 11 do mesmo diploma legal283.
Assim, não parece haver autorização legal para que a CVM imponha medidas de indenização
ou ressarcimento como consequência da apuração de ilegalidades, ou para que realize repasses
diretos de eventuais valores pagos a título de multa aos possíveis prejudicados com o viés de
indenizá-los por suas eventuais perdas284.
Nesse sentido, no âmbito do mercado de valores mobiliários, o termo de
compromisso pode funcionar como um mecanismo de ressarcimento de prejuízos fora do
âmbito judicial285, o que representaria uma satisfação adicional às viáveis pela atuação
sancionadora ordinária da autarquia.
Embora o termo de compromisso possa estabelecer obrigação de indenização direta
de terceiros, os eventuais beneficiários, vale lembrar, não são parte do acordo286. De fato, a
aceitação do acordo e das condições do termo de compromisso independe da concordância de
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Aduz Di Pietro (Direito administrativo cit., p. 108) sobre o poder de polícia da administração pública e suas
restrições: “Tomando-se como pressuposto o princípio da legalidade, que impede à Administração impor
obrigações ou proibições senão em virtude de lei, é evidente que, quando se diz que o poder de polícia é a
faculdade de limitar o exercício de direitos individuais, está-se pressupondo que essa limitação seja prevista
em lei”.
Conforme o artigo 9º, VI, combinado com o artigo 11, caput, da Lei 6.385/1976.
Considerando-se, ademais, a natureza sancionatória, e não reparatória, da penalidade de multa. Sobre o
assunto, Guerreiro (Sobre o poder disciplinar da CVM. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e
Financeiro, São Paulo, n. 43, p. 65, 1981): “[A] própria natureza das penalidades elencadas no art. 11 afasta,
de pronto, qualquer traço indicativo de reparação civil, sendo importante lembrar, em complemento, que falece
à CVM legitimação ad causam para a iniciativa de qualquer ação de ressarcimento na esfera privada, com
fundamento em responsabilidade aquiliana. Assim sendo, as sanções estabelecidas pela Lei 6.385/76 são de
caráter disciplinar, razão pela qual a determinação legal de sua aplicação pela CVM, por meio de procedimento
administrativo, e independentemente de prévio controle judicial, induz e confirma a existência do poder
disciplinar, que incumbe à autarquia exercer”.
Conforme expressam Prado e Vilela (Indenização de investidores por termo de compromisso cit., p. 826).
A propósito, Prado e Vilela (Indenização de investidores por termo de compromisso cit., p. 827): “Quanto à
não participação do prejudicado na realização do termo de compromisso, verifica-se que o acordo é firmado
apenas pelo sujeito ativo e pelo órgão regulador. O suposto prejudicado é parte estranha ao termo de
compromisso, apesar de ser o principal interessado quando estabelecer o valor de sua indenização. Esta
aparente contradição é mitigada com a certeza de que a existência de obrigação de indenizar o prejudicado no
termo de compromisso não lhe retira o direito de posteriormente pleitear o complemento ao valor pago a título
de indenização em ação judicial (Eizirik, 1997, p. 248)”.
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eventuais prejudicados, ainda que a CVM possa consultá-los e considerar suas manifestações
na determinação das obrigações e para decisão sobre a viabilidade do pacto287.
Salienta-se que nem o processo administrativo nem o termo de compromisso
representam impedimento, em relação a seu objeto, para que terceiros pleiteiem judicialmente,
por meio das medidas cabíveis, as reparações ou complementações de reparação que entendam
devidas. O termo de compromisso, porém, pode representar uma vantagem, ao proporcionar ao
prejudicado uma oportunidade de ressarcimento imediato, sem a necessidade de acionar o
judiciário, podendo, até mesmo, extinguir as causas fundadoras ou encorajadoras da busca pela
solução litigiosa288.
Nada obstante a aparente prevalência do entendimento de que são inafastáveis as
obrigações previstas nos incisos do § 5º do artigo 11 da Lei 6.385/1976, consideradas essenciais
à celebração do acordo289, vislumbram-se hipóteses em que se julgam inaplicáveis esses
compromissos.
Nesse sentido, é usual se considerar preenchido o requisito de cessação das práticas
potencialmente irregulares nos casos de atos já consumados e que não têm natureza continuada,
por se considerar impossível conter o que já não ocorre290. Essa posição parece corroborada
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Artigos 10 e 11 da Deliberação CVM 390/2001.
Conforme expõe Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da Comissão de
Valores Mobiliários cit., p. 55-56).
Pode-se citar dentre os trabalhos que apontam entendimento nesse sentido: Fadanelli (Termo de compromisso
em processo administrativo sancionador da Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 47-61); Santos, Osório
e Wellisch (Mercado de capitais cit., p. 252); Tanji (Mercado de capitais brasileiro e tutela coletiva dos
interesses. 2009. 203 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 97); Silveira (O instituto do termo de compromisso no sistema de regulação
do mercado de capitais brasileiro cit., p. 45-47). Importa mencionar a indicação de Eizirik (Reforma das S.A.
e do mercado de capitais cit., p. 269-270) de que “[e]mbora a Lei utilize a conjunção ‘e’ nos incisos I e II do
§5º da Lei nº 6.385/76 [...], o legislador objetivou, na verdade, facultar ao indiciado ou acusado a possibilidade
de cessar a prática de atos ou atividades que poderiam vir a ser consideradas, eventualmente, ilícitas pela CVM
ou corrigir as irregularidades apontadas, indenizando prejuízos [...]”. Em que pese a afirmação do autor, não
parece haver indícios de que os requisitos estabelecidos nos incisos do § 5º do artigo 11 da Lei 6.385/1976
tratem de condições alternativas, no sentido de que o proponente poderia escolher, e a CVM poderia aceitar,
a não assunção de qualquer dessas obrigações, ainda que possível seu cumprimento. De outro modo, parece
admissível que em determinadas hipóteses, em que há impossibilidade de aplicação desses requisitos,
considere-se atendidas tais condições legais, conforme se aborda a seguir neste item 3.3.3.
A propósito, Santos e Wellisch (Enforcement e mecanismos de solução alternativa de conflitos no mercado de
capitais. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 53, p. 13, abr./jun. 2017 (versão eletrônica).
Disponível em: <http://www.revistadostribunais.com.br>. Acesso em: 13 jun. 2017): “[P]arece relevante
destacar o uníssono entendimento da CVM, respaldado pela visão da sua Procuradoria Federal Especializada
(PFE-CVM) [...] no sentido de que sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento
anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de
continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata
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pela já mencionada complementação incluída no artigo 7º, I, da Deliberação CVM 390/2001291,
que, ao reproduzir a obrigação legal de cessar práticas com potencial de ilicitude como condição
do termo de compromisso, suplementa-a com a expressão “se for o caso”, sugerindo a hipótese
de não aplicação de tal compromisso.
Também em relação à cessação da conduta potencialmente ilícita, vale notar que,
embora a Lei 6.385/1976 e a Deliberação CVM 390/2001 indiquem a mera assunção de
obrigação nesse sentido como requisito para a suspensão do processo administrativo, na prática
é habitual exigir a cessação prévia como condição para aceitação do acordo. Assim, é usual que
a própria cessação da conduta – e não o compromisso de cessá-la – seja pressuposto prático
para a aceitação do termo de compromisso292.
Igualmente em relação à correção de irregularidades, parece que apenas seria
concebível exigir esse compromisso diante da existência de falha passível de reparação e, em
especial no que se refere à obrigação de indenizar, se for verificado dano a ser compensado293.
Vale apontar que certos aspectos da determinação da obrigação de indenizar, no
âmbito do termo de compromisso, dissociam-se daqueles aplicáveis à responsabilidade civil294.
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medida em que não é possível cessar o que já não existe”. Também nesse sentido, Eizirik, Gaal, Parente e
Henriques (Mercado de capitais cit., p. 358-359).
Como indicado no item 3.2.2.
Ainda que fuja aos objetivos deste trabalho avaliar a adequação das práticas para a aceitação do termo de
compromisso, parece interessante introduzir questionamento quanto à conformidade da exigência de cessação
de conduta como condição para aprovação do acordo. Por um lado, pode-se debater a literalidade das normas,
em especial, da Lei 6.385/1976, que legitima a atuação da CVM para suspensão do processo administrativo,
as quais estabelecem a simples assunção do compromisso como requisito para o acordo. Por outro lado, não
se deve ignorar a possibilidade de que, em vista das peculiaridades do caso concreto, a satisfação preliminar
da obrigação seja necessária para que o acordo atenda ao interesse público. Ao que parece, tal praxe seria
benéfica à efetividade do acordo, na medida em que adianta a satisfação do compromisso e evita dispêndio de
recursos para imposição do pacto em caso de eventual descumprimento, de maneira que se poderia indagar,
ademais, sobre a eventual necessidade de adequação do texto normativo para amoldar-se à realidade.
Sobre a obrigação de indenizar, explica Venosa (Direito Civil: Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo:
Atlas, 2012, p. 37): “Sem dano ou sem interesse violado, patrimonial ou moral, não se corporifica a
indenização. A materialização do dano ocorre com a definição do efetivo prejuízo suportado pela vítima”.
De outro modo, pode-se perceber algumas proximidades interessantes entre as centralidades da reparação no
âmbito do termo de compromisso e da responsabilidade civil, conforme incorporada no Código Civil. Podese citar, por exemplo, a evidenciação do dano – e não do ato ilícito – como fator para mensuração da
indenização (ao menos em regra geral). Explica Lopez (Principais linhas da responsabilidade civil no direito
brasileiro contemporâneo. In: AZEVEDO, Antonio Junqueira de; TORRES, Heleno Taveira; CARBONE,
Paolo (Coord.). Princípios do novo Código Civil bsrasileiro e outros temas: homenagem a Tullio Ascarelli.
São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 669 – destaques da autora): “O Código Civil de 2002 separou a noção de
ato ilícito, tipificando-a na Parte Geral, e colocou a obrigação de indenizar dentro do Livro das Obrigações
[...] sob a epígrafe de ‘Responsabilidade Civil’ [...]. Com a separação entre o ato ilícito e a responsabilidade
civil, fica claro que o dano é requisito fundamental da responsabilidade civil, tanto que a indenização, em
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A respeito, Prado e Vilela295 avaliam os elementos que indicam como formativos da
responsabilidade civil: sujeito ativo, sujeito passivo, culpa, dano e nexo causal. Expõem os
autores que, na hipótese do termo de compromisso, figura como sujeito ativo, responsável por
indenizar, o compromitente, e como sujeito passivo, ou os investidores lesados – sejam estes
identificados ou identificáveis296 –, hipótese em que poderão ser beneficiários diretos da
indenização, ou a integridade do mercado, quando a conduta potencialmente irregular não afeta
um grupo de pessoas determinadas ou determináveis. Já no que concerne à culpa e ao nexo de
causalidade, apontam os autores a impossibilidade de análise desses elementos para determinar
a obrigação de indenizar estabelecida no acordo, haja vista o termo de compromisso não
implicar reconhecimento ou verificação da ilicitude da conduta que é seu objeto.
Ao que parece, portanto, as bases para estabelecer as obrigações de indenizar no
âmbito do termo de compromisso seriam a determinação da ocorrência de prejuízo e a
identificação do caráter do dano para verificar os favorecidos pelos ressarcimentos.
Ainda que restritos às hipóteses de danos que afetem investidores determinados ou
determináveis, os artigos 10 e 11 da Deliberação CVM 390/2001 parecem corroborar a
relevância da verificação dos danos e dos prejudicados na determinação das obrigações de
reparação no âmbito do termo de compromisso, ao estabelecer meios a serem utilizados pela
CVM para quantificar os prejuízos decorrentes das práticas com potencial de ilicitude e para
identificar os investidores a quem seja devida indenização297.
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princípio, mede-se pela extensão do dano (art. 944, caput), mas não do ato ilícito”. A autora ressalta, ademais,
o privilégio dado ao ressarcimento da vítima sobre a aplicação de sanção na teoria da responsabilidade civil
atual: “A outra série de considerações diz respeito à própria Teoria da Responsabilidade Civil atual, que [...]
está voltada, como em todo Direito Contemporâneo, para a proteção da vítima. [...] Substitui-se a idéia de
sanção pelo ilícito pela de reparação do dano injusto” (LOPEZ, Tereza Ancona. Principais linhas da
responsabilidade civil no direito brasileiro contemporâneo cit., p. 676 – destaques da autora). Também nesse
aspecto pode-se identificar alguma proximidade com o termo de compromisso, na medida em que o
mecanismo consensual, ao que parece, indica um afastamento do aspecto simbólico (responsivo) da atuação
sancionadora para privilegiar sua finalidade instrumental.
PRADO, Viviane Muller; VILELA, Renato. Indenização de investidores por termo de compromisso cit., p.
826-827.
Os autores incluem nessa hipótese os casos em que um grupo de pessoas determináveis seja lesado, ainda que
os prejudicados sejam em número e identidade desconhecidos, como, por exemplo, aqueles determináveis em
função de sua posição, tais quais acionistas ou quotistas de fundo (PRADO, Viviane Muller; VILELA, Renato.
Indenização de investidores por termo de compromisso cit., p. 826).
O artigo 10, caput, e o artigo 11 da Deliberação CVM 390/2001 autorizam a CVM, respectivamente, a notificar
investidores lesados “para que forneçam maiores informações no que disser respeito à quantificação do valor
que poderá vir a ser-lhes pago, a título de reparação, no bojo da celebração de termo de compromisso” e a
fazer publicar editais, “em comum acordo com o proponente e às suas expensas”, convocando os investidores
lesados, quando em número indeterminado e de identidade desconhecida, “para o fim de sua identificação e

89

Eizirik, Gaal, Parente e Henriques298 vão além e afirmam que, em adição à existência
de prejuízo, para que seja exigível a indenização no termo de compromisso, é fundamental que
tais prejuízos sejam passíveis de quantificação e os prejudicados identificáveis. Nada obstante
a posição dos autores – a qual, ao que tudo indica, aproxima os critérios da reparação no âmbito
do termo de compromisso aos aplicáveis à reparação civil –, não parece ser propriamente esse
o entendimento adotado pela CVM.
Embora não se tenha identificado manifestação expressa da autarquia sobre os
critérios para determinação da obrigação de indenizar no termo de compromisso, observa-se
que não é usual estabelecer nos acordos uma correlação direta entre o ressarcimento e o prejuízo
quantificado299.
A estipulação de compromissos em que a obrigação de indenizar é determinada sem
relação aparente com o prejuízo – talvez em razão da complexidade em se determinar o efetivo
dano decorrente da conduta objeto do acordo no âmbito do termo de compromisso300 – leva a
crer que a quantificação do prejuízo não é considerada essencial pela CVM para estabelecer
obrigação de ressarcimento.
No que concerne os lesados, a CVM parece reconhecer que os prejudicados podem
ser tanto pessoas determinadas ou determináveis, quanto uma coletividade indistinta.
Nesse sentido parece indicar o artigo 7º, II, da Deliberação CVM 390/2001, o qual,
como se viu, repete o requisito legal de correção de irregularidades, inclusive mediante
indenização, contudo, complementado para incluir a indenização a “prejuízos causados ao
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quantificação dos valores individuais a lhes serem pagos a título de indenização”. Esses e outros procedimentos
para celebração do termo de compromisso são tratados do item 3.3.2.
EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de
capitais cit., p. 359.
Apontam Prado e Vilela (Indenização de investidores por termo de compromisso cit., p. 836-837), em estudo
que avaliou termos de compromisso celebrados entre 1998 e agosto de 2013, que dentre os 30 acordos em que
os autores identificaram a obrigação de indenizar terceiros, em 16 (53,4%) não foi possível, “pelo texto do
instrumento, reconhecer uma relação direta entre o cálculo da prestação e o dito prejuízo”.
A dificuldade em determinar a ocorrência de dano e quantificar prejuízos no âmbito do termo de compromisso,
em vista da ausência de verificação da materialidade das condutas objeto do acordo e da participação limitada
dos eventuais prejudicados, pode ser uma das explicações para a pouca expressividade da obrigação de
indenizar nos termos de compromisso. Sobre o assunto, Prado e Vilela (Indenização de investidores por termo
de compromisso cit., p. 839), que constatam em pesquisa que apenas 30 dos 430 termos de compromisso
celebrados entre 1998 e agosto de 2013 traziam a obrigação de indenizar terceiro, ressaltam “os desafios [...]
sobre a adequada substituição da análise dos elementos da responsabilidade civil em instrumento sumário e
negociado sem a participação dos investidores”, dentre os quais indicam, em especial, “identificação do sujeito
ativo e mensuração do dano em negociação para determinar a obrigação de indenizar”.
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mercado ou à CVM”301. Por outro lado, são incomuns os compromissos em que é estabelecida
de forma expressa a obrigação de ressarcimento à CVM ou ao mercado em sua generalidade302.
De fato, ainda que seja frequente nos termos de compromisso a obrigação de prestar
contribuição à CVM e, raro em raro, a entidade relacionada ao mercado303, não é usual que seja
indicada a natureza dessas prestações304, as quais, por outro lado, comumente são referidas
como condição para celebração do acordo.
Há indicações de que as obrigações no âmbito do termo de compromisso
direcionadas ao mercado, diretamente ou por meio de prestações à CVM, seriam compensações
devidas em razão dos danos que as condutas potencialmente ilícitaspoderiam acarretar ao
mercado de valores mobiliários em sua generalidade. Argumenta-se, nesse contexto, que as
práticas potencialmente irregulares, ainda que não gerem prejuízos a indivíduos determinados
ou determináveis, podem ocasionar danos à integralidade e à credibilidade do mercado de
valores mobiliários. A reparação desses danos, defende-se, seria necessária em razão da
exigência normativa de indenização de prejuízos para aceitação dos termos de compromisso e
seria conferida ao mercado diretamente ou por meio de sua entidade reguladora305.
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Conforme indicado no item 3.2.2.
Prado e Vilela (Indenização de investidores por termo de compromisso cit., p. 833), em exame dos termos de
compromisso celebrados entre 1998 e agosto de 2013, apontam que, entre os 30 acordos em que identificaram
a obrigação de indenizar terceiros, 3 compromissos têm como beneficiários da obrigação de ressarcir
instituições relacionadas ao mercado.
Nos exames desenvolvidos neste trabalho, que consideraram 214 termos de compromisso firmados entre 2009
e 2014, verificou-se que 209 acordos (97,66% dos termos analisados) estabelecem compromissos que têm a
CVM como beneficiária e 4 acordos (1,87% dos termos analisados) estabelecem compromissos que têm
entidade ligada ao mercado como beneficiária. O item 5.6 trata das obrigações estabelecidas nos termos de
compromisso analisados.
Vale destacar que, ao que parece, em momentos anteriores, havia indicação do título a que deveriam ser
realizadas as contribuições estabelecidas no âmbito do termo de compromisso. Nesse sentido, registra Tanji
(Mercado de capitais brasileiro e tutela coletiva dos interesses cit., p. 101-102), ao tratar dos termos de
compromisso firmados no âmbito da CVM: “Foi possível observar alteração na modalidade de obrigações
assumidas pelos compromitentes. No início, os administrados geralmente obrigavam-se a ministrar seminários
ou a elaborar material educativo a ser distribuído aos investidores, a par daqueles deveres inerentes à cessação
da prática considerada ilícita, como treinamento de funcionários e desenvolvimento de controles internos. Em
2005, houve aumento da atribuição de valores à CVM, a diversos títulos, desde ‘ressarcimento de despesas’,
doação, ‘multa’, e até mesmo a título de reparação de danos causados à autarquia e também ao mercado de
capitais (PA RJ2001/9705), podendo-se cogitar, quanto a este último, a ocorrência de dano a interesse difuso
no mercado de capitais [...]. Outras vezes, não se declina a que título os valores serão pagos à autarquia. A
partir de 2006, verifica-se corrente a obrigação de pagar determinada quantia à CVM, sem especificação acerca
do título a que isto se opera”.
Sobre o assunto, Santos, Osório e Wellisch (Mercado de capitais cit., p. 253): “[É] bastante comum que o
ilícito perpetrado pelo proponente seja daqueles que, apesar de não gerarem danos a investidores
individualizados, acarretem, em tese, danos aos interesses difusos ou coletivos no âmbito do mercado de
capitais, notadamente potencial lesão à integridade, à transparência e à confiabilidade, que são valores
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Ao que parece, contudo, nem sempre as obrigações estabelecidas nos termos de
compromisso que têm como beneficiária a CVM podem ser consideradas medidas de reparação
ao mercado.
Em regra, a reparação é cabível ao sujeito acometido pelo dano, para compensação
de prejuízos. Assim, considerando-se a hipótese de danos ao mercado em sua generalidade,
parece coerente deduzir que, para constituir reparação, a prestação deve ser revertida
diretamente aos interesses que aglutina esse mercado. Entretanto, não é certo que as
contribuições à CVM sejam destinadas ao mercado de valores mobiliários.
No caso das obrigações de pagamento em pecúnia à CVM, conforme descreve
Fadanelli306, é comum que os instrumentos de termo de compromisso indiquem que o valor será
utilizado pela CVM “segundo seu exclusivo critério e conveniência” e estabeleçam a realização
do pagamento por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) em que a CVM será
identificada como favorecida. Tais pagamentos, portanto, são destinados à conta única do
Tesouro Nacional307. Como observa Tanji308, não há previsão legal que determine a constituição
de fundos especiais para recepção ou alocação de recursos destinados ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, os valores pagos para cumprimento de obrigações estabelecidas nos termos de
compromisso não necessariamente serão alocados em melhorias do mercado de valores
mobiliários, ou mesmo destinados à CVM, uma vez que, após transferência dos valores ao
Tesouro Nacional, eventuais destinações à CVM somente se dariam de forma indireta, por meio
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essenciais no mercado de que se cuida. Assim, e considerando que a lei exige a indenização de todos os
prejuízos causados pela suposta prática ilícita, a PFE/CVM tem opinado sistematicamente pela juridicidade de
propostas de recomposição de danos por meio de medida(s) direcionada(s) ao mercado mobiliário como um
todo, ou mesmo indiretamente, na pessoa de seu órgão regulador (CVM) que tem como um dos seus objetivos
legais a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei n.
6.385/76)”. Também expõe Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da
Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 57): “Não são raros os casos, por outro lado, em que não há um
prejudicado (ou um conjunto de prejudicados) já identificado ou identificável. Tem se entendido, em tais
situações, como existente um dano ao mercado, à credibilidade do sistema. Por consequência, faz-se
necessário, em observância à letra do inciso II ora em análise (contendo o requisito essencial da ‘indenização
de prejuízos’ causados pela conduta motivadora do compromisso), ressarcir os prejuízos sofridos pelo
mercado, ofertando-se reparação ao conjunto de agentes atuantes no mercado, em nome da Comissão”.
FADANELLI, Vinícius Krüger Chalub. Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da
Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 182.
Conforme se depreende do previsto no artigo 98 da Lei 10.707, de 30 de julho de 2003, e nos artigos 1º e 3º
do Decreto 4.950, de 9 de janeiro de 2004. Também sobre a destinação ao Tesouro Nacional dos valores pagos
à CVM no âmbito dos termos de compromisso: Prado e Vilela (Indenização de investidores por termo de
compromisso cit., p. 827) e Tanji (Mercado de capitais brasileiro e tutela coletiva dos interesses cit., p. 102,
nota 130).
TANJI, Marcia. Mercado de capitais brasileiro e tutela coletiva dos interesses cit., p. 102, nota 130.
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de orçamento regular309, sem correlação entre as quantias arrecadadas em razão dos termos de
compromisso e os valores repassados à autarquia310.
Obrigações não pecuniárias que têm o mercado ou a CVM como beneficiário
também podem ser identificadas nos termos de compromisso, embora tais casos sejam menos
frequentes nos acordos atuais311. Nesses casos, parece mais palpável a reversão ao mercado das
contribuições estabelecidas, uma vez que, em geral, são destinadas aos participantes efetivos
ou potenciais do mercado (por exemplo, no caso de medidas para promoção educacional) ou à
CVM (por exemplo, no caso de conferências de ferramentas e materiais para utilização pela
autarquia) e, ao menos em tese, visam a possibilitar melhorias no funcionamento do mercado312.
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Tendo-se em vista, ainda, o que estabelece o artigo 7º da Lei 6.385/1976, que trata da origem dos recursos
para custeio do funcionamento da CVM.
Nesse sentido, Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da Comissão de
Valores Mobiliários cit., p. 182): “É importante verificar a destinação do fluxo de pagamentos recebido pela
Comissão para verificar se efetivamente há algum tipo de retorno para o mercado de valores mobiliários, ou
se a ‘utilização’ pela Comissão consiste em repasse à União Federal, sendo-lhe posteriormente ‘devolvida’
uma parte pela via do orçamento regular para desempenho das atividades pela autarquia, consoante aprovação
no Congresso Nacional”.
Descreve Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da Comissão de Valores
Mobiliários cit., p. 182): “Há registro de termos de compromisso (antigos e recentes) condicionados à
aquisição de ferramentas computacionais, custeio de pesquisas, patrocínio e viabilização de palestras,
seminários e cursos, oferecimento de treinamentos ou investimentos, como livros, que diretamente
asseguravam algum tipo de melhoria na estrutura da Comissão, aprimoramento das pessoas envolvidas no
mercado, fossem participantes, agentes da autarquia responsáveis pela atividade de fiscalização do mercado
de valores mobiliários ou o público em geral, vez que boa parte dos eventos era de acesso franqueado a
qualquer interessado”. Tanji (Mercado de capitais brasileiro e tutela coletiva dos interesses cit., p. 101-102),
como já transcrito, descreve as alterações observadas nos compromissos estabelecidos nos acordos para
suspensão de processo administrativo, indicando que, de início, eram usuais medidas para promoção
educacional ao mercado, sendo posteriormente verificadas obrigações de contribuições à CVM. Nas análises
desenvolvidas neste trabalho, que consideraram 214 termos de compromisso firmados entre 2009 e 2014,
verificou-se 1 acordo (Processo RJ2012/4734) em que se estabeleceu obrigação não pecuniária em benefício
da CVM, consistente na concessão de licenças e manutenção de software e treinamento de pessoas para utilizar
o software licenciado. O item 5.6 trata das obrigações estabelecidas nos termos de compromisso analisados
para este trabalho.
Por outro lado, parece relevante mencionar que tal situação, em que benefícios diretos à CVM são negociados,
poderia propiciar situação de conflito de interesses. Sobre o assunto, aponta Fadenelli (Termo de compromisso
em processo administrativo sancionador da Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 183): “É possível, em
tais casos, imaginar situação de conflito de interesses entre o servidor público responsável por negociar ou
aceitar propostas de termo de compromisso que representem melhorias diretas às suas próprias condições de
trabalho. Exemplificativamente, a negociação de um termo considerando a premente necessidade de aquisição
de determinado programa de computador, ou da realização de uma pesquisa por entidade especializada, cujos
benefícios serão, naturalmente, revertidos à atividade desempenhada pela autarquia (indiretamente), mas cuja
aprovação não representaria vantagem suficiente para a CVM aceitar as mesmas propostas, em condições
ideais de estrutura para desenvolvimento das atividades do órgão”. O autor indica, ademais, a possibilidade de
tais prestações eventualmente implicarem “inobservância das normas de contratação com a administração
pública, embora inexista registro conhecido de questionamentos tem tal sentido” (FADANELLI, Vinícius
Krüger Chalub. Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da Comissão de Valores
Mobiliários cit., p. 183, nota 634).
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Entretanto, igualmente nessa hipótese parece possível questionar o caráter reparatório da
prestação.
Rizzardo313 expõe a existência de dois modos de reparar o dano: a reparação
específica, que ocorre com a restituição ao sujeito do estado anterior ao dano, e o ressarcimento,
em que a recomposição se dá por meio de prestação pecuniária que se entenda adequada para
compensar os prejuízos sofridos.
Considerando-se a hipótese de danos à integridade e credibilidade do mercado de
valores mobiliários, não parece viável a recomposição específica de um estado anterior ao dano,
em vista da complexidade de mensurar ou anular eventuais efeitos prejudiciais que possíveis
irregularidades possam ter sobre os valores e o funcionamento do mercado. Assim, em uma
interpretação estrita, não parece adequado atribuir título de reparação às prestações não
pecuniárias destinadas ao mercado ou à CVM no âmbito dos termos de compromisso.
Há, ainda, indicação de que os compromissos de contribuição à CVM usualmente
previstos nos termos de compromisso constituiriam meio para atingir a finalidade disciplinar
do acordo314, sendo uma medida para inibir práticas semelhantes315. Nesse contexto, parece
adequado entender tais compromissos como obrigações suplementares àquelas exigidas pelas
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RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 45.
Como indica Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo sancionador da Comissão de
Valores Mobiliários cit., p. 57).
Afirmam Eizirik, Gaal, Parente e Henriques (Mercado de capitais cit., p. 360): “Nos casos em que não existam
prejuízos a ser ressarcidos, a CVM vem entendendo que a obrigação de realizar pagamentos em dinheiro à
Autarquia constitui forma adequada de inibir a prática de infrações semelhantes no mercado e, portanto, pode
ser aceita como condição para celebração do Termo de Compromisso”. Também sobre o assunto, sustentam
Santos, Osório e Wellisch (Mercado de capitais cit., p. 253): “Hodiernamente, está sedimentado na CVM o
jurídico entendimento segundo o qual ‘as prestações em termos de compromisso não destinadas ao reembolso
dos prejuízos devem consistir em pagamentos de valor suficiente para desestimular a prática de infrações
semelhantes pelos indiciados e por terceiros que estejam em posição similar à dos indiciados”. Nas análises
desenvolvidas para este trabalho, verificou-se que a suficiência do compromisso para desestimular práticas
semelhantes foi a fundamentação apontada com mais frequência na aprovação das propostas de termo de
compromisso, embora nem sempre relacionada a acordos com obrigação de realizar pagamento à CVM.
Verificou-se tal justificação em 147 dos 214 acordos analisados. Desses 147 acordos, 141 estabelecem
obrigação de contribuição pecuniária à CVM (sendo que 13 estabelecem outras obrigações além do pagamento
à CVM), 1 acordo estabelece obrigação de contribuição não pecuniária à CVM e 5 acordos estabelecem outras
obrigações que não contribuição à CVM. O item 5.6 trata das obrigações assumidas nos termos de
compromisso analisados para este trabalho e o item 5.7 trata das motivações nas aceitações dos termos de
compromisso objeto deste estudo.
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normas reguladoras do termo de compromisso, cuja plausibilidade, ao que tudo indica, atrelase à discricionariedade da CVM quanto à viabilidade do acordo316.
Embora as normas estabeleçam requisitos essenciais para aceitação do termo de
compromisso, não há previsões restritivas do conteúdo do acordo317, de forma que, ao que
parece, não há impedimento à determinação de compromissos suplementares aos
expressamente indicados na legislação318. Com efeito, a viabilidade de negociação de
obrigações acessórias no âmbito do termo de compromisso parece alinhada à discricionariedade
conferida à CVM para decidir sobre a adequabilidade do acordo, uma vez que possibilita
diferentes arranjos e, por conseguinte, a adequação do pacto às distinções de cada situação319.
Como expresso na própria letra da lei320, a decisão da CVM sobre a oportunidade e
conveniência do termo de compromisso deve ter por critério o atendimento ao interesse público.
Ressalta-se que o atendimento do interesse público não é condição meramente decorrente da
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Sobre as prestações no âmbito dos termos de compromisso para desestimular práticas semelhantes à luz do
artigo 11, § 5º, II, da Lei 6.385/1976, assevera Fadanelli (Termo de compromisso em processo administrativo
sancionador da Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 58-59): “Essa prestação, porém, causa certa
deformação ao requisito do inciso II em exame, não podendo ser considerada como uma alternativa para o seu
cumprimento – embora a adoção de tal exigência seja razoável dentro da lógica disciplinar dos termos de
compromisso, além de ser consentânea com a discricionariedade da Comissão na aplicação do instituto”. Sobre
a possibilidade de inclusão de outras obrigações além das requeridas por lei no termo de compromisso, também
afirma o autor (FADANELLI, Vinícius Krüger Chalub. Termo de compromisso em processo administrativo
sancionador da Comissão de Valores Mobiliários cit., p. 117-118): “Seguramente os requisitos essenciais –
cessação da prática sob investigação e correção das irregularidades apontadas – devem estar presentes na
proposta de celebração de termo de compromisso, conforme já examinado. Considerando a discricionariedade
e a liberdade concedida, é possível que outras obrigações sejam incluídas no acordo, além das essenciais”.
Nota-se, como abordado no item 3.2.2, que não obstante a ausência de previsão específica sobre o conteúdo
do termo de compromisso, as normas indicam as obrigações de cessação das práticas com potencial de ilicitude
e de correção das irregularidades, inclusive mediante indenização, como requisitos para aceitação do termo de
compromisso (artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/1976 e artigo 7º, caput, da Deliberação CVM 390/2001),
estabelecem a necessidade do acordo determinar a periodicidade em que o compromitente deve fornecer
informações sobre o cumprimento das obrigações assumidas (artigo 5º, § 1º, da Deliberação CVM 390/2001)
e indicam que eventual ressarcimento a terceiros ocorrerá sem intermediação da CVM (artigo 5º, § 2º, da
Deliberação CVM 390/2001).
Importa esclarecer, todavia, que o entendimento de que há possibilidade de se estabelecer obrigações
suplementares não é equivalente à viabilidade de qualquer obrigação, uma vez que é possível que haja
restrições ao compromisso em vista de sua natureza, de suas características e de outras determinações
normativas.
Indica Palma (Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 277): “[O] viés eminentemente pragmático
da atuação administrativa consensual faz com que a consensualidade seja mais bem trabalhada com a
conferência de relativa discricionariedade pelas normas, para que a solução negociada se coadune com o
conflito apresentado à Administração Pública. Sem a especificação da materialidade das cláusulas dos acordos
administrativos fornece-se maior margem de liberdade para que as cominações sejam negociadas e seu
conteúdo se mostre mais próximo às particularidades da situação concreta”.
Nos termos do artigo 11, § 5º, da Lei 6.385/1976, que indica que “[a] Comissão de Valores Mobiliários poderá,
a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir, suspender, em qualquer fase, o procedimento
administrativo [...]” (destaques nosso).
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disposição legal321. O interesse público, ao menos em um contexto político democrático, é a
base da atuação da administração pública322 e, portanto, a essência dos atos dos órgãos,
entidades e agentes da administração pública. Desse modo, é dever da CVM cuidar da
observância do interesse público na celebração do termo de compromisso.
Martins Junior323 aponta que “[o] interesse público, por sua própria essência, é aquele
revelado como objeto tutelado pelo ordenamento jurídico” 324. Por sua vez, Santos, Osório e
Wellisch325 apontam que “o bem jurídico protegido pelo Direito Sancionador, no âmbito do
mercado de capitais, é a higidez do sistema no qual este se erige e se desenvolve”. Assim, por
uma perspectiva extensiva, parece possível entender que o interesse a ser resguardado pela
CVM em sua atuação sancionadora é a robustez do mercado de valores mobiliários e de seu
funcionamento. Nesse contexto, tomando-se o termo de compromisso como mecanismo
alternativo para atuação sancionadora tradicional da CVM, parece que a ponderação sobre a
aceitação do termo de compromisso deverá considerar se, em cada caso, o acordo é suficiente
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Importa notar que, mesmo antes da alteração da redação do § 5º do artigo 11 da Lei 6.385/1976 para incluir
menção expressa à discricionariedade da CVM e à observância do interesse público na aceitação do termo de
compromisso, a Procuradoria Jurídica da CVM asseverou, no Parecer PJU 6/1998, que a manifestação da
CVM constituía ato discricionário “na medida em que, para assinatura do termo de compromisso, deverão ser
consideradas, entre outras coisas, a conveniência e a oportunidade da sua celebração, à luz do interesse público
em jogo”. Sobre o assunto, indicam Eizirik, Gaal, Parente e Henriques (Mercado de capitais cit., p. 357):
“Embora desnecessária, tendo em vista que todo ato administrativo deve pautar-se pela observância do
interesse público, o Decreto nº 3.995/2001, ao modificar a redação do caput do §5º, do artigo 11, da Lei
6.385/1976, fez expressa menção ao interesse público como requisito necessário à celebração do termo de
compromisso”.
Afirma Martins Junior (Princípio do interesse público, cit.): “É o interesse público – e somente ele – o móvel
da Administração Pública. Ou como se diz, a finalidade pública. O alcance do bem geral, do bem comum, é o
norte da atividade administrativa”. Também sobre o assunto, assevera Di Pietro (O princípio da supremacia
do interesse público: sobrevivência diante dos ideais do neoliberalismo. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella;
RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coord.). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do
Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 95): “Ele [princípio do interesse público] está na base de
todas as funções do Estado e não só da função administrativa. Por isso mesmo, ele constitui fundamento
essencial de todos os ramos do direito público”. E continua a autora (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O
princípio da supremacia do interesse público, cit., p. 96 – destaques da autora): “A defesa do interesse público
corresponde ao próprio fim do Estado. O Estado tem que defender os interesses da coletividade. [...] Para este
fim, tem que fazer prevalecer o interesse público em detrimento do individual, nas hipóteses agasalhadas pelo
ordenamento jurídico. Negar a existência do princípio do interesse público é negar o próprio papel do Estado”.
MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Princípio do interesse público cit.
Extrapola os objetivos deste trabalho adentrar discussões sobre os aspectos do interesse público, cuja noção
encerra considerável subjetividade e complexidade em sua abrangência. As considerações sobre interesse
público deste trabalho procuram tão somente contextualiza-lo como bem a ser tutelado na aceitação do termo
de compromisso pela CVM, e não têm intuito de abarcar os diversos aspectos do interesse público no âmbito
do mercado de valores mobiliários e dos termos de compromisso. O texto referido (MARTINS JUNIOR,
Wallace Paiva. Princípio do interesse público cit.) traz uma abordagem ampla sobre os aspectos do interesse
público no âmbito da administração pública.
SANTOS, Alexandre Pinheiros dos; OSÓRIO, Fábio Medina; WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de
capitais cit., p. 24.
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para amparar a higidez do mercado e, mais que isso, se a escolha do acordo (em substituição ao
processo administrativo tradicional) é a opção mais vantajosa para esse fim.
Ainda que a necessária convergência ao atingimento do interesse público não deixe
de representar uma limitação à decisão da CVM sobre o termo de compromisso, o caráter amplo
dessa condição confere à autarquia grande participação na definição sobre a viabilidade do
acordo, o que propicia uma maior flexibilidade na atuação da entidade e, por consequência, a
adequação das soluções às diferentes realidades326. Por outro lado, a indeterminação do conceito
resulta em uma necessária avaliação subjetiva por parte dos agentes públicos, o que, por
permitir considerável dimensão de interpretação, pode ensejar desvios no emprego do termo de
compromisso327.
Ao que parece, tende-se a estabelecer parâmetros que direcionem o poder
discricionário já no processo formativo da decisão (e não somente no momento de verificação
posterior à determinação administrativa), com o fim de evitar eventual afastamento da atuação
da administração pública de suas finalidades primordiais328.
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Di Pietro (Direito administrativo cit., p. 201-202) aponta que a existência da discricionariedade pode se
justificar por critérios jurídico e prático. Aduz a autora: “Sob o ponto de vista jurídico, utiliza-se a teoria da
formação do Direito por degraus, de Kelsen: considerando-se os vários graus pelos quais se expressa o Direito,
a cada ato acrescenta-se um elemento novo não previsto no anterior; esse acréscimo se faz com o uso da
discricionariedade; esta existe para tornar possível esse acréscimo. [...] Sob o ponto de vista prático, a
discricionariedade justifica-se, quer para evitar o automatismo que ocorreria fatalmente se os agentes
administrativos não tivessem senão que aplicar rigorosamente as normas preestabelecidas, quer para suprir a
impossibilidade em que se encontra o legislador de prever todas as situações possíveis que o administrador
terá que enfrentar, isto sem falar que a discricionariedade é indispensável para permitir o poder de iniciativa
da Administração, necessário para atender às infinitas, complexas e sempre crescentes necessidades coletivas.
A dinâmica do interesse público exige flexibilidade de atuação, com a qual pode revelar-se incompatível o
moroso procedimento de elaboração das leis”.
Sobre a complexidade inerente aos conceitos jurídicos indeterminados no âmbito da administração pública,
indica Di Pietro (Direito administrativo cit., p. 204 – destaques da autora): “No que diz respeito aos conceitos
jurídicos indeterminados, ainda há muita polêmica, podendo-se falar de duas grandes correntes: a dos que
entendem que eles não conferem discricionariedade à Administração, porque, diante deles, a Administração
tem que fazer um trabalho de interpretação que leve à única solução válida possível; e a dos que entendem
que eles podem conferir discricionariedade à Administração, desde que se trate de conceitos de valor, que
impliquem a possibilidade de apreciação do interesse público, em cada caso concreto, afastada a
discricionariedade diante de certos conceitos de experiência ou de conceitos técnicos, que não admitem
soluções alternativas”.
A propósito, Medauar (Direito administrativo moderno cit.): “O tratamento doutrinário e jurisprudencial do
poder discricionário vem evoluindo no sentido de circunscrevê-lo dentro de parâmetros, com vistas a
direcioná-lo ao atendimento verdadeiro do interesse da população, impedindo abusos. Além dos requisitos de
competência, forma, motivo, fim, em geral verificados depois da edição de medidas, a doutrina contemporânea
volta seu interesse para o processo formativo da decisão. Daí resulta o cuidado com normas organizacionais e
instrumentos pelos quais a autoridade possa conhecer e ponderar os diversos interesses envolvidos em cada
situação. E também a preocupação com os meios de assegurar informação ao público, ou seja, o acesso da
população às decisões administrativas”.
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No caso dos termos de compromisso, a própria CVM estabeleceu alguns dos
elementos que devem orientar a decisão sobre a aceitação do acordo, nos termos do artigo 9º,
caput, da Deliberação CVM 390/2001, o qual determina que o Colegiado deve considerar em
seu exame, dentre outros, “a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a
natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados e a
efetiva possibilidade de punição, no caso concreto”.
Ainda que outros elementos possam ser considerados pela CVM em sua escolha, os
parâmetros expressamente indicados na norma constituem critérios essenciais para a decisão
sobre a aceitação do termo de compromisso, a cuja ponderação se vincula a autarquia. Nesse
sentido, conforme afirma Palma329, a consideração dos parâmetros estabelecidos no artigo 9º
da Deliberação CVM 390/2001 constitui “ônus argumentativo, portanto, que tanto o Comitê de
Termo de Compromisso quanto o Colegiado, na deliberação sobre a aceitação da proposta de
termo de compromisso, devem sopesar”. A autora afirma, ademais que “[i]ncorre em vício de
motivação a decisão que deixar de expor as razões de fato e de direito com relação a cada
aspecto indicado no referido preceito normativo” 330.
Nesse contexto, parece ressaltar-se a importância da motivação das decisões sobre a
viabilidade das propostas de termo de compromisso. Com efeito, embora a disciplina do termo
de compromisso não exija expressamente a justificação da opção da autarquia pela aceitação,
ou não, do acordo331, a motivação, em vista dos pressupostos do direito administrativo
aplicáveis à CVM, parece essencial à validade do ato332.
Ao que tudo indica, a expressão das razões e justificações da autarquia, além de
cumprir função de legitimação do ato à luz do direito administrativo, tem também caráter de
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PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 215.
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na Administração Pública cit., p. 215.
Como ocorre, por exemplo, na disciplina do compromisso de cessação do CADE, em que se indica
expressamente que o juízo de oportunidade e conveniência do compromisso deverá ser devidamente
fundamentado (artigo 85, caput, da Lei 12.529/2011).
Sobre a obrigatoriedade da observância do princípio da motivação, indica Di Pietro (Direito administrativo
cit., p. 77): “A sua obrigatoriedade [do princípio da motivação] se justifica em qualquer tipo de ato, porque se
trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos”. Também sobre
a essencialidade da motivação à validade dos atos, afirmou a autora (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Transformações do direito administrativo cit.): “A exigência de motivação, como requisito de validade dos
atos administrativos, é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência”. Vale citar, ainda, as
considerações de Medauar (Direito administrativo moderno cit.) sobre a tendência de se exigir a explicitação
dos motivos da administração pública em suas decisões: “Tradicionalmente predominou a regra da não
obrigatoriedade de explicitar as razões da decisão, sobretudo no exercício do poder discricionário. Hoje a linha
se inverteu, para prevalecer a exigência de motivação, salvo exceções”.
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orientação e educação, na medida em que serve para informar ao mercado os ideais da autarquia
sobre o termo de compromisso e sobre as práticas objeto do acordo. Assim, é na explicitação
dos motivos da decisão que se evidencia de que forma o termo de compromisso se adequa, ou
não, às exigências normativas, e de que forma, portanto, o acordo é apto a atingir suas
finalidades.

3.3.4 Finalidade do termo de compromisso
Como avaliado, a introdução do termo de compromisso tinha por propósito
disponibilizar à CVM um mecanismo que proporcionasse flexibilidade à atuação da autarquia
e propiciasse o atingimento de suas finalidades de maneira mais ágil. De fato, as finalidades
mais evidenciadas do termo de compromisso são a celeridade e a flexibilidade na resolução de
processos administrativos333. Contudo, flexibilidade e celeridade não são fins em si mesmos,
razão pela qual parece relevante avaliar os demais propósitos a serem observados pela CVM na
decisão sobre o emprego do termo de compromisso.
Afirmam Eizirik, Gaal, Parente e Henriques334 que o termo de compromisso é um
meio para CVM buscar “conciliar o rigor da coercitividade estatal com as vantagens da
flexibilidade negocial”. Se o termo de compromisso busca proporcionar flexibilidade à atuação
sancionadora da CVM335, parece válido apreciar brevemente as finalidades da autarquia no
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Assim assevera Dubeux (A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do
mercado de capitais brasileiro cit., p. 98): “A figura do termo de compromisso foi incorporada à Lei 6.385/76
pela reforma empreendida pela Lei 9.457/97. [...] A finalidade do instituto coincide com o momento de pósmodernidade a que já fizemos referência, no qual destacamos a atribuição às entidades reguladoras
independentes de mecanismos regulatórios que lhes conferem significativa flexibilidade. Talvez as duas
palavras que melhor exprimam a eficiência buscada com o termo de compromisso sejam flexibilidade e
celeridade”.
EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de
capitais cit., p. 357.
Considera-se abrangida na atuação sancionadora o julgamento pela autarquia, em processo administrativo, e a
consequente aplicação de penalidades quando verificada a materialidade e a autoria das condutas examinadas,
tendo em vista a inviabilidade da aplicação de penalidade pela CVM sem que sejam observados os princípios
do devido processo legal (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e artigo 11, § 4º, da Lei 6.385/1976).
A esse respeito, indica Medauar (Direito administrativo moderno cit.): “A imposição de sanções norteia-se
pela legalidade das medidas punitivas, descabendo à autoridade ‘inventá-las’. O requisito de competência
também prevalece. Além do mais, deve ser assegurado, ao sujeito, contraditório e ampla defesa, por força da
Constituição Federal, art. 5.º, LV”. Também sobre o assunto, Dubeux (A Comissão de Valores Mobiliários e
os principais instrumentos regulatórios do mercado de capitais brasileiro cit., p. 90): “Depreende-se, a partir
dos dispositivos constitucionais, que o sancionamento pela CVM do particular infrator deve observar um
processo sancionador. Mas não um simples processo, isto é, um conjunto de atos tendentes a uma decisão
final. Deve observar o devido processo legal, que garanta ao particular o direito de contraditar, processual e
materialmente, toda e qualquer atuação estatal punitiva tendente a despojá-lo de sua liberdade ou de seus bens”.
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exercício do poder sancionador, para melhor entender de que forma se combinam com os
propósitos do termo de compromisso.
Tratando-se de atribuição de entidade da administração pública, o exercício do poder
sancionador da CVM somente se justifica na medida em que visar à consecução das finalidades
estabelecidas por lei. Tais finalidades, indica Guerreiro336, são aquelas enumeradas, de forma
programática e valorativa, no artigo 4º da Lei 6.385/1976337. De forma mais direta, a ação
jurisdicional e punitiva da CVM parece estar relacionada à asseguração do funcionamento
regular e eficiente do mercado e à proteção de seus participantes, visto que configuram
instrumentos de identificação e penalização de eventuais irregularidades338.
A funcionalidade do mercado de valores mobiliários, por sua vez, é comumente
associada à confiabilidade do sistema, justificando-se a atuação de entidades públicas na
regulação do mercado pela necessidade de se corrigir as falhas que prejudiquem essa
sistemática339.
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GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Sobre o poder disciplinar da CVM cit., p. 64-67.
Expõe Guerreiro (Sobre o poder disciplinar da CVM cit., p. 66-67): “Antes de qualquer outra consideração,
impõe-se reparar que os valores encampados pelo legislador de 1976 se acham discriminados, explicitamente,
pelo art. 4.º da Lei 6.385/76. Nessa enumeração programática e valorativa, encontram-se os fins justificadores
do poder disciplinar da CVM, por consubstanciarem os próprios objetivos da autarquia. Isso equivale a dizer
que o exercício do poder disciplinar somente se legitima na medida em que visa assegurar a consecução
daqueles mesmos fins”. Vale esclarecer, ademais, que nessa análise o autor classifica como poder disciplinar
aquele conferido à CVM para apurar e punir atos irregulares (GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Sobre
o poder disciplinar da CVM cit., p. 64-65): “[E]xiste poder disciplinar conferido por lei à Comissão,
configurado por sua faculdade de apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais e práticas não
eqüitativas de administradores e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais
participantes do mercado (Lei 6.385/76, art. 9º, V). Concretiza-se a outorga desse poder com a permissão do
legislador a que a CVM aplique aos autores dos referidos atos ilegais e das práticas não equitativas as
penalidades previstas no art. 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal (Lei 6.385/76, art. 9º, VI). O
caráter disciplinar dessas mesmas penalidades se realça, no texto da lei, por força da alusão aos outros dois
níveis ou esferas de responsabilidade que o direito admite: a civil e a penal. [...] [A]s sanções estabelecidas
pela Lei 6.385/1976 são de caráter disciplinar, razão pela qual a determinação legal de sua aplicação pela
CVM, por meio de procedimento administrativo, e independentemente de prévio controle judicial, induz e
confirma a existência de poder disciplinar, que incumbe à autarquia exercer”.
Indica Dubeux (A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do mercado de
capitais brasileiro cit., p. 90) sobre o aspecto judicante do processo administrativo no âmbito da CVM:
“Estamos a tratar do processo administrativo sancionador da CVM, o qual, uma vez instaurado, culminará
com o julgamento da entidade reguladora sobre a materialidade e a autoria do ilícito, assim como sobre a
eventual sanção legal cabível. [...] Esta é a razão pela qual trataremos o processo administrativo sancionador
da CVM como instrumento judicante, já que nesse particular, a atuação da entidade se confunde materialmente
com a atuação de qualquer órgão jurisdicional, a quem cabe, diante dos fatos postos à sua apreciação,
estabelecer, se for o caso, a sanção legal pertinente”.
A propósito, Sztajn (Regulação e o mercado de valores mobiliários. Revista de Direito Mercantil, Industrial,
Econômico e Financeiro, São Paulo, n. 135, p. 137, jul./set. 2004): “Não obstante sejam criação do direito,
mercados padecem de defeitos, as denominadas falhas de mercado. Condutas ou estruturas de organizações
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A atuação sancionadora da CVM não se restringe à repressão do infrator, mas
também promove o controle de irregularidades por um viés de educação e orientação do
mercado340. Nesse sentido, Santos, Osório e Wellisch341 indicam que, no contexto do arcabouço
punitivo estatal342, o regime jurídico sancionador do mercado de valores mobiliários
“transparece como um sistema repressivo e pedagógico, julgado necessário à prevenção e ao
combate a ilícitos”.
Outrossim, a atuação sancionadora é tradicionalmente relacionada à legitimação da
ordem jurídica, na medida em que o combate eficaz às irregularidades parece assinalar a
inevitabilidade das normas343. Dessa forma, a ação sancionadora eficaz é indutora de conduta
dos participantes do mercado344 ao sinalizar a fatalidade da sanção diante da inobservância das
regras legais.
Conforme aponta Pitta345, a dissuasão da “ocorrência de condutas indesejadas e
repreensíveis, aptas a turbar o funcionamento do mercado” e a prejudicar a sua confiabilidade,
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econômicas levam a falhas de mercado que precisam ser corrigidas para aproximá-las, no que concerne a
produção de efeitos, do modelo econômico do mercado de concorrência perfeita. [...] Se a idéia de que mercado
se constrói segundo a espécie e/ou tipo de relações jurídicas uniformemente repetidas entre participantes que,
por isso mesmo, perdem a individualidade, são analisados massificadamente, a regulação dos mercados
interessa a todos”. E completa a autora sobre a atuação das agências reguladoras (SZTAJN, Rachel. Regulação
e o mercado de valores mobiliários cit., p. 138): “Sobre o aparecimento do processo regulatório, costuma-se
associá-lo a falhas de mercado e, sob perspectiva funcionalista, no sentido de que a ação do Estado se destina
a corrigir essas imperfeições para atender ao interesse público (ou da sociedade)”.
Afirma Dubeux (A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do mercado
de capitais brasileiro cit., p. 89): “As penalidades administrativas, além de terem evidente caráter retributivo
contra os infratores, suscitam importantíssimo efeito educativo em relação aos demais agentes do mercado, na
medida em que são chamados a atuar legalmente, sob pena de reprimenda da entidade reguladora”.
SANTOS, Alexandre Pinheiros dos; OSÓRIO, Fábio Medina; WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de
capitais cit., p. 24-25.
Sobre arcabouço punitivo estatal explicam Santos, Osório e Wellisch (Mercado de capitais cit., p. 24): “O
arcabouço punitivo estatal é uma fórmula (e não é a única) de o Estado lidar com ilícitos”.
Assim aponta Guerreiro (Sobre o poder disciplinar da CVM cit., p. 77-78): “[O] respeito generalizado pela
ordem jurídica depende, modernamente, muito mais da convicção de sua legitimidade do que propriamente da
aceitação inconsciente ou coacta de seus comandos. [...] [A] lei só é respeitada em função da certeza de que
será inútil a ela resistir. Transplantada a observação para o campo do direito disciplinar, só se combaterá
eficazmente o espírito de desobediência na medida em que todos os destinatários das respectivas normas se
compenetrarem da inevitabilidade das sanções repressivas”.
A esse respeito, assinalam Santos, Osório e Wellisch (Mercado de capitais cit., p. 43): “Os principais efeitos
das sanções administrativas no mercado de capitais são as prevenções geral e especial, além da garantia de
vigência geral das normas jurídicas e da efetiva proteção aos bens jurídicos tutelados”.
PITTA, André Grünspun. Processo administrativo sancionador no mercado de valores mobiliários: o uso da
prova indiciária. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (Coord.). Processo
societário II. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 67-68.
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é o próprio objetivo da existência do arcabouço estatal, somente atingível diante de uma efetiva
resposta aos ilícitos no âmbito do mercado de valores mobiliários.
O termo de compromisso, entende-se, não deixa de configurar uma das respostas do
Estado a potenciais ilicitudes no âmbito do mercado de valores mobiliários, visto que se trata
de alternativa ao processo administrativo, concedida à CVM por lei. Assim, exceto no que diz
respeito ao caráter retributivo contra o infrator, inaplicável em vista da ausência de apreciação
da materialidade das práticas objeto do acordo, parece necessário que o emprego do termo de
compromisso atrele-se às demais finalidades da atuação sancionadora da autarquia.
A observância dos propósitos sancionadores também na aplicação do termo de
compromisso parece relevante para evitar que o acordo possa implicar, em qualquer aspecto,
condescendência com a irregularidade, o que, ao que parece, seria prejudicial à robustez do
sistema. Nesse sentido, ponderam Eizirik, Gaal, Parente e Henriques346 que “o Termo de
Compromisso não pode, em hipótese alguma, ser confundido com tolerância com o lícito”, mas
deve representar instrumento que permita à CVM “perseguir o interesse público de forma rápida
e eficaz”.
Dessa forma, embora o compromisso não deva ter caráter punitivo, em vista da
ausência da devida averiguação quanto à irregularidade, parece necessário que as condições do
acordo sejam adequadas para que o mecanismo mantenha-se atrativo ao compromitente, sem,
contudo, resultar em oportunidade de esquivamento ao infrator.
Nesse contexto, vale lembrar que a aplicação do termo de compromisso deve
considerar se o acordo é o meio mais apto para alcançar as finalidades da autarquia: sendo o
mecanismo alternativa que poderá ser empregada pela CVM em substituição ao processo
administrativo, cabe à autarquia sopesar os benefícios de cada opção e escolher aquela mais
adequada para atender aos objetivos da lei347.
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EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia e HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de
capitais cit., p. 357.
Ponderam Eizirik, Gaal, Parente e Henriques (Mercado de capitais cit., p. 356): “[C]omo a atividade
regulatória envolve uma ponderação entre custos e benefícios, caberá à CVM entre as distintas opções –
representadas por um lado, pela aplicação de penalidades decorrentes da atividade regulatória e, por outro,
pelo acordo configurado no Termo de Compromisso – privilegiar aquela que se revele mais benéfica ao
mercado e mais consentânea ao interesse público”. Também sobre a paridade dos mecanismos à disposição da
CVM para atuação sancionadora, indicam Santos e Wellisch (Enforcement e mecanismos de solução
alternativa de conflitos no mercado de capitais cit., p. 17): “Os meios alternativos de solução de litígios devem,
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Em última análise, a resolução de um processo administrativo por meio de termo de
compromisso, ao que tudo indica, deve atingir a finalidade instrumental da atuação
sancionadora da CVM (dissuasão de práticas indesejadas e de reincidências e a manutenção da
confiabilidade do sistema) de uma forma mais vantajosa (mais efetiva ou menos custosa) que o
processo administrativo tradicional.

como úteis ferramentas que são, ser considerados instrumentos de igual importância para a consecução das
finalidades públicas, inclusive porque o ordenamento jurídico pátrio não revela qualquer ordem de preferência
para a aplicação de sanções administrativas”.
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PARTE II:
PRAGMÁTICA DOS TERMOS DE COMPROMISSO: OS TERMOS DE
COMPROMISSO FIRMADOS PELA CVM ENTRE 2009 E 2014

4 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A ANÁLISE DESENVOLVIDA

Um dos principais desafios deste estudo é, sem dúvida, a determinação das origens
e dos critérios para coleta e sistematização de dados. Se em tempos de ampliação da
transparência e de pleno desenvolvimento das tecnologias digitais, por um lado, há relativa
facilidade em se acessar uma quantidade vultosa de informações, por outro, a diversidade de
fontes e a escassez de detalhes sobre as bases de divulgação e de organização dessas
informações representam um significante empecilho para a verificação e obtenção de dados
precisos.
A existência de um espaço digital oficial da CVM348, com plataformas específicas
para consultas a termos de compromisso349 e a processos administrativos350, certamente
ameniza essas dificuldades, além de ter se mostrado essencial para estabelecer as bases iniciais
deste trabalho, todavia não elimina por completo os obstáculos decorrentes da multiplicidade
de fontes e de lacunas informacionais351.
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Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/>. Acesso em: 15 de abr. de 2016.
Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/termos_compromisso/index.html>. Acesso em: 15 abr. 2016.
Disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/>. Acesso em: 15 abr. 2016.
Verificou-se, no desenvolver deste estudo, a ausência de certos documentos e informações sobre determinados
processos administrativos, bem como algumas incongruências de dados em diferentes fontes disponíveis na
página da CVM na rede mundial de computadores. Ao longo desta segunda parte do trabalho serão indicadas
as informações não identificadas e julgadas relevantes para as exposições pretendidas. Como consideração
inicial, vale sumarizar os seguintes impedimentos à obtenção de informações para fins desta pesquisa (não
incluídos os casos nos quais foi possível averiguar ou corrigir dados inconsistentes): (i) 23 dos 214 termos de
compromisso analisados (10,75%) têm por objeto processos administrativos não disponíveis para consulta na
Central de Sistemas da CVM; (ii) 17 dos 214 termos de compromisso analisados (7,94%) têm por objeto
processos administrativos disponíveis para consulta na seção “Processo Administrativo” da Central de
Sistemas da CVM, em que há informação reduzida sobre o processo, suas partes e andamentos; e (iii) 4 dos
214 termos de compromisso (1,87%) apresentam informações conflitantes em diferentes fontes (por exemplo,
difere o indicado na Central de Sistemas da CVM do indicado na decisão do Colegiado ou no parecer do
Comitê de Termos de Compromisso). Esclarece-se, ainda, que os termos de compromisso objeto deste trabalho
não têm os processos administrativos a eles atrelados nas bases do Sistema Eletrônico de Informações (SEI),
também utilizado pela CVM, de maneira que essa ferramenta de gestão não foi consultada para este estudo.

104

Assim, na delimitação das fontes das bases de dados e na determinação dos critérios
para as avaliações desenvolvidas nesta segunda parte do trabalho buscou-se optar por aqueles
que, julgou-se, poderiam melhor contribuir para a exposição consistente das informações e
resultados e para a mitigação de eventuais imprecisões. Com a intenção de proporcionar uma
melhor compreensão dos métodos empregados para se chegar aos resultados expostos no
capítulo seguinte, são apresentadas adiante, em sua generalidade, as principais bases
consideradas nas coletas e organização das informações.
Para desenvolvimento desta segunda etapa do trabalho, foram analisados os
instrumentos de termo de compromisso firmados pela CVM entre os anos de 2009 e 2014352,
as decisões do Colegiado e os pareceres da área técnica353 referentes à aceitação354 desses
termos de compromisso, conforme divulgados na página da CVM na rede mundial de
computadores355. Além disso, foram consultadas as informações sobre o andamento e as partes
dos processos administrativos atrelados356 a esses termos de compromisso, conforme
divulgadas na Central de Sistemas da CVM357. Em alguns casos específicos, foram
consideradas também informações constantes dos Relatórios Anuais da CVM dos anos de 2009
a 2014358-359.
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Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/termos_compromisso/index.html>. Acesso em: 15 abr. 2016.
No que se refere às decisões do Colegiado e manifestações da área técnica, foram examinados, quando
disponibilizados, os conteúdos relativos aos processos administrativos objeto dos termos de compromisso
constantes das atas das reuniões do Colegiado, dos votos dos membros do Colegiado e dos pareceres do Comitê
de Termo de Compromisso. Não foram consultados documentos produzidos pela PFE da CVM.
Ressalta-se que foram consultadas somente as decisões e manifestações divulgadas nas atas de que constam
as aprovações dos termos de compromisso, e relativas aos processos administrativos atrelados à aprovação do
termo de compromisso, conforme relacionados aos acordos na plataforma da CVM para divulgação de termos
de compromisso (disponível em: <http://www.cvm.gov.br/termos_compromisso/index.html>; acesso em: 15
abr. 2016). Ou seja, não foram examinadas: (i) informações sobre processos que eventualmente também sejam
relacionados aos termos de compromisso e que não tenham sido atrelados ao acordo na plataforma específica
da CVM, nem (ii) as decisões e manifestações eventualmente relacionadas ao acordo que não constem da ata
de reunião do Colegiado em que houve aprovação do compromisso, com exceção das informações avaliadas
e expressamente indicadas no item 5.5, relativas aos termos de compromisso para os quais se verificou rejeição
de proposta de compromisso anterior.
Disponíveis em: <http://www.cvm.gov.br/decisoes/index.html>. Acesso em: 15 abr. 2016.
Considerados, para tanto, os processos administrativos relacionados ao termo de compromisso na plataforma
digital da CVM para divulgação dos acordos (disponível em: <http://www.cvm.gov.br/termos_
compromisso/index.html>; acesso em: 15 abr. 2016).
Disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/>. Acesso em: 15 abr. 2016.
Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/relatorios/anual/rel_anual.html>.
Acesso em: 15 abr. 2016.
Constatou-se que, em regra, as seguintes informações relacionadas aos termos de compromisso foram
divulgadas nos Relatórios Anuais da CVM examinados: (i) número total de processos arquivados em razão da
celebração de termos de compromisso; (ii) número total de termos de compromisso aprovados pelo Colegiado
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Restringir as consultas às informações publicadas pela própria CVM em seu espaço
digital visou a proporcionar maior segurança quanto à veracidade dos dados. Ademais,
mostrou-se essa uma oportunidade de melhor dimensionar as informações que estão à
disposição de imediato ao público em geral, uma vez que as bases buscadas não se restringem
aos termos de compromisso propriamente ditos, mas possibilitam vislumbrar informações
comumente divulgadas em relação aos processos administrativos e seus andamentos360.
Optou-se pela análise dos termos de compromisso efetivamente firmados pela CVM
como forma de privilegiar a solidez e a precisão das informações que fundamentam esta
pesquisa, uma vez que é esse o critério de divulgação pela CVM dos termos de compromisso
em sua página na rede mundial de computadores361.
Assim, não são objeto do estudo os processos em que a solicitação de termo de
compromisso ou a proposta de termo de compromisso tenha sido rejeitada pelo Colegiado da
CVM, ou em que houve aprovação de proposta, mas não a efetiva celebração do acordo.
Não foram feitas averiguações relativas ao cumprimento dos acordos ou ao efetivo
arquivamento dos processos objeto dos termos de compromisso362. Dessa forma, em relação
aos termos de compromisso que integram a base desta pesquisa, não há distinção entre os que

360

361

362

da CVM; (iii) número total de proponentes dos termos de compromisso aprovados pelo Colegiado; e (iv) valor
arrecadado em função de termos de compromisso. A princípio, tencionou-se realizar comparações e
averiguações entre os dados levantados nesta pesquisa e os divulgados nos Relatórios Anuais da CVM, o que,
no desenvolver do trabalho, mostrou-se pouco viável. Tal impraticabilidade deu-se em vista das distinções
entre os critérios e propósitos que fundamentam a organização e exposição de dados neste trabalho e nos
Relatórios Anuais. De fato, os Relatórios Anuais têm por objetivo proporcionar uma visão geral da atuação da
autarquia e, por abranger diversos assuntos, não comportam aprofundamentos ou detalhamentos demasiados,
dificultando a depreensão de informações ou relações adicionais às expressamente indicadas. Todavia, foi
possível estabelecer algumas poucas relações, as quais, embora restritas a induções sobre aspectos limitados
dos termos de compromisso, são expostas no capítulo 5.
A esse respeito vale apontar que se verificou que os Sistemas da CVM para acompanhamento de processos
administrativos usualmente limitam as informações aos últimos andamentos registrados, não sendo possível,
por meio da consulta a esses Sistemas, sequenciar todos os andamentos do processo. Tal restrição parece
salientar-se na plataforma para consulta aos processos administrativos não sancionadores, em que um menor
número de informações é disponibilizado em relação às partes e aos andamentos do processo. Importa
ressaltar, ademais, que as consultas realizadas não compreenderam qualquer processo eletrônico com
informações no SEI.
Conforme consta da página da CVM na rede mundial de computadores, são divulgadas as informações
referentes aos “termos de compromisso aprovados pelo Colegiado e já celebrados entre o compromitente e a
CVM” (Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/termos_compromisso/index.html>. Acesso em: 15 abr.
2016).
Assinala-se que essas informações não são usualmente divulgadas nas fontes delimitadas para a pesquisa.
Dessa forma, com vistas a preservar as margens estabelecidas para o estudo, não se incluiu esse exame no
trabalho.
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têm por objeto processos administrativos arquivados e aqueles que têm por objeto processos
administrativos que eventualmente tenham sido retomados por inobservância do acordo.
Buscou-se, sempre que possível, preservar a literalidade das informações expostas
nas fontes consultadas. À luz da própria natureza e das características das decisões e
manifestações examinadas, no entanto, alguma interpretação foi inevitável a fim de conduzir as
observações e traduzir em dados expositivos globais os achados do trabalho363.
Outrossim, procurou-se isentar as avaliações de qualquer juízo sobre a correção ou
justeza das decisões. Dessa forma, não obstante se busque estabelecer relações entre os traços
observados nos acordos examinados e os pressupostos e finalidades avaliados na primeira parte
deste trabalho, não são feitas apreciações sobre a conformidade da aceitação dos termos de
compromisso avaliados às condições normativas e aos princípios do direito.
Tendo em vista o propósito de traçar um esboço geral dos termos de compromisso
aprovados, optou-se por realizar as análises “por acordo”364, isto é, centrando os exames e as
exposições no número de termos de compromisso em que foram observados os critérios objeto
da avaliação. Assim, exceto se de outro modo apontado, os resultados são referenciados na
quantidade de termos de compromisso que apresentam a característica perquirida. Eventuais
apontamentos relativos aos compromitentes ou aos processos administrativos objeto dos
acordos têm caráter complementar365.

363

364

365

É o caso das classificações dos assuntos dos termos de compromisso (item 5.2) e das obrigações assumidas
nos acordos (item 5.5), bem como das avaliações das justificativas apresentadas para a suspensão do processo
em relação a parcela das partes do processo (item 5.4), para a aceitação de nova proposta de termo de
compromisso depois de rejeitada proposta anterior (item 5.5) e para a aprovação do termo de compromisso
propriamente dito (item 5.7). Para essas avaliações, mostrou-se essencial a classificação em categorias que
viabilizassem a organização e a exposição proveitosa dos dados, o que exigiu algum grau de subjetividade na
interpretação e transposição das informações.
Vale mencionar que, durante o desenvolvimento do trabalho, foram feitas tentativas considerando outros
critérios, como a possibilidade de análises e organização dos dados por compromitente e por processo
administrativo (e não por termo de compromisso). Essas tentativas e experimentos foram importantes para
definição das estratégias de análise deste trabalho, contudo, constatou-se a impossibilidade de obter, por esses
meios e com as fontes de dados determinadas, resultados consistentes e expositivos.
Não obstante as análises e exposições dos dados “por termo de compromisso”, para fins de identificação de
casos em relação aos quais alguma distinção ou esclarecimento é necessária, é indicado o número do processo
administrativo atrelado do acordo.
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4.1

Elementos analisados
O estudo compreende os termos de compromisso firmados pela CVM no período de

6 anos, entre 2009 e 2014. Nesse intervalo, verificou-se, foram firmados 214 termos de
compromisso366.
A CVM divulga um total de 459 termos de compromisso assinados entre junho de
1998 e agosto de 2017367. Desse modo, os 214 termos de compromisso que integram o espaço
amostral deste estudo correspondem a 46,62%368 da totalidade dos acordos cuja assinatura foi
divulgada.
Ainda que o conjunto base das análises se distancie, em números globais, da
totalidade de termos de compromisso firmados pela CVM, acredita-se que representa amostra
relevante dos acordos firmados em período próximo ao atual, cujo estudo possibilita inferências
válidas sobre a utilização do mecanismo no âmbito do mercado de valores mobiliários.
Buscou-se, na determinação dos elementos analisados, considerar as informações
que permitissem a caracterização do termo de compromisso em sua generalidade.
As análises iniciais, referentes ao número de termos de compromisso firmados e aos
assuntos dos termos de compromisso369, não são diretamente relacionadas à funcionalidade do
mecanismo, mas, entende-se, contribuem para delinear o perfil universal do acordo e melhor
dimensionar sua aplicação no âmbito do mercado de valores mobiliários. Nas avaliações que as

366

367

368
369

Termos de compromisso firmados entre 20 de fevereiro de 2009 e 8 de setembro de 2014, conforme listados
na
página
da
CVM
na
rede
mundial
de
computadores.
Disponível
em:
<http://www.cvm.gov.br/termos_compromisso/index.html>. Acesso em: 15 abr. 2016. A lista dos termos de
compromisso objeto deste estudo consta do Apêndice A.
Até a finalização deste trabalho, conforme informações constantes da plataforma digital da CVM para
divulgação
de
termos
de
compromisso
(Disponível
em:
<http://www.cvm.gov.br/termos_compromisso/index.html>. Acesso em: 3 jan. 2018).
Quando necessário, os percentuais e médias indicados neste trabalho foram arredondados.
Vale mencionar que, nas tentativas realizadas no curso da pesquisa, buscou-se também identificar a posição
dos compromitentes dos termos de compromisso, tendo por base, para fins de classificação, as categorias
utilizadas pela CVM para classificar os inspecionados no Relatório Anual de 2014. Não se mostrou possível,
contudo, obter resultados satisfatórios em relação a esta análise, uma vez que se averiguou que 343 dos 408
compromitentes (84,07%) não poderiam ser enquadrados em qualquer das categorias específicas. Interessante
indicar que o estudo de Prado e Vilela (Indenização de investidores por termo de compromisso cit., p. 831 e
ss.), centrado em termos de compromisso que estabeleceram obrigação de ressarcimento de terceiros, traz uma
descrição quantitativa de compromitentes e dos beneficiários das reparações nos instrumentos objeto daquele
trabalho.
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seguem, nos itens 5.3 a 5.7, buscou-se avaliar aspectos do mecanismo que pudessem ser
relacionados à sua utilidade como ferramenta para atuação sancionadora da CVM.
Pelo fato de um dos propósitos deste trabalho ser contribuir para identificação de
possibilidades de aprimoramento do termo de compromisso e de sua utilização, nos exames em
que se entendeu pertinente, buscou-se desenvolver teorias sobre possíveis fatores que teriam
influência nas constatações observadas. Nessas análises, ressalta-se, procurou-se pôr em foco
os aspectos conhecidos do termo de compromisso e dos procedimentos usuais de celebração do
acordo370, não sendo consideradas, assim, eventuais peculiaridades de casos ou de momentos
específicos, inclusive os relacionados à organização e estrutura da CVM. Não se pretende
apresentar, portanto, uma verificação exaustiva das características e elementos influenciadores
da aplicação do termo de compromisso, mas estabelecer linhas que propiciem eventuais estudos
e aprofundamentos posteriores sobre o instituto e seu emprego.

370

Os procedimentos para a celebração do termo de compromisso são tratados no item 3.3.2.
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5 PERFIL DOS TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS PELA CVM
ENTRE 2009 E 2014

As análises a seguir procuram transpor em dados globais elementos que possibilitem
delinear algumas características dos termos de compromisso firmados pela CVM. Com o fim
de condensar os resultados e apresenta-los em panorama acessível, sempre que viável, indicouse em tabelas e gráficos371 as informações averiguadas. Indicam-se, no desenvolvimento dos
exames, os principais critérios considerados, bem como as eventuais lacunas defrontadas no
decorrer da pesquisa.
Quando possível, buscou-se avaliar os estudos empíricos da prática do acordo à luz
das previsões normativas, avaliadas na primeira parte deste trabalho, e fazer inferenciais sobre
oportunidades de aperfeiçoamento da prática do acordo pela identificação dos elementos com
potencial de afetar a efetividade do mecanismo. Essas análises, vale destacar, não têm caráter
conclusivo, já que não compreendem todos os elementos que afetam o exercício do poder
sancionador no âmbito do mercado de valores mobiliários, mas visam a iniciar perquirições que
permitam entendimento mais técnico do termo de compromisso.

5.1

Número de termos de compromisso assinados
As verificações iniciais tratam dos números de termos de compromisso firmados no

âmbito da CVM ao longo dos anos considerados para a pesquisa, a fim de propiciar panorama
da distribuição dos acordos efetivados nesse período. A Tabela 1 a seguir indica os termos de
compromisso firmados a cada ano, entre 2009 e 2014.

371

A autora contou com o auxílio de Renato Vilela na definição das fórmulas utilizadas para elaboração das
tabelas e gráficos deste trabalho.
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Tabela 1 – Número de termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Ano de assinatura

Termos assinados

2009

40

2010

40

2011

32

2012

30

2013

36

2014

36

Total

214

Fonte: Tabela elaborada pela autora

Percebe-se relativa estabilidade no número de acordos celebrados ano a ano, sendo
a variação mais acentuada observada entre os anos de 2009 e 2010, em que foram firmados 40
acordos em cada ano, e o ano de 2012, em que foram firmados 30 compromissos. As variações
nos números de termos de compromisso firmados em cada ano podem ser mais bem
visualizadas na Figura 1 a seguir.

Figura 1 – Número de termos de compromisso firmados no âmbito da
CVM entre 2009 e 2014
45
40

40

40

35

32

30

36

36

2013

2014

30

25
20
15
10
5
0
2009

2010

2011

2012

Fonte: Gráfico elaborado pela autora

Nota-se que há casos em que as partes de um mesmo processo administrativo firmam
instrumentos de termos de compromisso separados, de maneira que um mesmo processo
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administrativo poderá originar mais de um termo de compromisso372. Assim, as variações nas
quantidades de termos assinados a cada ano podem se dar também em razão da celebração de
acordos em conjunto ou em separado pelas partes compromitentes de um mesmo processo
administrativo. Pelo mesmo motivo, e também tendo em vista que há casos em que somente
algumas das partes do processo firmam acordo373, os números de termos de compromisso
assinados não refletem os números de processos administrativos suspensos em vista da
celebração de acordo com a autarquia.
No mesmo período (2009 a 2014), a CVM indica, nos respectivos Relatórios Anuais, a
aprovação de um total de 302 termos de compromisso, conforme indicado na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Número de termos de compromisso aprovados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Ano de aprovação

Termos aprovados

2009

71

2010

57

2011

45

2012

44

2013

46

2014

39

Total

302

Fonte: Tabela elaborada pela autora

Nota-se que em todos os anos um número maior de termos de compromisso aprovados que
de termos de compromisso firmados, conforme se pode observar na Figura 2 a seguir.

372

373

É o caso, por exemplo, dos Processos 01/2012/RJ2013/8159, RJ2012/12961, RJ2012/11199/RJ2013/6059,
RJ2013/5638, RJ2013/2270, RJ2012/7132, RJ2011/8755, RJ2011/10840, RJ2010/9941, 12/2009,
SP2010/0135,
RJ2010/11519,
RJ2010/1144,
15/2008/RJ2010/9547,
14/2006/RJ2009/8196,
16/2005/RJ2009/5519, 19/2006/RJ2009/5351, 09/2008, 07/2008, 06/2008, RJ2008/10437, RJ2008/4369.
A continuidade dos processos administrativos objeto dos termos de compromisso analisados neste trabalho em
razão da existência de outras partes é tratada no item 5.4.
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Figura 2 - Número de termos de compromisso aprovados e número de
termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e
2014
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora

É certo que a assinatura dos termos de compromisso não segue instantaneamente a
aprovação do Colegiado, em vista das providências necessárias para viabilizar a formalização
do acordo. Desse modo, considerando-se o tempo necessário para oficialização, parece razoável
assumir que nem todos os termos de compromisso serão firmados no mesmo ano de sua
aprovação374, o que poderia ser uma das causas das diferenças entre os números de acordos
aprovados e assinados a cada ano.
Contudo, o fato de em todos os anos analisados a quantidade de termos aprovados
superar em proporção considerável375 aquela de termos firmados leva a crer que essa hipótese
não é a razão isolada para as disparidades entre os números de compromissos aprovados e
assinados. Parece possível conjecturar que parcela da diferença decorre da não oficialização de
todos os termos de compromisso aprovados pelo Colegiado. Considerando-se que as vantagens
do mecanismo decorrem da efetiva resolução do processo administrativo, a averiguação dos
motivos que levam à interrupção da formalização de acordo já aprovado pelo Colegiado, para

374

375

Dos 214 termos de compromisso objeto desta pesquisa, 64 (29,91%) foram firmados em ano diferente do ano
de aprovação pelo Colegiado.
Em cada ano, o número de compromissos aprovados superou o número de acordos firmados na seguinte
proporção: (i) 2009: 77,50%; (ii) 2010: 42,50%; (iii) 2011: 40,63%; (iv) 2012: 46,67%; (v) 2013: 27,78%; (vi)
2014: 8,33%. Nos valores totais, o número de termos de compromisso aprovados (302) superou em 41,12% o
número de termos de compromisso firmados (214).
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que possam ser mitigados, pode contribuir para aprimorar a eficiência do termo de
compromisso.

5.2

Assuntos dos termos de compromisso
Na avaliação dos assuntos dos termos de compromisso, adotou-se para a

classificação as categorias indicadas no Relatório Anual da CVM de 2014 para especificar os
julgamentos realizados pelo Colegiado376. Na Tabela 3 a seguir são expostos os assuntos
identificados como objeto dos termos de compromisso analisados.

Tabela 3 – Assuntos dos termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Nº de
Assunto
termos*
Divulgação de fato relevante e comunicação da aquisição de participação relevante
56
Desvio de poder/dever de diligência/dever de lealdade/dever de sigilo

31

Informações periódicas

29

Administração de carteira e de fundos de investimentos

22

Insider trading
Criação de condições artificiais de demanda/manipulação de preços/operações
fraudulentas/práticas não equitativas
Assembleias gerais

21

Auditoria

8

Conflito de interesses/abuso do direito de voto/abuso de poder de acionista controlador

3

Outros

45

14
12

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Há termos de compromisso com mais de um assunto (24 casos), em razão do que não há correspondência entre
o total dos números indicados e dos termos de compromisso analisados.

O assunto predominante é “divulgação de fato relevante e comunicação da aquisição
de participação relevante”, tendo sido tratado em 56 termos de compromisso. Também se
destacam, abordados em mais de 20 casos, os assuntos “desvio de poder/ dever de
diligência/ dever de lealdade/ dever de sigilo” (31 casos), “informações periódicas” (29 casos),
“administração de carteira e de fundos de investimentos” (22 casos) e “insider trading” (21
casos).

376

Esclarece-se que somente as categorias foram aproveitadas para a organização desta avaliação dos termos de
compromisso, e não o método classificatório utilizado pela CVM, o qual não é evidenciado nos materiais
consultados para este trabalho.
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Os assuntos com menor número de ocorrências, por sua vez, foram “criação de
condições artificiais de demanda/ manipulação de preços/ operações fraudulentas/ práticas não
equitativas” (14 casos), “assembleias gerais” (12 casos), “auditoria” (8 casos) e, o assunto
menos abordado, “conflito de interesses/ abuso do direito de voto/ abuso de poder de acionista
controlador” (3 casos).
Em 45 termos de compromisso, os assuntos objeto não se enquadraram em qualquer
das categorias determinadas (“outros”).
Importa observar que um mesmo fato poderá ter classificação diferente em casos
distintos, a depender da posição do compromitente e sua participação na conduta. Também vale
notar que um mesmo termo de compromisso pode ter mais de um assunto, uma vez que um
mesmo acordo pode ser celebrado por uma multiplicidade de compromitentes, e ter por objeto
mais de uma conduta, ainda que atribuídas a um mesmo compromitente.

5.3

Duração dos trâmites de celebração do termo de compromisso
Propiciar celeridade é um dos propósitos e fundamentos da utilização do termo de

compromisso pela CVM377. Assim, parece pertinente avaliar e buscar demarcar o tempo
usualmente decorrido nos procedimentos para celebração do termo de compromisso378.
Propôs-se avaliar a média do tempo decorrido nos seguintes casos: (i) tempo
decorrido entre a abertura do processo379 e a apresentação da proposta do termo de
compromisso380; (ii) tempo decorrido entre a apresentação da proposta de termo de

377
378

379

380

As finalidades do termo de compromisso são abordadas no item 3.3.4.
Reconhece-se que, para um exame satisfatório quanto à eficiência do termo de compromisso em relação à
celeridade seriam essenciais avaliações e comparações adicionais que possibilitassem paralelos entre a duração
dos trâmites dos processos administrativos tradicionais e a duração dos trâmites dos processos administrativos
suspensos mediante celebração de termo de compromisso. Em que pese tal constatação, entende-se que o
levantamento e organização de informações sobre a duração dos procedimentos para celebração do termo de
compromisso é válido na medida em que proporciona melhor entendimento das características do mecanismo,
além de facilitar eventuais averiguações futuras, inclusive comparativas, que pretendam avaliar esse aspecto
do acordo.
Considerou-se “data de abertura do processo” a data assim divulgada na Central de Sistemas da CVM
(disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/>; acesso em: 15 abr. 2016).
Considerou-se “data de apresentação da proposta de termo de compromisso” a data assim divulgada na Central
de Sistemas da CVM (disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/>; acesso em: 15 abr. 2016) ou nas decisões
do
Colegiado
e
manifestações
da
área
técnica
da
CVM
(disponível
em:
<http://www.cvm.gov.br/decisoes/index.html>; acesso em: 15 abr. 2016). Nas hipóteses em se verificou a
divulgação de datas diferentes para “solicitação de termo de compromisso” e “apresentação de proposta de
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compromisso e a aprovação do acordo pelo Colegiado381; (iii) tempo decorrido entre a
aprovação do termo de compromisso pelo Colegiado e a assinatura do acordo382; (iv) tempo
decorrido entre a abertura do processo e a aprovação do termo de compromisso pelo Colegiado;
e (v) tempo decorrido entre a abertura do processo e a assinatura do termo de compromisso.
Antes de apresentar os resultados encontrados, importa esclarecer que as análises
relativas à duração dos trâmites para celebração do termo de compromisso foram
desfavorecidas por lacunas informacionais, já que não foi possível averiguar os dados precisos
em todos os casos objeto do estudo. Desse modo, os achados relativos aos tempos médios
apresentados a seguir não consideram os termos de compromisso para os quais não foi possível
verificar alguma das informações necessárias à obtenção do resultado383. A Tabela 4 a seguir
indica o número dos termos de compromisso considerados para cada uma das análises
realizadas.

381

382

383

termo de compromisso”, considerou-se a data indicada como da apresentação de proposta de termo de
compromisso. Nas hipóteses em que somente foi divulgada data de “solicitação de termo de compromisso”,
essa data foi considerada. Com o fim de manter a coerência em relação ao objeto do estudo, qual seja, os
termos de compromisso efetivamente firmados pela CVM, quando verificado que mais de uma proposta de
termo de compromisso foi apresentada (os casos em que se verificou proposta anterior rejeitada são abordados
no item 5.5), considerou-se a data da apresentação da proposta aprovada pelo Colegiado e firmada pela CVM.
Foram consideradas novas propostas aquelas apresentadas por um mesmo compromitente após a rejeição de
termo de compromisso em reunião do Colegiado. Desse modo, não foram consideras novas propostas aquelas
alteradas e ajustadas nas tratativas com o Comitê de Termo de Compromisso previamente à reunião do
Colegiado que deliberou pela aceitação do acordo. Para um caso específico (Processo RJ2013/5066), em que
os compromitentes de um mesmo acordo apresentaram propostas em datas distintas, considerou-se como data
de apresentação da proposta a mais antiga.
Considerou-se “data de aprovação do termo de compromisso” a data assim divulgada na plataforma da CVM
para
consultas
de
termos
de
compromisso
(disponível
em:
<http://www.cvm.gov.br/termos_compromisso/index.html>; acesso em: 15 abr. 2016), exceto em 8 casos, em
que se verificou incorreção das datas divulgadas nessa página eletrônica, e para os quais foram consideradas
as datas de aprovação indicadas nos instrumentos dos respectivos termos de compromisso (Processos
02/2010/RJ2012/4588; RJ2011/7384; RJ2011/9734; 15/2008/RJ2010/9547; RJ2006/4422/RJ2010/17584;
RJ2007/11415; RJ2009/3049; 21/2005).
Considerou-se “data de assinatura do termo de compromisso” a data assim divulgada na plataforma da CVM
para
consultas
de
termos
de
compromisso
(disponível
em:
<http://www.cvm.gov.br/termos_compromisso/index.html>; acesso em: 15 abr. 2016), exceto em 1 caso, em
que se verificou incorreção da data divulgada nessa página eletrônica, e para o qual foi considerada a data de
assinatura indicada no instrumento de termo de compromisso (Processo RJ2009/6713). Em um caso (Processo
16/2006/RJ2010/17781) foi verificada a assinatura de termo aditivo ao compromisso; para esse evento, foi
considerada “data de assinatura” aquela em que se assinou o aditivo.
Verificou-se, nas fontes consultadas, que não foram divulgadas ou foram divulgadas com alguma
inconsistência (informações diferentes em fontes distintas) as seguintes informações: (i) em relação a 25
termos de compromisso (12%), não foi possível verificar a data de abertura do processo; (ii) em relação a 130
termos de compromisso (61%), não foi possível verificar a data de apresentação da proposta de termo de
compromisso; e (iii) em relação a 11 termos de compromisso (5%), não foi possível verificar nem a data de
abertura do processo nem a data de apresentação do termo de compromisso (esses casos não foram
desconsiderados nas indicações anteriores).
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Tabela 4 – Termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014 para os quais foi possível
verificar a duração dos trâmites para celebração do acordo*

Ano de
assinatura

Análise do
Análise do
Análise do
Análise do
Análise do
tempo decorrido
tempo decorrido tempo decorrido
tempo decorrido tempo decorrido
entre abertura
entre abertura
entre abertura
entre proposta e entre aprovação
do processo e
do processo e
do processo e
aprovação do
e assinatura do
proposta do
aprovação do
assinatura do
termo de
termo de
termo de
termo de
termo de
compromisso
compromisso
compromisso
compromisso
compromisso

2009

7

9

40

36

36

2010

3

4

40

38

38

2011

1

4

32

27

27

2012

16

18

30

27

27

2013

17

21

36

30

30

2014

26

28

36

31

31

Total

70

84

214

189

189

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Número de termos de compromisso em relação aos quais foi possível averiguar as informações necessárias às
respectivas análises

Portanto, os achados a seguir expostos tiveram as seguintes bases: (i) nas avaliações
do tempo decorrido entre a abertura do processo e a apresentação da proposta do termo de
compromisso foram considerados 70 casos (33% dos termos de compromisso analisados); (ii)
nas avaliações do tempo decorrido entre a apresentação da proposta de termo de compromisso
e a aprovação do acordo pelo Colegiado foram considerados 84 casos (39% dos termos de
compromisso analisados); (iii) nas avaliações do tempo decorrido entre a aprovação do termo
de compromisso pelo Colegiado e a assinatura do acordo foram considerados 214 casos (100%
dos termos de compromisso analisados); (iv) nas avaliações do tempo decorrido entre a abertura
do processo e a aprovação do acordo pelo Colegiado foram considerados 189 casos (88% dos
termos de compromisso analisados); e (v) nas avaliações do tempo decorrido entre a abertura
do processo e a assinatura do acordo foram considerados 189 casos (88% dos termos de
compromisso analisados)384.

384

Reconhece-se que as parcelas dos termos de compromisso em relação às quais foi possível aferir dados para
determinar a média do tempo decorrido entre a abertura do processo e a apresentação da proposta do termo de
compromisso e a média do tempo decorrido entre a apresentação da proposta de termo de compromisso e a
aprovação do acordo pelo Colegiado são aquém do ideal para possibilitar inferências sólidas sobre a
generalidade dos termos de compromisso. Não obstante os resultados basearem-se em fração menos
representativa do espaço amostral, optou-se por sua exposição em razão da aparente inovação da indicação de
tais dados.
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5.3.1 Tempo médio decorrido entre a abertura do processo e a apresentação da proposta de
termo de compromisso
Contemplando os termos de compromisso para os quais foi possível averiguar as
informações necessárias, apurou-se as médias, em dias corridos, do tempo entre a abertura do
processo e a apresentação da proposta de termo de compromisso, expostas por ano na Tabela 5
a seguir.

Tabela 5 – Média do tempo decorrido entre a abertura do processo e a apresentação da proposta dos
termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Ano de assinatura

Nº de termos
objeto da análise*

Média do tempo decorrido entre a abertura do processo
e a apresentação da proposta de termo de compromisso
(dias corridos)

2009

7

301,57

2010

3

901,33

2011

1

60,00

2012

16

358,94

2013

17

238,59

2014

26

249,92

Total

70

302,46

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Termos de compromisso em relação aos quais foi possível averiguar as informações necessárias à análise

Verifica-se que, em média, entre a abertura do processo e a apresentação de proposta
de termo de compromisso, decorrem 302,46 dias (aproximadamente 10 meses385).
Desconsiderado o ano de 2011, para o qual foi possível a verificação do tempo
decorrido em relação a um único caso, nota-se a menor média no ano de 2013, em que se apurou
238,59 dias (aproximadamente 7,9 meses) até a apresentação de proposta de termo de
compromisso. A maior média foi observada no ano de 2010, em que se verificou 901,33 dias
(aproximadamente 2,5 anos) até a apresentação da proposta de termo de compromisso.
Diversos são os fatores que podem influenciar o tempo para a apresentação da
proposta de termo de compromisso. De acordo com as determinações normativas, o interessado

385

Para os cômputos deste trabalho, considerou-se um mês de 30 dias e um ano de 365 dias.
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poderá pleitear a suspensão do processo administrativo até o término do prazo para
apresentação da defesa, podendo a proposta escrita ser submetida depois disso, em até 30 dias
após a apresentação da resposta às acusações386. Assim, a duração dos procedimentos387
realizados pela autarquia até a intimação do investigado ou acusado poderia afetar o tempo para
a proposta de termo de compromisso. Também os incentivos e inclinações pessoais do
compromitente, entende-se, poderiam influir no momento da apresentação da proposta, na
medida em que é prerrogativa do administrado pleitear a celebração do acordo e, por
conseguinte, decidir o momento de sua manifestação nesse sentido, observado o prazo
normativo.
Parece razoável deduzir que, em regra, os andamentos do processo administrativo
até a intimação do investigado ou acusado para apresentação de defesa não deveriam ser
indevidamente protelados em razão da solicitação de acordo para suspensão do processo, se
realizada dentro do prazo normativo, já que se tratam de andamentos ordinários, antecipados
na legislação388.
Nesse contexto, vislumbram-se dois fatores alheios ao curso ordinário dos
procedimentos que poderiam delongar o tempo entre a abertura do processo e a apresentação
da proposta do termo de compromisso: a apresentação de proposta fora do prazo normativo e a
apresentação de uma nova proposta de termo de compromisso, pelo mesmo administrado,
depois da rejeição de uma proposta anterior.
A apresentação intempestiva de proposta de termo de compromisso, naturalmente,
postergará os andamentos do processo administrativo, demandando deliberação específica do
Colegiado quanto à sua admissibilidade389. Outrossim, a apresentação de nova proposta de

386

387

388

389

Artigo 7º, §§ 1º e 2º, da Deliberação CVM 390/2001. Os procedimentos para celebração do termo de
compromisso são tratados no item 3.3.3.
Esclarece-se que não foi identificado o critério para estabelecimento da data de abertura do processo divulgada
na Central de Sistemas da CVM. Assim, não foi possível verificar quais fases do processo administrativo
estariam incluídas no período considerado. Além disso, não foi possível estimar o tempo para a conclusão dos
procedimentos anteriores à intimação do acusado, uma vez que as regras normativas autorizam a prorrogação
por tempo indeterminado do inquérito administrativo (nos termos do artigo 4º da Deliberação CVM 538/2008,
que possibilita que o inquérito administrativo seja prorrogado por período que se entenda adequado para
conclusão das investigações).
Tal consideração, naturalmente, não leva em conta a solicitação do termo de compromisso com fins meramente
protelatórios, que, ao que tudo indica, por se tratar de emprego impróprio do mecanismo, representará prejuízo
à eficiência processual, independentemente da fase em que for apresentada.
Artigo 7º, § 4º, da Deliberação CVM 390/2001. Os procedimentos para celebração do termo de compromisso
são tratados no item 3.3.3.
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termo de compromisso, ao menos em tese, requer a repetição dos trâmites já conduzidos em
relação à proposta rejeitada.
Assim, parece que poderiam beneficiar a identificação de oportunidades para o
aprimoramento da celeridade e economia processual na aplicação do termo de compromisso
verificações quanto à observância dos prazos para apresentação de propostas de termo de
compromisso (e dos motivos que justificam a apreciação de propostas intempestivas)390, e
quanto à aceitação de novas propostas de termo de compromisso após a rejeição de pleito no
mesmo sentido391.

5.3.2 Tempo médio decorrido entre a apresentação da proposta de termo de compromisso e
a aprovação do acordo pelo Colegiado
Com base nas informações relativas aos termos de compromisso para os quais foi
possível apurar os dados necessários, computou-se as médias do tempo decorrido entre a
apresentação da proposta de termo de compromisso e a aprovação do acordo pelo Colegiado,
conforme apresentas, em dias corridos e ano a ano, na Tabela 6 a seguir.

Tabela 6 – Média do tempo decorrido entre a apresentação da proposta e a aprovação pelo Colegiado
dos termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Ano de
assinatura

Nº de termos objeto
da análise*

Média do tempo decorrido entre a apresentação da
proposta de termo de compromisso e a aprovação do
acordo pelo Colegiado (dias corridos)

2009

9

66,67

2010

4

46,00

2011

4

107,50

2012

18

138,33

2013

21

193,43

2014

28

184,54

Total

84

153,96

Fonte: Tabela elaborada pela autora
*Termos de compromisso em relação aos quais foi possível averiguar as informações necessárias à análise

390

391

Intencionou-se, no início desta pesquisa, verificar o momento da apresentação da proposta dos termos de
compromisso avaliados, a fim de identificar sua conformidade e as motivações para apreciação de eventuais
propostas apresentadas fora do prazo normativo. Entretanto, constatou-se a impossibilidade de averiguar com
segurança, nas fontes determinadas para o trabalho, informações sobre prazo e tempestividade das propostas,
uma vez que são pouco comuns indicações sobre esse aspecto do acordo nos materiais consultados.
As análises sobre a existência de propostas anteriores rejeitadas para os termos de compromisso analisados
constam do item 5.5.
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A média geral do tempo para a aprovação do acordo pelo Colegiado, após a
apresentação da proposta de termo de compromisso, é de 153,96 dias (aproximadamente 5,1
meses), sendo a maior média verificada em 2013, em que se apurou a duração de 193,43 dias
(aproximadamente 6,4 meses), e a menor em 2010, em que se verificou a duração de 46 dias
(aproximadamente 1,5 mês).
Parece válido inferir que um dos fatores com maior potencial de variação e, portanto,
mais propenso a afetar o espaço de tempo entre a apresentação da proposta e a deliberação do
Colegiado é a duração das eventuais negociações das condições do compromisso entre o
proponente e a autarquia392.
A Deliberação CVM 390/2001 estabelece um prazo de 180 dias para a conclusão das
negociações entre o Comitê de Termo de Compromisso e o proponente393. Referido prazo, notese, decorre das alterações introduzidas pela Deliberação CVM 759/2016, sendo que a redação
anterior determinava o prazo de 60 dias para a conclusão das tratativas394.
As médias apuradas não superam (anos 2009 a 2012) ou pouco superam (anos de
2013 e 2014) a duração de 180 dias. Tendo em vista que, além das negociações propriamente
ditas, em princípio, tal período compreende também a ocorrência de outros trâmites e
formalidades procedimentais395, inclusive o eventual aditamento da proposta pelo
proponente396 e a elaboração do parecer pelo Comitê de Termo de Compromisso397, parece
razoável inferir que os dados obtidos indicam a conclusão das negociações dentro dos 180 dias
atualmente previstos.

392

393
394

395
396

397

A possibilidade de o Colegiado solicitar a adoção de novas providências de instrução processual antes de
deliberar sobre o compromisso (artigo 9º, parágrafo único, da Deliberação CVM 390/2001) também parece
ser um fator com potencial de influir no tempo para a decisão sobre o acordo. Todavia, esse aspecto não foi
considerado nestes exames, uma vez que a previsão normativa que autoriza essa condição foi introduzida pela
Deliberação CVM 759/2016 e, portanto, não estava vigente à época da deliberação sobre os termos de
compromisso avaliados.
Artigo 8º, § 5º, da Deliberação CVM 390/2001.
A regulamentação do termo de compromisso e as principais evoluções da regra normativa são tratadas no item
3.2.2.
Os procedimentos para celebração de termo de compromisso são tratados no item 3.3.2.
O prazo para o proponente aditar a proposta de termo de compromisso após as negociações é determinado pelo
Comitê de Termo de Compromisso, de acordo com o artigo 8º, § 5º, da Deliberação CVM 390/2001.
O prazo para elaboração do parecer do Comitê de Termo de Compromisso, de acordo com o artigo 8º, §§ 3º e
6º, da Deliberação CVM 390/2001, é de 30 dias após a apresentação do parecer da PFE ou, quando houver
tratativas, após a conclusão da negociação ou apresentação do aditamento à proposta inicial.
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No entanto, como se viu, o prazo de 180 dias só passou a viger em 2016, de forma
que à época dos termos de compromisso analisados, valia o prazo de 60 dias para as
negociações. Exceto no ano de 2010, em que média apurada é inferior a 60 dias, e no ano de
2009, em que a média apurada pouco supera o prazo de 60 dias, verifica-se que o tempo médio
decorrido entre a apresentação da proposta e a deliberação do Colegiado excede, em valores
absolutos, de forma considerável o período de 60 dias.
A Figura 3 a seguir permite uma melhor visualização das médias de tempo
averiguadas em relação aos períodos de 60 e 180 dias.

Figura 3 - Média do tempo decorrido entre a apresentação da proposta e a
aprovação pelo Colegiados dos termos de compromisso firmados no âmbito da
CVM entre 2009 e 2014 (dias corridos)
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora

Em razão da impossibilidade de verificar, no contexto deste estudo, os demais
procedimentos compreendidos no período avaliado e suas durações, não parece viável fazer
inferências sobre a observância do prazo de 60 dias, vigente à época, para a conclusão das
tratativas entre o proponente e o Comitê de Termo de Compromisso. Contudo, parece pertinente
concluir que a alteração introduzida pela Deliberação CVM 759/2016 para alongar o prazo para
as negociações coaduna as regras normativas com a praxe dos procedimentos realizados.
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5.3.3 Tempo médio decorrido entre a aprovação do termo de compromisso pelo Colegiado e
a assinatura do acordo
A Tabela 7 a seguir indica as médias averiguadas para o tempo decorrido entre a
aprovação do termo de compromisso pelo Colegiado e a assinatura do acordo, indicadas ano a
ano e em dias corridos.

Tabela 7 – Média do tempo decorrido entre a aprovação pelo Colegiado e a assinatura dos termos
de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Ano de
assinatura

Nº de termos
objeto da
análise

Média do tempo decorrido entre a aprovação pelo
Colegiado e a assinatura do termo de compromisso
(dias corridos)

2009

40

62,05

2010

40

59,58

2011

32

66,56

2012

30

87,23

2013

36

75,31

2014

36

105,11

Total

214

75,27

Fonte: Tabela elaborada pela autora

Observa-se que, em média, decorrem 75,27 dias (aproximadamente 2,5 meses) entre
a aprovação do termo de compromisso e sua assinatura. Constatou-se no ano de 2014 o tempo
médio mais elevado, de 105,11 dias (aproximadamente 3,5 meses), e no ano de 2010 a menor
média, de 59,58 dias (aproximadamente 1,9 mês).
Ao que parece, o tempo decorrido até a assinatura do acordo de termo de
compromisso seria potencialmente afetado pela duração dos procedimentos para a formalização
do acordo e pela disponibilidade das partes (representantes da CVM e compromitentes) para
firmar o documento.
Nota-se um aumento das médias do tempo decorrido até a assinatura do acordo,
embora o número de compromissos firmados tenha diminuído em comparação com os anos em
que as médias mais baixas são observadas (2010 e 2009), o que pode indicar que os
procedimentos para oficialização do acordo têm se tornado menos ágeis.

123

5.3.4 Tempo médio decorrido entre a abertura do processo e a aprovação do acordo pelo
Colegiado
Verificaram-se, em relação aos termos de compromisso para os quais foi possível
apurar as informações necessárias, as médias do tempo decorrido entre a abertura do processo
e a deliberação do Colegiado que aprovou o acordo. A Tabela 8 a seguir expõe os resultados
obtidos, ano a ano, em dias corridos.

Tabela 8 – Média do tempo decorrido entre a abertura do processo e a aprovação pelo Colegiado dos
termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Ano de assinatura

Nº de termos
objeto da análise*

Média do tempo decorrido entre a abertura do processo
e a aprovação do termo de compromisso pelo Colegiado
(dias corridos)

2009

36

406,61

2010

38

718,37

2011

27

535,22

2012

27

583,52

2013

30

548,17

2014

31

444,13

Total

189

541,56

Fonte: Tabela elaborada pela autora
*Termos de compromisso em relação aos quais foi possível averiguar as informações necessárias à análise

A média geral observada do tempo decorrido entre a abertura do processo e a
aprovação do termo de compromisso pelo Colegiado é de 541,56 dias (aproximadamente 1,5
ano). Verifica-se a duração média mais extensa no ano de 2010, de 718,37 dias
(aproximadamente 1,9 ano), e a duração média mais curta em 2009, de 406,61 dias
(aproximadamente 1,1 ano).
As avaliações anteriormente expostas tratam de dois espaços de tempo
compreendidos no período ora examinado como um todo (da abertura do processo até a decisão
do Colegiado sobre a proposta): (i) tempo decorrido entre a abertura do processo e a
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apresentação da proposta de termo de compromisso398; e (ii) tempo decorrido entre a
apresentação da proposta de termo de compromisso e a aprovação do acordo pelo Colegiado399.
O intervalo de tempo entre a abertura do processo e a deliberação do Colegiado, ao
que tudo indica, seria afetado pela duração dos procedimentos compreendidos nas etapas que o
compõem. Dessa forma, parece coerente esperar alguma correspondência400 entre as extensões
de tempo observadas nas apurações em que se considerou o período em sua integralidade, sem
intermediários (Tabela 8), e naquelas em que se considerou o período dividido em duas fases
(Tabelas 5 e 6).
As falhas informacionais nas apurações sobre a duração dos trâmites para a
celebração do termo de compromisso401 representam um empecilho à segurança das
comparações, já que prejudicam a completude dos resultados. Contudo, escolheu-se pôr em
paralelo os achados das duas medições, já que essa parece ser também uma forma de ampliar a
perspectiva sobre as discrepâncias decorrentes das inconsistências de dados. Assim, a Figura 4
a seguir representa a junção das médias verificadas para o período entre a abertura do processo
e a apresentação da proposta (Tabela 5) com as médias verificadas para o período entre a
apresentação da proposta e a aprovação do Colegiado (Tabela 6), e a Figura 5 mostra a média
de tempo decorrido entre a abertura do processo e a data de aprovação do acordo pelo
Colegiado, computada sem fases intermediárias (Tabela 8).

398
399
400

401

Análises constantes do item 5.3.1.
Análises constantes do item 5.3.2.
Ressalta-se que a correspondência que se pretende verificar é de proporcionalidade da duração do
procedimento até a aprovação do termo de compromisso pelo Colegiado nas duas formas de avaliação (período
como um todo e etapas separadas do período), e não de valores absolutos da extensão do tempo decorrido
nesse processo, o que seria inviável em vistas das diferenças de critérios e de bases dos exames.
São indicados no item 5.3 as lacunas verificadas em relação aos dados para apuração da duração dos trâmites
de celebração do termo de compromisso, bem como os números de termos passíveis de análise em relação a
cada um dos períodos cujo exame se propôs.

125

Figura 4 - Média do tempo decorrido nos trâmites entre a abertura do processo e a
aprovação pelo Colegiado dos termos de compromisso firmados no âmbito da CVM
entre 2009 e 2014 (dias corridos)
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora

Figura 5 - Média do tempo decorrido entre a abertura do processo e a
aprovação pelo Colegiado dos termos de compromisso firmados no âmbito
da CVM entre 2009 e 2014 (dias corridos)
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora

A disparidade mais marcante entre as Figuras 4 e 5 é percebida em relação ao ano de
2011, em que a extensão do período é consideravelmente mais curta na apuração que exibe a
junção das médias das duas etapas examinadas. É também 2011 o ano em que se verifica o
menor número de acordos para os quais foi possível avaliar as durações das fases propostas,
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isto é, para o tempo entre a abertura do processo e a apresentação da proposta402, entre a
apresentação da proposta e a aprovação do Colegiado403, e entre a abertura do processo e a
aprovação do acordo pelo Colegiado404. Assim, parece razoável admitir que as lacunas
informacionais têm impacto significativo nas apurações.
Observa-se também que a média do tempo decorrido até a aprovação do Colegiado
tende a ser mais longa na análise que considera o período como um todo (Tabela 8 e Figura 5)
do que na avaliação que considera as etapas separadas do processo (Tabelas 5 e 6 e Figura 4):
somente no ano de 2010 o exame das fases separadas mostra um período significativamente
mais longo até a aceitação do acordo pelo Colegiado.
No que diz respeito à extensão do período, verifica-se uma disparidade significativa
na comparação das duas apurações. Coincidem, em ambas as medições, os anos com a maior
média de duração do procedimento até a decisão do Colegiado pela aceitação do acordo (2010
e 2012), entretanto não há correspondência entre qualquer das outras posições relativas à
extensão do período em comparação aos demais.
Entende-se que, ao menos em tese, as médias computadas para o tempo entre a
abertura do processo e a deliberação pelo Colegiado, sem intermediários (Tabela 8 e Figura 5),
estariam mais próximas da realidade da duração média do procedimento para a aprovação do
termo de compromisso, uma vez que não contemplam graus interpostos405 e que têm por base
um percentual maior de compromisso avaliados406.
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Em 2011, apenas 1 compromisso foi passível de avaliação em relação ao tempo decorrido entre a abertura do
processo e a apresentação da proposta. As considerações sobre a viabilidade das análises da duração dos
procedimentos para celebração do termo de compromisso constam do item 5.3.
Os menores números de termos passíveis de avaliação do tempo decorrido entre a apresentação da proposta e
a aprovação pelo Colegiado são observados em 2011 e 2010. Em cada um desses anos, essa apuração
contemplou 4 compromissos. As considerações sobre a viabilidade das análises da duração dos procedimentos
para celebração do termo de compromisso constam do item 5.3.
Verificou-se nos anos de 2011 e 2012 os menores números de acordos para os quais foi possível verificar o
tempo decorrido entre a abertura do processo e a decisão do Colegiado pela aceitação do termo de
compromisso. Em cada um desses anos, 27 compromissos puderam ter esse elemento avaliado. As
considerações sobre a viabilidade das análises da duração dos procedimentos para celebração do termo de
compromisso constam do item 5.3.
Tendo-se em vista que se considerou para o cálculo da média o tempo verificado entre a data de abertura do
processo e a data da deliberação do Colegiado que aprovou o termo de compromisso, e não a junção de médias
de dois intervalos de tempo distintos.
As análises relativas ao tempo decorrido entre a abertura do processo e a apresentação da proposta e ao tempo
decorrido entre a apresentação da proposta e a aprovação do Colegiado consideraram, respectivamente, 70 e
84 termos de compromisso, enquanto os achados sobre o tempo médio entre a abertura do processo e a
aprovação do Colegiado consideraram 189 acordos.
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5.3.5 Tempo médio decorrido entre a abertura do processo e a assinatura do termo de
compromisso
Considerando os termos de compromisso para os quais foi possível verificar os dados
necessários, averiguou-se as médias do tempo decorrido entre a abertura do processo e a
assinatura do termo de compromisso, indicadas na Tabela 9 a seguir, ano a ano, em dias
corridos.

Tabela 9 – Média do tempo decorrido entre a abertura do processo e a assinatura dos termos de
compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Ano de assinatura

Nº de termos objeto
da análise*

Média do tempo decorrido entre a abertura do
processo e a assinatura do termo de compromisso
(dias corridos)

2009

36

465,81

2010

38

776,63

2011

27

603,37

2012

27

674,30

2013

30

623,43

2014

31

543,90

Total

189

615,57

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Termos de compromisso em relação aos quais foi possível averiguar as informações necessárias à análise

O tempo médio geral verificado para os procedimentos entre a abertura do processo
e a assinatura do termo de compromisso é de 615,57 dias (aproximadamente 1,7 ano), sendo a
média mais curta observada no ano de 2009, em que se apurou o tempo de 465,81 dias
(aproximadamente 1,3 ano), e a média mais longa observada no ano de 2010, em que se apurou
o tempo de 776,63 dias (aproximadamente 2,1 anos).
Também nesse caso, assim como na avaliação referente ao intervalo de tempo entre
a abertura do processo e a aprovação da proposta407, parece pertinente comparar os resultados
obtidos tendo por base a integridade do período entre a abertura do processo e a assinatura do
acordo com aqueles alcançados por meio da junção das médias apuradas nas análises das fases

407

Apresentada no item 5.3.4.
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compreendidas nesse intervalo de tempo, quais sejam: (i) tempo decorrido entre a abertura do
processo e a apresentação da proposta de termo de compromisso (Tabela 5)408; (ii) tempo
decorrido entre a apresentação da proposta e a aceitação do acordo pelo Colegiado (Tabela
6)409; e (iii) tempo decorrido entre a aprovação do Colegiado e a assinatura do termo de
compromisso (Tabela 7)410.
Da mesma forma que na relação anterior, o paralelo ora proposto interessa na medida
em que a duração do procedimento como um todo, naturalmente, é afetada pela extensão de
cada uma de suas etapas intermediárias. Desse modo, também nesse caso parece esperada a
correspondência411 entre o tempo médio verificado nas apurações em que considerou o
procedimento em sua totalidade (Tabela 9) e os obtidos nos exames em que se considerou o
período dividido em três fases (Tabelas 5, 6 e 7).
Persiste nesse cotejo os obstáculos decorrentes das lacunas informacionais
verificadas no curso das apurações da duração dos trâmites para celebração do termo de
compromisso412. Contudo, do mesmo modo, acredita-se que os paralelos são válidos para
evidenciar as desconexões que, ao que parece, resultam dos hiatos de informação.
A Figura 6 a seguir representa a junção das médias de duração apuradas para os
períodos entre a abertura do processo e a apresentação da proposta de termo de compromisso
(Tabela 5), entre a apresentação da proposta e a aprovação pelo Colegiado (Tabela 6) e entre a
aprovação do Colegiado e a assinatura do acordo (Tabela 7), e a Figura 7 mostra a média de
tempo decorrido entre a data de abertura do processo e a data de assinatura do termo de
compromisso (Tabela 9).

408
409
410
411

412

Análises constantes do item 5.3.1.
Análises constantes do item 5.3.2.
Análises constantes do item 5.3.3.
Também nesse caso, a correspondência pretendida é de proporção da duração média dos procedimentos, já
que permanecem nessas análises, como nas anteriores, as diferenças de critérios e bases.
Trata-se das falhas informacionais verificadas nas análises da duração dos trâmites para celebração do termo
de compromisso no item 5.3.
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Figura 6 - Média do tempo decorrido nos trâmites entre a abertura do processo e
assinatura dos termos de compromissos firmados no âmbito da CVM entre 2009 e
2014 (dias corridos)
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora

Figura 7 - Média do tempo decorrido entre a abertura do processo e a assinatura
dos termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
(dias corridos)
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora

Tal qual nas comparações feitas em relação aos trâmites até a aprovação do termo de
compromisso pelo Colegiado, no paralelo estabelecido para o período até a assinatura do acordo
observa-se a assimetria mais evidenciada no ano de 2011, em que a extensão do tempo
averiguada com base na duração das etapas do procedimento é significativamente menor que a
extensão do período considerado sem intermediários. Para esse ano de 2011, como mencionado,
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verificou-se o menor número de termos de compromisso passíveis de exame para a maior parte
das averiguações do tempo médio dos procedimentos de celebração dos acordos413.
Também se afina com o exame anterior a constatação de que o tempo médio
decorrido até a assinatura do termo de compromisso tende a ser mais longo nas apurações em
que se considera o período integral, sem fases intermediários (Tabela 9 e Figura 7), do que nos
cômputos que consideram a junção cada uma das etapas (Tabelas 5, 6 e 7 e Figura 6). Somente
no ano de 2010 a extensão do período apurada com base na junção das médias das três fases do
procedimento é mais longa do que aquela observada na apuração que considera o período como
um todo. Assim, parece corroborar-se a percepção de que as falhas informacionais têm impacto
significativo nos resultados apurados.
As durações médias mais extensas coincidem em ambas as análises, e são observadas
nos anos de 2010 e 2012, respectivamente. Também nesse caso, não há correspondência entre
qualquer das outras posições relativas à extensão do período em comparação aos demais.
Conserva-se, ademais, o entendimento de que o tempo médio apurado considerando
o período entre a abertura do processo e a assinatura do acordo em sua integridade (Tabela 9 e
Figura 7), em princípio, é mais preciso, em razão da supressão de fases intermediárias414 e da
base de dados mais abrangente415.

413

414

415

Verificou-se passível de avaliação os seguintes números de termos firmados em 2011: (i) na apuração do
tempo médio entre a abertura do processo e a apresentação da proposta, 1 acordo pôde ser examinado; (ii) nas
averiguações do tempo médio entre a apresentação da proposta e a aprovação do Colegiado, 4 acordos foram
examinados; (iii) nos exames do tempo médio entre a aprovação do Colegiado e a assinatura do compromisso,
32 acordos foram avaliados. Para os exames da duração dos procedimentos entre a abertura do processo e a
assinatura do termo de compromisso, verificou-se o menor número de acordos passíveis de análise em 2011 e
2012: em cada um dos anos, 27 termos puderam ser considerados para as análises. O item 5.3 trata dos números
de termos passíveis de avaliação em cada uma das análises propostas para duração dos trâmites de celebração
dos termos de compromisso.
Já que se considerou para o cômputo da média o tempo decorrido entre a data de abertura do processo e a data
da assinatura do acordo, e não a junção das médias das fases compreendidas nesse período.
O cômputo da média entre a abertura do processo e a assinatura do acordo considerou 189 acordos. Não
obstante as análises das médias do tempo decorrido entre a aprovação do compromisso e a assinatura do acordo
tenha considerado a totalidade dos termos avaliados, as demais fases consideradas levaram em conta menor
número de termos: 70 acordos nas análises relativas ao tempo decorrido entre a abertura do processo e a
apresentação da proposta e 84 acordos nas análises relativas tempo decorrido entre a apresentação da proposta
e a aprovação do Colegiado.
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5.4

Continuidade dos processos objeto dos termos de compromisso em relação a outras
partes
Os benefícios relacionados à celeridade e à economia processual propiciados pelo

termo de compromisso, em princípio, vinculam-se com a resolução do processo administrativo
como um todo416, ou seja, em relação a todas a suas partes. Isso porque, ao que tudo indica, se
houver continuidade do feito, mesmo que em relação a algumas das partes, mantém-se a
necessidade de dispender recursos para solução do processo administrativo, que, ademais,
observará os trâmites usuais, em tempo teoricamente mais longo.
Nesse contexto, parece pertinente examinar os casos em que o processo
administrativo objeto do termo de compromisso teve continuidade em relação a outras partes.
Para essa análise, considerou-se que o processo prosseguiu seus trâmites usuais em relação às
partes para as quais não se assinalou a celebração de termo de compromisso na plataforma
digital da CVM para consulta de processos417, uma vez que se entende que, sem o acordo, o
processo administrativo, ao menos em tese, segue os procedimentos tradicionais.
A Tabela 10 a seguir mostra o número de termos para os quais foi possível fazer essa
avalição, e indica, ano a ano, as ocorrências em que se identificou a continuação do processo
administrativo objeto do termo de compromisso em relação a outras partes418.

416

417

418

Verificou-se, nas análises das rejeições de propostas anteriores aos termos de compromisso objeto deste
estudo, que a ausência de benefício à celeridade processual em razão da continuidade do processo
administrativo em relação a outras partes já foi indicada pela CVM para motivar a não aprovação de termos
de compromisso. As avaliações sobre a rejeição de proposta anterior de termo de compromisso, inclusive os
motivos averiguados, constam do item 5.5.
Desse modo, considerou-se que houve termo de compromisso firmado por outras partes do processo objeto do
termo de compromisso quando se apurou indicação nesse sentido nas informações sobre o processo
administrativo constantes da Central de Sistemas da CVM (disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/>;
acesso em: 15 abr. 2016), independentemente de qualquer verificação sobre a assinatura do acordo em outras
bases de dados. Embora tenham sido verificados casos em que a aprovação das propostas de termo de
compromisso das partes tenha ocorrido em datas distintas, não se considerou, nessas ocorrências, que houve
continuidade do processo, ainda que temporária, em relação às partes cuja proposta foi aprovada
posteriormente. Também nesses casos parece pertinente à decisão mais antiga as considerações que serão
expostas neste item (uma vez que, no momento da decisão não se poderia ter conhecimento sobre o termo de
compromisso das demais partes, que seria aprovado em decisão futura, e portanto, deveria ser considerado que
haveria continuidade do processo em relação às partes para as quais não fora aprovado o acordo), contudo, em
razão da limitação das fontes determinadas para este estudo, não foi possível ampliar os exames para incluir
considerações mais precisas sobre o assunto.
Ressalta-se que as análises deste trabalho não tiveram por objeto verificação do cumprimento das obrigações
assumidas no acordo, ou o arquivamento dos processos administrativos, de maneira que a continuidade a que
se refere neste item 5.4 não deve ser confundida com eventual retomada do processo em razão de
descumprimento do termo de compromisso.
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Tabela 10 – Termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014 em que se verificou a
continuação do processo administrativo objeto do acordo em relação a outras partes*

Ano de assinatura

Nº de termos objeto da
análise**

Nº de termos em que se verificou a
continuação do processo administrativo
objeto do acordo em relação a outras partes

2009

32

8

2010

36

15

2011

26

3

2012

26

3

2013

25

4

2014

29

8

Total

174

41

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Partes que não os compromitentes, para as quais não se verificou indicação de celebração de termo de
compromisso na Central de Sistemas da CVM (disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/>; acesso em: 15 abr.
2016)
** Termos de compromisso em relação aos quais foi possível verificar as informações necessárias à análise

Foi possível apurar informações relativas à existência de outras partes do processo
objeto do acordo e à celebração de termo de compromisso por essas outras partes em relação a
174 casos (81,31% dos termos de compromisso analisados)419.
Desses, verifica-se a continuação do processo em relação a outras partes em 41 casos
(23,56% dos termos considerados para essa avaliação e 19,16% dos acordos analisados).
As normas que tratam do termo de compromisso não trazem vedação à celebração
do acordo com parcela dos investigados ou indiciados, nem preveem expressamente essa
hipótese420. Contudo, viu-se, em qualquer caso é essencial que a celebração do termo de
compromisso atenda ao interesse público421. Observou-se, ademais, que, em regra, a indicação
dos motivos que levam ao entendimento de que a suspensão do processo é interessante às

419

420

421

Os 40 termos de compromisso para os quais a verificação não foi possível têm por objeto processos
administrativos não disponíveis para consulta na Central de Sistemas da CVM ou disponíveis para consulta na
seção “Processo Administrativo” da Central de Sistemas da CVM, em que há informação reduzida sobre o
processo, suas partes e andamentos.
Como ocorre, por exemplo, para o compromisso de cessação do CADE, nos termos do artigo 85, § 10, da Lei
12.529/2011, que assim dispõe: “Art. 85 [...] § 10. A suspensão do processo administrativo a que se refere o
§ 9º deste artigo dar-se-á somente em relação ao representado que firmou o compromisso, seguindo o processo
seu curso regular para os demais representados”.
Conforme abordado no item 3.3.3, que trata dos pressupostos para celebração do termo de compromisso.
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finalidades públicas deve constar da decisão da CVM que apreciou a aceitação do acordo. Desse
modo, parece interessante avaliar se costuma ser objeto das motivações sobre a aprovação do
termo de compromisso a aceitação de acordo apesar da continuidade do processo em relação a
outras partes.
Considerando-se as 41 ocorrências em que se identificou a continuidade do processo
administrativo em relação a outras partes, verificou-se 1 caso em que se abordou, na justificativa
da aceitação do acordo, o fato de ser celebrado compromisso com parte dos proponentes422. A
decisão indica que a dessemelhança na gravidade das imputações justifica a aceitação da
proposta de alguns dos proponentes e não de outros, porém, não chega a tratar de eventuais
benefícios ou prejuízos ao andamento do processo decorrentes de sua suspensão em relação a
parcela das partes.
Não parece que seja um impedimento à aceitação do termo de compromisso a
existência de outras partes para as quais o processo terá continuidade, uma vez que é admissível
que, em casos especiais, a resolução do processo administrativo, ainda que somente para parcela
de suas partes, acarrete benefícios à eficiência da atuação sancionadora da CVM. Por outro
lado, não foi possível verificar uma orientação clara sobre as principais hipóteses em que se
entende que a celebração do acordo com uma ou algumas das partes ajusta-se aos interesses
tutelados na aplicação do mecanismo.

5.5

Rejeição de proposta de termo de compromisso anterior
A apreciação de uma ou mais propostas de termo de compromisso apresentadas –

pelos mesmos proponentes e no âmbito do mesmo processo administrativo – depois de rejeitada
pelo Colegiado a proposta inicial aparenta ser um fator com propensão para prejudicar a
agilidade que o acordo traria ao processo administrativo. Isso porque, em princípio, a avaliação
pela CVM de uma nova proposta de termo de compromisso faz com que seja necessária a
repetição de ao menos alguns dos trâmites e procedimentos já realizados em relação à proposta

422

No âmbito do Processo RJ2006/4422/RJ2010/17584, em cuja decisão, de 22 de março de 2011, o Colegiado
acompanhou a opinião exposta em parecer do Comitê de Termo de Compromisso, no qual se fundamenta a
sugestão de aceitação da proposta de algumas das partes do processo em razão “da natureza bem menos
gravosa em comparação às imputações conferidas aos demais proponentes”.
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não aprovada, resultando no despendimento de tempo e recursos suplementares em um mesmo
processo administrativo.
As normas que regulam o termo de compromisso não tratam da viabilidade de
apresentação de nova proposta de acordo depois de rejeitado o primeiro pleito para não
instauração ou suspensão do processo administrativo423, mas, uma vez que tal prática é
constatada no âmbito do mercado de valores mobiliários424, parece válido buscar contextualizála nos ideais da disciplina geral do termo de compromisso.
As evoluções dos regramentos do termo de compromisso parecem indicar o objetivo
de maximizar os resultados do mecanismo425. É o que se depreende, por exemplo, da introdução
do Comitê de Termo de Compromisso como intermediador na apreciação dos pleitos de
suspensão do processo, o que, em tese, favorece a submissão ao Colegiado de propostas melhor
ajustadas às orientações da autarquia, além de ser uma oportunidade para mensurar a disposição
do proponente em assumir as obrigações julgadas apropriadas no âmbito do acordo. Assim, há
margem para que propostas potencialmente adequadas à finalidade do termo de compromisso
sejam amoldadas antes da apreciação do Colegiado, em benefício da eficiência do
procedimento.
Em uma perspectiva ampla e simplificada, a rejeição de uma proposta de termo de
compromisso decorre de sua inadequação aos pressupostos do acordo. Considerando-se que,
em regra, o proponente tem oportunidade prévia à deliberação do Colegiado para ajustar sua
proposta às expectativas da autarquia, parece possível entender que uma nova proposta de termo
de compromisso apresentada depois de negado o pleito original se assemelha, em algum
aspecto, à adequação tardia das condições da proposta.
Nesse contexto, pode-se pôr em paralelo a apresentação de uma nova proposta de termo
de compromisso à apresentação de proposta intempestiva, cuja viabilidade é regulada na

423

424

425

Conforme se verifica, por exemplo, para o compromisso de cessação no âmbito do direito da concorrência: o
artigo 85, § 4º, da Lei 12.529/2011 restringe a uma única vez a apresentação da proposta de compromisso.
Foge ao âmago deste trabalho apreciar a viabilidade jurídica da apresentação de novas propostas de termo de
compromisso depois de ter sido rejeitada a proposta original pelo Colegiado da CVM. Dessa forma, os exames
sobre esse aspecto desenvolvidos neste item buscam somente avaliar uma prática verificada no âmbito de
aplicação do termo de compromisso, dentro da proposição de observar a praxe do mecanismo.
O regime normativo do termo de compromisso e as principais alterações às normas que regem o mecanismo
são abordados no item 3.2.
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Deliberação CVM 390/2001426: nas duas hipóteses, vislumbra-se determinado ato depois do
momento regular para sua prática (no caso da proposta intempestiva, o pleito para não instauração
ou suspensão do processo, e no caso da nova proposta, a adesão às condições consideradas
adequadas para a celebração do acordo). Assim, parece razoável que a apreciação de uma nova
proposta de termo de compromisso, do mesmo modo que a proposta intempestiva, seja objeto de
deliberação especial pelo Colegiado, considerando-se o interesse público na análise do novo pleito.
Em vista dessas considerações, entendeu-se pertinente analisar os termos de
compromisso com o intuito de identificar ocorrências em que tenham sido aprovadas novas
propostas de termo de compromisso apresentadas depois da rejeição de uma proposta anterior,
bem como o de determinar algumas das circunstâncias da aceitação dessas novas propostas427.
A Tabela 11 a seguir indica, ano a ano, o número de termos de compromisso em
relação aos quais foi identificada proposta de acordo anterior que tenha sido rejeitada pelo
Colegiado da CVM e em relação a quantos desses termos foi possível identificar a motivação
para a apreciação de nova proposta de termo de compromisso428.

426

427

428

Artigo 7º, § 4º, da Deliberação CVM 390/2001. Os procedimentos para a celebração do termo de compromisso
são abordados no item 3.3.2.
As apurações levaram em conta as informações a respeito de propostas de termo de compromisso anteriores constantes
das manifestações do Colegiado e da área técnica da CVM, conforme disponíveis. Considerou-se “nova proposta de
termo de compromisso” aquelas apresentadas por um mesmo proponente e no âmbito do mesmo processo
administrativo após a rejeição de proposta de termo de compromisso inicial em reunião do Colegiado. Ou seja, não
foram consideradas novas propostas aquelas alteradas e ajustadas nas tratativas com o Comitê de Termo de
Compromisso previamente à reunião do Colegiado que deliberou sobre a aceitação do acordo.
Considerou-se, para tanto, as manifestações expressas e diretamente relacionadas à apreciação da nova
proposta de termo de compromisso constantes das manifestações do Colegiado e da área técnica da CVM,
conforme disponíveis.
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Tabela 11 – Termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014 em relação aos quais
se verificou proposta anterior rejeitada pelo Colegiado e motivação da avaliação de nova proposta*
Ano de
assinatura

Nº de termos em relação aos quais se
verificou apresentação de proposta
anterior rejeitada

Nº de termos para os quais se identificou
motivo para apreciação de nova proposta

2009

11

3

2010

9

5

2011

7

3

2012

7

0

2013

7

0

2014

2

0

Total

43

11

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Nova proposta de termo de compromisso apreciada e aprovada depois da rejeição pelo Colegiado de
proposta anterior

Verificou-se em 43 casos (20,09% dos termos analisados) a existência de proposta
de termo de compromisso anterior rejeitada429. Desses casos, em 11 ocorrências (25,58% dos
casos com proposta anterior rejeitada) foi identificada justificativa para a apreciação da nova
proposta de termo de compromisso.
Para permitir a exposição das observações sobre as justificações identificadas, propõese a classificação nas seguintes categorias: (i) aumento da prestação proposta para o compromisso;
(ii) nova negociação determinada pelo Colegiado; e (iii) peculiaridades do caso. A Tabela 12 a
seguir mostra o número de termos de compromisso nos quais se identificou os motivos enumerados
para a avaliação da nova proposta de termo de compromisso.

429

Importa mencionar que o número de propostas anteriores verificadas para esses casos varia de 1 a 4 propostas
rejeitadas.

137

Tabela 12 – Justificativas identificadas para a apreciação da nova proposta aprovada depois da rejeição de
proposta de termo de compromisso anterior
Motivo

Nº de termos em que se identificou o
motivo*

Aumento da prestação proposta para o compromisso

6

Nova negociação determinada pelo Colegiado

5

Peculiaridades do caso

1

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Há termo de compromisso com mais de um motivo (1 caso), em razão do que não há correspondência entre o
total dos números indicados e dos termos de compromisso para os quais se identificou motivo para apreciação
de nova proposta

Nota-se que a justificativa mais observada é o aumento da prestação proposta para o
compromisso (6 ocorrências), seguida pela determinação de uma nova negociação pelo
Colegiado (5 ocorrências)430. Em 1 caso verificou-se a justificação da apreciação da nova
proposta em virtude das particularidades da situação431.
Com base nas observações expostas, não parece possível determinar com precisão uma
orientação da CVM sobre as hipóteses em que a apreciação de uma nova proposta de termo de
compromisso é adequada às finalidades do mecanismo, já que se identificou motivação em um
percentual relativamente baixo de casos (25,58% dos termos para os quais se identificou proposta
anterior rejeitada, conforme Tabela 11). Por outro lado, percebe-se a majoração do compromisso
como o viabilizador mais comum da apreciação de uma nova proposta. Nota-se, ademais, que foi
identificado um número relativamente baixo de ocorrências em que houve determinação do
Colegiado para que fossem retomadas as negociações (5 casos, correspondente a 11,63% dos
termos para os quais se identificou proposta anterior rejeitada e 2,34% do total de termos
analisados), o que pode ser um indicativo da funcionalidade das tratativas e direcionamentos prévios
à deliberação do Colegiado sobre o termo de compromisso.

430

431

Ressalta-se que em 1 das 5 ocorrências (Processo 27/2005) considerou-se que houve determinação do
Colegiado para nova negociação por constar do parecer do Comitê de Termo de Compromisso que o Colegiado
assim estabelecera em decisão de agosto de 2008 (no mesmo parecer, indica-se dias distintos para essa decisão
– 9 de agosto de 2008 e 19 de agosto de 2008). Referida decisão, contudo, não foi identificada na plataforma
digital da CVM para consulta de decisões do Colegiado.
Processo RJ2007/8556, em que se indicou que o aditamento à proposta de termo de compromisso para adequar
as condições às sugestões do Comitê de Termo de Compromisso fora protocolado no dia anterior ao da decisão
que rejeitou a proposta apresentada. Não foi verificada qualquer indicação relativa à tempestividade desse
aditamento.

138

Buscando uma melhor perspectiva das circunstâncias da aprovação de nova proposta
de termo de compromisso, examinou-se, ademais, os motivos apresentados para a recusa das
propostas anteriormente avaliadas pelo Colegiado. Propôs-se a classificação dos motivos nas
seguintes categorias: (i) insuficiência da prestação proposta; (ii) peculiaridades e/ou gravidade
da conduta; (iii) prejuízo à eficiência processual; (iv) antecedentes do proponente; (v) não
atendimento dos requerimentos legais; e (vi) situação irregular do proponente. A Tabela 13 a
seguir expõe o número de termos de compromisso para os quais se identificaram essas
motivações e para os quais não se identificou justificativa. A Tabela 13 indica, ademais, o
número de termos de compromisso em relação aos quais foi possível identificar a modificação
da situação motivadora da rejeição da proposta anterior.

Tabela 13 – Justificativas identificada para a rejeição das propostas anteriores relativas aos termos de
compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Nº de termos em que o
motivo foi identificado*

Nº de termos nos quais se
identificou alteração da
situação motivadora da
rejeição da proposta anterior

Insuficiência da prestação proposta

29

29

Peculiaridades e/ou gravidade da conduta

11

0

Prejuízo à eficiência processual

6

2

Antecedentes do proponente

6

0

Não atendimento dos requerimentos legais

2

2

Situação irregular do proponente

1

1

Motivo não identificado

3

-

Motivo

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Há termos de compromisso com mais de um motivo (13 casos), em razão do que não há correspondência entre
o total dos números indicados e dos termos de compromisso para os quais se identificou proposta anterior
rejeitada

Em 3 casos não foi possível identificar a motivação para a rejeição da proposta de
termo de compromisso apresentada antes do acordo aprovado. Nesses casos, por conseguinte,
não foi possível verificar se houve modificação da situação motivadora da rejeição.
Identificou-se alteração da situação motivadora da rejeição anterior nas seguintes
hipóteses: (i) insuficiência da proposta (modificação em todas as 29 ocorrências); (ii) prejuízo
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à eficiência processual (modificação em 2 das 6 ocorrências)432; (iii) não atendimento dos
requerimentos legais (modificação em todas as 2 ocorrências); e (iv) situação irregular do
proponente (modificação na única ocorrência).
Por outro lado, do que se pode averiguar, não houve indicação da alteração da
situação motivadora da rejeição da proposta anterior nos seguintes casos: (i) peculiaridade e/ou
gravidade da conduta (nenhuma ocorrência de modificação); (ii) prejuízo à eficiência
processual (não se identificou modificação da situação em 4 das 6 ocorrências); e (iii)
antecedentes do proponente (nenhuma ocorrência de modificação).
Nas avaliações conduzidas, portanto, não foi possível identificar a alteração da
situação motivadora da recusa do acordo em 21 casos (38,18% das ocorrências dos motivos).
Diante de tal constatação, parecem possíveis as seguintes hipóteses: nesses casos, ou não há
alteração dos elementos e circunstâncias que motivaram a rejeição, ou tais mudanças não estão
registradas nos materiais consultados.
Parece razoável assumir que, diante da rejeição de uma proposta de termo de
compromisso, a aceitação de uma nova proposta de acordo deve ocorrer somente se verificada
alguma alteração no conjunto de elementos e circunstâncias que levaram à negação prévia. Assim,
a primeira hipótese – inexistência de mudança de elementos e circunstâncias que motivaram a
rejeição – não poderia se configurar, uma vez que, para a aceitação, é necessário que ao menos
tenha mudado o entendimento da autarquia sobre a adequação do acordo, ainda que nas mesmas
condições. Logo, ao que tudo indica, não estão expostas nas manifestações consultadas as mudanças
(mesmo que de orientação) que levaram à revisão da decisão da autarquia433.
Como mencionado, a avaliação de uma nova proposta de termo de compromisso, em
tese, implica a repetição de algumas etapas já realizadas para a proposta anterior rejeitada, o que
indica que tempo adicional será despendido no exame do processo administrativo. Buscando uma
melhor perspectiva sobre de que forma as análises de novas propostas refletem na duração dos
trâmites para celebração do termo de compromisso, propôs-se a comparação das médias do tempo
decorrido até a aprovação e até a assinatura do acordo nos casos em que não foi identificada

432

433

Importa indicar que nas 2 ocorrências em que se considerou que houve modificação da situação de “prejuízo
à eficiência processual” a alteração se deu em virtude da majoração do valor da prestação a ser paga no âmbito
do acordo o que, indicou-se nas manifestações da CVM, constitui desestímulo à utilização do termo de
compromisso para fins protelatórios.
Nota-se que não se exclui a possibilidade de tais mudanças estarem registradas em outras fontes que não as
determinadas para esta pesquisa.
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proposta anterior rejeitada e nos casos em que se verificou a apresentação de nova proposta de termo
de compromisso. Com esse intuito, a seguir são expostos os seguintes resultados, ano a ano e em
dias corridos: (i) na Tabela 14 e na Figura 8, as médias do tempo decorrido entre a abertura do
processo e a aprovação do acordo pelo Colegiado para os termos de compromisso em relação aos
quais foi e em relação aos quais não foi identificada nova proposta de compromisso; (ii) na Tabela
15 e a Figura 9, as médias do tempo decorrido entre a abertura do processo e a assinatura do acordo
para os termos de compromisso em relação aos quais foi e em relação aos quais não foi identificada
nova proposta de compromisso. As Tabelas 14 e 15 indicam, ademais, o número de termos para os
quais foi possível apurar as informações necessárias à análise434.

Tabela 14 – Comparação das médias do tempo decorrido entre a abertura do processo e a aprovação pelo
Colegiado dos termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014 com e sem proposta
anterior rejeitada
Média do tempo decorrido
Média do tempo decorrido
Nº de termos
entre a abertura do
Nº de termos
entre a abertura do
Ano de
sem proposta
processo e a aprovação
com proposta
processo e a aprovação
assinatura
anterior
pelo Colegiado dos termos
anterior
pelo Colegiado dos termos
avaliados*
sem proposta anterior
avaliados**
com proposta anterior
(dias corridos)
(dias corridos)
2009
25
406,61
11
440,00
2010

29

718,37

9

597,67

2011

21

535,22

6

442,17

2012

20

583,52

7

1307,14

2013

23

548,17

7

1112,57

2014

29

444,13

2

976,50

Total

147

541,56

42

756,26

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Termos de compromisso em relação aos quais não foi identificada apresentação de proposta anterior rejeitada
pelo Colegiado e em relação aos quais foi possível averiguar as informações necessárias à análise
** Termos de compromisso em relação aos quais foi identificada apresentação de proposta anterior rejeitada
pelo Colegiado e em relação aos quais foi possível averiguar as informações necessárias à análise

434

São indicadas no item 5.3 as lacunas informacionais verificadas nos exames relativos à duração dos trâmites
para celebração do termo de compromisso.
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Figura 8 - Comparação da média do tempo decorrido entre a abertura do processo e a
aprovação pelo Colegiado dos termos de compromisso firmados no âmbito da CVM
entre 2009 e 2014 com e sem proposta anterior rejeitada (dias corridos)
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 1000 1100 1200 1300 1400

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total
Média do tempo apurada em relação aos termos de compromisso para os quais não foi identificada proposta anterior rejeitada pelo Colegiado
Média do tempo apurada em relação aos termos de compromisso para os quais foi identificada proposta anterior rejeitada pelo Colegiado

Fonte: Gráfico elaborado pela autora

Tabela 15 – Comparação da média do tempo decorrido entre a abertura do processo e a assinatura dos termos
de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014 com e sem proposta anterior rejeitada
Média do tempo
Nº de
Média do tempo decorrido
Nº de termos
decorrido entre a
termos com entre a abertura do processo e
Ano de
sem proposta abertura do processo e a
proposta
a assinatura dos termos com
assinatura
anterior
assinatura dos termos
anterior
proposta anterior (dias
avaliados*
sem proposta anterior
avaliados**
corridos)
(dias corridos)
2009
25
448,28
11
505,64
2010

29

815,86

9

650,22

2011

21

628,00

6

517,17

2012

20

415,15

7

1414,71

2013

23

454,13

7

1179,71

2014

29

508,45

2

1058,00

Total

147

554,75

42

828,43

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Termos de compromisso em relação aos quais não foi identificada apresentação de proposta anterior rejeitada
pelo Colegiado e em relação aos quais foi possível averiguar as informações necessárias à análise
** Termos de compromisso em relação aos quais foi identificada apresentação de proposta anterior rejeitada
pelo Colegiado e em relação aos quais foi possível averiguar as informações necessárias à análise

142

0

Figura 9 - Comparação da média do tempo decorrido entre a abertura do processo e a
assinatura dos termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e
2014 com e sem proposta anterior rejeitada (dias corridos)
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Fonte: Gráfico elaborado pela autora

Nos dois intervalos comparados (tempo decorrido entre a abertura do processo e a
aprovação do acordo pelo Colegiado e tempo decorrido entre a abertura do processo e a
assinatura do acordo), nota-se que o tempo médio geral é menor nos casos em que não se
identificou a avaliação de nova proposta de termo de compromisso pelo Colegiado. Nas
apurações anuais, verifica-se a mesma tendência, prevalecendo durações médias mais curtas
nos casos em que os termos de compromisso não foram relacionados à apresentação de mais de
uma proposta (como se verifica nos anos de 2009, 2012, 2013 e 2014).
Não obstante as exceções verificadas nos anos de 2010 e 2011, a verificação de uma
duração média dos trâmites consideravelmente mais extensas na maior parte das ocorrências
em que houve apreciação de mais de uma proposta de termo de compromisso permite inferir
que a repetição do pleito para celebração do acordo contribui para o alongamento do tempo
desprendido nos trâmites do processo. Parece, portanto, que há margem, nesse âmbito, para
aprimoramento da aplicação do mecanismo.
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5.6

Obrigações assumidas nos termos de compromisso435
Para a análise das obrigações assumidas no âmbito dos termos de compromisso,

propôs-se a classificação inicial dos acordos nas seguintes categorias: (i) termos de
compromisso em que foi assumida obrigação de realizar contribuição pecuniária à CVM; (ii)
termos de compromisso em que foi assumida outra obrigação que não a de realizar contribuição
pecuniária à CVM; e (iii) termos de compromisso em que foi assumida tanto a obrigação de
realizar contribuição pecuniária à CVM quanto outro tipo de obrigação. A Tabela 16 a seguir
indica, ano a ano, o número de acordos em que se identificou cada uma dessas hipóteses.

Tabela 16 – Tipos de obrigações estabelecidas nos termos de compromisso firmados no âmbito da
CVM entre 2009 e 2014

Ano de assinatura

Contribuição
pecuniária à CVM

Outro tipo de
obrigação

Contribuição
pecuniária à CVM e
outro tipo de
obrigação

2009

37

1

2

2010

36

2

2

2011

27

0

5

2012

27

0

3

2013

32

1

3

2014

30

2

4

Total

189

6

19

Fonte: Tabela elaborada pela autora

Como se mencionou ao tratar dos pressupostos para celebração do termo de
compromisso436, entende-se que a CVM habitualmente requer, para a aceitação do acordo, a

435

436

Vale mencionar que foram feitas tentativas de classificar as obrigações dos termos de compromisso com base
no valor das prestações, contudo, não foi possível, nos critérios adotados para este trabalho, obter resultados
expositivos e seguros. Tal inviabilidade decorreu, em especial, das variações quanto à responsabilidade pelo
pagamento (há casos em que a responsabilidade é atribuída aos diversos compromitentes de um mesmo termo
de forma específica, e casos em que a obrigação é assumida indistintamente pelas partes do acordo), pela
existência de compromissos com valores determináveis (a serem calculados ou ajustados de acordo com
critérios específicos, mas não verificáveis nas fontes estabelecidas para o trabalho), pela impossibilidade de se
obter uma classificação satisfatória da posição dos compromitentes (como indicado no item 4.1) e pela
dificuldade em se relacionar as obrigações aos assuntos dos acordos, já que é possível a variação da
classificação de uma mesma conduta a depender do compromitente e também a multiplicidade de implicações
envolvendo uma mesma parte (conforme mencionado no item 5.2).
Os pressupostos para celebração de termo de compromisso são abordados no item 3.3.3.
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assunção de obrigação de realizar contribuição à autarquia. Os dados averiguados parecem
confirmar essa percepção: nota-se que a obrigação de realizar contribuição pecuniária à CVM
está presente em quase todos os termos de compromisso (97,19% dos termos analisados), e que
essa é a única obrigação estabelecida para o compromitente em um número considerável de
casos (88,32% dos termos analisados).
Propôs-se, ademais, a classificação das outras obrigações assumidas no termo de
compromisso que não a contribuição pecuniária à CVM, considerando-se, para tanto, as
seguintes categorias: (i) ressarcimento a terceiro437; (ii) contribuição ou prestação a terceiro,
pecuniária ou não; (iii) restrição à atuação do compromitente no mercado de valores
mobiliários; (iv) aperfeiçoamentos internos; (v) prestação de informações a investidores ou ao
mercado; (vi) comprovação de regularidade; e (vii) contribuição ou prestação não pecuniária à
CVM. A Tabela 17 a seguir expõe os resultados obtidos.

Tabela 17 – Outros tipos de obrigação que não a contribuição pecuniária à CVM estabelecidas nos termos
de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Tipo de obrigação

Nº de termos em que a
obrigação foi
identificada*

Ressarcimento a terceiro

9

Contribuição ou prestação a terceiro (pecuniária ou não)

7

Restrição à atuação no mercado

4

Aperfeiçoamentos internos

4

Prestação de informações a investidores/ ao mercado

3

Comprovação de regularidade

2

Contribuição ou prestação não pecuniária à CVM

1

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Há termos de compromisso com mais de uma obrigação (4 casos), em razão do que não há correspondência
entre o total dos números indicados e dos termos de compromisso para os quais se identificou outro tipo de
obrigação que não a contribuição pecuniária à CVM

Viu-se que, conforme as normas disciplinadoras do termo de compromisso, duas são
as obrigações cuja assunção, nas hipóteses cabíveis, é requisito para viabilidade do acordo: a
de cessar as condutas potencialmente ilícitas e a de reparar as irregularidades, inclusive
mediante indenização. Mencionou-se, ainda, que, em regra, exige-se que a cessação da conduta

437

Para fins dessa classificação, considerou-se “terceiro” aqueles que não são parte do termo de compromisso,
ou seja, os beneficiários do compromisso que não a CVM.
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se dê antes da celebração do acordo (em vez de ser um compromisso a ser cumprido depois de
firmado o compromisso)438.
No que diz respeito à obrigação de cessação de conduta, tal compromisso parece
compreendido somente nos 2 casos em que se estabeleceu a obrigação de comprovação de
regularidade pelos compromitentes439. O baixo número de termos em que se verifica a
obrigação de cessar as práticas potencialmente ilegais parece corroborar a percepção de que, na
prática, a descontinuação da conduta (e não somente o compromisso de cessá-la) costuma ser
condição para aceitação do pacto pela CVM. Nota-se, entretanto, que essa apuração pode
também decorrer do entendimento de que seria impossível requerer a interrupção de atos já
consumados e que não têm natureza continuada, hipóteses em que é usual se considerar
preenchido o requisito normativo de cessação da conduta potencialmente ilícita440.
Relativamente à obrigação de corrigir irregularidades, esse compromisso parece
perceptível nos casos em que foram estabelecidas as obrigações de ressarcir terceiro (9
ocorrências), de implantar aperfeiçoamentos internos (4 ocorrências) e de prestar informações
a investidores ou ao mercado (3 ocorrências)441.
A possibilidade de ressarcimento por meio do termo de compromisso, mencionouse, é uma inovação em um mecanismo da atuação sancionadora da CVM, contudo, pouco
utilizada442. Os resultados verificados parecem confirmar essa percepção, visto que se observou
a obrigação de ressarcir terceiros em apenas 9 casos443.

438
439

440
441

442
443

Os pressupostos para celebração de termo de compromisso são abordados no item 3.3.3.
Processos RJ2010/17292 e SP2011/99, em que os compromitentes assumiram a obrigação de apresentar
relatório elaborado por auditor independente a fim de comprovar a adequação dos controles internos adotados
e a cessação das práticas potencialmente irregulares.
Conforme abordado no item 3.3.3, que trata dos pressupostos para celebração de termo de compromisso.
Assim como nas obrigações de prestação pecuniária à CVM, também parece que não necessariamente
consistem em ressarcimento os casos de compromissos de contribuição ou prestação a terceiro, pecuniária ou
não, nos quais não se verificou a relação entre a contribuição e um dano sofrido pelo beneficiário, e o caso em
que há compromisso de prestação não pecuniária à CVM, razão pela qual não foram consideradas, nesta
análise, hipótese de correção de irregularidades. Considerações sobre o assunto constam do item 3.3.3.
De acordo com o indicado no item 3.3.3.
O estudo de Prado e Vilela (Indenização de investidores por termo de compromisso cit., p. 829-830), com
bases e critérios diferentes de análise, indicam percepção em sentido semelhante: “É preciso, todavia, fazer a
ressalva que o termo de compromisso cumpre timidamente a função de ressarcimento de prejudicados
determinados ou determináveis no mercado de valores mobiliários. Tendo despontado alguma relevância nos
anos de 2007 e 2008, ficando a pergunta o porquê de não haver maior utilização. Seria porque os ilícitos
analisados nos demais termos de compromisso afetam o mercado como um todo? Seria porque os danos ainda
não são conhecidos e seria difícil a mensuração fora de um processo de liquidação? Enfim, fica aqui uma
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Nesse contexto, parece pertinente cogitar que o requisito de indenização tenha, com
a prática, ganhado contornos distintos dos idealizados quando da introdução do termo de
compromisso: se, de início, via-se tal ferramenta como vantagem na medida em que
possibilitaria o ressarcimento mais rápido e efetivo dos prejudicados, na prática, percebe-se que
raramente os termos de compromisso tratam de danos a sujeitos determinados ou determináveis.
Para melhor caracterizar as obrigações assumidas no âmbito dos termos de
compromisso, averiguou-se, também, os beneficiários das outras obrigações que não a de
prestação pecuniária à CVM. Os dados obtidos são expostos na Tabela 18.

Tabela 18 – Beneficiários das outras obrigações que não a contribuição pecuniária à CVM estabelecidas nos
termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Classe de beneficiário

Nº de termos em que a classe
de beneficiário foi
identificada

Cotista de fundo

6

Entidade ligada ao mercado

5

Entidade da administração pública não ligada diretamente ao mercado

4

Companhia aberta

2

Acionista de companhia aberta

2

Fundo de investimento

1

Não há

6

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Há termo de compromisso com mais de uma classe de beneficiário de outra obrigação (1 caso), em razão do
que não há correspondência entre o total dos números indicados e dos termos de compromisso para os quais se
identificou outro tipo de obrigação que não a contribuição pecuniária à CVM

Observa-se que os beneficiários mais recorrentes são cotistas de fundo (6 casos),
seguidos por entidades ligadas ao mercado (5 casos) e entidades da administração pública não
ligadas ao mercado (4 casos)444. Também se identificou como destinatários do compromisso

444

informação que precisaria ser melhor analisada para melhor compreender a extensão da função e da utilização
dos termos de compromisso e o cumprimento da sua condição legal para a sua celebração”.
Foram identificados como beneficiários na categoria entidades ligadas ao mercado a FAPC – Fundação de
Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a CVM (no caso em que foi estabelecida contribuição não
pecuniária) e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Na categoria entidades da administração pública não
diretamente ligadas ao mercado, identificou-se como beneficiários o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e
a Prefeitura Municipal de Maringá. Importa mencionar que em todas essas ocorrências o compromisso
estabelecido foi o de contribuição ou prestação, pecuniária ou não, às respectivas entidades, e que em nenhum
desses casos foi indicado expressamente o título da prestação ou contribuição.
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companhias abertas (2 casos), acionista de companhia aberta (2 casos) e fundo de investimento
(1 caso). Em 6 casos, a obrigação não teve favorecido direto445.

5.7

Motivação dos termos de compromisso
Como abordado, entende-se que as motivações das decisões sobre o termo de

compromisso têm também o papel de orientação, na medida em que permite a exposição dos
ideais do mecanismo e das principais hipóteses em que sua aplicação é considerada adequada
pela CVM446. Buscando delinear essas orientações, propôs-se a analisar as decisões do
Colegiado e os pareceres da área técnica da CVM447 com o intuito de identificar os principais
fundamentos da aceitação do acordo.
Mencionou-se que o artigo 9º, caput, da Deliberação CVM 390/2001 estabelece que
o Colegiado da CVM, em sua decisão sobre a aceitação do termo de compromisso, deve
considerar, entre outros elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do
compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos
acusados e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto448. Assim, para direcionar as
avaliações propostas, procurou-se identificar nos materiais analisados a abordagem desses
quatro elementos expressamente indicados na regra normativa.
Para viabilizar o exame da abordagem da oportunidade e conveniência, em vista da
amplitude que encerram esses conceitos, propôs-se a classificação dos fundamentos para
aceitação do acordo nas seguintes categorias: (i) compromisso suficiente para desestimular
práticas semelhantes; (ii) proposta de acordo com os precedentes da CVM; (iii) compromisso
proporcional à reprovabilidade da conduta; (iv) benefício à eficiência processual; (v) adesão à
proposta de termo de compromisso; (vi) peculiaridades do caso; (vii) orientação à prática do
mercado; e (viii) correção de irregularidade.
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446
447

448

Ocorrências em que foram estabelecidas obrigações de restrição à atuação no mercado, implantação de
aperfeiçoamentos internos e comprovação de regularidade.
Como tratado no item 3.3.3
Foram considerados os fundamentos expostos nos pareceres da área técnica quando indicado, nas atas da
reunião do Colegiado ou nos votos dos Diretores, que a aceitação se deu acompanhando os entendimentos do
Comitê de Termo de Compromisso.
Conforme abordado no item 3.3.3.
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A Tabela 19 a seguir indica o número de termos de compromisso em que se
identificou os fundamentos de cada uma das categorias propostas, o número de termos em que
não se identificou o fundamento da aprovação e o número de termos para os quais não foi
possível realizar a análise.

Tabela 19 – Fundamentos para a aceitação dos termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre
2009 e 2014

Fundamento

Nº de termos em que o
fundamento foi
identificado o
fundamento

Compromisso suficiente para desestimular práticas semelhantes

147

Proposta de acordo com precedentes da CVM

49

Compromisso proporcional à reprovabilidade da conduta

38

Benefício à eficiência processual

15

Adesão à proposta do Comitê de Termo de Compromisso

9

Peculiaridades do caso

9

Orientação à prática do mercado

9

Correção da irregularidade

2

Motivo não identificado

6

Impossibilidade de verificação

2

Fonte: Tabela elaborada pela autora
* Há termos de compromisso com mais de um fundamento para a aceitação (63 casos), em razão do que não há
correspondência entre o total dos números indicados e dos termos de compromisso analisados

Apura-se, mais frequentemente, que a conveniência e a oportunidade do acordo são
relacionadas à adequabilidade da prestação estabelecida no compromisso, conforme se entende
nos casos de suficiência do compromisso para desestimular práticas semelhantes (147
ocorrências), conformidade do compromisso aos precedentes da CVM (49 ocorrências),
proporcionalidade do compromisso à reprovabilidade da conduta (38 ocorrências), adesão à
proposta do Comitê de Termo de Compromisso (9 ocorrências) e orientação à prática do
mercado (9 ocorrências). Assim, parece que, em regra, a viabilidade do acordo é relacionada à
prestação oferecida, e, em especial, ao valor do compromisso, já que, como se averiguou, a
maior parte das obrigações é de contribuição pecuniária449.

449

Conforme de depreende dos resultados apresentados no item 5.6.
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Não foi possível, contudo, identificar uma orientação mais precisa sobre os valores
que costumam ser considerados adequados ou a metodologia usualmente empregada para
verificar a proporcionalidade das prestações no contexto do termo de compromisso, em que não
há apuração da materialidade das condutas, já que, como indicado, não se viabilizaram exames
conclusivos e passíveis de exposição sobre os valores das prestações determinadas nos
acordos450.
Os casos em que se ressaltou os benefícios do acordo à eficiência processual (15
ocorrências) englobam, principalmente, hipóteses em que se valorizou a antecipação da
apresentação da proposta (antes do início das investigações ou da instauração do processo
sancionador) e a celebração do acordo por todas as partes (em razão do que há, em tese, a
resolução do processo administrativo como um todo), mas há também casos em que a celeridade
propiciada pelo mecanismo é considerada de forma genérica451.
Em 9 ocorrências foi possível identificar fundamentos diretamente atrelados às
particularidades do caso, em geral, características com potencial de atenuar a gravidade das
possíveis irregularidades ou de suas consequências.
No que diz respeito à correção de irregularidade, observada como fundamento em 2
casos, parece válido ressaltar a possível interpretação de que tal constatação estaria mais
relacionada ao requisito legal previsto no artigo 11, § 5º, II, da Lei 6.385/1976, que à
conveniência e oportunidade do acordo. Verificada essa hipótese, pode-se enquadrar tais casos
entre aqueles para os quais não se identificou fundamento da aceitação, já que não se distinguiu
nos materiais consultados o registro de outros motivos para aprovação desses compromissos.
Os casos em que não foi possível identificar o fundamento da aceitação do acordo (6
ocorrências) são hipóteses em que as motivações expressas no material consultado fazem
referências gerais à oportunidade e conveniência do compromisso, sem que tenha sido possível
distinguir nos registros avaliados uma relação mais específica entre os motivos da aprovação e
as condições ou características do acordo. Por sua vez, os casos em que não foi possível a

450
451

Como esclarecido no item 5.6.
Como é o caso, por exemplo, dos Processos RJ2011/8755, RJ2011/9483, RJ2011/7375, RJ2011/7378 e
RJ2011/7386, em que a manifestação da autarquia destaca “a eficiente utilização do instituto do termo de
compromisso, de sorte a proporcionar maior celeridade, economia processual e melhor alocação de recursos e
esforços por parte da CVM”.
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verificação (2 ocorrências) são hipóteses em que não estavam disponíveis para consulta as
fontes selecionadas para exame.
Em relação à natureza e à gravidade das infrações objeto do processo, aos
antecedentes dos acusados e à efetiva possibilidade de punição no caso concreto, a Tabela 20 a
seguir indica o número de termos de compromisso em cuja manifestação para aprovação do
acordo se identificou a abordagem desses elementos e o número de acordos para os quais não
foi possível realizar a verificação.

Tabela 20 – Abordagem dos elementos expressamente indicados na Deliberação CVM 390/2001
na aceitação dos termos de compromisso firmados no âmbito da CVM entre 2009 e 2014
Elemento

Nº de termos em que foi
identificada a abordagem do
elemento

Natureza e gravidade das infrações

47

Antecedentes do proponente

2

Possibilidade de punição no caso concreto

8

Impossibilidade de verificação

2

Fonte: Tabela elaborada pela autora

Observa-se que considerações sobre os demais elementos elencados no artigo 9º da
Deliberação CVM 390/2001 foram identificadas em um número relativamente baixo de
ocorrências. Com maior frequência, verificou-se a abordagem da natureza e gravidade das
infrações, identificada em 47 casos (21,96% dos termos analisados). A possibilidade de punição
no caso concreto foi tratada em 8 casos (3,74% dos termos analisados) e os antecedentes do
proponente, por sua vez, em 2 casos (0,93% dos termos analisados). Em relação a 2 termos de
compromisso, não foi possível realizar a verificação, por não estarem disponíveis as fontes
selecionadas para esse exame.
Por ter sido possível identificar informações em relação a um percentual
relativamente baixo de termos de compromisso avaliados, não parece viável determinar as
orientações predominantes sobre as distinções dos referidos elementos que habilitam a
aceitação do termo de compromisso em sua aplicação prática.
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6 CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

O propósito central deste trabalho foi identificar, com base em análises empíricas,
características distintivas da aplicação do termo de compromisso no âmbito do mercado de
valores mobiliários. Os elementos coletados, sistematizados e examinados tiveram por base
informações públicas e imediatamente acessíveis452, com o intuito, complementar e secundário,
de propiciar noções sobre a disponibilidade e a publicidade dos dados procurados. Pretendeuse, na exposição dos resultados, conferir uma compreensão do acordo em sua realidade prática,
como forma de introduzir cognições sobre possíveis margens de aprimoramento do mecanismo
e de facilitar eventuais pesquisas e comparações futuras que abordem o assunto.
A relativa constância no número de pactos firmados no decorrer dos anos453 parece
evidenciar a consolidação do termo de compromisso como mecanismo de resolução de
processos administrativos. Outrossim, verifica-se que os acordos tratam dos mais diversos
assuntos, e abrangem as principais matérias divulgadas pela CVM para classificar os processos
administrativos454, do que se depreende que o termo de compromisso é empregado sem restrição
em relação às infrações fiscalizadas pela autarquia455.
A apreciação da funcionalidade do termo de compromisso parece demandar o exame
do potencial do mecanismo em propiciar os benefícios justificadores de sua utilização. Como
exposto, o emprego do termo de compromisso fundamenta-se, essencialmente, no atingimento
das finalidades instrumentais da ação sancionadora (objetivos pedagógicos e orientadores) por
meio mais vantajoso (mais efetivo ou menos custoso)456.
Não parece possível, com base nos exames desenvolvidos, chegar a conclusões sobre
o efeito factual do termo de compromisso do ponto de vista pedagógico e preventivo, isto é, a
efetividade do acordo para direcionar condutas e evitar práticas indesejadas no mercado de
valores mobiliários. Tal percepção, ressalta-se, é de grande complexidade e parece incerta

452
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456

Os principais critérios e bases das análises realizadas neste trabalho são indicados no capítulo 4.
Anos de 2009 a 2014, objeto desta pesquisa, conforme resultados expostos no item 5.1.
Assuntos indicados no Relatório Anual da CVM de 2014 para classificação dos julgamentos do Colegiado, de
acordo com os achados exibidos no item 5.2.
Excetuadas, naturalmente, as infrações para as quais é vedada a celebração do termo de compromisso, nos
termos do artigo 1º, § 1º, da Deliberação CVM 390/2001.
Como abordado no item 3.3.4.
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mesmo em relação à fiscalização e penalização pelos meios tradicionais. De fato, ainda que
existam marcadores que possam dar indicativos sobre a eficiência da regulação do mercado de
valores mobiliários, trata-se de verificação complexa, sujeita à influência de incontáveis fatores,
muitos dos quais de difícil determinação, inclusive a percepção íntima e subjetiva dos agentes
quanto à imposição e efetividade das normas.
Por outro lado, parece possível depreender algumas impressões sobre a aptidão do
termo de compromisso para propiciar resoluções mais vantajosas aos processos administrativos.
A eficiência dos mecanismos consensuais é habitualmente relacionada à agilidade da
solução que, em tese, reverte em economia não só de tempo, mas também de recursos. Sobre
esse aspecto, o termo de compromisso aparenta contribuir à celeridade processual. Nesse
contexto, para fins de mera referência, vale considerar os resultados obtidos por Rossi et al.457:
averiguaram os autores que os processos administrativos nos anos de 2000 a 2006 tiveram
duração média, entre a abertura do processo e o julgamento do Colegiado, de 4,5 anos. Ainda
que essas referências não constituam uma base sólida de comparação, já que não há
coincidência de critérios, ou mesmo de período, da avaliação, o fato de se ter apurado uma
duração média consideravelmente mais curta458 em espaço de tempo semelhante para a decisão
que aprovou os termos de compromisso objeto deste estudo parece ser um indicativo da
capacidade do mecanismo de propiciar resoluções mais céleres aos processos administrativos.
A relativa brevidade da resposta ao potencial ilícito por meio do acordo – assim
considerada a assinatura do termo de compromisso, por meio da qual são formalizadas as
condições para resolução alternativa do processo – também parece ser um indício da efetividade
do mecanismo como resolução na atuação sancionadora da CVM459. De fato, a resposta mais
imediata a uma irregularidade parece robustecer o valimento das determinações normativas,
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459

ROSSI, Maria Cecíla et al., Decisões da CVM em matéria societária no período de 2000 a 2006 cit., p. 99100.
Observou-se, para os termos de compromisso assinados entre 2009 e 2014, uma duração média aproximada
de 1,5 ano entre a abertura do processo e a decisão do Colegiado pela aprovação do acordo (conforme exposto
no item 5.3.4).
De acordo com o exposto no item 5.3.5, das análises dos termos de compromisso assinados entre 2009 e 2014,
constata-se o tempo médio decorrido entre a abertura do processo e a assinatura do acordo de aproximadamente
1,7 ano.
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evidenciando a atuação da entidade reguladora e a repressão às práticas indesejadas e, dessa
forma, melhor norteando as condutas dos agentes do mercado de valores mobiliários460.
Nada obstante a evidência do benefício da agilidade propiciado pelo acordo,
observou-se que há margem para aprimoramento do mecanismo nesse âmbito. Nas análises
conduzidas, essa oportunidade de melhoramento da presteza do mecanismo se manifesta
particularmente no que se refere aos casos em que há apresentação de uma nova proposta de
termo de compromisso depois de uma proposta anterior ter sido rejeitada pelo Colegiado461.
Como observado, a avaliação de novas propostas de compromisso parece ter relevante
influência no alongamento dos procedimentos para suspensão do processo mediante acordo, e
é verificada em uma porcentagem de casos passível de consideração462.
Um dos principais desafios que se vislumbra em relação ao termo de compromisso é
o de equilibrar o incentivo à alternativa mais eficaz sem, contudo, propiciar a utilização
imprópria do mecanismo, seja como uma solução indulgente com o ilícito, seja como
possibilidade de delongar o processo indevidamente463. Contudo, como coloca Aragão, não se
deve “fechar as portas para mecanismos mais eficientes (e às vezes os únicos à disposição) de
atendimento dos interesses públicos por terem a chance de ser usados para propósitos menos
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As considerações de Khuzami (Testimony on “Examining the Settlement Practices of U.S. Financial
Regulators” cit., p. 2) sobre os benefícios da celeridade da resposta da entidade reguladora por meio do consent
decree parecem dignas de nota também em relação ao termo de compromisso, ainda que não integralmente
aplicáveis à realidade do mecanismo brasileiro: “The immediacy of sanctions offered by a settlement also
sends a strong message of deterrence. Quick action by law enforcement communicates to other potential
wrongdoers that those who violate the law face swift and certain sanctions. Conversely, the longer the passage
of time between misconduct and sanctions, the more diluted the deterrence message becomes. Similarly,
appropriate settlements provide investors with greater protection, since violators are more quickly sanctioned
in a manner that decreases the likelihood that they will commit future violations. This minimizes the chances
that other investors will be victimized”.
Como exposto no item 5.5.
Notou-se a apresentação de nova proposta de termo de compromisso após rejeição de pleito anterior em
20,09% dos acordos analisados (conforme indicado no item 5.5).
A dificuldade desse equilíbrio em relação ao termo de compromisso parece associar-se ao caráter misto do
mecanismo no que se refere às finalidades repressivas e promocionais. Explica Bobbio (Da estrutura à função:
novos estudos de teoria do direito. Tradução Daniela Beccaccia Versiani. Barueri: Manole, 2007, p. 15 –
destaques do autor): “Para atingir o próprio fim, um ordenamento repressivo efetua operações de três tipos e
graus, uma vez que existem três modos típicos de impedir uma ação não desejada: torna-la impossível, tornála difícil e torná-la desvantajosa. De modo simétrico, pode-se afirmar que um ordenamento promocional busca
atingir o próprio fim pelas três operações contrárias, isto é, buscando tornar a ação desejada necessária, fácil
e vantajosa”. O aspecto repressivo do termo de compromisso parece mostrar-se na necessidade de que as
condições estabelecidas para a suspensão do processo sejam satisfatoriamente árduas para que o acordo não
represente um livramento em relação a irregularidades. Por outro lado, é preciso que as consequências advindas
do termo de compromisso não sejam tão ou mais austeras que as impostas por meio do processo tradicional,
sob o risco de o acordo tornar-se menos interessante que a expectativa da decisão na atuação sancionadora
usual.
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nobres”464. Destaca o autor que o que se deve procurar, nessas hipóteses, são métodos que
minimizem a possibilidade de que esses mecanismos sejam empregados ao arrepio das
finalidades e princípios de direito465.
Uma das formas para resguardar a correta aplicação dos termos de compromisso,
entende-se, é a identificação de situações que possam dar ocasião ao uso indevido da solicitação
de acordo para suspensão do processo administrativo, para que possam ser reguladas com
especial cautela. Nesse contexto, a atenção às ocorrências de apresentação de novas propostas
de termo de compromisso parece válida, outrossim, com o fim de distinguir e, desse modo,
evitar a utilização do mecanismo como ferramenta procrastinatória, ou desfavorável à economia
processual. A mesma impressão parece apropriada à possível não formalização de parcela dos
termos de compromisso aprovados pelo Colegiado466, que, se verificada, pode evidenciar
desvantagens à eficiência dos processos administrativos.
Vale notar, ademais, que a funcionalidade do termo de compromisso não deriva
somente do emprego do acordo, por si só, mas depende também da atuação sancionadora da
CVM em suas diversas formas e por seus variados meios. Isso porque a efetividade do acordo
parece relacionar-se diretamente à aptidão estatal de investigar, julgar e sancionar as ilicitudes,
já que, de outra forma, parece reduzida a atratividade de mecanismos que exigem a iniciativa
dos potenciais infratores467. Dessa forma, a eficácia do termo de compromisso concretiza-se
não só nas condições estabelecidas para sua aprovação e na terminação do processo, mas
também na rejeição de acordos despropositados aos interesses que a regulação do mercado de
valores mobiliários visa a proteger e na efetividade da atuação tradicional para fiscalização e
repressão de eventuais irregularidades.
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ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no direito administrativo cit., p. 298.
“O que devemos buscar, portanto, é que a prevalência dos fins sobre os meios legais esteie uma firme
metodologia, que, fincada nos Princípios da Eficiência, Moralidade e Proporcionalidade, minore as
possibilidades de ser utilizada contra os fins a que se destina e que, ao mesmo tempo, evite que a aplicação
meramente lógico-subsuntiva das regras jurídicas pela mera invocação da legalidade formal, muitas vezes
utilizada como biombo de malversações, contrarie os objetivos públicos maiores do ordenamento jurídico”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no direito administrativo cit., p. 298).
Conforme hipótese levantada no item 5.1, em vista da averiguação da constância, ao longo dos anos, de um
número maior de compromissos aprovados do que assinados.
Sobre o tema, parece pertinente considerar as indicações de Khuzami (Testimony on “Examining the
Settlement Practices of U.S. Financial Regulators” cit., p. 2) a respeito do consent decree, que parecem
também válidas ao termo de compromisso: “We recognize that to achieve appropriate settlements [...] potential
defendants need to know that we [SEC] are prepared to litigate cases in the event an appropriate settlement
cannot be obtained”.
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Os exames conduzidos neste trabalho tiverem também a intenção de distinguir os
entendimentos preponderantes da CVM sobre as condições propiciadoras da conveniência do
acordo, ou seja, as circunstâncias que costumam ser relacionadas à viabilidade dos termos de
compromisso. Nota-se, a esse respeito, a particular relevância da função orientadora da entidade
na realidade jurídica brasileira, em que a atuação sancionatória da autarquia assume especial
importância pela abrangência de seus efeitos468.
Não foi possível, contudo, com base nas averiguações da pesquisa, identificar com
precisão a posição da autarquia sobre as hipóteses de aceitação do acordo para suspensão do
processo administrativo. Nos resultados obtidos, observa-se que têm considerável influência na
aprovação do termo de compromisso as obrigações assumidas no acordo e, mais
especificamente, o valor das prestações pactuadas469. De outro modo, não pareceu viável
identificar, de forma concreta, outras especificidades usualmente associadas ao cabimento do
acordo. Da mesma forma, não se pôde inferir das análises o posicionamento da autarquia quanto
à influência dos critérios estabelecidos na Deliberação CVM 390/2011 para a decisão sobre a
proposta de termo de compromisso470.
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Destaca-se a relevância da atuação da CVM pela extensão de sua competência, em comparação com outras
entidades reguladoras de mercados de valores mobiliários, e também pela baixa discussão junto ao poder
judiciário, no Brasil, de irregularidades que, na esfera administrativa, submetem-se à tutela da autarquia. Sobre
o primeiro ponto, pondera Yazbbek (Reflexões obre a atividade sancionadora da CVM em caso de
descumprimento de regras de direito societário. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti
J. (Coord.). Processo Societário II. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 607-608): “[A] Comissão de Valores
Mobiliários – CVM tem uma competência alargada em relação à competência de outros reguladores de
mercados de capitais ao redor do mundo. Os reguladores estrangeiros são, de um modo geral, especializados
em questões mais próprias de mercado de capitais [...]. Já a CVM, em razão sobretudo de motivos de ordem
histórica, tem por objeto também a aplicação da legislação acionária, em algumas hipóteses. Tal situação [...]
acaba por produzir alguns interessantes efeitos – tanto na atividade não sancionadora (e aqui está se referindo
inclusive a atividades consultivas) quanto na atividade sancionadora da autarquia [...]”. No que diz respeito ao
segundo ponto, esclarece Pitta (Processo administrativo sancionador no mercado de valores mobiliários cit.,
p. 67): “É notório que, no Brasil, ainda é incipiente a judicialização de discussões afetas a irregularidades
cometidas no âmbito do mercado de valores mobiliários, de modo que a considerável maioria de casos fica
ainda circunscrita à esfera administrativa [...]. Desta forma, a atuação sancionadora da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) adquire especial importância, concentrando quase que exclusivamente a resposta do
Estado com relação a essas infrações”.
Tal inferência decorre das verificações de que: (i) quase a totalidade dos acordos trazem obrigação de prestação
pecuniária, usualmente à CVM (como exposto no item 5.6); (ii) a motivação mais frequentemente identificada
para a aprovação do acordo é relacionada à suficiência do compromisso assumido (como exposto no item 5.7);
(iii) a maior parte dos motivos identificados para a rejeição de propostas anteriores e para a aprovações de
novas propostas de termo de compromisso refere-se à grandeza da prestação oferecida (como exposto no item
5.5).
Como se depreende das apurações expostas no item 5.7.
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Essa ilação parece válida, igualmente, para as hipóteses em que se considera viável
a celebração do acordo por parcela das partes do processo administrativo (e, portanto, a
continuidade do processo em relação às demais partes)471 e para os casos em que se julga
vantajosa a apreciação de novas propostas de compromisso subsequentes à rejeição, pelo
Colegiado, da proposta inicial472: também nesses casos não se pôde discernir, com base nos
exames realizados, circunstâncias gerais específicas usualmente associadas à viabilidade das
hipóteses473.
Mostra-se digna de nota, ademais, a percepção de que em poucos casos as obrigações
dos termos de compromisso aparentam relacionar-se aos requisitos essenciais estabelecidos em
lei para o cabimento do acordo474, o que talvez seja um indício de algum distanciamento entre
as determinações legais e a prática do mecanismo.
Nesse contexto, vale indicar que a oportunidade da recente reforma introduzida pela
Lei 13.506/2017475 não parece ter sido aproveitada para considerações mais aprofundadas sobre
a realidade do termo de compromisso, ou sobre as contribuições que poderiam ser extraídas da
experiência da utilização do mecanismo nas últimas décadas. Porém, ainda que a revisão do
texto legal específico ao acordo tenha sido restrita, não deixa de ser esse um ensejo para revisitar
as possibilidades de aprimoramento do termo de compromisso, especialmente tendo em conta
que o novel diploma parece renovar e destacar a aplicação de mecanismos alternativos na
atuação sancionadora da CVM.

471
472
473

474

475

Conforme análises do item 5.4.
De acordo com o abordado no item 5.5.
Vale indicar, contudo, que, nos casos de apresentação de nova proposta de termo de compromisso depois da
rejeição de proposta anterior pelo Colegiado, à semelhança do observado em relação à aprovação do acordo,
a motivação mais observada para viabilidade da apreciação do novo pleito fundamenta-se na grandeza da
prestação assumida no compromisso (como exposto no item 5.5).
Conforme indicado no item 5.6, considerando-se, para essa ilação, que as prestações à CVM e a terceiros que
não tenham sido expressamente identificadas como indenização não foram assim classificadas, já que não
necessariamente tais contribuições terão essa natureza (conforme se aborda no item 3.3.3).
As principais previsões da Lei 13.506/2017 relacionadas ao termo de compromisso são tratadas no item 3.2.1.
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APÊNDICE A – LISTA DE TERMOS DE COMPROMISSO OBJETO
DAS ANÁLISES DESENVOLVIDAS

Número
Processo objeto
de termos
do termo
analisados

Data de
aprovação pelo
Colegiado

Data de
assinatura

Compromitente

1

RJ2013/10299

09/09/2014

13/11/2014

Teobaldo José Cavalcante
Leal

2

RJ2013/6128

09/09/2014

22/12/2014

Ernst & Young Auditores
Independentes S/S

3

SP2013/157

05/08/2014

06/10/2014

Luiz Claudio Fontes
Terra Investimentos
Corretora de Mercadorias
Ltda.
Ricardo Brasil Correa
Rogério Affonso Izzo
Pinto

4

RJ2013/13121
RJ2013/8609

15/07/2014

08/09/2014

5

RJ2013/5640

06/05/2014

21/11/2014

Roberto Belíssimo
Rodrigues

6

RJ2013/8699

06/05/2014

03/09/2014

Braulio Afonso Morais
José Fernando Navarrete
Pena

7
8

SP2013/260
RJ2013/4408

06/05/2014
15/04/2014

21/11/2014
01/09/2014

Simão Cirineu Dias
Cássio Elias Audi
Multicon Auditoria e
Assessoria Contábil S/S

9

01/2012
RJ2013/8159

01/04/2014

30/05/2014

Ranieri Feres Doellinger

10

01/2012
RJ2013/8159

25/02/2014

23/05/2014

Anderson Ferrari Junior

11

RJ2012/12931

25/02/2014

23/05/2014

Eliseo Santiago Perez
Fernandez
Wesley Mendonça
Batista

12

RJ2012/12961

25/02/2014

28/04/2014

João Carlos de Almeida
Gaspar

13

RJ2012/12961

25/02/2014

04/04/2014

Eurico de Jesus Teles
Neto
João de Deus Pinheiro de
Macêdo
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José Augusto da Gama
Figueira
Luiz Eduardo Falco Pires
Corrêa
14

RJ2013/4362

23/12/2013

04/04/2014

AKW Auditores
Independentes S/S

15

RJ2013/5645

23/12/2013

15/04/2014

Ernst & Young Terco
Auditores Independentes
S/S

16

01/2009
RJ2012/12067

17/12/2013

04/04/2014

Sérgio Roberto Weyne
Ferreira da Costa

17

RJ2013/10153

17/12/2013

21/05/2014

Banco Santander (Brasil)
S.A.
Banco J.P. Morgan S.A.
ACAL Auditores
Independentes S/S

18

RJ2013/4365

17/12/2013

24/04/2014

19
20
21

RJ2013/5555
RJ2013/5657
RJ2013/6479

17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013

10/04/2014
15/04/2014
10/03/2014

Abílio dos Santos Diniz
Alfredo Egydio Setubal
Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores
Independentes

22

RJ2013/5066

10/12/2013

20/03/2014

Marcos Antonio Molina
dos Santos
Ricardo Florence dos
Santos
Alexandre José Mazzuco
James David Ramsay
Cruden

23

RJ2012/11199
RJ2013/6059

03/12/2013

27/02/2014

Sergio Zappa

24

RJ2012/11199
RJ2013/6059

03/12/2013

27/02/2014

José Alberto Diniz de
Oliveira
Albrecht Curt ReuterDomenech

25

RJ2012/11199
RJ2013/6059

03/12/2013

25/02/2014

Vitor Sarquis Hallack
Maurício Tavares
Barbosa
Francisco Sciarotta Neto

26

RJ2012/11199
RJ2013/6059

03/12/2013

11/03/2014

Carlos Pires Oliveira Dias
Luiz Roberto Ortiz
Nascimento
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27
28

RJ2013/4432
RJ2010/17292

19/11/2013
12/11/2013

25/02/2014
14/03/2014

Banco Votorantim S.A.
BEM Distribuidora de
Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.
Cassiano Ricardo
Scarpelli

29

RJ2012/4640

05/11/2013

20/02/2014

KPMG Auditores
Independentes

30

RJ2013/5638

29/10/2013

21/01/2014

Dulce Pugliese de Godoy
Bueno
Edson de Godoy Bueno
Erwin Afif Yacoub
Kleuser
Gilberto João Ferreira da
Costa

31
32

RJ2013/5638
RJ2012/9509
RJ2012/869

29/10/2013
22/10/2013

21/01/2014
10/02/2014

Telmo Ferreira Pedreira
Oliveira Trust Servicer
S.A.
Mauro Sergio de Oliveira

33

RJ2013/144

22/10/2013

21/01/2014

Tomas Dias Ramos
Fernando Martins Vaz
Chabert

34
35

RJ2013/5582
RJ2013/6775

15/10/2013
15/10/2013

10/02/2014
06/02/2014

Vitor Fagá de Almeida
Brasil Plural Gestão de
Recursos Ltda.

36

RJ2012/7880
RJ2013/1052

10/09/2013

24/10/2013

Sandra Regina de
Medeiros Braga

37

RJ2012/2833

27/08/2013

09/10/2013

Triunfo Holding
Participações S.A.
Antonio José Monteiro de
Queiroz

38

RJ2013/3353

30/07/2013

19/09/2013

Edmar Prado Lopes Neto

39

RJ2013/4659

16/07/2013

27/09/2013

BB – Banco de
Investimento S.A.

40
41

16/2008
RJ2012/6160
RJ2012/13953

09/07/2013
09/07/2013

31/07/2013
28/01/2014

42

RJ2012/10487
RJ2013/1859

02/07/2013

27/08/2013

Isac Roffé Zagury
Dilton da Conti Oliveira
Ubirajara Rocha Meira
Adolpho Lindenberg
Adolpho Lindenberg
Filho
Arnaldo Vidigal Xavier
da Silveira

166

43
44

RJ2012/7867
RJ2013/2270

02/07/2013
25/06/2013

03/10/2013
20/08/2013

Telecom Itália S.p.A.
Luis Otávio Lima Emrich
Pinto

45
46

RJ2013/2270
RJ2012/9832

25/06/2013
13/06/2013

20/08/2013
06/09/2013

Fábio Bueno Gomide
Juarez Saliba de Avelar
Heinz Gerd Stein
Dirk Adamski
Marcelo Henrique de
Campos Silva

47

SP2011/99

28/05/2013

22/07/2013

TOV Corretora de
Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.
Fernando Francisco
Brochado Heller

48

RJ2012/9557

21/05/2013

22/07/2013

49

RJ2012/9652

21/05/2013

07/08/2013

Martinelli Auditores
Alfredo Hirata
Ativa S.A. Corretora de
Títulos de Câmbio e
Valores Mobiliários
Renato Salem Szklo
Augusto Afonso Teixeira
de Freitas

50
51

RJ2012/5036
RJ2012/8093

14/05/2013
14/05/2013

22/07/2013
01/08/2013

Luiz Fernando Rolla
Cristian de Almeida
Fumagalli

52

RJ2012/8371

14/05/2013

23/07/2013

53
54

RJ2012/4464
RJ2012/8087

26/03/2013
26/03/2013

02/07/2013
18/07/2013

Cristiano Malucelli
André Luiz Malucelli
Anilson Fieker Pedrozo
Luis Cesar Miara
Vander Della Coletta
Jorge Nacli Neto
Helio Seibel
Júlio Cezar Vaz de Melo

55

RJ2011/7940

19/03/2013

10/07/2013

Marcos José Moura
Dubeux
Aluísio José Moura
Dubeux
Frederico Cavalcanti de
Azevedo
Gustavo José Moura
Dubeux
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Marcos Roberto Bezerra
de Mello Moura Dubeux
Sérgio Kano
Vítor Hugo dos Santos
Pinto
56
57

RJ2012/7132
RJ2012/7132

19/03/2013
19/03/2013

03/06/2013
03/06/2013

Pedro Luiz Cerize
Magliano S.A. Corretora
de Câmbio e Valores
Mobiliários
Armando de Toledo
Francisco José Figueiredo
Barbosa

58

RJ2012/7133

19/02/2013

25/04/2013

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes

59

RJ2012/7765

19/02/2013

25/04/2013

XP Investimentos
Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

60

RJ2012/10347

05/02/2013

19/06/2013

Bruno Padilha de Lima
Costa
Ney Prado Junior
Fábio Franchini
Marcelo de Andrade
Casado
Luiz Carlos Almeida
Braga Nabuco de Abreu

61

20/2009

18/12/2012

26/02/2013

Petrix Overseas Ltd.
3G Capital Partners Ltd.

62

02/2006

11/12/2012

06/02/2013

63

RJ2011/6066

11/12/2012

14/02/2013

Banco Opportunity S.A.
Dório Ferman
Santander Brasil Asset
Management
Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A.

64

RJ2010/15523

22/11/2012

29/01/2013

Luciane Ribeiro
Banco Itaucard S.A.
Carlos Henrique
Mussolini
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Paulo Eikievicius
Corchaki
65

RJ2011/11171

22/11/2012

14/02/2013

ACAL Consultoria e
Auditoria S/S

66

RJ2012/4137

22/11/2012

23/01/2013

Cláudio Silva Foch
Pedro Villas Boas Pileggi

67
68

RJ2012/4734
RJ2012/1643

22/11/2012
06/11/2012

14/01/2013
23/01/2013

André Santos Esteves
Edmundo Lacerda Terra

69

RJ2012/4235

06/11/2012

08/02/2013

I.P.P.S.P.E.
Empreendimentos e
Participações S.A.

70

02/2010
RJ2012/4588

16/10/2012

14/01/2013

Paulo Sergio de Oliveira
Diniz

71
72

RJ2011/9304
16/2008

02/10/2012
04/09/2012

14/01/2013
22/10/2012

Ricardo Brajterman
Luciano Soares
Valdir Roque
João César de Queiroz
Tourinho
Isaac Selim Sutton
Mauro Agonilha
Sergio Duarte Pinheiro
Luiz Aranha Corrêa do
Lago
Raul Calfat
Carlos Augusto Lira
Aguiar
Carlos Alberto Vieira
João Carlos Chede
Ernane Galvêas
Haakon Lorentzen
Eliezer Batista da Silva
Alexandre Silva
D’Ambrósio
Jorge Eduardo Martins
Moraes

73

RJ2011/10821

28/08/2012

13/12/2012

Cristiane Freitas Bezerra
Lima

74
75

RJ2012/130
RJ2011/10170

28/08/2012
21/08/2012

06/12/2012
20/12/2012

Luiz Fernando Rolla
Laodse Denis de Abreu
Duarte

76

RJ2010/11349

07/08/2012

07/01/2013

Edison Cordaro
Doris Pereira Carneiro
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José Eustáquio Cantini
José Flávio Neves
Mohallem
Lincoln Gonçalves
Fernandes
Mauro de Freitas Pereira
Rogério Pereira Carneiro
Ronan de Freitas Pereira
77

RJ2010/12040

07/08/2012

01/11/2012

Francisco Carlos
Marques de Freitas

78
79
80

RJ2011/7948
RJ2011/14167
RJ2012/2766

24/07/2012
17/07/2012
17/07/2012

17/09/2012
11/09/2013
11/09/2012

Carlos Antonio Tilkian
Carlos Watanabe
SOCOPA Sociedade
Corretora Paulista S.A.

81

SP2007/140

10/07/2012

30/10/2012

Alpes Corretora de
Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Reginaldo Alves dos
Santos

82
83

RJ2010/2419
RJ2011/8755

03/07/2012
03/07/2012

22/08/2012
27/08/2012

Tyrus Capital LLP.
J.P. Morgan Whitefriars
Inc.

84

RJ2011/8755

03/07/2012

27/08/2012

Pershing Square L.P.
Pershing Square II L.P.
Pershing Square
International

85

RJ2011/8755

03/07/2012

03/08/2012

Henrique Christino
Cordeiro Guerra

86

RJ2012/3785

03/07/2012

19/07/2012

Leonardo Porciúncula
Gomes Pereira

87

RJ2012/4489

03/07/2012

03/08/2012

Marcelo Strufaldi Castelli

88
89
90

RJ2011/10840
RJ2011/10840
02/2008

12/06/2012
12/06/2012
24/04/2012

04/07/2012
04/07/2012
11/06/2012

Pedro Jereissati
Alex Waldemar Zornig
Eduardo Pendio Monteiro
Verônica Valente Dantas

91

RJ2011/8580

24/04/2012

04/06/2012

Ricardo Antunes
Carneiro Neto
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92

SP2006/137

27/03/2012

31/05/2012

Dario Graziato Tanure
Ativa S.A. Corretora de
Títulos, Câmbio e
Valores

93

RJ2011/5748

23/02/2012

09/05/2012

Swim Worldwide Ltd.
James Christian Chapman

94

06/2010

24/01/2012

26/03/2012

Elizabeth Steinbruch
Schwarz

95
96

RJ2011/9483
RJ2007/13030

17/01/2012
27/12/2011

09/05/2012
06/09/2012

Ricardo Steinbruch
Jurandir Vieira Santiago
Antônio Carlos
Rodrigues
Arnaldo Maurício da
Silva
Jairo Carlos dos Santos
Companhia Brasileira de
Latas

97

RJ2011/7375

20/12/2011

28/02/2012

Bruno Albuquerque
Menezes de Moraes

98
99

RJ2011/7378
RJ2011/7386

20/12/2011
20/12/2011

02/03/2012
10/04/2012

Renato Simeira Jacob
Carlos Henrique Pedrosa
Lopes

100

SP2009/54

29/11/2011

16/02/2012

Olavo Lins e Mello
Pereira

101

RJ2010/15685

08/11/2011

12/01/2012

Armenio Dos Santos
Gaspar Neto
Marcelo Vieira da Silva
Oliveira Costa
Prosper S/A Corretora de
Valores e Câmbio

102

RJ2011/7384

19/10/2011

02/12/2011

Pedro Demenato
Fernandes

103

RJ2011/9734

19/10/2011

28/12/2011

Reinaldo Lacerda
Robert John Van Dijk
Carlos Massaru
Takahashi

104

RJ2010/4524

13/09/2011

02/03/2012

Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores
Independentes

105

RJ2011/0288

06/09/2011

11/10/2011

José Carlos Monteiro
Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores
Independentes
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106
107

RJ2011/2039
RJ2010/9941

06/09/2011
02/08/2011

01/11/2011
28/09/2011

Walmir Bolgheroni
Osmar Aurélio Lujan
Orivaldo Padilha
Paulo Henrique Santos
João Carvalho de
Miranda
José Luciano Duarte
Penido
Raul Calfat
Sérgio Duarte Pinheiro
Gilberto Lara Nogueira
Wang Wei Chang
Jorge Eduardo Martins
Moraes

108

RJ2010/9941

02/08/2011

28/09/2011

Alexandre Silva
D'Ambrosio

109

RJ2011/1323

26/07/2011

17/10/2011

Arthur Cesar Whitaker de
Carvalho
Frank Geyer Abubakir
Maria Soares de Sampaio
Geyer
Vera Soares de Sampaio
Geyer

110
111

RJ2010/16605
16/2006
RJ2010/17781

28/06/2011
07/06/2011

03/08/2011
08/08/2011
14/10/2011
(aditivo)

Odivan Carlos Gargnin
Rio Bravo Investimentos
S.A. DTVM
Eduardo Pimenta Ferreira
Machado
Jorge Carlos Nuñez
Luiz Eugenio Junqueira
Figueiredo

112

RJ2010/11348

17/05/2011

28/06/2011

Lionel Chulam
Alcides Morales Filho
Carlos Eduardo Sá
Baptista
Jomar Pereira da Silva
Junior
Mário Jorge Campos
Rodrigues

113
114

12/2009
12/2009

10/05/2011
10/05/2011

29/07/2011
20/06/2011

Rodolfo Medina
Pavarini DTVM LTDA
Miguel Ethel Sobrinho
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115

RJ2010/770

10/05/2011

15/06/2011

Rodrigo Ferraz Pimenta
da Cunha

116

SP2010/0135

10/05/2011

21/06/2011

Fator S.A. Corretora de
Valores

117
118

SP2010/0135
RJ2010/7631

10/05/2011
19/04/2011

17/06/2011
03/08/2011

Alexandre Atherino
Adelino Dias Pinho
Carlos Augusto Pires
KPMG Auditores
Independentes

119
120
121

RJ2010/11519
RJ2010/11519
RJ2010/2554

22/03/2011
22/03/2011
22/03/2011

05/05/2011
05/05/2011
26/05/2011

Luiz Fernando Furlan
Welson Teixeira Junior
Banco J. Safra S.A.
Carlos Alberto Torres de
Melo Junior

122

RJ2010/2980

22/03/2011

20/06/2011

KPMG Auditores
Independentes
Ricardo Anhesini Souza
Silbert Christo Sasdelli
Júnior

123

RJ2006/4422
RJ2010/17584

22/03/2011

21/06/2011

Banif Banco de
Investimento Brasil S/A
(atual Banif Primus CVC
S/A)
Paulo César Rodrigues
Pinho da Silva

124

SP2010/238

01/03/2011

27/05/2011

Luiz Fernando
Vendramini Fleury
CETIP S.A. – Balcão
Organizado de Ativos e
Derivativos

125
126

RJ2010/13112
RJ2009/6757

15/02/2011
08/02/2011

07/04/2011
13/05/2011

Zaraplast S.A.
HSBC Bank Brasil S.A. –
Banco Múltiplo
Fernando Meibak de
Oliveira
Renato Lázaro Ramos
Pedro Augusto Botelho
Bastos

127

RJ2010/11566

19/01/2011

14/02/2011

Alexandre Milani de
Oliveira Campos

128

RJ2010/4953

28/12/2010

17/02/2011

Austin Laine Powell
Wagner Bertazo
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129

RJ2009/6832

14/12/2010

11/02/2011

Audimec Auditores
Independentes S/S
Petrônio de Araújo
Pereira

130

RJ2010/11569

14/12/2010

13/07/2011

Raul Pereira Neto
Henrique Vieira Costa
Lima

131

RJ2010/2419
RJ2010/15761

09/12/2010

19/01/2011

Vivendi S.A.

132

08/2004
RJ2009/11393

30/11/2010

25/02/2011

BTG Pactual Asset
Management S.A. DTVM

133

RJ2008/3539

30/11/2010

27/01/2011

134

RJ2009/11813

30/11/2010

17/02/2011

Patrick James O’Grady
Marcelo Kalim
Ruth Dias da Silva Pinto
Futura Agente Autônomo
de Investimentos S/S
Ltda.
Adriano Maia Moreno
Ricardo Del Guerra
Perpetuo

135

RJ2010/3278

04/11/2010

21/12/2010

136

RJ2010/4246

26/10/2010

17/12/2010

Ana Graciela Heugas
Granato

137

RJ2007/10395

14/10/2010

28/12/2010

Banco BTG Pactual S.A.
BTG Pactual Serviços
Financeiros S/A DTVM

138

RJ2009/13169

14/10/2010

26/11/2010

Rotschild & Cie Banque

139
140
141

RJ2010/2411
RJ2010/1144
RJ2010/1144

05/10/2010
21/09/2010
21/09/2010

22/11/2010
15/12/2010
08/12/2010

Ronnie Vaz Moreira
Alexandre Carola
Carlos Eduardo Malagoni

142

15/2008
RJ2010/9547

24/08/2010

19/11/2010

Santander Brasil Asset
Management DTVM S/A
Luciane Ribeiro
Luiz Eduardo Passos
Maia

143

15/2008
RJ2010/9547

24/08/2010

19/11/2010

BNP Paribas Asset
Management Brasil Ltda.

174

Marcelo Fidêncio
Giufrida
144

RJ2009/8286

24/08/2010

22/09/2010

Rodrigo Ferraz Pimenta
da Cunha

145

10/2008
RJ2010/0963

22/06/2010

18/08/2010

Pedro Caldas Pereira

146

RJ2009/9579

22/06/2010

04/08/2010

Wady Santos Jasmim
Washington Cristiano
Kato

147

RJ2009/6713

25/05/2010

15/05/2010

Almir Guilherme
Barbassa

148

14/2006
RJ2009/8196

13/04/2010

21/06/2010

Merrill Lynch S.A.
CTVM
Alexandre Koch Torres
de Assis
Merrill Lynch
Participações, Finanças e
Serviços Ltda.

149

14/2006
RJ2009/8196

13/04/2010

18/06/2010

Banco Pactual S.A. (atual
Banco UBS Pactual)
Marcelo Serfaty
Patrick James O’Grady
Giberto Sayão da Silva
Pedro Moreira Salles
Israel Vainboim
Francisco Eduardo de
Almeida

150

RJ2009/13069

13/04/2010

17/06/2010

151

RJ2009/5286
RJ2010/9731

13/04/2010

14/05/2010

Natixis (Natexis Banques
Populaires)

152

23/2000
RJ2009/8787

23/03/2010

04/05/2010

Socopa S.A. Sociedade
Corretora Paulista

153

16/2005
RJ2009/5519

09/02/2010

21/06/2010

Álvaro Augusto Vidigal
Merrill Lynch S.A.
CTVM
Alexandre Koch Torres
de Assis
Merrill Lynch
Participações Financeiras
e Serviços Ltda.

154

16/2005
RJ2009/5519

09/02/2010

10/05/2010

Opportunity Asset
Management Ltda.

175

Opportunity DTVM Ltda.
Opportunity Lógica II
Institucional FIA
Itamar Benigno Filho
Verônica Valente Dantas
155

16/2005
RJ2009/5519

09/02/2010

30/04/2010

Fator S.A. Corretora de
Valores
Armenio dos Santos
Gaspar Neto

156

16/2005
RJ2009/5519

09/02/2010

29/04/2010

Banco BTG Pactual S/A
Marcelo Serfaty
Patrick James O’Grady
Pothencia Tecnologia
Ambiental Ltda.

157

RJ2008/10302

09/02/2010

12/04/2010

158

19/2006
RJ2009/5351

26/01/2010

02/03/2010

Romeu Alberti Sobrinho

159

19/2006
RJ2009/5351

26/01/2010

02/03/2010

Osmar Elias Zogbi
Marcos Zarzur Derani
Walter Zarzur Derani
José Leonardo Teixeira
Gomes
Nelson Antônio Zogbi
Júnior

160

RJ2009/4747

26/01/2010

03/03/2010

Marielva Andrade Silva
Dias
Hélio Bruck Rotenberg
Ruben Tadeu Coninck
Formighieri
Samuel Ferrari Lago
Álvaro Augusto do
Amaral

161
162

RJ2009/4747
RJ2009/4747

26/01/2010
26/01/2010

03/03/2010
03/03/2010

Fernando Soares Mitri
Isar Mazer
Oriovisto Guimarães
Ariel Leonardo Szwarc
Cixares Libero Vargas
Samuel Ramos Lago
Paulo Fernando Ferrari
Lago
Thais Susana Ferrari
Lago
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163

09/2008

15/12/2009

26/01/2010

Jorge Paulo Lemann
Marcel Herrmann Telles

164

09/2008

15/12/2009

26/01/2010

Carlos Alberto da Veiga
Sicupira

165

09/2008

15/12/2009

26/01/2010

Luís Felipe Pedreira
Dutra Leite

166

21/2005

15/12/2009

26/01/2010

Carlos Alberto da Veiga
Sicupira
Jorge Paulo Lemann
Marcel Herrmann Telles

167
168

RJ2009/2382
RJ2009/3049

15/12/2009
15/12/2009

08/01/2010
05/02/2010

Milton Luiz Milioni
Almir Guilherme
Barbassa
Paulo Roberto Costa
Sandra Lima de Oliveira

169

170

RJ2009/4744

RJ2009/0485

08/12/2009

08/12/2009

01/03/2010

05/02/2010

Alidor Lueders
Ana Tereza do Amaral
Meirelles
Décio da Silva
Martin Werninghaus
Banco de Investimento
Credit Suisse Brasil S.A.
José Olympio da Veiga
Pereira

171
172

RJ2009/4096
RJ2009/5978

08/12/2009
08/12/2009

08/02/2010
01/02/2010

Marcos Andreati Perilo
Viviane Behar de Castro

173

SP2007/0095

08/12/2009

11/05/2010

Vicente Izquierdo Muñoz
Galdhy Villaurrutia
Arevalo
Intrade Informações Ltda.

174

RJ2009/4164

27/10/2009

01/12/2009

Paulo Gilberto Fernandes
Tigre

175

RJ2009/6425

27/10/2009

30/11/2009

Octávio Cortes Pereira
Lopes

176

22/2006

20/10/2009

08/01/2010

Credit Suisse
International

177

177

RJ2009/1503

13/10/2009

05/12/2009

Rubens Ometto Silveira
Mello

178
179
180

07/2008
07/2008
RJ2006/8572
RJ2009/5710

15/09/2009
15/09/2009
15/09/2009

11/11/2009
29/10/2009
14/10/2009

Valter Tascine
Mituo Odaira
Mauro Knijnik

181

RJ2009/3952

15/09/2009

11/10/2009

Roberto Bochino Ferrari

182

RJ2009/4006

15/09/2009

16/10/2009

Alexandre Ramos Soares
Pinto

183

RJ2008/11749

08/09/2009

06/11/2009

Giuseppe Masi
KPMG Auditores
Independentes

184
185

RJ2008/11105
RJ2008/8243

18/08/2009
18/08/2009

08/09/2009
16/09/2009

Benjamin Steinbruch
Interfloat HZ Corretora
de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.
Roberto Lombardi de
Barros

186

RJ2009/4089

18/08/2009

14/09/2009

Antônio Carlos Augusto
Ribeiro Bonchristiano

187

06/2008

28/07/2009

05/10/2009

Roberto Martins de Souza

188

06/2008

28/07/2009

10/09/2009

Martin Emiliano Escobari
Lifchitz

189

RJ2007/14153
RJ2009/6515

28/07/2009

23/09/2009

Eduardo Franzini Alves
Cavalheiro
Rodrigo Franzini Alves
Cavalheiro
Thessyano Morais
Afonso

190

RJ2008/10703
RJ2008/11846

28/07/2009

03/11/2009

Marcelo Vieira da Silva
Oliveira Costa
Julio Cesar Pontes
Martins
Prosper S.A. Corretora de
Valores e Câmbio
Prosper Gestão de
Recursos Ltda.

191

RJ2008/4857
RJ2009/5730

28/07/2009

08/09/2009

Norbert Glatt

192

RJ2008/10437

07/07/2009

11/08/2009

Vitor Manuel Cavalcanti
Mallmann

178

193

RJ2008/10437

07/07/2009

11/08/2009

Roberto Pinho Dias
Garcia

194

RJ2007/3673
RJ2009/2718

23/06/2009

12/08/2009

JP Morgan Whitefriars
Inc

195

RJ2008/12293

23/06/2009

31/08/2009

SOCOPA Sociedade
Corretora Paulista S.A.
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