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APRESENTAÇÃO 

 

A tese e o tema 

 

A tese a ser defendida é a de que a autorregulação institucionalmente estruturada e 

legitimada pela regulação é um eficiente arranjo para tratar as falhas e riscos inerentes ao 

mercado de bolsa.  

O objetivo é apresentar novas perspectivas de análise integrada da regulação e da 

autorregulação do mercado de bolsa que, usualmente, são tratadas como alternativas 

incompatíveis na dialética entre teses liberais e intervencionistas. Outro objetivo, é 

aproximar a análise da autorregulação do mercado de bolsa ao repertório jurídico. 

 O tema da tese é a interação entre regulação e autorregulação no mercado de bolsa. 

 

 

Estrutura do trabalho e aspectos metodológicos 

 

 O ponto de partida, no primeiro capítulo, é a descrição da atual estrutura da 

autorregulação do mercado de bolsa e sua interação com a regulação, que parece transcender 

a tradicional forma de regulação estatal e o tradicional conceito liberal de autorregulação, 

nos permitindo, portanto, testar as novas perspectivas de análise integrada da regulação e da 

autorregulação no mercado de bolsa. 

Ainda no primeiro capítulo, descreveremos as principais funções da autorregulação 

do mercado de bolsa (de regulação, supervisão, fiscalização e de aplicação de penalidades1) 

e a inter-relação entre as atividades de autorregulação e a administração do mercado. 

O capítulo será fechado com a apresentação de alguns problemas de enquadramento 

jurídico da autorregulação do mercado de bolsa que podem comprometer sua eficiência. 

Procuraremos responder a tais problemas com as perspectivas propostas nos capítulos 

subsequentes. 

O segundo capítulo se inicia com uma análise panorâmica da evolução histórica do 

conceito e da estrutura da autorregulação do mercado de bolsa, a fim de identificarmos suas 

                                                   
1 Conhecida no mercado como “medidas de enforcement” 



variações e seus elementos mais marcantes2 que constituirão a base a partir da qual 

apresentaremos as novas perspectivas de análise do tema.  

Para tanto, percorreremos um panorama histórico da evolução da autorregulação do 

mercado de bolsa, desde sua origem até a estrutura contemporânea, que decorre, em 

especial, das sensíveis e recentes transformações advindas dos processos de 

desmutualização e abertura de capital das bolsas de valores.  

O terceiro capítulo inaugura a apresentação das novas perspectivas de análise do 

tema. A primeira perspectiva proposta tem como objetivo apresentar uma conceituação 

jurídica e formal da autorregulação do mercado de bolsa analisando-a à luz da teoria geral 

do direito. O ponto fundamental dessa exposição será explicitar a natureza jurídica da 

autorregulação do mercado de bolsa, distinguindo-a dos conceitos de autorregulação das 

associações de classe profissional e do exercício da autonomia privada.  

Nesse sentido, buscaremos situar as normas e decisões advindas do exercício da 

autorregulação do mercado de bolsa na hierarquia do ordenamento jurídico, o que nos 

permitirá analisar as questões relativas à validade e à eficácia de tais normas e decisões e sua 

subsunção aos regimes jurídicos, público e privado.  

O quarto capítulo apresenta uma perspectiva material da autorregulação do mercado 

de bolsa, procurando explicitar os critérios para a definição do conteúdo das regras de 

conduta e decisões tomadas em seu âmbito. Nesse sentido, proporemos, como critérios 

materiais, a concretização das premissas teóricas do mercado em concorrência perfeita para 

a justa formação dos preços e manutenção da integridade do mercado, bem como a análise 

dos deveres derivados do princípio da boa-fé objetiva (informação, proteção e lealdade) para 

a criação, interpretação e aplicação das regras de conduta a serem exigidas dos participantes 

do mercado pela estrutura de autorregulação. 

O quinto capítulo apresenta uma perspectiva aberta e especulativa que procura situar 

o desenvolvimento da autorregulação do mercado de bolsa num contexto mais amplo e 

pragmático, explorando alguns aspectos das situações comunicativas que envolvem os 

processos de formação das decisões sociais e individuais que, em nosso entendimento, 

                                                   
2 No curso da exposição histórica, arriscaremos algumas incursões nos conceitos de autorregulação utilizados 
em outras ciências e que inspiraram as novas perspectivas de análise do tema que serão apresentadas nos 
capítulos subsequentes.  
 



revelam a interação entre regulação (em seu sentido amplo de estímulo externo ao 

organismo) e autorregulação (em seu sentido amplo de estímulo interno ao organismo) como 

axioma presente nas relações inter-subjetivas, em especial naquelas que resultam na criação 

de padrões de conduta e instituições públicas ou privadas.  

Com isso, ressalvado o caráter ensaísta da teoria palco-platéia, procura-se situar a 

evolução da estrutura de autorregulação do mercado de bolsa como derivação de um axioma 

de interação entre regulação e autorregulação, em seus sentidos amplos.  

Apesar do nome, “teoria palco-platéia”, não temos a pretensão de apresentar uma 

teoria fechada nem de afirmar ser esta a única forma possível de abordagem das situações 

comunicativas envolvidas nos processos decisórios. Apenas sugerimos uma abordagem 

aberta e especulativa que pode facilitar a representação das situações envolvidas na 

formação de juízos críticos e decisórios, mediante um discurso que combina uma 

linguagem-objeto jurídica com uma meta-linguagem afeita à arte e aos movimentos sócio-

culturais, que, em nosso entendimento, pode contribuir para o aperfeiçoamento da 

institucionalização da autorregulação do mercado de bolsa. 

O primeiro objetivo da metáfora palco-platéia é possibilitar a representação 

geométrica e a representação dinâmica dos modelos ideais de situações comunicativas 

envolvidas nos processos de decisão individual e social. Em suma, o palco é representado 

pelo centro de uma circunferência de onde emana uma mensagem com conteúdo prescritivo 

(proibido, obrigatório ou permitido). O raio da circunferência é a força e abrangência da 

mensagem. A platéia, representada por pontos dentro da circunferência, simboliza os 

indivíduos e instituições (jurisdicionados) que recebem a mensagem como estímulo e 

reagem de acordo com suas convicções e estratégias: cumprindo a prescrição advinda do 

palco, se agregando para construir outros modelos de conduta legítimos, ou descumprindo a 

prescrição e assumindo o risco de marginalização.  

Além de viabilizar a representação geométrica e dinâmica dos raciocínios ideais 

apresentados no trabalho, um outro objetivo da teoria palco-platéia é provocar, por meio da 

utilização da linguagem metafórica, a reflexão sobre a dinâmica da interação entre regulação 

e autorregulação no mercado de bolsa, bem como as relações de poder e os conflitos de 

interesse a serem coordenados. Não é pretensão do trabalho esgotar todas as possibilidades 



de reflexão e crítica, o que sequer seria possível, mas, ao menos, suscitá-las e provocá-las. A 

metáfora auxiliará na consecução desse objetivo. 

Trazendo para a tese os signos de uma experiência social que, muito provavelmente, 

já fora vivenciada pelos leitores nas mais variadas formas de reunião social em que se 

estabelece a relação palco-platéia3, podemos ativar diversas possibilidades de reflexão e 

crítica que nos auxiliam a pensar nos modelos de institucionalização da autorregulação do 

mercado, a fim de garantir a integridade, justiça e eficiência das decisões tomadas em seu 

âmbito.  

Esse movimento de institucionalização da autorregulação do mercado de bolsa, em 

nosso entendimento, parece acompanhar uma tendência de adoção de princípios 

democráticos nas instituições privadas que passam a internalizar em sua estrutura e em seus 

órgãos deliberativos a representação de interesses que outrora eram encarados como 

externalidades. Em outras palavras, os palcos decisórios das instituições privadas passam a 

representar outros interesses (difusos, sociais, ambientais, etc), transcendendo o discurso 

unidirecional da eficiência calcada na racionalidade maximizadora do auto-interesse (lucro).  

Ganha relevância, nesse sentido, a análise da teatralização dos discursos que 

preconizam as melhores práticas e modelos ideais que definem as regras de conduta e as 

estruturas das instituições.  

A teoria palco-platéia analisa os movimentos de interação entre regulação e 

autorregulação no mercado de bolsa como parte de uma questão maior e essencial relativa 

ao processo de formação das decisões individuais e sociais. 

Percorridas essas etapas, acreditamos que a conclusão final será pela validade da tese 

de que a autorregulação institucionalizada e legitimada pela regulação é um eficiente arranjo 

para tratar as falhas e riscos inerentes ao mercado de bolsa e manter a integridade e 

credibilidade do mercado de bolsa. 

Importante ressaltar que o teste da eficiência desse arranjo não se dará por meio 

quantitativo, nem econométrico. Será um teste lógico-discursivo que, em nosso 

                                                   
3 Podemos citar como exemplos não taxativos: espetáculos teatrais, shows de música, discursos, palestras, 
aulas, reuniões de conselhos deliberativos e o próprio diálogo no qual o emissor da mensagem é palco e o 
receptor é platéia, alternando-se as posições durante o diálogo.  



entendimento, é um teste válido para justificar uma hipótese construída em ciências 

humanas4. 

 

 

 

 

Importância do tema e a contribuição original da tese  

 

O mercado de bolsa é estruturado de forma a permitir que a formação dos preços dos 

bens nele negociados seja resultado da livre atuação da oferta e demanda (forças endógenas 

de mercado).  

Sob essa perspectiva, a estrutura do mercado de bolsa visa a concretização mais 

próxima possível5 dos requisitos ideais neoclássicos da concorrência perfeita6, dentre os 

quais podemos destacar: (i) o atomismo7, que pode ser definido como a multiplicidade de 

vendedores e compradores de um determinado bem (valores mobiliários, no caso da bolsa), 

sem que haja um comprador ou vendedor que possa influenciar sozinho o preço do ativo, o 

                                                   
4 Vale lembrar que o objeto das ciências humanas se constitui de questões zetéticas, de difícil decomposição ou 
mensuração quantitativa.  
5 No curso do trabalho procuraremos apresentar, ainda que superficialmente, os arranjos regulatórios que visam 
a concretização dessas premissas teóricas. 
6 Fábio Nusdeo (2005, 268-269) sugere que “as bolsas, seja de mercadorias, seja de valores, malgrado algumas 
ressalvas, representam simulacros de mercados concorrenciais artificialmente organizados para reproduzir as 
condições características do regime [de concorrência perfeita]”. Ainda, conforme Fábio Nusdeo (idem, 267) “o 
regime de concorrência perfeita exige para se considerar caracterizado um grande número de requisitos, dos 
quais são essenciais os seguintes: a) grande número de compradores e de vendedores em interação recíproca; 
b) nenhum deles suficientemente importante a ponto de exercer qualquer influência nas condições de compra 
ou de venda do produto em questão (atomização de mercado); c) homogeneidade do produto das operações; d) 
plena mobilidade dos agentes operadores e de seus fatores, isto é a facilidade de acesso ao mercado e de 
retirada dele por parte de qualquer interessado; e) pleno acesso dos operadores a todas as informações 
relevantes; f) ausências de economia de escala; g) ausência de economias externas (externalidades). É fácil 
verificar o quanto um regime como este representa muito mais uma abstração do que uma situação 
encontradiça na realidade. Trata-se obviamente de um modelo útil enquanto apresenta as condições ideais de 
funcionamento de uma economia de mercado e permite elaborar um padrão de referência para a análise de 
situações concretas. A concorrência perfeita representa na ciência econômica o que o vácuo ou a ausência de 
atrito representam na física, isto é, situações teóricas cujo conhecimento revela-se necessário para melhor 
apreensão do que se passa na prática. Na concorrência perfeita, o preço surge natural e objetivamente da 
interação recíproca dos inúmeros agentes em presença. Funciona soberana, sem ressalvas (...)”. 
7 Conforme afirma Fábio Nusdeo (2005, 149): “Um outro pressuposto básico do sistema de mercado, 
imprescindível para lhe assegurar o pretendido automatismo e adaptabilidade a condições mutantes, vem a ser 
o da chamada atomização, isto é, o mercado para bem funcionar deve ser composto por um número 
razoavelmente elevado de compradores e vendedores em interação recíproca, e nenhum deles excessivamente 
grande ou importante”. 



que se verifica, sobretudo nos ativos com alta liquidez; (ii) a simetria de informação, sobre 

as cotações, ofertas e negócios realizados e também sobre as características e riscos do 

valores mobiliários negociados e informações de atos e fatos que possam afetar o preço dos 

ativos; (iii) a mobilidade dos fatores, ou o automatismo e adaptabilidade a condições 

mutantes, que, no caso do mercado de bolsa, está relacionado à arbitragem, à liquidez dos 

ativos e à possibilidade do agente econômico, rapidamente, vender um valor  mobiliário e 

comprar outro; e (iv) a inexistência de barreiras de entrada e saída para os emissores dos 

ativos.  

O funcionamento desse mercado, entretanto, apesar de seguir movimentos 

“aparentemente naturais” das forças de oferta e demanda (na linha descrita pelos 

neoliberais) é extremamente regulado.  

A visão naturalista de um mercado em que a livre atuação dos agentes resulta num 

estado ótimo de equilíbrio independente do regramento humano, na prática não se confirma.  

Conforme observa Fábio Nusdeo (2005, 269): 

na estruturação dos mercados bursáteis existe uma vasta gama de normas legais e 
regulamentares a, por assim dizer, forçar o seu comportamento concorrencial tão 
puro quanto possível. São normas relativas ao dever de informar, à variação 
anormal das cotações, a operações envolvendo grandes quantidades (block trade), 
a operações especiais como tomada de controle de sociedades, e tantas outras. 
 

Nesse sentido, para garantir a concretização das premissas teóricas da concorrência 

perfeita, é necessária uma complexa regulação e fiscalização que é desempenhada, 

conjuntamente, pelos órgãos públicos e pela própria entidade administradora do mercado de 

bolsa num movimento de interação entre regulação e autorregulação institucionalizada. 

Esse arranjo institucional que inter-relaciona a regulação com a autorregulação 

passou por sensíveis transformações após os recentes processos de desmutualização e 

abertura de capital das entidades administradoras dos mercados de bolsa que, podemos 

adiantar, reforçaram a atividade de autorregulação, conferindo-lhe maior independência e 

robustez. 

Apesar disso, ainda hoje e, em especial após a crise financeira iniciada no mercado 

imobiliário norte-americano8 (que rapidamente se alastrou para o mercado financeiro e de 

                                                   
8 Que ficou conhecido como crise do sub-prime, ou crise no mercado de crédito para devedores sub-prime. Em 
relação a essa crise, vale frisar que ela tem origem num mercado que, além de não ser regulado, não é 
autorregulado de forma institucional. Nesse sentido, o exemplo da crise nos serve apenas para, de um lado, 
perceber a improcedência das opiniões que identificam na crise a comprovação contemporânea da derrocada 



capitais), ainda há quem associe o conceito de autorregulação à noção de ausência de 

regulação, revelando a importância de trabalhos que explicitem o conceito contemporâneo 

de autorregulação do mercado de bolsa.  

Nesse sentido, a primeira contribuição desse trabalho à ciência jurídica brasileira é 

propor um conceito jurídico de autorregulação do mercado de bolsa, que há muito tempo 

não é mais fundado na visão naturalística da “mão-invisível” do mercado, mas, sim, num 

complexo arranjo institucional e jurídico, envolvendo normas e estruturas institucionais de 

governança que interagem com a regulação do mercado. 

Vale ressalvar, entretanto, que a originalidade e o potencial de contribuição deste 

trabalho para a ciência jurídica se concentra muito mais em torno das perspectivas de análise 

sugeridas do que no tema propriamente dito. Isso porque, a autorregulação do mercado de 

bolsa é um tema debatido, há tempos, pela doutrina econômica e jurídica9.  

Entretanto, não há nenhum trabalho jurídico brasileiro10 que tenha analisado a 

autorregulação do mercado de bolsa com o propósito de explicitar sua interação com a 

regulação e dissolver o aparente antagonismo11 entre as teorias econômicas liberais e 

intervencionistas12, sob enfoque triplo: (a) por meio da teoria geral do direito; (b) por meio 

do princípio da boa-fé objetiva13 e (c) por meio de abordagem pragmática e especulativa das 

situações comunicativas envolvidas nos processos decisórios individuais e sociais, 

denominada metaforicamente de “teoria palco-platéia”.  

Essa é a face mais visível do trabalho. Mas, há ainda um outro potencial de 

contribuição do presente trabalho, que é de analisar a autorregulação do mercado de bolsa 

com base no repertório do Direito, de forma a explicitar que o mercado, como locus de 

relações intersubjetivas, deve seguir a ética, além dos números. 

Os números são ótimos para mensuração de riscos, estabelecimento de estratégias, 

formação de indicadores, identificação de outliers e de operações fraudulentas. O grande 

                                                                                                                                                            
do conceito de autorregulação do mercado e, de outro lado, para reforçar o conceito proposto no presente 
trabalho de que a autorrregulação deve ser institucionalizada e legitimada pela regulação.  
 
9 Esperamos ter indicado, na bibliografia, alguns dos melhores trabalhos sobre o tema.  
10 Pelo menos até o momento. 
11 O que significa aproveitar o que há de melhor nessas teorias, abstrair seus radicalismos. Encontrar um ponto 
de equilíbrio entre ambas. 
12 E suas respectivas derivações: teorias neo-liberais e teoria da regulação. 
13 Que se incluem no âmbito do direito privado. 



desafio, porém, é estruturar uma ética de mercado capaz de concretizar os princípios 

econômicos14 positivados na Constituição Federal.  

Por fim, caso nenhuma dessas potenciais contribuições se apresentem evidentes para 

o leitor, há ainda uma última mensagem, original nos dias atuais, talvez a mais importante 

de todas. Está no título do trabalho. Trata-se de lembrar que o Direito, muito mais do que 

ciência, é uma Arte. 

 

 

 

 

Limitações do tema 

  

Muitos trabalhos que tratam do mercado de bolsa se iniciam com a descrição da 

estrutura normativa e econômica do Sistema Financeiro Nacional, passando pela 

conceituação de mercado financeiro e de capitais, pelas competências dos órgãos 

reguladores e pelas atribuições e responsabilidades de cada participante do mercado de 

valores mobiliários. Considerando que essa descrição já se encontra muito bem estruturada 

em diversos trabalhos indicados na bibliografia, podemos pressupô-las e passar diretamente 

à análise das questões fundamentais da tese, que se referem especificamente à estrutura de 

autorregulação do mercado de bolsa.  

O presente trabalho não tem a pretensão de explorar a análise casuística de crises15 

pretéritas que possam ser entendidas como prova da falibilidade das estruturas de regulação 

e autorregulação do mercado de valores mobiliários, como por exemplo a recente crise 

ocorrida no mercado de crédito imobiliário norte-americano.  

O trabalho também não analisará todas as possíveis estruturas de autorregulação do 

mercado de bolsa e de seus respectivos participantes. Trataremos, apenas, de distinguir duas 

categorias de autorregulação: a autorregulação em sentido amplo (latu sensu) que 

corresponde ao âmbito da autonomia privada e a autorregulação legitimada pelo 

                                                   
14 Art. 170 da Constituição Federal. 
15 Entendemos que o trabalho não perderá qualidade em razão dessa limitação, posto que a pesquisa incluirá a 
leitura da doutrina que trata da atual crise e de crises pretéritas, para dela tentar extrair os fundamentos da 
regulação e da autorregulação. 



ordenamento jurídico. Quando nos referirmos a ambas categorias, esclareceremos que o 

conceito de autorregulação está sendo empregado em sentido amplo, já que a segunda é uma 

qualificação da primeira categoria.  

Entendemos que não cabe em uma tese de doutorado descrever detalhes operacionais 

e procedimentais da estrutura de atividade de autorregulação. Nesse sentido, focaremos as 

questões fundamentais da estrutura de autorregulação, como, por exemplo, a natureza 

jurídica da entidade autorreguladora, os possíveis conflitos de interesse no exercício da 

atividade de autorregulação, as funções da atividade de autorregulação, a representatividade 

dos participantes do mercado e os princípios a serem seguidos.  

Também não será escopo do trabalho, analisar a casuística de processos 

administrativos (processos de enforcement) conduzidos por entidades autorreguladoras em 

face de participantes de mercado. Eventualmente poderá ser citado um ou outro caso para 

ilustrar algum aspecto fundamental sobre a estrutura da autorregulação do mercado de bolsa. 

A tese a ser defendida se refere à falhas e riscos inerentes ao mercado como objetivo 

a ser atendido pela autorregulação institucionalizada e legitimada pelo ordenamento 

jurídico. Entretanto, o presente trabalho não analisará o tema das falhas e riscos inerentes ao 

mercado que, devido a sua complexidade, mereceria uma análise específica. Para nossas 

pretensões, bastará tangenciar os princípios e elementos essenciais que garantem a 

integridade e credibilidade do mercado sem aprofundar as análises sobre cada uma das 

possíveis falhas e riscos que poderiam comprometê-las.  

Por fim, não é pretensão do presente trabalho provar as conclusões por meio 

quantitativo. Nesse sentido, a conclusão pela eficiência do arranjo institucional entre 

regulação e autorregulação será fundamentada de forma lógico-discursiva. 

Um esclarecimento adicional se faz necessário em relação à gramática. O texto ainda 

não está adequado à nova convenção da língua portuguesa, à exceção do termo 

“autorregulação”, e a outras palavras cujos acentos referenciais foram extintos da nossa 

gramática, que já estão devidamente adaptados. 

 



CONCLUSÕES 

 

A análise da atual estrutura da autorregulação do mercado de bolsa deve ser realizada 

sob novas perspectivas que não se enquadram mais nas tradicionais formas de regulação 

estatal e nos tradicionais conceitos de autorregulação, seja na sua concepção neoliberal de 

“ausência de regulação”, seja na noção de autorregulação como associação de classe de 

profissionais, ou na noção que remete à aparente identidade física entre regulador e 

regulado. 

A evolução histórica da autorregulação do mercado de bolsa, apesar de não ter sido 

linear, aponta para um movimento de legitimação e institucionalização da autorregulação 

que nasce como fenômeno social, fruto da livre iniciativa dos corretores (intermediários), 

para, posteriormente, ser legitimada, organizada e prevista como norma, no ordenamento 

jurídico.  

 A modelagem regulatória do mercado de bolsa parece ser resultado de uma síntese 

entre o pensamento neoliberal e o intervencionista (socialista), no sentido de viabilizar, por 

meio da intervenção regulatória do Estado, em interação com a estrutura de autorregulação 

institucionalizada e legitimada pela regulação, o funcionamento “regular” ou “natural” do 

mercado, validando, nesse sentido, a premissa de que a livre atuação dos agentes 

econômicos (no caso, os investidores) é a forma mais eficiente possível para se estabelecer o 

preço dos valores mobiliários negociados no mercado. 

Nesse sentido, a autorregulação do mercado de bolsa é uma atividade paraestatal, 

imbuída de poder de polícia delegado, que tem como objetivos a concretização do modelo 

teórico neoclássico de justa formação dos preços segundo a livre atuação das forças de 

oferta e demanda e, também, a melhoria dos padrões de conduta praticados no mercado.  

Para tanto, sugerimos que as decisões tomadas no âmbito da autorregulação devem 

se pautar por critérios materiais baseados nas premissas teóricas do mercado em  

concorrência perfeita e na exigência de cumprimento dos deveres derivados da boa-fé 

objetiva (informação, lealdade e proteção). 

A evolução da estrutura de autorregulação do mercado de bolsa parece acompanhar o 

desenvolvimento do conhecimento sobre os processos decisórios no micro (do indivíduo) e 

no macro (do Estado e das instituições), conhecimento esse que, em nosso entendimento, 



inspira a arquitetura dos mais modernos modelos de administração estatal e de governança 

corporativa das instituições privadas. 

Nesse sentido, parece-nos que o estudo sobre a interação entre regulação e 

autorregulação no mercado de bolsa é apenas um fragmento de uma questão essencial. 

A questão essencial é que a formação dos juízos individuais e das convenções sociais 

é fruto da interação entre regulação (tomada no sentido amplo de estímulos externos ao 

organismo) e autorregulação (tomada no sentido amplo de estímulos internos ao organismo), 

interações essas que ocorrem em sistemas ideais abertos e sobrepostos que, na prática, 

interagem e se influenciam reciprocamente. 

Diante desta questão essencial, intuitivamente surgiu a teoria palco-platéia como 

forma de sugerir que a estrutura de autorregulação do mercado de bolsa deriva de um 

axioma evidente nas relações inter-subjetivas, qual seja: a interação entre regulação e 

autorregulação16. 

A interação entre regulação e autorregulação está presente nas situações 

comunicativas que envolvem indivíduo e ambiente, ou indivíduo e sociedade, na medida em 

que as decisões dos indivíduos destinam-se a manter o máximo de equilíbrio possível entre 

seus estímulos internos (autorregulação) e as pressões advindas do ambiente (regulação). O 

ideal é que as pressões advindas do ambiente, dentre as quais se destacam as normas 

componentes do ordenamento jurídico, sejam coerentes com as pressões e estímulos internos 

dos indivíduos. 

Para tanto, os sistemas jurídicos - que são a expressão mais latente do “dever ser” – 

tendem a não se constituir como sistemas fechados compostos por ordenamentos jurídicos 

codificados completos e detalhados. Isto porque, um ordenamento jurídico rígido e fechado 

em suas verdades ainda que calcado nas melhores técnicas de previsibilidade racional, não 

consegue prever e acomodar toda a complexidade e diversidade dos fatos e interesses 

individuais. Nesse sentido, em sistemas fechados é muito maior a possibilidade do “dever 

ser” se tornar contrário ao “ser”, causando o efeito adverso da marginalização.  

A abertura do sistema jurídico, portanto, é um vetor na sociedade contemporânea 

cada vez mais dinâmica e complexa.  

                                                   
16 Tomadas em seus respectivos sentidos amplos de estímulo externo ao organismo e de estímulo interno ao 
organismo. 



Essa abertura se dá mediante a introdução de cláusulas gerais nos comandos 

normativos alargando a esfera do “permitido” que será obtemperada pelo julgamento caso a 

caso dos eventuais conflitos pelo Poder Judiciário; por meio de delegação de competência 

regulatória a órgãos públicos especializados, geralmente vinculados ao Poder Executivo; e, 

também, por meio de delegação de funções regulatórias à própria iniciativa privada, 

legitimando a autorregulação.  

Nesse contexto, portanto, torna-se evidente a interação entre regulação e 

autorregulação. Trata-se da descentralização da competência de estabelecer modais 

deônticos, a fim de evitar a marginalização de interesses não atendidos pelo palco de 

regulação central e viabilizar que o “dever ser” recepcione os melhores padrões advindos da 

livre iniciativa e do livre arbítrio legitimados pelos princípios e normas gerais advindas da 

regulação. 

 A atual estrutura de autorregulação do mercado de bolsa é um exemplo bem 

sucedido desse movimento de abertura do sistema jurídico.  
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RESUMO 
 
A tese a ser defendida é a de que a autorregulação institucionalmente estruturada e 

legitimada pela regulação é um eficiente arranjo para tratar as falhas e riscos inerentes ao 

mercado de bolsa. O trabalho se inicia com a descrição da atual estrutura da autorregulação 

do mercado de bolsa, destacando seu novo formato institucional decorrente do processo de 

desmutualização e abertura de capital das entidades administradoras do mercado de bolsa e 

concluindo pela necessidade de adoção de novas perspectivas sobre o tema que transcendam 

o aparente antagonismo entre concepções liberais e intervencionistas. A partir dessa 

premissa, o trabalho apresenta uma visão panorâmica da evolução histórica da 

autorregulação do mercado de bolsa e considerações sobre os conceitos de autorregulação 

em outras áreas do conhecimento, a fim de identificar suas variações e seus elementos mais 

marcantes que constituirão a base a partir da qual serão apresentadas as novas perspectivas 

de análise do tema. As perspectivas propostas enfocam a natureza jurídica da autorregulação 

do mercado de bolsa como atividade paraestatal destinada a concretizar o modelo teórico 

neoclássico de justa formação dos preços segundo a livre atuação das forças de oferta e 

demanda e, também, melhorar os padrões de conduta praticados no mercado. Para tanto, o 

trabalho propõe que as decisões tomadas no âmbito da autorregulação se pautem por 

critérios materiais baseados nas premissas teóricas da concorrência perfeita e na exigência 

de cumprimento dos deveres derivados da boa-fé objetiva (informação, lealdade e proteção). 

Por fim, é apresentada uma especulação teórica, preliminar e não definitiva, denominada 

teoria palco-platéia, que visa situar o desenvolvimento da estrutura de autorregulação do 

mercado de bolsa como parte de uma questão essencial de interação entre indivíduo e 

sociedade representada nas diversas situações comunicativas envolvidas nos processos 

decisórios individuais e coletivos que modelam os padrões de conduta e as instituições 

públicas e privadas.  



ABSTRACT 

 

The thesis to be defended is that the institutionally structured self-regulation and legitimized 

by the regulation, is an efficient array to treat flaws and risks inherent of the exchange 

market. The paper begins with a description of the current self-regulation structure of the 

exchange market, highlighting its new institutional format, due to the demutualization 

process and IPO of the entities that manage the exchange market, and concluding with the 

need of the adoption of new perspectives regarding the subject-matter that transcend the 

apparent antagonism between liberal and interventionist conception. From this premise, the 

paper presents an overview of the history of self-regulation of the exchange market and 

considerations on the concepts of self-regulation in other areas of knowledge, for the 

purpose of identifying its variations and its most striking elements that will form the basis 

from which the new perspectives of analysis of the matter will be presented. The proposed 

views focus on the legal nature of the exchange market’s self-regulation as a parastatal 

activity that seeks to achieve the neoclassic theoretical model of fair pricing, according to 

the free action of forces of supply and demand, and also improve the conduct standards in 

the market. Therefore, the paper proposes that decisions made within the self-regulation 

should be guided by material criteria based on theoretical postulations of perfect competition 

and in the requirement of the obligations derived from the objective good faith (information, 

loyalty and protection). Lastly, a preliminary and not final, theoretical speculation is 

presented, denominated stage-audience theory, which aims to situate the development of the 

self-regulation structure of the exchange market, as part of an essential matter of interaction 

between individual and society represented in various communication situations involved in 

individual and collective decision-making, which shape the standards of conduct, and public 

and private institutions. 



RIASSUNTO 
  
La tesi ad essere diffesa é quella che l'autoregolazione istituzionalmente strutturata e 
legittimata dalla regolazione è un efficente arrangio per trattare le faglie e rischi inerenti al 
mercato di borsa, 
  
Il lavoro si inizia con la descrizione dell'attuale struttura dell'autoregolazione del mercato di 
borsa, rilevando il suo nuovo formato istituzionale che decorre del processo di 
dismutualizzazione e apertura di capitale delle entità amministrattive del mercato di borsa e, 
concludendo per la necessità di adozione di nuove prospettive sul tema che trascendano 
l'apparente antagonismo tra concezioni liberali e intervenzioniste. 
  
Partendo da ciò,il lavoro presenta una visione panoramica dell'evoluzione storica 
dell'autoregolazione del mercato di borsa e considerazioni sui concetti di autoregolazione in 
altre aree della conoscenza, affinché identifichi le sue variazioni ed i suoi elementi più 
rilevanti - che costituiranno la base a partire del quale saranno presentate le nuove 
prospettive di analisi del tema. 
  
Le prospettive proposte mirano la natura giuridica dell'autoregolazione del mercato di borsa 
come attività parastatale destinata a concrettizzare il modello teorico neoclassico di giusta 
formazione dei prezzi seconda la libera attuazione delle forze di offerta e domanda e, inoltre, 
migliorare gli standart di condotta praticati nel mercato. Per tanto, il lavoro propone che le 
decisioni intraprese nell'ambito dell'autoregolazione si fondino in criteri materiali basati 
nelle premesse teoriche della concorrenza perfetta e nell'esigenza di compimento dei doveri 
derivati della buona fede oggettiva(informazione, lealtà e protezione). 
  
Alla fine,è presentata una speculazione teorica, preliminare e non definitiva, chiamata teoria 
palco-platea, che ha per finalità situare lo sviluppo della struttura di autoregolazione del 
mercato di borsa come parte di una questione essenziale di interazione fra singolo e società 
rappresentata nelle diverse situazioni comunicative coinvolte nei processi decisori 
individuali e collettivi che modelano gli standart di condotta e le istituzioni pubbliche e 
private.  
 
 

 

 


