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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar, tendo como parâmetro o episódio 

paradigmático ocorrido nos Estados Unidos popularmente conhecido como “caso GameStop”, 

se os agentes reguladores brasileiros possuem subsídios suficientes para enfrentar e evitar a 

prática de manipulação de preços por iniciativa coletiva. A análise proposta parte do 

pressuposto de que a regulação no âmbito do mercado de capitais é essencial para o 

atingimento dos fins que justificam sua existência. Em um primeiro momento, por meio de 

pesquisa bibliográfica e revisão da legislação pertinente, propõe-se a análise das bases 

regulatórias que norteiam a atividade dos agentes reguladores. Em seguida, a partir de 

pesquisa na jurisprudência da CVM, busca-se analisar, de maneira geral, a prática da 

manipulação de preços, com especial enfoque na forma como a prática é atualmente 

enfrentada pela entidade. Ao final, busca-se observar se a estrutura regulatória existente 

permite a atuação satisfatória dos agentes reguladores frente a eventual episódio de 

manipulação de preços por iniciativa coletiva no Brasil, tendo por base o “caso GameStop”. 

Conclui-se que a estrutura regulatória atualmente existente cria dificuldades de enfrentamento 

diante de tal hipótese, tendo em vista a inviabilidade da adoção de medidas sancionadoras, 

razão pela qual se sugere que a regulação da conduta tenha feição preventiva, por meio de sua 

regulamentação específica e da ampliação do rol de medidas cabíveis no escopo da atuação da 

CVM. 

 

Palavras chave: “Regulação”. “Mercado de capitais”. “Manipulação de preços”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The current study aims to analyze whether Brazilian regulatory agents have sufficient 

means to restrain and prevent the practice of collective price manipulation, taking the 

paradigmatic episode that occurred in the United States popularly known as the “GameStop 

case” as a parameter. The proposed analysis is based on the assumption that regulation of the 

stock market is essential to achieve the ends that justify its existence. At first, through 

bibliographic research and review of the relevant legislation, it is proposed the analysis of the 

regulatory system that guides the activity of regulatory agents. Then, based on research in the 

CVM's jurisprudence, this study seeks to analyze the general practices of price manipulation, 

with special focus on the way the practice is currently regulated by the entity. In the end, it is 

sought to observe if the existing regulatory structure allows a satisfactory performance by the 

regulatory agents before an eventual episode of price manipulation by collective initiative in 

Brazil, based on the “GameStop case”. It is concluded that the current regulatory structure 

creates difficulties in restraining the conduct, due to the infeasibility of adopting sanctioning 

measures, which is why it is considered necessary that the regulation adopts a preventive 

character, through specific ruling and expansion of the list of preventive measures within the 

scope of the CVM's activities. 

 

Keywords: “Regulation”. “Stock market”. “Price manipulation”. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema “mercado de capitais” angariou elevada relevância no contexto brasileiro, 

especialmente quando considerado o significativo aumento na participação de pessoas físicas 

na bolsa de valores. Segundo dados divulgados pela B3 – Brasil, Bolsa e Balcão, a quantidade 

de investidores em renda variável cresceu sete vezes no país ao longo dos últimos dez anos, 

percebendo-se um salto de 583 mil pessoas físicas, em 2011, para 3,5 milhões em abril de 

2021
1
. Atribui-se tal fato principalmente à facilidade na obtenção de informações que a 

internet proporcionou ao mundo dos investimentos
2
. 

Em paralelo ao crescente acesso da população à bolsa de valores e a modernização dos 

meios de negociação, verificou-se uma proporcional sofisticação das formas manipulação de 

preços no mercado de capitais, as quais representaram desafios inéditos para os agentes 

reguladores. Diante da atual conjuntura que permeia o ecossistema do mercado de capitais, 

não mais se verifica a pretérita presunção de que a manipulação de preços somente seria 

possível a partir da conduta dos agentes de elevada capacidade econômica. 

A coabitação do ciberespaço possibilitou que a convergência de interesses de 

pequenos investidores, sobretudo com o fim de influenciar os preços dos ativos negociados, 

fizesse emergir a recém observada manipulação de preços por iniciativa coletiva nos 

mercados de capitais. É nesse contexto que, no início de 2021, um grupo de milhares de 

investidores pessoas físicas se uniram para manipular os preços das ações da empresa 

GameStop, em uma prática sem precedentes no mercado de capitais americano.  

O caso teve repercussões no mercado acionário brasileiro, percebidas em movimento 

semelhante promovido com os ativos da empresa IRB, que tornaram possível a realização de 

um paralelo entre o episódio ocorrido nos Estados Unidos e a prática nacional, fazendo surgir 

amplos debates sobre a capacidade dos entes reguladores de coibir a sua ocorrência.   

Com o intuito de elucidar os contornos da novel problemática, o presente trabalho se 

propõe a analisar a conduta da manipulação de preços por iniciativa coletiva no mercado de 

                                                           
1
 B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. A descoberta da bolsa pelo investidor brasileiro. 2020. Disponível em: 

<http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/investidores.htm.> Acesso em: 13/04/2021. 
2
 Em pesquisa divulgada pela B3, 73% dos investidores obtêm informações sobre investimentos na 

internet e 60% o fazem por meio de influenciadores digitais. Felipe Paiva, diretor de relacionamento 

com clientes-pessoa física da instituição, afirma que “a transformação digital trazida pelo avanço da 

tecnologia e o maior acesso à informação foram cruciais para que o mercado de investimentos se 

desenvolvesse muito nos últimos anos no Brasil”. (B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. A descoberta da bolsa 

pelo investidor brasileiro. 2020. Disponível em: 

<http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/investidores.htm. Acesso em: 13/04/2021). 
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capitais à luz das bases regulatórias brasileiras. Para possibilitar um adequado estudo da 

questão, o presente esforço analítico será subdivido em três etapas.  

Na primeira, serão apresentadas as bases regulatórias do mercado de capitais 

brasileiro, por meio da avaliação das atribuições da Comissão de Valores Mobiliários, 

enquanto principal agente regulado, além das possibilidades conferidas pela autorregulação 

em tal âmbito.  

Na segunda etapa, propõe-se uma análise da conduta da manipulação de preços no 

mercado de capitais em suas vertentes consolidadas na experiência brasileira e internacional, 

além das formas de enfrentamento adotadas pelos agentes reguladores brasileiros com o 

intuito de coibi-las.  

Na terceira etapa, busca-se aprofundar a análise da manipulação de preços por 

iniciativa coletiva, adotando como parâmetro as práticas verificadas no caso GameStop. 

Busca-se, ao final, observar se as bases regulatórias preexistentes permitem o enquadramento 

da conduta no que se entende por manipulação de preços e se os agentes reguladores possuem 

os subsídios necessários para coibi-la.  
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1.  BASES DA REGULAÇÃO BRASILEIRA DO MERCADO DE CAPITAIS 

 

 O mercado de capitais é uma instituição tradicionalmente compreendida por sua 

função primordial de promover o financiamento do setor produtivo, por meio da alocação da 

poupança popular. Nesse sentido, Nelson Eizirik conceitua a função econômica essencial do 

mercado de capitais como a “de permitir às sociedades empresárias, mediante a emissão 

pública de seus valores mobiliários, a captação de recursos exigíveis para o financiamento de 

seus projetos de investimento ou mesmo para alongar o prazo de suas dívidas”
3
.  

 Todavia, é certo que reduzir o papel do mercado de capitais em tais termos seria 

desconsiderar sua efetiva inserção no contexto socioeconômico. Apesar de ter o potencial de 

desempenhar efetiva contribuição para o desenvolvimento econômico por meio da 

mobilização do excedente “com vistas à formação de capital em grau máximo”
4
, como 

defendem Trubek, Vieira e Sá, sua capacidade para efetivamente transformar a alocação de 

recursos em desenvolvimento social tornou-se objeto de amplas críticas. 

 Nesse sentido, Ladislau Dowbor defende que o sistema financeiro, em termos práticos, 

“gera a apropriação dos recursos não por quem produz, mas por quem maneja papéis, o que 

por sua vez aprofunda a desigualdade, pois os aplicadores financeiros estão na parte superior 

de riqueza”
 5

. Resultado de tal desvirtuamento se traduz na captura do processo político pelos 

entes que detêm maior poder econômico, ensejando um processo de desregulação da 

economia que resulta na perpetuação da desigualdade social.
6
 

 Nesse ponto, a regulação tem papel essencial para evitar que os processos de produção 

se desvirtuem e se tornem meios para o acúmulo de capital em detrimento do 

desenvolvimento social. A esse respeito, importante destacar a lição de Joseph Stiglitz: 

 

In short, we need regulation to make markets work like they’re supposed to – 

in a competitive way, with transactions between well informed parties, 

where one party isn’t trying to take advantage of another. Without 

confidence that markets are reasonably well regulated, markets might even 

                                                           
3
 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. 4ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2019. p. 35. 
4
 TRUBEK, David M. VIEIRA, Jorge Hillário Gouvêa, FERNANDES DE SÁ, Paulo. Direito, 

planejamento e desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

69 
5
 DOWBOR, Ladislau. A era do capital improdutivo: Por que oito famílias têm mais riqueza do que 

a metade da população do mundo? São Paulo: Autonomia Literária, 2017. p. 172. 
6
 STIGLITZ, Joseph. Power and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. Nova 

Iorque: W.W. Norton & Company, 2019. p. 26. 
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disappear. Who would buy a stock if there were a good chance that it was 

nothing but a scam?
7
 

 

Tal reflexão é relevante, tendo em vista que o funcionamento do mercado de capitais 

prevê uma dinâmica interação entre indivíduos com poderes econômicos – e, portanto, de 

influência – em níveis muito distintos. De tal modo, em mercados puramente livres, há uma 

tendência natural de sobreposição dos interesses particulares dos agentes mais influentes 

sobre os seus demais participantes. É por essa razão que o mercado de capitais não pode 

comportar práticas que, à custa de seu regular funcionamento, objetivem a obtenção de 

vantagens em detrimento dos demais participantes, sendo papel da regulação coibi-las.  

Pode-se estabelecer, portanto, que a regulação é pressuposto para a legitimação do 

mercado de capitais, uma vez que, sem ela, se tornaria apenas uma estrutura de perpetuação 

de poder que o afastaria de qualquer finalidade ou interesse social. É certo, portanto, que o 

mercado de capitais merece atenção dos agentes reguladores, de modo a garantir que seu 

objetivo fundante, de financiamento do setor produtivo, não se afaste completamente da 

experiência prática.  

A necessidade de regulação do mercado de capitais enquanto entidade de promoção do 

financiamento do setor produtivo – o que se chama de mercado primário – não explica, 

todavia, o motivo pelo qual seria necessário regular, também, as negociações de títulos que 

ocorrem entre os próprios investidores – o que se chama de mercado secundário. Uma vez que 

tais negociações não promovem a efetiva canalização de recursos aos setores produtivos, 

estariam, em tese, distantes da função primordial do mercado de capitais.  

A esse respeito, é importante destacar que o mercado secundário tem essencial 

importância para viabilizar a existência do sistema como um todo, ao conferir liquidez aos 

valores mobiliários, atraindo a participação dos investidores. Essa complexa interação entre os 

mercados primário e secundário é sintetizada por Nelson Eizirk, no seguinte sentido: 

 

Sem a existência de um mercado secundário ativo, ficariam muito 

prejudicadas as operações de captação de novos recursos no mercado 

primário, uma vez que os poupadores teriam dificuldade para alienar os 

valores mobiliários por eles adquiridos.
8
 

                                                           
7
 Tradução livre: “Em suma, precisamos de regulamentação para fazer com que os mercados 

funcionem como devem funcionar - de uma forma competitiva, com transações entre partes bem 

informadas, onde uma parte não está tentando tirar vantagem da outra. Sem a confiança de que são 

razoavelmente bem regulados, os mercados podem até desaparecer. Quem compraria uma ação se 

houvesse uma boa chance de que não passasse de uma fraude?” (Ibidem. p. 145) 
8
 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. 4ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2019. p. 38. 
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O esclarecimento sobre a necessidade de regulação do mercado secundário de capitais 

tem importância para a análise aqui proposta, uma vez que é nele onde ocorre, 

primordialmente, a manipulação de preços por iniciativa coletiva. Destaca-se, por exemplo, 

que, como será abordado no capítulo final do presente trabalho, o caso GameStop decorreu do 

esforço coordenado de investidores pessoas físicas com o objetivo de elevar os preços dos 

ativos a partir da compra de ações da empresa, sem qualquer interferência nos processos de 

ofertas públicas realizados no mercado primário. 

Portanto, é essencial o entendimento de que a regulação do mercado secundário tem, 

também, elevada importância. Assim, a coibição de práticas prejudiciais a ele, por meio da 

regulação, também deve ser entendida como essencial para a própria existência do mercado 

de capitais como um todo. Nesse ponto, também importa destacar que o mercado secundário 

tomou elevada dimensão, de modo que a maior parte das atividades no âmbito do mercado de 

capitais estão apenas levemente ligadas à função básica de levantar e de alocar novos capitais, 

como aponta Joseph Stiglitz
9
.  

É por tal razão que, em 1990 – destaque-se: muito antes da recente digitalização dos 

processos de negociação de ativos – o autor já apontava a necessidade de regulação do 

mercado secundário, uma vez que a sua desregulação, sob o pretexto de inovação, não 

necessariamente traria benefícios econômicos para a sociedade, nos seguintes termos: 

 

Eu enfatizo isso porque os dois aspectos dos mercados financeiros são, 

frequentemente, confundidos. A maior parte das recentes inovações nos 

mercados financeiros foi dirigida para o mercado secundário. Novos 

instrumentos foram criados. As transações podem ser registradas mais 

rapidamente. Porém, as melhorias nos mercados secundários não 

necessariamente significam que a economia funciona eficientemente. De 

fato, Stiglitz e Weiss (1989) mostraram que algumas das inovações 

financeiras, tais como registros mais rápidos das transações, podem 

realmente reduzir o bem-estar, sem ambiguidade. Em particular, os 

mercados financeiros primários podem não desempenhar suas funções de 

modo melhor. Tais observações são importantes, porque nos previnem 

contra o pensamento de que melhorias nos mercados financeiros secundários 

- ou diminuição das regulamentações do governo nos mercados secundários 

- necessariamente, ou mesmo normalmente, irão melhorar a eficiência da 

economia.
10

  

 

Cumpre mencionar, todavia, que a regulação do mercado de capitais não se isenta de 

críticas no campo doutrinário, destacando-se aquelas tecidas pelos adeptos à “teoria da 

                                                           
9
 STIGLITZ, Joseph. Governo, mercado financeiro e desenvolvimento econômico. In: Revista 

Brasileira de Economia. vol. 44. Rio de Janeiro, 1990. p. 279. 
10

 Ibidem.  
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captura”, que consideram que a regulação “nada mais é do que uma resposta às demandas de 

grupos que possuem interesses organizados, cada um deles atuando para maximizar os 

interesses de seus membros”
11

. Os teóricos filiados a tal corrente suscitam que as agências 

reguladoras tenderiam, ao longo do tempo, a ser influenciadas pelo lobby dos grupos mais 

estruturados e de maior capacidade financeira
12

.  

Apesar de factuais, as referidas críticas devem ser encaradas como problemas a serem 

combatidos, não podendo servir de pressuposto para fundamentar a existência de mercados 

puramente livres. Como visto, a regulação é um pressuposto para o mercado de capitais, 

sendo papel da doutrina pensar em soluções para os problemas nele identificados, de modo a 

criar um modelo regulatório sempre mais eficiente, porém nunca inexistente.  

O presente trabalho parte, assim, do pressuposto de que o mercado de capitais é um 

ambiente com tendências naturais de desvirtuação, que tornam a sua regulação pressuposto 

básico de existência. Neste capítulo introdutório, objetiva-se estabelecer as bases que 

compõem o sistema regulatório do mercado de capitais brasileiro, através da exposição das 

competências e atribuições de seus agentes.  

O estudo conceitual proposto é o primeiro passo para que se possa vislumbrar, ao 

final, se as bases regulatórias do mercado de capitais brasileiro oferecem subsídios para o 

enfrentamento das práticas de manipulação por iniciativa coletiva. É por essa razão que, 

explicitado o motivo que justifica a regulação, passa-se a análise das competências e 

atribuições dos agentes reguladores no âmbito do enfrentamento de práticas nocivas ao 

mercado de capitais.  

 

1.1. Agentes reguladores do mercado de capitais brasileiro  

 

Uma adequada análise dos agentes reguladores do mercado de capitais brasileiro 

perpassa, necessariamente, pela compreensão da conjuntura normativa atualmente vigente, 

bem como das experiências relevantes que a conduziram a sua estrutura atual. Nesse âmbito, 

tem destacada relevância a experiência histórica da atuação do Banco Central para a evolução 

                                                           
11

 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. 4ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2019. p. 47. 
12

 A título de desenvolver por todos, cumpre destacar as obras de George J. Stigler (STIGLER, George 

J. The theory of economic regulation. In: Bell Journal of Economic and Management Science, Nova 

Iorque, v. 2, n. 1, p. 1-21, 1971) e Sam Peltzman (PELTZMAN, Sam. Toward a more general theory 

of regulation. In: The Journal of Law and Economics, Chicago, v.19, 1976). 
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da estrutura regulatória ao longo das últimas décadas, em especial pela frustrada centralização 

de atribuições regulatórias na entidade
13

.  

O acúmulo das referidas atribuições em uma única entidade destoava da prática 

usualmente verificada nos principais sistemas financeiros, nos quais, comumente, são 

atribuídas a entes específicos. Nesses termos, Nelson Eizirik define que: 

 

Normalmente, o mercado de capitais é regulado e fiscalizado por órgãos 

reguladores especializados e independentes (Comissão de Valores 

Mobiliários, no Brasil, Securities and Exchange Comission, nos Estados 

Unidos, Comission des Operations de Bourse, na França, Comissione 

Nazionale per le Societá e la Borsa, na Itália, Comissión Nacional de 

Valores, na Argentina, por exemplo), enquanto as atividades creditícias, 

envolvendo a prestação de serviços e a emissão de títulos por bancos e 

sociedades de financiamento, são submetidos à fiscalização dos Bancos 

Centrais.
14

  

 

A mencionada especialização se dá em virtude da complexidade das operações 

inerentes aos sistemas financeiros, o que faz com que as atividades creditícias e as atividades 

de mercados de capitais não possam ser visualizadas sob o mesmo prisma. Não à toa, tem-se 

como pressuposto basilar da regulação a proporcionalidade direta entre a eficácia dos 

preceitos normativos e a sintonia dos agentes reguladores com a linguagem setorial15. 

                                                           
13

 Nesse sentido, Rubens Requião sintetiza a frustrada experiência de centralização das atribuições de 

regulação de todo o sistema financeiro na figura do Banco Central: “A ressurreição do mercado de 

capitais em nosso país se deve, sem dúvidas, à Lei n. 4.728, de 14.7. 1965. Por evidente falta de 

experiência nacional, o restabelecimento e o impulso ao mercado de capitais não acarretaram a criação 

de um órgão independente e especializado para promover a sua disciplina e fiscalização. Atribuiu-se 

essa magna função, entre tantas outras, ao Banco Central do Brasil, o que constitui um grave erro. A 

euforia do boom bolsista de 1971 veio, com efeito, demonstrar o despreparo da poupança popular e do 

órgão público, em face dos intrincados problemas suscitados pelo mercado. A ineficiência do Banco 

Central do Brasil nesse setor, como órgão regulador e disciplinador, foi clamorosa. Sua impassividade 

e incompreensão para o drama nacional que então se desenrolou permitiram e estimularam 

despudorada pilhagem da poupança de milhões de brasileiros inermes, a que não escapou nem mesmo 

a ingenuidade e inexperiência da classe proletária. O Banco Central do Brasil, naquele episódio, ao 

contrário de sua função legal, incentivou a especulação, permitindo o derrame, na fogueira do mercado 

bolsista, de novos títulos de empresas economicamente medíocres, às quais concedeu celeremente a 

condição de sociedade de capital aberto. Envaidecido e embriagado pelo sucesso da recomposição do 

mercado de capitais, o então Ministro da Fazenda cruzava os braços, em face da manipulação do 

mercado, sob o desdenhoso argumento de que os lances do jogo bruto eram a norma do mercado livre 

[...]. (REQUIÃO, Rubens. Considerações sobre o projeto de criação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Revista de Direito Mercantil, São Paulo, n° 20, p. 101-109, 1975) 
14

 EIZIRIK, Nelson. Reforma das S.A. e do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 

141. 
15

 Nesse sentido, Marcio Iorio Aranha define que “[d]ada a especificidade de cada setor regulado, a 

eficácia da influência pretendida pelos preceitos normativos é diretamente proporcional a sua sintonia 

com a linguagem falada no setor, ou seja, com a conformação e dinâmica setorial. A indução de 

comportamento na direção do interesse público em um complexo setor de atividades depende de visão 
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A criação de entidade regulatória com atuação especializada para o mercado de 

capitais somente veio a se concretizar no país em 1976, com a edição da Lei n. 6.385/1976, 

que instituiu a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em decorrência das evidencias de 

que a eficiência do sistema regulatório do mercado de capitais deve ter como pressuposto a 

centralização de suas competências em entidade especializada para tal fim.  

A CVM, entidade atualmente responsável por regulamentar, fiscalizar e punir, no 

âmbito do mercado de capitais, é assim entendida como responsável por coibir às práticas de 

manipulação – nas quais se inserem aquelas de iniciativa coletiva tal qual verificado no caso 

GameStop – razão pela qual suas atribuições e competências serão aprofundadas no presente 

capítulo. Por terem papel relevante na regulação do mercado secundário de capitais, também 

serão observadas as atribuições das bolsas de valores, enquanto agentes autorregulatórios.  

 

1.1.1. Comissão de Valores Mobiliários 

 

Com o intuito de remediar os problemas da regulação do mercado de capitais 

brasileiro evidenciados na crise de 1971, promoveu-se uma reforma legislativa por meio da 

Lei n. 6.385/1976. O diploma viabilizou a necessária distribuição das competências 

normativas e fiscalizadoras do Sistema Financeiro Nacional. A partir de então, o Banco 

Central do Brasil passou a disciplinar apenas o sistema financeiro bancário, monetário e 

creditício, além dos meios de pagamento, enquanto o mercado de capitais passou a ser 

disciplinado pela então criada Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

A entidade autárquica tinha em seu rol inicial de atribuições
16

: regulamentar, com 

observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias relativas ao 

mercado de valores mobiliários
17

; administrar os registros instituídos pela Lei n. 

                                                                                                                                                                                     
abrangente sobre o passado do setor e sobre a sua forma específica de ser, algo somente possível de se 

exercitar por estruturas especializadas e estruturadas para a função de acompanhamento pari passu das 

alterações conjunturais. A política pública setorial depende, portanto, do conhecimento setorial para 

produzir regramentos viáveis. Ela depende de acompanhamento do desenvolvimento tecnológico para 

orientar eventuais desígnios utilitaristas de mercado (ou dos atores do mercado) na direção do 

interesse público.” (ARANHA, Marcio Iorio. Manual de Direito Regulatório: Fundamentos de 

Direito Regulatório. 2ed. Coleford, UK: Laccademia Publishing, 2014. Paginação irregular. Ebook.) 
16

 As competências inicialmente previstas à Comissão de Valores Mobiliários eram previstas no art. 8º 

da Lei n. 3.385/1976. 
17

 Tais matérias são bem sintetizadas por Nelson Eizirik em “emissão, distribuição, negociação, 

intermediação, administração de carteiras, custódia, auditoria das companhias abertas e os serviços de 

consultor e analista de valores mobiliários”. (EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitias: Regime 

Jurídico. 4ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 366). 
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6.385/1976
18

; fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores 

mobiliários, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele 

participem, e aos valores nele negociados; propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual 

fixação de limites máximos de preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens 

cobradas pelos intermediários do mercado; bem como fiscalizar e inspecionar as companhias 

abertas dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o 

dividendo mínimo obrigatório. 

Até alcançar sua conformação atual, a Lei n. 6.395/1976 passou por transformações 

que conferiram à CVM maior ingerência sobre o mercado de capitais, dentre as quais cabe 

destacar a ampliação do rol de títulos e contratos no conceito de valores mobiliários
19

, 

expansão das competências normativas da entidade
20

 e a sua elevação ao status de agência 

reguladora
21

. 

Em suma, a CVM constitui a principal entidade reguladora do mercado de capitais no 

Brasil. De modo a sistematizar o estudo acerca de sua atuação, emprega-se no presente 

trabalho a subdivisão das atribuições proposta por Marcelo Constenaro Cavali, em feições 

normativa, preventiva e sancionadora
22

.  

 

1.1.1.1. Atividade normativa da CVM 

 

A atividade normativa da CVM diz respeito à produção de normas e regulamentos, 

prevista no art. 8º, I, da Lei n. 6.385/1976
23

. Cabe destacar, em tal âmbito de atuação, 

regulamentos essenciais para o funcionamento do mercado de capitais, como a Instrução 

CVM n. 8/1979, que normatiza condutas ilícitas como a manipulação de preços, e a Instrução 

CVM n. 461/2007, que disciplina, em linhas gerais, os mercados regulamentados. 

Nesse ponto, cumpre observar que a dimensão normativa da atividade exercida pelas 

agências regulatórias – e, por decorrência, pela CVM – é tema controvertido pela doutrina. 

                                                           
18

 Trata-se dos registros previstos no art. 19 da Lei n. 6.385/1976 (registro prévio necessário para a 

emissão pública de valores mobiliários) e no art. 21 do mesmo diploma (registro para negociação na 

bolsa e no mercado de balcão). 
19

 Cf. art. 4º da Lei n. 10.303/2001.  
20

 Cf. art. 1º da Lei n. 10.411/2002.  
21

 Ibidem.   
22

 CAVALI, Marcelo Constenaro. Manipulação do Mercado de Capitais: Fundamentos e limites da 

repressão penal e administrativa. São Paulo: Quarter Latin, 2018. p. 126-128. 
23

 Art. 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários: 

I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias 

expressamente previstas nesta Lei e na lei de sociedades por ações. 
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Maria Sylvia Zanella Di Pietro defende que tais órgãos administrativos não possuem 

competência para produzir normas inovadoras na ordem jurídica, de modo que sua produção 

normativa não poderia ter caráter regulamentar; referidos atos normativos somente seriam 

válidos ao dispor sobre aspectos técnicos ou ao limitarem seus efeitos ao âmbito interno da 

Administração Pública
24

. 

Lucia Valle Figueiredo assume posicionamento semelhante ao afirmar que: 

 

(...) permite o texto constitucional delegações do Legislativo ao Executivo, 

nos termos do artigo 68 da Constituição da República. Porém, há todo um 

regime jurídico a ser observado, que, certamente, não é a hipótese das 

agências reguladoras.
25

 

 

Ainda que tais posicionamentos tenham grande valia para o debate doutrinário, o 

dinamismo e a rápida evolução do contexto socioeconômico em que se insere o mercado de 

capitais exige respostas normativas contiguas. Portanto, a superação do ideário de uma rígida 

separação de poderes deve ser entendida como necessária para a efetiva atividade regulatória 

do Estado, o que se pode operar por meio da delegação das atividades normativas às agências 

reguladoras
26

.  

                                                           
24

 A autora defende que “[d]a mesma forma que os Ministérios, outros órgãos administrativos de nível 

inferior também têm reconhecidamente o poder de praticar atos normativos, como portarias, 

resoluções, circulares, instruções, porém nenhum deles podendo ter caráter regulamentar, à vista da 

competência indelegável do chefe do Executivo para editá-los. Por isso mesmo, esses atos normativos 

somente são válidos se dispuserem sobre aspectos exclusivamente técnicos, muitas vezes fora do 

alcance do legislador e sem conteúdo inovador, ou se limitarem seus efeitos ao âmbito interno da 

Administração, como meio de instruir os subordinados sobre a forma de cumprir as leis e 

regulamentos. Eles não podem estabelecer normas inovadoras na ordem jurídica, criando direitos, 

obrigações, punições, proibições, porque isso é privativo do legislador, sob pena de ofensa ao 

princípio da legalidade previsto nos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição; além disso, o Congresso 

Nacional é titular exclusivo da competência para “dispor sobre todas as matérias de competência da 

União”, nos expressos termos do art. 48 da Constituição. Referidos órgãos administrativos também 

não podem regulamentar leis, porque isso é competência privativa do chefe do Poder Executivo.” (DI 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

Paginação irregular). 
25

 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, 

p. 138. 
26

 Nesse sentido, Alexandre de Moraes afirma que: “Assim, entendemos que as Agências Reguladoras 

poderão receber do Poder Legislativo, por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo, uma 

delegação para exercer seu poder normativo de regulação, competindo ao Congresso Nacional a 

fixação das finalidades, dos objetivos básicos e da estrutura das Agências, bem como a fiscalização de 

suas atividades.  O Congresso Nacional permanecerá com a centralização governamental, pois decidirá 

politicamente sobre a delegação e seus limites às Agências Reguladoras, porém efetivará a 

descentralização administrativa, permitindo o exercício do poder normativo para a consecução das 

metas traçadas na lei” (MORAES, Alexandre de et al. Agências Reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. 

p. 20) 
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Alexandre Soares de Aragão, em sentido semelhante, defende que a atividade 

regulatória do Estado tende a se beneficiar de uma maior interação entre seus Poderes, tendo 

papel central a atividade das agências reguladoras: 

 

Só podemos afirmar que as competências complexas das quais as agências 

reguladoras independentes são dotadas fortalecem o estado de direito, vez 

que, ao retirar do emaranhado das lutas políticas a regulação de importantes 

atividades sociais e econômicas, atenuando a concentração de poderes na 

administração Pública central, alcançam, com melhor proveito, o escopo 

maior – não meramente formal – da separação de poderes, qual seja, o de 

garantir eficazmente a segurança jurídica, a proteção da coletividade e dos 

indivíduos empreendedores de tais atividades ou por elas atingidos, 

mantendo-se sempre a possibilidade de interferência do Legislador, seja para 

alterar o regime jurídico da agência reguladora, ou mesmo para extingui-la.
27

 

 

Reputa-se, portanto, que a atribuição da CVM de regulamentar (feição normativa) as 

matérias relativas ao mercado de valores mobiliários – dentre as quais se inserem as práticas 

de manipulação – é essencial para a efetividade de sua atuação. Renegá-la e, por conseguinte, 

ter por adequada somente a produção normativa operada pelo Poder Legislativo, resultaria em 

um ambiente regulatório inoperante, afetado pela inaplicabilidade de preceitos legais 

constantemente defasados diante da necessidade de acompanhamento conjuntural da conduta 

dos agentes econômicos.  

 

1.1.1.2. Atividade preventiva da CVM 

 

A segunda faceta das atribuições regulatórias da CVM, configurada em sua atribuição 

preventiva, orienta a entidade a “atuar não só repressivamente, mas também preventivamente, 

                                                           
27

 Parte da doutrina defende, inclusive, que a competência normativa das agências reguladoras, ao 

passo que não violam a noção de separação dos poderes, as fortalece. Nesse sentido, Alexandre Santos 

de Aragão: “só podemos afirmar que as competências complexas das quais as agências reguladoras 

independentes são dotadas fortalecem o estado de direito, vez que, ao retirar do emaranhado das lutas 

políticas a regulação de importantes atividades sociais e econômicas, atenuando a concentração de 

poderes na administração Pública central, alcançam, com melhor proveito, o escopo maior – não 

meramente formal – da separação de poderes, qual seja, o de garantir eficazmente a segurança jurídica, 

a proteção da coletividade e dos indivíduos empreendedores de tais atividades ou por elas atingidos, 

mantendo-se sempre a possibilidade de interferência do Legislador, seja para alterar o regime jurídico 

da agência reguladora, ou mesmo para extingui-la”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências 

reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 3ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

p. 410)  
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isto é, de maneira a impedir a ocorrência de ilícitos no mercado, resguardando, assim, o 

interesse dos investidores potencialmente lesados”
28

. 

Como manifestação da referida atribuição, destaca-se a atuação consultiva atribuída ao 

órgão pelo art. 13 da Lei n. 6.385/1976, que determina que a entidade “manterá serviço para 

exercer atividade consultiva ou de orientação junto aos agentes do mercado de valores 

mobiliários ou a qualquer investidor”. As consultas submetidas ao parecer da CVM são 

respondidas por meio de “manifestações de entendimento”. 

Ainda no âmbito de suas atribuições preventivas, o art. 9º da Lei n. 6.385/1976 

permite que a CVM adote medidas com o objetivo de “prevenir ou corrigir situações anormais 

do mercado”. Tais medidas são a suspenção da negociação de determinado valor mobiliário 

ou decretação de recesso da bolsa de valores; suspenção ou cancelamento de registros; 

divulgação de informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os 

participantes do mercado; além da proibição aos participantes do mercado, sob cominação de 

multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular. As 

possibilidades de atuação preventiva da CVM previstas no referido dispositivo aplicam-se às 

práticas de manipulação de preços no mercado de capitais, tendo em vista que a conduta se 

enquadra no conceito de “situações anormais de mercado”.   

 

1.1.1.3. Atividade sancionadora da CVM 

 

Por fim, no escopo de sua atribuição sancionadora, a CVM possui competência para, 

nos termos do art. 11 da Lei n. 6.385/1976, impor aos infratores das normas do mesmo 

diploma, da Lei de Sociedades por Ações, de suas resoluções e de outras normas legais cujo 

cumprimento lhe caiba fiscalizar, uma série de penalidades
29

, de forma isolada ou cumulativa. 

                                                           
28

 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. 4ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2019. p. 375. 
29

 As mencionadas penalidades são: advertência; multa; 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; 

inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício dos cargos referidos no inciso 

anterior; inabilitação temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos, para o exercício de 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; 

suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de que trata a Lei n. 6385/1976; 

inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício das atividades de que trata a Lei 

n. 6385/1976; proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades 

ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de 

autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; proibição temporária, até o máximo de 
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A aplicação das referidas penalidades deve observar regras procedimentais, como a 

instauração de processo administrativo
30

 que pode, ou não, ser precedido de etapa 

investigativa
31

.  

No âmbito de tal competência, destacam-se como principais regramentos a Lei n. 

13.506/2017, que dispõe sobre o processo administrativo sancionador na esfera de atuação do 

Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários e a Instrução CVM n. 607/2019, que 

regulamenta o referido diploma.  

Dentre as inovações trazidas pelas supracitadas normas, merecem ênfase as mudanças 

operadas no que tange ao sigilo na fase de inquérito administrativo, que, em normas 

anteriores, era consagrado como regra e que passa a ser hipótese cabível somente quando 

estritamente necessário à elucidação dos fatos
32

. Também, destaca-se a previsão de novos 

limites máximos para multas
33

 e a criação dos Acordos de Supervisão
34

. 

Por fim, apesar de se tratar de hipótese que extrapola as competências sancionadoras 

da própria entidade, a CVM tem o dever legal de oficiar o Ministério Público Federal quando 

apurar a ocorrência de crime
35

. Apesar de tal atribuição possuir, em sua essência, caráter 

fiscalizatório, revela a imposição de verdadeiro compromisso da instituição com a atividade 

sancionadora judicial, quando o ilícito combatido excede suas competências. 

Verifica-se, por conseguinte, que a CVM possui amplas competências no que se refere 

à regulação do mercado de capitais, que a possibilitam operar com eficiência frente à fluidez 

do contexto em que se insere. Os conceitos apresentados no presente capítulo revelam-se 

importantes para a análise proposta no presente trabalho, pois, no âmbito da regulação do 

mercado de capitais, as respostas oferecidas pelos agentes reguladores às práticas de 

manipulação por iniciativa coletiva, devem conformar-se, necessariamente, às suas 

competências normativa, preventiva e sancionadora. 

                                                                                                                                                                                     
dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de 

valores mobiliários. 
30

 Cf. art. 9º, V, da Lei n. 6.385/1976. 
31

 Cf. art. 9º, §2º, da Lei n. 6.385/1976. 
32

 Cf. art. 14 da Instrução CVM n. 607/2019. 
33

 Cf. art. 61 da Instrução CVM n. 607/2019. 
34

 A criação dos acordos de supervisão foi uma das principais medidas trazidas pela Instrução CVM n. 

607/2019. Nos termos do art. 92 do diploma, a CVM pode celebrar acordos administrativos com 

pessoas naturais ou jurídicas que confessarem a prática de infração o às normas legais ou 

regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, mediante efetiva, plena e permanente 

cooperação para a apuração dos fatos, da qual resulte utilidade para o processo, dos quais podem 

resultar extinção de sua ação punitiva ou redução de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) da penalidade 

aplicável. 
35

 Cf. art. 12 da Lei n. 6.385/1976, art. 28 da Lei n. 7.492/1986 e art. 9º da Lei Complementar n. 

105/2001.  
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1.1.2. A autorregulação do mercado de capitais 

 

Ainda no bojo da regulação do mercado de capitais, tem elevada importância a 

autorregulação, qual seja aquela desempenhada pelos seus próprios participantes, entendida 

por Henrique Azevedo Vergara como forma mais eficaz que o enforcement estatal
36

. Ainda 

que passível de críticas, sobretudo em face de possíveis conflitos de interesse, inerentes a 

regulação desempenhada pelos próprios participantes do mercado
37

, tal sistemática possui 

elevada eficácia, por conta da alta especialidade de seus agentes e pela elevada aderência dos 

preceitos normativos emanados em tal contexto. Nesse sentido, Dias e Becue destacam que: 

 

A autorregulação assegura eficácia, flexibilidade e economia aos agentes de 

mercado. Como os regulados desempenham o papel disciplinador, as normas 

são elaboradas por pessoas capacitadas, que conhecem o objeto da regulação 

e a vivência do mercado. A expertise tende a assegurar a melhor qualidade 

da regulação e, via de consequência, goza de boa reputação e maior 

receptividade ou aderência pelo público alvo. Este benefício diz respeito 

também à legitimidade da norma, pois, ao ser emanada de uma entidade 

privada especializada, seu conteúdo não se sujeita às mesmas críticas 

deferidas ao processo legislativo ou instruções de órgãos governamentais.
38

 

 

A eficiência da autorregulação pode ser constatada através da análise da experiência 

norte-americana, uma vez que a alta especialidade e dinamicidade de tal sistemática fizeram 

com que o Congresso norte-americano optasse por adotar o sistema autorregulatório com 

supervisão governamental, em detrimento de um modelo de regulação diretamente realizado 

pelo Estado
39

. 

                                                           
36

VERGARA, Henrique Azevedo. A regulação do mercado de valores mobiliários. In: ANDRADE, 

Rogério Emílio (coord.). Regulação Pública da Economia no Brasil. Campinas: Edicamp, 2003. p. 

397. 
37

 Nesse sentido, Nelson Eizirik atesta que “apesar de suas inegáveis virtudes, o sistema de 

autorregulação do mercado de capitais pode apresentar conflitos de interesses entre, de um lado, as 

atividades reguladoras das bolsas e, de outro lado, as operações comerciais de seus membros e da 

própria bolsa”. (EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. 4ed. São Paulo: 

Quartier Latin, 2019. p. 297). 
38

 DIAS, Leonardo Adriano Ribeiro e BECUE, Sabrina Maria Fadel. Regulação e autorregulação do 

mercado de valores mobiliários: Limites da autorregulação. In: Revista Direito Empresarial. 

Curitiba: Fórum, v. 1, p. 13-35, 2012.   
39 

Em estudo publicado pela Securities and Exchange Commission, são apontados os motivos que 

levaram à escolha pelo modelo autorregulatório nos Estados Unidos. Nesse sentido, o órgão define 

que: “In enacting these provisions, Congress concluded that self-regulation of both the exchange 

markets and the OTC market was a mutually beneficial balance between government and securities 

industry interests. Through establishment of self-regulation, the securities industry was supervised by 

an organization familiar with the nuances of securities industry operations. In addition, industry 

participants preferred the less invasive regulation by their peers to direct government regulation and 

the government benefited by being able to leverage its resources through its oversight of self-
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No contexto brasileiro, a autorregulação do mercado de capitais se dá, em linhas 

gerais, pela atuação das bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros, entidades de 

mercado de balcão organizado e as entidades de compensação e liquidação de operações com 

valores mobiliários
40

. 

Tais entidades têm, nos termos do art. 17 da Lei n. 6.385/1976, “autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, operando sob a supervisão da Comissão de Valores 

Mobiliários”. Nesse ponto, evidencia-se que o legislador se inspirou no modelo 

autorregulatório norte-americano, ao sujeitar a autonomia das bolsas à supervisão Estatal
41

. 

De modo a especificar a atuação das bolsas de maneira prática, é possível subdividir 

suas atribuições – tal qual fora realizado em relação à CVM – nas esferas normativa, 

preventiva e sancionadora, nos termos definidos pela Instrução CVM n. 461/2007, que 

regulamenta a constituição, organização, funcionamento e extinção de tais instituições.   

Em sua feição normativa, as bolsas têm competência para aprovar regras de 

organização e funcionamento dos mercados por ela administrados
42

, sendo, todavia, 

prerrogativa da CVM “recusar a aprovação das regras ou exigir alterações, sempre que as 

considere insuficientes para o adequado funcionamento do mercado de valores mobiliários, ou 

contrárias à disposição legal ou regulamentar”
43

. 

Quanto as atribuições preventivas das bolsas, estas são obrigadas a manter um 

Departamento de Autorregulação, com a função de exercer primariamente “a fiscalização e 

                                                                                                                                                                                     
regulatory organizations”. Tradução livre: “Ao promulgar essas disposições, o Congresso concluiu 

que a autorregulação dos mercados de câmbio e do mercado de balcão era um equilíbrio mutuamente 

benéfico entre os interesses do governo e da indústria de valores mobiliários. Por meio do 

estabelecimento da autorregulação, o setor de valores mobiliários foi supervisionado por uma 

organização familiarizada com as nuances das operações do setor de valores mobiliários. Além disso, 

os participantes da indústria preferiram a regulamentação menos invasiva de seus pares para dirigir a 

regulamentação governamental e o governo se beneficiou por ser capaz de alavancar seus recursos por 

meio da supervisão de organizações autorregulatórias” (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE 

COMISSION. Concept release concerning self-regulation. Washington, DC, 2005. Disponível em: 

https://www.sec.gov/rules/concept/34-50700.htm. Acesso em: 13/04/2021). 
40

 Nesse ponto, destaca-se que as entidades associativas também atuam como agentes 

autorregulatórios, todavia, suas atuações são precipuamente voltadas aos agentes institucionais do 

mercado financeiro, razão pela qual teriam, em princípio, pouca ingerência sobre as condutas 

empreendidas no mercado secundário de capitais por investidores pessoa-física e que, por tal razão, 

não terão sua atuação aprofundada no presente trabalho. 
41

 Nesse sentido, Nelson Eizirik afirma que: “No Brasil, verificou-se evolução semelhante no que se 

refere à disciplina do mercado de valores mobiliários, tendo nossa legislação, a partir da edição da Lei 

n. 4.728/1965 e da Resolução CMN n. 39/1966, nitidamente se inspirado no modelo jurídico dos 

Estados Unidos quanto ao sistema de autorregulação.” (EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: 

Regime Jurídico. 4ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 294). 
42

 Cf. art. 15 da Instrução CVM n. 461/2007. 
43

 Cf. parágrafo único do art. 15 da Instrução CVM n. 461/2007. 
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supervisão das operações cursadas nos mercados organizados de valores mobiliários que 

estejam sob sua responsabilidade e das pessoas ali autorizadas a operar”
44

.  

Dado que, atualmente, as negociações ocorrem, quase na sua totalidade, em meio 

eletrônico, as bolsas dispõe de ferramentas computacionais que funcionam como verdadeiros 

“filtros”, cujo objetivo é “viabilizar a justa e transparente formação de preços dos valores 

mobiliários negociados no sistema”
45

. 

Por fim, compete às bolsas, em seu escopo sancionador, a aplicação de penalidades 

limitadas aos integrantes dos seus órgãos de administração, às pessoas autorizadas a operar e 

aos seus administradores e prepostos. Destaca-se que as bolsas de valores não têm 

competência para penalizar os investidores pessoas físicas que operam no mercado 

secundário, razão pela qual não poderiam efetivamente punir os responsáveis por práticas de 

manipulação de preços por iniciativa coletiva, uma vez que, são estes os autores das condutas, 

tal qual percebido no caso GameStop.  

Todavia, as bolsas assumem papel essencial na identificação de possíveis 

irregularidades, por competir a tais entidades, na hipótese de aferição de eventual 

irregularidade acometida por investidores, reportar o fato à CVM, sob pena de 

responsabilização de seus agentes
46

. 

Tem-se, portanto, que o sistema regulatório do mercado de capitais adotado pelo 

legislador brasileiro se consubstancia em uma amálgama das experiências norte-americana 

(autorregulatória) e europeia (enforcement estatal), tendo por característica a conjugação da 

regulação exercida diretamente pelo Estado (sobretudo, na figura da CVM) e a autorregulação 

exercida por entidades associativas e pela bolsa de valores.  

Tal proposta é majoritariamente entendida pela doutrina como benéfica para a 

manutenção da governança no mercado de capitais. A esse respeito, Marcílio Marques 

Moreira afirma que:  

 

Há de registrar-se, também, o processo virtuoso pelo qual a autorregulação 

avançou, em paralelo ao progresso da regulação, gerando uma 

complementaridade e fertilização cruzada, o que evidentemente não significa 

                                                           
44

 Cf. art. 35 da Instrução CVM n. 461/2007. 
45

 CALABRÓ, Luiz Felipe Amaral. Teoria palco-platéia: a interação entre regulação e 

autorregulação do mercado de bolsa. 2010. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 25. 
46

  CAVALI, Marcelo Constenaro. Manipulação do Mercado de Capitais: Fundamentos e limites da 

repressão penal e administrativa. São Paulo: Quarter Latin, 2018. p. 136. 
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a captura do regulador pelo regulado, mas sim diálogo franco e transparente 

entre ambos.
47

 

 

No mesmo sentido, Nelson Eizirik define que: 

 

A fiscalização do mercado de capitais exclusivamente pela entidade 

governamental, por outro lado, tenderia a ser mais burocrática e, 

consequentemente, ineficiente, pois seria exercida por pessoas que não estão 

diretamente envolvidas nos problemas existentes na prática dos negócios.
48 

 

A presença simultânea da atuação estatal e da autorregulação – materializadas, 

sobretudo, na CVM e na bolsa de valores – subsidia uma conjuntura operacional que, ao 

menos em tese, tem o condão de garantir uma atuação altamente especializada e dinâmica, 

capaz de, em si mesma, regulamentar, fiscalizar e punir práticas inadequadas no âmbito do 

mercado de capitais.  

 Por ser a manipulação de preços por iniciativa coletiva uma prática sem precedentes, 

a análise proposta no presente trabalho orienta-se, justamente, em avaliar a capacidade de 

resposta de tais agentes reguladores no âmbito de suas atribuições regulamentares, 

preventivas e sancionadoras. Antes de se adentrar em tal avaliação, todavia, propõe-se uma 

análise da atuação da CVM e dos agentes autorregulatórios diante das práticas de 

manipulação tradicionalmente verificadas, a fim de se averiguar se as bases regulatórias 

preexistentes se afiguram suficientes para coibir a manipulação de preços por iniciativa 

coletiva, ou se, de modo outro, seria necessário promover uma inovação legal e regulamentar. 

                                                           
47

 MOREIRA, Marcílio Marques. In: RODRIGUEZ, José Rodrigo (org.). Direito, planejamento e 

desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro: 1965-1970. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 

17.  
48

 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitias: Regime Jurídico. 4ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2019. p. 269. 
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2.  A MANIPULAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO DE CAPITAIS 

 

  A manipulação de preços é um fenômeno que esteve presente desde o surgimento dos 

mercados de capitais
49

, sendo que o primeiro exemplo da conduta pôde ser percebido após a 

criação da Bolsa de Amsterdã. Os corretores holandeses logo perceberam que poderiam 

interferir na formação dos preços dos ativos a partir de movimentos de compra e venda em 

grande escala acompanhados pela difusão de prognósticos falsos em relação às empresas 

negociadas. Como resultado, os investidores, temerários por conta das tendências 

artificialmente criadas, acompanhavam os movimentos do mercado, fazendo com que os 

preços dos ativos subissem ou caíssem. Então, os corretores recompravam ou revendiam os 

ativos, obtendo lucro como resultado da operação. Desde então, a presença da manipulação de 

preços perpetrou-se em todos os mercados de capitais surgidos ao redor do mundo.
 50

 

 Em linhas gerais, apesar de terem se sofisticado com o avanço tecnológico e com o 

advento da internet, as práticas de manipulação de preços no mercado de capitais mantêm-se 

conformadas nas premissas que a originaram, ocorrendo, primordialmente, a partir de 

movimentos transacionais e da divulgação de informações falsas, com o objetivo de gerar 

prognósticos equivocados sobre os ativos. 

 As práticas de manipulação geram efeitos perniciosos para o mercado, apontando-se, 

como dano imediato da conduta, o surgimento de um sentimento generalizado de 

desconfiança em relação ao mercado financeiro e suas instituições, como apontam Busato e 

Dutra:  

                                                           
49

 CAVALI, Marcelo Constenaro. Manipulação do Mercado de Capitais: Fundamentos e limites da 

repressão penal e administrativa. São Paulo: Quarter Latin, 2018. p. 29. 
50

 Nesse sentido, Franklin Allen e Douglas Gale descrevem que “Historically, the possibility of 

artificially influencing stock prices has been an important issue.    Soon after the Amsterdam Stock 

Exchange was founded at the beginning of the seventeenth century, brokers dis- covered that they 

could profitably manipulate stock prices. They would engage in a concentrated bout of selling. 

Frightened investors would then also sell, prices would fall, and the brokers could buy back stock to 

restore their original positions at a lower price. The brokers also found that the profitability of these 

“bear raids” could be increased by spreading false rumors about the firm. This type of manipulation 

occurred in all stock markets that were established during the following years”. Tradução livre: 

“Historicamente, a possibilidade de influenciar artificialmente os preços das ações tem sido uma 

questão importante. Logo depois que a Bolsa de Valores de Amsterdã foi fundada no início do século 

XVII, os corretores descobriram que podiam obter lucro com a manipulação dos preços das ações. 

Eles promoviam um movimento concentrado de vendas. Os investidores amedrontados também 

vendiam, os preços cairiam e os corretores poderiam recomprar ações para restaurar suas posições 

originais a um preço mais baixo. Os corretores também descobriram que a lucratividade desses 

"ataques de ursos" poderia ser aumentada espalhando boatos falsos sobre a empresa. Esse tipo de 

manipulação ocorreu em todas as bolsas de valores que se estabeleceram nos anos seguintes.” 

(ALLEN, Franklin, GALE, Douglas. Stock-Price Manipulation. In: The Review of Financial 

Studies, v. 5, 1992. p. 503-529)  
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A ocorrência de manipulação, ou práticas similares, possui o condão de 

abalar a credibilidade do mercado, pois nestas circunstâncias deixa de existir 

a eficiente transferência de riscos entre investidores. Adicionalmente, a 

divulgação de informações concernentes à oferta e demanda de ativos 

financeiros (fundamental para a correta alocação de recursos), deixa de ser 

confiável. 
51

 

 

A quebra de confiança do investidor representa um grave problema, pois, como visto 

no capítulo anterior, o mercado secundário de capitais é o meio que possibilita a consecução 

do objetivo primordial de capitação de recursos para o setor produtivo, o que legitima a 

existência do mercado de capitais como um todo.  

Os investidores, sobretudo no mercado secundário de capitais, devem ter o poder de 

tomar decisões com base na probabilidade de obterem resultados pelo investimento alocado. 

Em outras palavras, a escolha por investimentos de alto risco deve estar acompanhada pela 

crença de que, por alguma razão, o retorno obtido será proporcionalmente alto. Do mesmo 

modo, investimentos mais seguros tendem a ser escolhidos com a ciência de um retorno 

possivelmente menor, porém de maneira menos arriscada.  

A quebra da referida lógica ocasionada pela manipulação pode gerar uma perda geral 

de interesse dos investidores, uma vez que a formação de preços passa a não mais refletir a 

sistemática de alocação de riscos, colocando em xeque a viabilidade dos mercados de capitais 

pelo enfraquecimento do mercado secundário. 

É por tais efeitos perniciosos que a conduta da manipulação se tornou um dos 

principais objetos de regulação nos mercados de capitais. A Securities and Exchange 

Comission, órgão regulador da bolsa de valores americana, é um dos principais exemplos, por 

ter sido criada tendo como um de seus objetivos principais a coibição da conduta de 

manipulação de preços
52

.  

                                                           
51 

DUTRA, Marcos Galileu Lorena ; BUSATO, Eduardo José . A manipulação de preços no 

mercado de capitais: lições trazidas pelo Caso Merrill Lynch.. In: XXVI Encontro Nacional da 

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração (ENANPAD), 2002, 

Salvador. Anais do XXVI ENANPAD. Curitiba, PR: ANPAD, 2002. p. 1. 
52

 Nesse sentido, o Securities Exchange Act, que confere amplos poderes regulatórios à Securities and 

Exchange Comission, assim dispõe: “Frequently the prices of securities on such exchanges and 

markets are susceptible to manipulation and control, and the dissemination of such prices gives rise to 

excessive speculation, resulting in sudden and unreasonable fluctuations in the prices of securities 

which (a) cause alternately unreasonable expansion and unreasonable contraction of the volume of 

credit available for trade, transportation, and industry in interstate commerce, (b) hinder the proper 

appraisal of the value of securities and thus prevent a fair calculation of taxes owing to the United 

States and to the several States by owners, buyers, and sellers of securities, and (c) prevent the fair 

valuation of collateral for bank loans and/or obstruct the effective operation of the national banking 
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Seguindo a tendência americana, o legislador brasileiro, ao instituir a Comissão de 

Valores Mobiliários por meio da Lei n. 6.385/1976, delegou expressas competências à 

entidade para “definir a configuração de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de 

valores mobiliários, ou de manipulação de preço”
53

 e para “evitar ou coibir modalidades de 

fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço 

dos valores mobiliários negociados no mercado”
54

. 

Ainda, dada a relevante atuação das bolsas de valores na autorregulação do mercado 

de capitais brasileiros, a Instrução CVM n. 461/2007, ao regulamentar as regras de 

negociação das bolsas no Brasil, determina que estas “devem evitar ou coibir modalidades de 

fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço 

dos valores mobiliários negociados em seus ambientes”
55

. 

Por se tratar de prática há tempos presente no mercado de capitais, porém em 

conformações diferentes – sobretudo por condutas individuais ou por grupos pequenos e 

definíveis – o presente capítulo destina-se à análise do arcabouço regulatório já existente para 

a sua coibição, a fim de que, ao final do presente trabalho, seja possível averiguar sua 

suficiência para coibir as condutas de iniciativa coletiva ou se, de modo outro, seria 

necessário promover uma inovação legal e regulamentar. 

 

                                                                                                                                                                                     
system and Federal Reserve System. National emergencies, which produce widespread unemployment 

and the dislocation of trade, transportation, and industry, and which burden interstate commerce and 

adversely affect the general welfare, are precipitated, intensified, and prolonged by manipulation and 

sudden and unreasonable fluctuations of security prices and by excessive speculation on such 

exchanges and markets, and to meet such emergencies the Federal Government is put to such great 

expense as to burden the national credit”. Tradução livre: “Frequentemente, os preços dos títulos nas 

bolsas e mercados são suscetíveis à manipulação e controle, e a disseminação de tais preços dá origem 

a especulação excessiva, resultando em flutuações repentinas e irracionais nos preços dos títulos que 

(a) causam alternadamente a expansão irracional e a contração irracional do volume de crédito 

disponível para comércio, transporte e indústria no comércio interestadual, (b) impedem a avaliação 

adequada do valor dos títulos e, assim, impedem um cálculo justo dos impostos devidos aos Estados 

Unidos e aos vários Estados pelos proprietários , compradores e vendedores de títulos, e (c) impedem 

a avaliação justa de garantias para empréstimos bancários e/ou obstruem o funcionamento eficaz do 

Sistema Bancário Nacional e do Sistema de Reserva Federal. Emergências nacionais, que produzem 

desemprego generalizado e deslocamento do comércio, transporte e indústria, e que oneram o 

comércio interestadual e afetam adversamente o bem-estar geral, são precipitadas, intensificadas e 

prolongadas pela manipulação e flutuações repentinas e irracionais dos preços dos títulos e pela 

especulação excessiva, e para atender a essas emergências, o Governo Federal tem grandes despesas 

que oneram o crédito nacional.” (UNITED STATES OF AMERICA, Securities Exchange Act of 

1934. Disponível em: https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/regulation/nyse/sea34.pdf. Acesso em: 

18/04/2021)  
53

 Cf. art. 18, II, b, da Lei n. 6.385/1976. 
54

 Cf. art. 4º, V, da Lei n. 6.385/1976.  
55

 Cf. arts. 74, I, e 97, I, da Instrução CVM n. 461/2017.     

https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/regulation/nyse/sea34.pdf
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2.1 A manipulação de preços e suas diferentes manifestações 

 

As condutas vedadas pela CVM, no âmbito do mercado de capitais, são 

regulamentadas pela Instrução CVM n. 8/1979, sendo elas “a criação de condições artificiais 

de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de 

operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas”
56

. 

Nos termos do regulamento, a conduta de manipulação é tipificada como a “utilização 

de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou 

baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda”
57

. 

As condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, são 

aquelas criadas “em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou 

intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações 

no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários”
58

. 

As operações fraudulentas, por sua vez, são consideradas aquelas “em que se utilize 

ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter 

vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou 

para terceiros”
59

. 

Finalmente, as práticas não equitativas são aquelas “de que resulte, direta ou 

indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em 

negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de 

desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação”
60

. 

A referida diferenciação tem o propósito de abarcar as diferentes condutas irregulares 

verificadas no mercado, tendo em vista que a taxonomia foi idealizada para prever “de forma 

propositalmente genérica situações que configuram operações ou práticas incompatíveis com 

a regularidade que se pretende assegurar ao mercado de valores mobiliários”
61

. Tal fato, 

apesar de oportuno, gera complicações no enquadramento das condutas, que, por vezes, 

podem se subsumir a mais de um tipo de ilícito administrativo.  

                                                           
56

 Cf. inciso I da Resolução CVM n. 8/1979. 
57

 Cf. inciso II, b, da Resolução CVM n. 8/1979.  
58

 Cf. inciso II, a, da Resolução CVM n. 8/1979.  
59

 Cf. inciso II, c, da Resolução CVM n. 8/1979. 
60

 Cf. inciso II, d, da Resolução CVM n. 8/1979. 
61

 Cf. Nota Explicativa CVM nº 14/1979. 
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Exemplo disso é o fato de que a CVM, em sua primeira condenação administrativa da 

prática de spoofing
62

, enquadrou a conduta como manipulação de preços
63

, ao passo que a 

BSM
64

 a enquadra como criação de condições artificiais de demanda
65

. No julgamento que 

culminou na citada condenação, a CVM abordou a divergência de entendimentos da seguinte 

forma: 

 

Nesse contexto, em que os tipos administrativos representam modalidades 

congêneres de manipulação de mercado, tenho que uma eventual diferença 

de interpretação da CVM e da BSM representa o consenso entre as 

instituições de que a conduta dos Acusados violou a integridade do mercado 

de valores mobiliários. Por seu turno, o autorregulador aparenta dar maior 

relevância à intenção dos Acusados de alterarem o fluxo de ordens de 

compra ou venda de valores mobiliários por meio da simulação de pressão 

vendedora ou compradora em um dos lados do livro.
66

 

 

Apesar gerar dificuldades para um preciso enquadramento das condutas, a taxonomia 

genérica prevista na Instrução CVM n. 8/1979 não chega a gerar prejuízos para a atuação da 

CVM, tendo em vista que a Lei n. 6.385/1976 prevê a competência da entidade para impor as 

penalidades previstas em seu art. 11 aos “infratores de suas resoluções” de modo genérico. 

Por isso, o enquadramento de eventual conduta como “manipulação de preços” ou “prática 

não equitativa”, por exemplo, teria pouca influência no efetivo resultado da ação 

sancionadora.  

Evidencia-se, assim, que as diferentes conceituações das práticas nocivas ao mercado 

de capitais, apesar de importantes para abarcar uma gama ampla de condutas, não tem 

acentuada relevância quando aplicadas aos casos práticos, uma vez que a sofisticação dos 

processos gera a ausência de consenso quanto ao seu enquadramento e que as penalidades 

previstas são as mesmas para todos os casos. Por tal razão, no presente trabalho, a conduta de 
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 Conforme se verá adiante, o spoofing é entendido pela prática de emissão de ordens fictícias, sem a 

intenção de futura execução, visando gerar a convicção de que existe procura ou oferta do ativo 

escolhido como alvo da conduta.  
63

 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PAS n. 19957.005977/2016-18. Colegiado. Relator 

Henrique Balduino Machado Moreira. 13 de março de 2018.  
64

 “A BSM Supervisão de Mercados é uma empresa integrante do grupo B3 e constituída para realizar, 

com autonomia administrativa e orçamentária, as atividades de supervisão dos mercados 

administrados pela B3” (BSM. Quem somos. Disponível em: 

https://www.bsmsupervisao.com.br/quem-somos. Acesso em: 20/04/2021). 
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 BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS. Supervisão de mercados: Caso 4: Spoofing (geração de 

condições artificiais de demanda). Disponível em: https://www.bsmsupervisao.com.br/supervisao-de-

mercado/casos/4. Acesso em: 20/04/2021. 
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 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. PAS n. 19957.005977/2016-18. Colegiado. Relator 
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manipulação de preços será abordada de modo abrangente, considerando todas as práticas 

enquadráveis nos tipos previstos pela Instrução CVM n. 8/1979. 

Cumpre destacar, ainda, que, apesar de extrapolar o âmbito administrativo da 

regulação dos mercados de capitais, a manipulação também é reprimida no âmbito do direito 

penal no ordenamento brasileiro. A Lei n. 6.385/1976 define como crime contra o mercado de 

capitais a realização de operações simuladas ou a execução de outras manobras fraudulentas 

“destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor 

mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar 

dano a terceiros”
67

. 

Referida tipificação criminal é alvo de críticas, especialmente pelo fato de que as 

mesmas condutas poderiam ser objeto de sanção penal e administrativa. A respeito do tema, 

Marcelo Constenaro Cavali propõe:  

 

Por outro lado, em homenagem à vedação ao bis in idem e ao princípio da 

eficiência administrativa, a legislação deveria utilizar um critério distintivo 

entre condutas de menor gravidade, a serem sancionadas apenas 

administrativamente, e ações mais agressivas ao bem jurídico, estas 

merecedoras da tutela penal.
68

 

 

Finalmente, no âmbito da autorregulação, merece destaque a atuação da BSM 

Supervisão de Mercados, empresa integrante do grupo B3 constituída para realizar, com 

autonomia administrativa e orçamentária, as atividades de supervisão dos mercados. É a 

entidade responsável, no âmbito da bolsa de valores brasileira, pelo monitoramento das 

operações, das ofertas e dos negócios realizados nos ambientes de negociação, pela 

supervisão dos participantes do mercado e pela aplicação de ações disciplinares aos que 

infringem as normas.  

A entidade é, portanto, o braço da bolsa de valores responsável pela atuação 

fiscalizadora e sancionadora no âmbito da autorregulação do mercado de capitais brasileiro. 

Desde sua criação, a BSM Supervisão de Mercados instaurou 155 processos administrativos 

disciplinares com base na Instrução CVM n. 8/1979, sendo que 40 resultaram na aplicação de 

multas e 5 na inabilitação de pessoas autorizadas a operar.
69
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Observa-se que a regulamentação da manipulação de preços proposta pela CVM tem 

por pressuposto abranger as mais variadas práticas lesivas ao mercado de capitais, o que 

objetiva possibilitar uma maior captura das condutas pelos agentes que desempenham funções 

sancionadoras, frente ao constante desenvolvimento e sofisticação das práticas irregulares.  

Por isso, mostra-se oportuna a análise das práticas mais comumente associadas à 

conduta de manipulação de preços e as maneiras que são entendidas e enfrentadas pelos 

agentes reguladores, de modo que, no próximo capítulo, seja possível aventar se as 

possibilidades de enfrentamento verificadas atualmente também teriam efetividade quando as 

condutas partem de iniciativas coletivas. 

Em um primeiro exercício de conceituação, é oportuno tomar emprestada a 

diferenciação proposta pelo Securities Exchange Act, entre os atos baseados em condutas 

ativas e os atos baseados na difusão de informações, conforme sintetizado por Allen e Gale: 

 

The evidence uncovered by the Senate Committee led to extensive provisions 

in the Securities Exchange Act of 1934 to eliminate manipulation. The kinds 

of manipulation that the Act effectively outlawed fall naturally into two 

categories. The first can be described as action-based manipulation, that is, 

manipulation based on actions that change the actual or perceived value of 

the assets. Examples of action-based manipulation are the Harlem Railway 

and American Steelan Rire Company cases described above. The second 

category can be described as information-based manipulation, that is, 

manipulation based on releasing false information or spreading false 

rumors. The trading pools run by John J. Levinson (see note 6) are examples 

of information-based manipulation.
70

 

 

Dado o objeto da análise proposta no presente trabalho, as condutas de manipulação 

baseadas na difusão de informações não serão aprofundadas, tendo em vista a ausência de 

pertinência para a abordagem aqui proposta da manipulação de preços por iniciativa coletiva.  
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2.1.1. Condutas ativas associadas à manipulação do mercado de capitais 

 

A manipulação de preços no mercado secundário de capitais é uma prática que se 

manifesta em inúmeras formas, razão pela qual um estudo meramente descritivo que 

esgotasse todas as condutas associadas à manipulação não seria útil para a análise aqui 

proposta. Por tal razão, as práticas de spoofing e layering foram escolhidas para subsidiar a 

análise da atuação dos agentes reguladores, tendo em vista que, a partir de pesquisa na base de 

julgados da CVM, constata-se que estas foram as práticas já apreciadas capazes de fornecer 

subsídios acerca do entendimento e da postura da entidade acerca da manipulação de preços. 

Ainda, por sua importância para o entendimento dos acontecimentos do caso GameStop, a 

prática de squeezing também será aprofundada, apesar de ainda não ter sido objeto de 

julgamento pela CVM. 

 

2.1.1.1. Spoofing e layering 

 

Tendo em vista que, atualmente, as negociações carreadas na bolsa de valores 

ocorrem, primordialmente, em meio eletrônico, os investidores com intuito de manipular os 

preços dos ativos vislumbraram a possibilidade de falsear as informações contidas nos livros 

de oferta, por meio das práticas de spoofing e layering.   

As escolhas realizadas pelos investidores no âmbito das bolsas de valores têm como 

um de seus principais fatores as informações disponíveis no livro de ofertas, no qual são 

registradas, em tempo real, as ordens de compra e venda dos ativos negociados. Tais 

informações têm elevada relevância por servirem como principal indicativo de liquidez e de 

tendências de oferta e demanda, que desempenham papel primordial na formação de preços 

dos ativos.  

Nesse âmbito, a prática de spoofing é uma das principais condutas nocivas ao mercado 

de capitais, podendo ser entendida, nos termos da Instrução CVM n. 8/1979, como 

manipulação de preços ou criação de condições artificiais de oferta e demanda, a depender do 

entendimento de cada órgão regulador.  

A conduta consiste na colocação de ordens fictícias em volumes significativos a 

preços mais elevados ou mais baixos do que o mercado corrente, sem a intenção de que sejam 

executadas. O objetivo é “induzir em erro os investidores fazendo-os acreditar que existe 
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procura ou oferta do ativo alvo de manipulação aos preços a que as ordens foram 

colocadas”
71

. 

Caso expoente no âmbito da atividade sancionadora da CVM é o PAS n. 

19957.005977/2016-18, cujo julgamento foi o primeiro relativo à prática no âmbito da 

instituição, de modo que é possível extrair relevantes posicionamentos da entidade em relação 

à conduta. 

Quanto à materialidade das práticas de manipulação, é importante notar que a CVM 

entende a conduta da manipulação a partir de um prisma finalístico, de modo que ela somente 

se configura quando seus elementos tem o propósito (dolo) claro de causar danos a terceiros 

ou auferir benefício próprio: 

 

22. Evidentemente, não é irregular ter ofertas em ambos os lados do livro, no 

de ofertas de venda e no de ofertas de compra. Também não é irregular 

registrar ofertas expressivas em qualquer desses lados. E tampouco é 

irregular cancelar rapidamente qualquer um desses registros. Entretanto, 

quando esses elementos são organizados propositalmente em processo 

destinado a alterar a cotação de um valor mobiliário induzindo terceiro à sua 

compra ou venda, tem-se por caracterizada a manipulação de preços de que 

trata o inciso I c/c item II, “b”, da Instrução CVM n° 8/79, modalidade 

spoofing.  

23. Nessa modalidade, o processo destinado a alterar a cotação de preços e 

induzir terceiros a sua compra ou venda requer, de um lado, a existência de 

uma oferta de magnitude suficiente a alterar a cotação de um ativo e, de 

outro, a existência de uma outra oferta do mesmo participante que se 

beneficia da variação de preço. 

24. Ao mesmo tempo, o curtíssimo intervalo de permanência da oferta 

expressiva, corroborado pelo alto índice de cancelamento dessa mesma 

oferta e pelo padrão reiterado de operação, evidenciam a conduta 

preordenada do participante. Ou seja, demonstra de forma objetiva que no 

início da estratégia de atuação já não havia a intenção de concretizar a oferta 

expressiva, mas, tão somente, induzir terceiros à adquirir seus ativos do 

outro lado do livro de ofertas.
72

 

 

É relevante, também, o entendimento manifestado pela entidade no sentido de que os 

perniciosos efeitos decorrentes da prática são perceptíveis momentaneamente, em cada 

operação, de modo que uma análise global dos ativos tendo como referência os índices do 

início e do fim do pregão não tem valia para a percepção da conduta.
73
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Destaca-se, também, que ao analisar proposta de Termo de Compromisso
74

 no âmbito 

do referido PAS, o Comitê de Termo de Compromisso da CVM destacou a função simbólica 

da atividade sancionadora, consubstanciada em “surtir importante e visível efeito 

paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, inibindo a prática de 

condutas assemelhadas”.
75

  

Por sua vez, a prática conhecida por layering pode ser entendida como uma variação 

do spoofing, ocorrendo, ao invés da inserção de ordens de elevada dimensão, por meio da 

inserção de ordens em quantidades anormais para o mercado corrente
76

. Caso paradigmático, 

no âmbito da atuação sancionadora da CVM, é o Processo Administrativo Sancionador n. 

19957.006019/2018-26, primeira oportunidade em que a entidade abordou a prática de 

layering de modo aprofundado, e a diferenciou do spoofing nos seguintes termos: 

 

17. Nos dois casos, cria-se uma liquidez aparente com o envio de ordens sem 

a intenção de executá-las, com o intuito de induzir investidores a negociar 

determinados ativos e, assim, provocando uma alteração no seu preço14 e 

comprometendo a integridade das informações constantes no livro de 

ofertas. Em resumo, a diferença está em que, no layering, as ordens são 

enviadas de modo a criar faixas ilusórias de preços, ao passo que, no 

spoofing, a distorção no preço decorre de ofertas com quantidades 

desproporcionais àquelas existentes no livro.
77

 

 

O julgamento supracitado traz considerações relevantes que merecem ser destacadas. 

Ressalta-se, por exemplo, a dificuldade de enquadramento das condutas apontada pela CVM, 

o que representaria uma possível barreira para a atuação sancionadora em tais casos. Quanto 

ao tema, a entidade manifestou o seguinte entendimento: 
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22. Ocorre que a colocação de ordens em ambos os lados do livro nem 

sempre tem o intuito de manipular preços. Da mesma forma, o cancelamento 

destas ordens pelo investidor pode se dar por motivos legítimos.  

23. O desafio do regulador, diante do caso concreto, é determinar se o 

conjunto probatório apresentado pela acusação é suficiente para a 

configuração dos tipos administrativos previstos na legislação e na 

regulamentação. Não sendo este o caso, a proposta da acusação não poderá 

ser aceita. É esta a análise que passo a fazer na sequência.
78

 

 

No entendimento da entidade, os tipos abertos e genéricos previstos na Instrução CVM 

n. 8/1979 servem ao propósito para o qual foram criados, na medida em que “permitem que 

determinadas estratégias que, à época, não eram utilizadas ou sequer existiam, possam ser 

enquadradas como ilícitos administrativos”.
79

 

Outra informação relevante é a manifestação da entidade a respeito dos requisitos 

teóricos para configuração da prática de manipulação de preços, nos seguintes termos: 

 

41. Entendo que o layering é uma estratégia que, a princípio, se encaixa na 

estrutura do tipo administrativo imputado ao Acusado. Isso porque ao criar 

uma liquidez aparente, o investidor manipula os preços dos ativos, tornando-

os mais vantajosos para si. A estratégia preenche, assim, os requisitos 

teóricos para configuração da prática de manipulação de preços, pois (i) 

utiliza um artifício (a inserção de ofertas artificiais no livro); (ii) para 

promover cotações artificiais (por meio da criação de camadas artificiais que 

exerce uma pressão compradora ou vendedora); (iii) induzindo terceiros a 

negociar os ativos cujas cotações foram afetadas (que tomam suas decisões 

de comprar ou vender um ativo com base em informações falsas colocadas 

no livro de ofertas); e (iv) com a presença de dolo (isto é, o investidor tem a 

intenção de causar a pressão compradora ou vendedora no ativo para 

viabilizar o negócio pretendido com preço distinto daquele existente no 

mercado).
80

 

 

A definição de requisitos é importante, sobretudo, para apurar a conformidade da 

prática de manipulação por iniciativa coletiva – exercício proposto no capítulo seguinte – em 

relação ao tipo previsto na Instrução CVM n. 8/1979.  

Por fim, no âmbito da autorregulação, a BSM Supervisão de Mercados também tem 

papel fundamental na prevenção de spoofing e layering no mercado de capitais. A entidade 

desenvolve atividades preventivas por meio do envio de alertas a investidores e corretores 
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80
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cujas operações apresentem indícios de irregularidades
81

, ficando obrigados a adequar suas 

práticas. 

O estudo do enfrentamento das práticas de spoofing e de layering verificados na 

experiência regulatória brasileira certamente contribui para a análise de novas condutas de 

manipulação do mercado de capitais, como é a hipótese daquelas verificadas no caso 

GameStop. Por seu intermédio, é possível vislumbrar as possibilidades da atuação dos agentes 

reguladores diante das bases normativas disponíveis, esforço que será desempenhado no 

capítulo seguinte. 

 

 

2.1.1.3. Squeezing  

 

Também merece destaque, no âmbito da manipulação, a prática conhecida como 

squeezing, que envolve a manipulação do poder de mercado.
82

 A conduta presume que haja 

uma elevada quantidade de investidores operando em posições vendidas, prática que consiste, 

em síntese, em iniciar uma operação pela venda de um ativo, para a sua posterior compra.  

A venda a descoberto é possível pelo advento dos contratos de empréstimo de ativos, 

por meio dos quais investidores (tomadores) tomam uma ação emprestada de outros 

investidores (doadores) e a vendem no mercado, apostando na queda de seu preço. 

Posteriormente, compram o mesmo ativo, idealmente a um preço inferior, e o devolvem ao 

doador, obtendo como lucro a diferença observada
83

.  

Apesar de receber críticas, uma vez que as referidas operações presumem o lucro pelo 

fracasso das empresas cujos ativos são negociados, as operações a descoberto são um 

importante mecanismo para a eficiência informacional do mercado
84

 e configuram uma 

espécie de controle para o preço dos ativos, mantendo-os mais próximos de seus valores 

fundamentais
85

. 
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Os squeezes – ou short squeezes, como comumente denominados – ocorrem quando, 

por uma repentina subida nos preços dos ativos, os investidores que operam vendidos se veem 

obrigados a consolidar suas posições através da compra dos ativos, para evitar prejuízos. Ao 

assim o fazer, acabam impulsionando ainda mais o movimento de subida da cotação em um 

curto período de tempo.
86

 O squeezing consiste, assim, na provocação dos short squeezes, por 

meio de práticas que acarretem na subida de preço dos ativos com altos volumes de 

negociação a descoberto.  

Em consideração aos seus potenciais efeitos nocivos, a possibilidade de vendas a 

descoberto se tornou objeto de regulação nos principais mercados. Na Europa, a European 

Securities and Markets Autohority e, nos Estados Unidos, a Securities and Exchenge 

Comission, criaram restrições à prática, sobretudo após a crise especulativa de 2008. No 

Brasil, por sua vez, apesar de não haverem amplas vedações à prática por parte da CVM
87

, a 

B3 Brasil, Bolsa, Balcão estabelece regras operacionais de prevenção e proteção dos 

investidores, como é o caso da imposição de que os ativos de determinada companhia 

negociados por empréstimo devem limitar-se ao patamar 20% sobre o total de ações 

disponível no mercado.  

No âmbito da atuação sancionadora dos agentes reguladores brasileiros, 

diferentemente do que se verificou nos casos de spoofing e layering, não há casos de 

julgamentos que permitem deduzir posicionamentos bem definidos dos agentes reguladores 

em relação à prática de squeezing. Ainda assim, as noções gerais ora apresentadas acerca da 

conduta têm grande valia para o entendimento das práticas de manipulação por iniciativa 

coletiva, uma vez que foi essa a hipótese ocorrida no paradigmático caso GameStop, que 

servirá como pontapé inicial para a análise da conduta no capítulo seguinte. 
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3. A MANIPULAÇÃO DE PREÇOS POR INICIATIVA COLETIVA 

  

 No presente capítulo, a conduta da manipulação de preços por iniciativa coletiva será 

abordada, de modo a se aferir se as bases regulatórias brasileiras são suficientes para enfrentar 

a novel problemática. Antes de adentrar à temática, todavia, é necessário delimitar o que se 

entende por manipulação de preços por iniciativa coletiva no âmbito da análise proposta no 

presente trabalho.  

Inicialmente, cumpre afastar a concepção de que a iniciativa coletiva poderia ser 

presumida simplesmente pela ação conjunta de mais de um indivíduo. Trata-se, em verdade, 

de conduta entendida a partir da atuação de uma coletividade que seja, a princípio, indefinível, 

de modo que a influência sobre os preços ocorra a partir da união de “pequenos poderes”, 

pressupondo a quebra da lógica clássica de manipulação por poucos atores que detêm o poder 

de mercado.   

Até não muito tempo atrás, o estudo proposto seria meramente hipotético, dado que 

eventos de tal natureza não haviam sido registrados na história dos mercados de capitais. 

Todavia, o recente episódio que ganhou notoriedade na bolsa de valores americana – caso 

GameStop – tornou tangível a manipulação de preços por iniciativa coletiva, razão pela qual 

servirão de ponto de partida para a análise da conduta proposta no presente trabalho.  

 

3.1. O Caso GameStop 

  

 O primeiro registro da manipulação do mercado de capitais por iniciativa coletiva, nos 

moldes delineados na seção anterior, ocorreu na Bolsa de Valores de Nova Iorque, quando 

investidores pessoas físicas se uniram para interferir no processo de formação de preços das 

ações da empresa GameStop. O movimento foi organizado por meio de um fórum hospedado 

na plataforma Reddit, denominado Wallstreetbets.  

 O fórum, que em abril de 2021 contava com aproximadamente 10 milhões de 

participantes
88

, reúne investidores para discussões gerais voltadas a investimentos no mercado 

de capitais. O caso GameStop teve início quando um participante da comunidade apontou que 

                                                           
88

 REDDIT. Wallstreetbets. Página Inicial. Disponível em: https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/. 

Acesso em: 28/04/2021. 



40 

 

a empresa poderia ser um bom investimento à longo prazo, tendo em vista que as grandes 

empresas do seguimento lançariam novos produtos em 2020 e 2021
89

.  

 Diversos fundos de investimento especializados tinham posições vendidas das ações 

da empresa
90

, orientados por uma noção em sentido oposto, de que a empresa, em verdade, 

teria resultados ruins no futuro. Tal concepção se devia, sobretudo, ao fato de que o modelo 

de negócios da empresa – voltado principalmente à venda de jogos em mídias físicas – 

tornou-se obsoleto diante da crescente tendência de comercialização de jogos eletrônicos em 

nuvem. A aposta dos fundos de investimento era de que a empresa teria o mesmo destino das 

empresas locadoras de filmes, que, em sua maioria, vieram a falir com a ascensão das 

plataformas que oferecem o serviço digitalmente.  

 Diante de tal cenário, os participantes do Wallstreetbets logo perceberam que, a partir 

da reunião de esforços, poderiam provocar um short squeeze nos fundos de investimento e 

passaram a comprar as ações da empresa em ritmo acelerado. Como resultado, os ativos, que 

em 12 de janeiro de 2021 eram negociados a U$19,95, tiveram um repentino aumento no 

preço, atingindo um pico de cotação de U$347,51
91

 em 27 de janeiro de 2021, impulsionado 

pelo movimento de compra dos fundos de investimento que operavam vendidos e se viram 

obrigados a consolidar suas posições para diminuir os prejuízos.  

Como consequência, os fundos de investimentos tiveram perdas estimadas em 13 

bilhões de dólares
92

. Os investidores reunidos na plataforma expandiram sua atuação e 

replicaram a conduta com ações de outras empresas que possuíam prognósticos 

fundamentalistas negativos e que, similarmente, tinham altos índices de posições vendidas no 

mercado de capitais
93

. 
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A resposta imediata foi tomada pela corretora robinhood, por meio da qual os ativos 

alvo dos squeezes eram negociados. A empresa, que oferece o serviço de corretagem 

gratuitamente, limitou, por conta própria, a negociação das ações de empresas como a 

GameStop em sua plataforma, sob o pretexto de atender a requisitos de regulação impostos 

pela Securities and Exchange Comission
94

. 

Apesar de se tratar de esforço aparentemente genuíno para conter os efeitos negativos 

da alta volatilidade verificada, a empresa foi alvo de ações de classe sob alegações de estar se 

beneficiando da limitação das negociações. Isso se deveu, sobretudo, ao fato de que a 

corretora mantinha parcerias com grandes empresas que oferecem serviços financeiros e que 

seriam prejudicadas pelos squeezes
95

.  

Em resposta aos eventos, a Securities and Exchange Comission emitiu um comunicado 

no qual informou estar “monitorando de perto e avaliando a extrema volatilidade de 

determinadas ações”
96

 e que iria “trabalhar para proteger os investidores, para manter o 

mercado justo, ordenado e eficiente, e para facilitar a formação de preços no mercado”
97

.  

Quanto à conduta da corretora, a SEC afirmou que iria “avaliar as ações tomadas pelas 

entidades reguladas que possam ter prejudicado investidores ou indevidamente tenham 

limitado seu direito de negociar determinados ativos”
98

. Todavia, o ente regulador, até a data 

de publicação do presente trabalho, não adotou medidas efetivas contra a corretora ou contra 

os investidores participantes do Wallstreetbets que fomentaram a subida dos preços dos 

ativos. 

Apesar da ausência de punições, verifica-se que os short squeezes serviram de alerta 

para os agentes reguladores norte-americanos. Destaca-se que, desde então, a SEC suspendeu 

as negociações envolvendo ações de diversas empresas por conta “de altos índices de 
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volatilidade e da influência de perfis de redes sociais nas suas operações”
99

, em esforço 

eminentemente preventivo adotado pela entidade.  

O fato ocorrido nos Estados Unidos ganhou elevada repercussão midiática e, tão logo, 

manifestações semelhantes foram percebidas no mercado brasileiro. A IRB foi a empresa 

escolhida por um grupo de investidores reunidos na plataforma telegram que objetivavam 

“ver um short squeeze”
100

 nas ações da empresa.  

O movimento se assemelhou ao caso GameStop, uma vez que as ações da empresa 

brasileira também eram negociadas em elevados números de posições vendidas por fundos de 

investimento que acreditavam na queda dos seus preços, orientados pelos escândalos 

protagonizados pela empresa no início de 2020, envolvendo a divulgação de notícias falsas
101

 

e balanços financeiros incorretos
102

. A ação do grupo, que reunia mais de 50 mil 

participantes
103

, foi responsável por uma subida de 17,8% no preço das ações da empresa em 

28 de janeiro de 2021
104

. 

O episódio ocorrido no mercado brasileiro teve contornos muito menos significativos 

quando comparado ao caso GameStop. Indicativo disso é, por exemplo, o fato de que, 

passados alguns meses desde sua ocorrência, os preços do ativo já se estabilizaram e 

retomaram ao movimento de queda antevisto pelos fundos de investimento, enquanto o preço 

das ações da empresa norte americana mantêm-se firmes em patamares muito superiores aos 

que eram negociados antes dos casos de manipulação
105

. De toda forma, a análise do que 
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ocorreu no mercado nacional é também oportuna, uma vez que permite traçar um paralelo 

entre o caso GameStop e o sistema regulatório brasileiro. 

Semelhantemente à postura adotada pela SEC, a CVM emitiu, em nota, um alerta ao 

mercado informando que “a atuação com o objetivo deliberado de influir no regular 

funcionamento do mercado pode caracterizar ilícitos administrativos e penais”
106

, que “tem 

monitorado os movimentos no mercado e as comunicações nas redes sociais”
107

, e que, “na 

presença de indícios e conforme exige a lei, cuidará da instauração do competente processo 

administrativo sancionador para a apuração das responsabilidades”
108

. 

A nota emitida pela CVM permite antecipar sua postura em relação à prática de 

squeezing, que não havia sido objeto de análise em julgados anteriores e foi enquadrada pela 

entidade como prática de manipulação de preços (inciso II, alínea c, da Instrução CVM n. 

8/1979), como se percebe do seguinte trecho: 

 

O chamado squeeze, que pode se configurar em situações nas quais um ou 

mais investidores provocam artificialmente a alta do preço de valores 

mobiliários, de maneira a causar prejuízos a terceiros ou auferir benefícios 

indevidos para si ou outros participantes do mercado, é uma das modalidades 

de manipulação. No Brasil, a depender das características do caso, tais 

estratégias podem ser tipificadas, em sede administrativa, como 

“manipulação de preços” (inciso II, alínea “c” da Instrução CVM 8), 

definição que abarca a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, 

direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor 

mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda, havendo outros tipos 

na regulamentação que também se destinam a reprimir práticas que atentem 

contra a regularidade do mercado. 

 

A CVM também abordou sinteticamente a possibilidade de enquadramento da prática 

por iniciativa coletiva, afirmando que “pode contribuir para a caracterização da manipulação a 

atuação de um conjunto de pessoas, agindo sob um interesse comum, sendo todas elas, pelo 

menos em tese, possíveis de responsabilização pela conduta vedada pela Instrução CVM 

8”
109

. Apesar dos esclarecimentos oferecidos pelo comunicado, até o momento de publicação 

do presente trabalho, a entidade ainda não penalizou ou instaurou processos disciplinares 

contra nenhum dos investidores que se envolveram nas negociações irregulares.  
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Os episódios narrados revelam, à primeira vista, um desafio regulatório corroborado 

pela incapacidade dos agentes fiscalizatórios de oferecer respostas imediatas. Diante de tal 

problemática, o presente capítulo tem por objetivo averiguar as possibilidades de 

enfrentamento da conduta a partir das bases regulatórias brasileiras aprofundadas nos 

primeiros capítulos do presente trabalho, adotando-se como base as feições regulamentar, 

sancionadora e preventiva dos agentes, nos termos explicitados ao longo do capítulo I.  

 

 

3.3. Enfrentamento da manipulação de preços por iniciativa coletiva a partir da 

atividade sancionadora dos agentes reguladores 

 

A primeira hipótese de enfrentamento a ser abordada diz respeito à possibilidade de 

punir os agentes responsáveis pela manipulação. Conforme abordado no segundo capítulo do 

presente trabalho, a atividade sancionadora dos agentes reguladores é uma das principais 

formas de coibir as práticas de manipulação, não apenas pela recomposição do dano gerado 

pela conduta, mas também por inibir sua replicação no mercado
110

.  

Todavia, a atividade sancionadora toma contornos desafiadores quando voltada a 

coibir práticas levadas a cabo por uma coletividade de pessoas cuja individualização seria 

extremamente complexa, dado que, tal qual ocorrido no caso GameStop, a quantidade exata 

de autores sequer foi possível de ser contabilizada.  

O primeiro desafio perpassa pelo enquadramento da conduta diante do arcabouço 

regulatório preexistente, que presume, essencialmente, o esforço de aferir sua tipicidade – 

requisito primordial para a legitimação da competência punitiva administrativa
111

. Quanto à 
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essa questão, é certo que a CVM já antecipou seu posicionamento
112

 ao enquadrar a prática na 

conduta de manipulação de preços prevista no inciso II, alínea b, da Instrução CVM n. 

8/1979, por meio do alerta emitido ao mercado sobre o short squeeze da empresa IRB. 

Quanto ao ponto, devem ser feitas ressalvas ao enquadramento proposto pela entidade. 

A análise do tipo do ilícito administrativo revela que a conduta pressupõe: (i) a utilização de 

processo ou artifício; (ii) objetivo de elevar, manter ou baixar a cotação de um valor 

mobiliário; (iii) dolo de induzir terceiros à sua compra e venda.  

Apesar de a conduta em análise objetivar a elevação da cotação de um valor 

imobiliário e induzir terceiros a sua compra, é questionável o preenchimento do pressuposto 

de “utilização de processo ou artifício”. Isso porque, a conduta de manipulação por meio dos 

short squeezes verificada no caso GameStop se deu por meio da mera compra de ativos, o 

que, isoladamente, é uma prática legítima, não sendo, portanto, passível de ser considerada 

“processo ou artifício”.  

Entende-se que a conduta se enquadra de maneira mais adequada ao ilícito de criação 

de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, previsto no inciso 

II, alínea a, da Instrução CVM n. 8/1979. O enquadramento ao mencionado tipo 

administrativo pressupõe: (i) realização de negociações; e (ii) dolo de provocar alterações no 

fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários.  

Nesse ponto, merece novamente destaque a tipificação conferida às práticas previstas 

na Instrução CVM n. 8/1979, cujo objetivo foi justamente abranger “de forma 

propositalmente genérica situações que configuram operações ou práticas incompatíveis com 

a regularidade que se pretende assegurar ao mercado de valores mobiliários”
113

. De tal modo, 

ainda que suscite debates quanto ao preciso enquadramento aos ilícitos previstos nas alíneas 

do inciso II do regulamento, a definição genérica permite enquadrar tanto a prática de 

squeezing preconizada no caso GameStop, quanto eventuais práticas de spoofing e layering 

por iniciativa coletiva.  

Superada a questão do enquadramento da conduta, surge outro desafio que merece ser 

analisado, que diz respeito à possibilidade de punir os autores. Como visto, o caso GameStop 

foi caracterizado, essencialmente, pela conduta de uma coletividade reunida para o mesmo 

fim, cuja quantidade de indivíduos foi tamanha que sequer foi possível de ser contabilizada 
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definitivamente. Todavia, apesar de se tratar de um evento único, as condutas devem ser 

consideradas individualmente no âmbito da atividade sancionadora da CVM.  

Isso se dá porque o dolo é elemento do tipo em todos os ilícitos previstos na Instrução 

CVM n. 8/1979. De tal forma, tanto no enquadramento proposto no presente trabalho – 

criação de condições artificiais de demanda – quanto naquele proposto pela CVM – 

manipulação de preços – a punibilidade da conduta atrela-se à comprovação de que os autores 

tenham a intenção de provocar alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores 

mobiliários ou de elevar a cotação de um valor, induzindo terceiros à sua compra e venda. E, 

como visto ao longo do capítulo 2 do presente trabalho, “o desafio do regulador, diante do 

caso concreto, é determinar se o conjunto probatório apresentado pela acusação é suficiente 

para a configuração dos tipos administrativos”
114

 

Nesse sentido, Isac Costa, ao abordar o tema da punibilidade da conduta no âmbito do 

caso GameStop, afirma que: “a acusação passa por construir uma correlação entre as posições 

que foram assumidas e as manifestações dessas pessoas na internet e a idoneidade dessas 

manifestações em potencializar esse movimento”
115

. Portanto, para efetivamente punir, a 

CVM precisa reunir indícios de que as pessoas que realizaram operações com o ativo alvo da 

manipulação tinham a intenção de manipular seu preço, por meio da correlação entre as 

operações realizadas e as manifestações dos investigados em meio digital que caracterizem o 

seu dolo. 

A atuação sancionadora da CVM, portanto, parte da análise apartada da conduta de 

cada indivíduo, sobretudo tendo em vista que, nos termos do art. 2º da Instrução CVM n. 

607/2019, a entidade vincula-se ao princípio da presunção de inocência. Portanto, seria 

inadmissível enfrentar a problemática a partir do pressuposto de que todos aqueles que 

negociaram ativos nos dias em que ocorreu a manipulação teriam agido com dolo de incorrer 

nas condutas previstas na Instrução CVM n. 8/1979. 

Ademais, a análise dos julgamentos realizados pela CVM que culminaram na 

aplicação de multas indica que a entidade constantemente utiliza o valor da vantagem 

econômica obtida como parâmetro para fixação das penalidades nos casos de infrações à 

Instrução CVM n. 8/1979, como é o caso dos Processos Administrativos Sancionadores n. 
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19957.003798/2017-27
116

, n. 19957.005977/2016-18
117

, n. 19957.006019/2018-26
118

 e n. 

19957.009864/2019-34
119

. De tal modo, no âmbito da atividade sancionadora, além da 

comprovação do dolo, que demandaria uma complexa investigação das manifestações das 

pessoas na internet, seria necessário apurar a vantagem econômica obtida por cada indivíduo.  

Cumpre salientar que a utilização de outros parâmetros para a fixação das penalidades 

poderia acarretar em sanções desproporcionalmente rigorosas, ou que possibilitariam aos 

agentes calcular a relação risco-retorno da conduta. Em termos práticos, caso a CVM optasse 

por fixar para todos os envolvidos uma multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por 

exemplo, seria verificado um cenário no qual aqueles que tivessem obtido mínima vantagem 

econômica em decorrência da conduta seriam penalizados de forma desarrazoada, enquanto 

aqueles que tivessem obtido vantagens muito superiores poderiam ser encorajados a repetir a 

prática, tendo em vista que ainda teriam um resultado positivo. 

Surge, então, o terceiro desafio no bojo da atividade sancionadora, que trata da 

viabilidade de punir. Apesar de a prática ser punível, como visto, não há dúvidas de que tal 

fato somente pode se concretizar caso os agentes reguladores tenham capacidade para 

promover investigações individualizadas da conduta de cada pessoa envolvida. Nesse debate, 

os dados estatísticos de punições da CVM sugerem uma desproporção entre a atuação da 

entidade nos últimos anos e aquela que seria necessária para promover a penalização de todos 

os envolvidos na manipulação por iniciativa coletiva. Entre 2012 e 2020, a entidade puniu 

uma média de 186 pessoas e empresas, sendo que, no ano de 2019, em que a atividade 

sancionadora foi mais intensa, foram punidas apenas 310 pessoas
120

.   

A partir dos dados apresentados, é certo que o volume de investigações necessário 

para apurar a conduta de dezenas de milhares de pessoas, de modo a aferir o dolo e a 

vantagem econômica percebida, seria consideravelmente superior à capacidade da entidade, 

que, entre 2018 e 2020, realizou uma média de 90 julgamentos por ano. Assim, caso a CVM 

se propusesse a incursionar na penalização dos indivíduos responsáveis, seria necessário 
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promover a expansão de sua força operacional, o que geraria elevados custos e, dada as 

dificuldades apresentadas quanto à possibilidade de punir, provavelmente não traria resultados 

satisfatórios.  

Conclui-se, assim, que apesar de a manipulação de preços por iniciativa coletiva ser 

uma conduta, a princípio, punível, os desafios enfrentados para a efetivação da atividade 

sancionadora a tornariam inviável, do ponto de vista operacional. De tal modo, a atividade 

regulatória preventiva surge como uma possível resposta à conduta, capaz de trazer resultados 

mais eficientes e menos custosos. 

 

3.4. Enfrentamento da manipulação de preços por iniciativa coletiva a partir da 

atividade preventiva dos agentes reguladores 

 

Como visto ao longo do Capítulo 1 do presente trabalho, a atividade preventiva tem 

primordial importância no âmbito da regulação do mercado de capitais e, no âmbito da 

manipulação de preços por iniciativa coletiva, pode representar o único remédio viável para 

enfrentar a prática, tendo em vista a inviabilidade de se promover uma “caça às bruxas” para 

penalizar todos os envolvidos. 

Cumpre analisar, assim, as possibilidades conferidas pela Lei n. 6.385/1976 à CVM, 

para prevenir ou corrigir situações anormais de mercado
121

, quais sejam (i) a suspenção da 

negociação de determinado valor mobiliário ou decretação de recesso da bolsa de valores; (ii) 

suspensão ou cancelamento dos registros; (iii) divulgação de informações ou recomendações 

com o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mercado; e (iv) proibição aos 

participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar, 

prejudiciais ao seu funcionamento regular. É certo que as medidas seriam cabíveis diante de 

casos de manipulação de preços por iniciativa coletiva, dado o caráter genérico da expressão 

“situações anormais de mercado”. 

De início, descarta-se a suspensão ou o cancelamento dos registros das companhias 

para negociação na bolsa, uma vez que a medida penalizaria as entidades por condutas sobre 

as quais não teriam ingerência. Por outro lado, as demais medidas previstas pela Lei n. 

6.385/1976 seriam adequadas. 

A suspensão da negociação dos ativos alvo de manipulação seria oportuna para 

impedir momentaneamente a prática, de modo semelhante à medida adotada pela Securities 
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and Exchange Comission nos Estados Unidos para evitar short squeezes em ativos cujas 

situações se assemelhavam à das ações da GameStop. Todavia, trata-se de ação de caráter 

eminentemente paliativo, uma vez que a mera suspensão das negociações tão somente adiaria 

as práticas de manipulação, tendo em vista que os agentes mal intencionados poderiam 

simplesmente retomar a conduta ao término do prazo estipulado.  

Portanto, seria adequada a criação de um protocolo específico voltado à prática de 

manipulação por iniciativa coletiva, que combinaria a suspensão imediata das negociações do 

ativo alvo da manipulação e a emissão de alerta ao mercado informando os fatos apurados e 

as possíveis implicações para aqueles que incorressem na conduta. Esclarece-se, todavia, que 

a medida teria o objetivo central de desestimular a prática, mas não seria apta a impedir os 

autores definitivamente.  

Ademais, fator determinante para que seja possível aos agentes reguladores agir de 

forma apropriada é a agilidade na identificação dos indícios da prática de manipulação. Nesse 

âmbito, a atuação da bolsa de valores é essencial, uma vez que é o ente responsável por 

“fiscalizar as operações realizadas nos mercados administrados pela entidade, com intuito de 

detectar eventuais descumprimentos que possam configurar infrações às normas legais e 

regulamentares”
122

 e enviar à CVM, imediatamente, “informação sobre a ocorrência, ou 

indícios de ocorrência, de infração grave às normas da CVM, tais como, 

exemplificativamente, as tipificadas nas Instruções CVM nº 8, de 8 de outubro de 1979 e 358, 

de 2002”
123

. 

Ainda no âmbito da autorregulação, as instituições financeiras que intermedeiam as 

operações têm ampla responsabilidade pelos negócios realizados, “seja perante seus 

comitentes, seja perante suas contrapartes”
124

. Por tal razão, são essas as entidades 

responsáveis por realizar o primeiro filtro das práticas realizadas por seus clientes, como 

aponta Marcelo Constenaro Cavali: 

 

O primeiro exame de regularidade das operações é feito justamente pelos 

intermediários, que atuam como gatekeepers, responsáveis por detectar 

sinais de práticas ilícitas cometidas por seus clientes. Se se omitirem 

dolosamente nessa atribuição, poderão ser responsabilizados, de acordo com 

o estabelecido no regulamento – além de punidos pela CVM, sem prejuízo 

da eventual responsabilidade criminal.
125
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Constata-se que as bases regulatórias do mercado de capitais atribuem de forma ampla 

a responsabilidade pela identificação das condutas irregulares à CVM, às bolsas de valores e 

às instituições financeiras intermediárias das operações. Todavia, percebe-se um vácuo 

normativo que dificulta a atuação de tais instituições, tendo em vista que as possibilidades de 

resposta possíveis são limitadas à suspensão das negociações e a emissão de alertas, além de 

que a identificação das condutas não tem amparo regulamentar. Por essa razão, o objetivo da 

seção seguinte é apresentar uma proposta para dirimir tais dificuldades, por meio da 

regulamentação e da criação de novas possibilidades de atuação da CVM.  

   

3.5. Necessidade de regulamentação da prática e criação de novas possibilidades 

para a CVM 

 

Como visto ao longo do presente capítulo, a coibição da manipulação de preços por 

iniciativa coletiva perpassa por duas principais questões: a capacidade dos agentes 

reguladores de identificar os indícios da prática e a possibilidade de efetiva atuação 

preventiva.   

Apesar de a responsabilidade pela identificação dos indícios ser amplamente dividida 

entre a CVM, as bolsas de valores e as instituições financeiras intermediárias, as bases 

regulatórias preexistentes não preveem critérios para identificar as situações anormais de 

mercado geradas por condutas coletivas. Ainda que existam procedimentos sofisticados para 

identificar situações anômalas de oferta e demanda no âmbito das condutas individuais
126

, o 

mero aumento no fluxo de compras ou vendas por milhares de pessoas pode, muitas das 

vezes, ser ocasionado pelo interesse legítimo dos investidores nos ativos de uma companhia, 

gerado, por exemplo, pela divulgação de resultados, por ações de marketing ou pelo 

lançamento de um produto disruptivo no mercado.  

Sabe-se que o processo de formação de preços no mercado de capitais é altamente 

diversificado, de modo que são inúmeras as variáveis que influenciam em sua ocorrência. 

Todavia, ainda que seja impossível enumerar todos os fatores que importam para tal processo, 

a atuação dos agentes reguladores em muito se beneficiaria de uma preexistente conceituação 

                                                           
126

 BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS. Rotina de Compartilhamento de alertas de layering e 

spoofing da BSM. Disponível em: https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/Rotina-Layering-

Spoofing.pdf. Acesso em: 22/04/2021. 



51 

 

das situações de mercado consideradas normais e anormais, de modo que a identificação da 

conduta e a tomada de medidas preventivas pudesse ser mais eficiente.  

Isso se dá, sobretudo, pelo fato de que a suspensão das negociações de um ativo – 

principal medida disponível à CVM – é uma hipótese de interferência extrema, que, caso 

levada a cabo de maneira imprudente, pode ter graves efeitos negativos no que tange à 

imagem dos agentes reguladores e à confiança dos investidores no mercado de capitais.  

A regulação mais específica das modernas condutas verificadas no mercado de 

capitais – como é o caso do spoofing, do layering, e do squeezing – é defendida, também, no 

âmbito das operações que envolvem, por exemplo, a utilização de inteligência artificial. Isso 

porque, apesar de possíveis, os enquadramentos das mais modernas condutas aos tipos 

genéricos previstos na Instrução CVM n. 8/1979 não oferecem de maneira satisfatória 

subsídios para sua coibição. Nesse sentido, aponta Angelo Gamba Prata de Carvalho: 

 

Em síntese, parece meramente protelatória a resistência à tipificação 

administrativa de ilícitos do mercado de capitais como o spoofing, o layering 

e outros, não sendo suficiente a mera subsunção dessas condutas 

estritamente particulares e conceitos gerais que sequer dialogam com a 

tecnologia e os potenciais riscos sistêmicos oriundos desse ilícito, como sói 

ocorrer, por exemplo, na legislação bancária.
127

 

 

Diante disso, a primeira proposta de enfrentamento da problemática seria a 

regulamentação específica da conduta da manipulação de preços por iniciativa coletiva, de 

modo que se conferisse aos agentes reguladores os subsídios necessários para a sua célere 

identificação.  

A segunda proposta de enfrentamento aqui apresentada diz respeito às possibilidades 

de atuação da CVM diante de movimentos coletivos de manipulação. Como apresentado, no 

âmbito de sua competência preventiva, as bases regulatórias preexistentes apenas permitem 

que a entidade suspenda as negociações dos ativos e emitam comunicados ao mercado com 

orientações e alertas.  

Todavia, tendo em vista que a punição dos autores é inviável e, a depender do ímpeto 

dos indivíduos que se propõem a manipular os preços, a suspensão das negociações em 

conjunto com o envio de alertas pode se apresentar como mero adiamento das práticas de 

manipulação. Por tal razão, caso não sejam instauradas novas formas de coibição da conduta, 

a CVM poderia se ver obrigada a suspender as negociações de um mesmo ativo repetidas 
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vezes, o que traria grandes prejuízos às companhias alvo da manipulação, por ficarem à 

margem do regular funcionamento do mercado.  

Assim, reputa-se oportuna a criação de novas medidas preventivas no âmbito de 

atuação da CVM. Sugere-se, no presente trabalho, que seja conferida à entidade a 

possibilidade de cancelar as operações realizadas nos dias em que verificada a manipulação. 

O objetivo da medida seria desestimular os investidores mal intencionados, uma vez que, a 

vantagem econômica obtida pela manipulação seria, por consequência, anulada.  

Não se deve desconsiderar que se trataria de medida excepcional que demandaria 

regulamentação restritiva para especificar os casos em que cabível. Por tal razão, sugere-se 

que tais critérios somente permitam a adoção da medida em casos reiterados nos quais: (i) a 

suspensão das negociações tenha se mostrado insuficiente; (ii) se verifique uma variação de 

preços nos ativos superior a um patamar específico e predeterminado; e (iii) após a 

comprovação da manipulação por iniciativa coletiva.  

Em conclusão, tendo em vista que a manipulação de preços por iniciativa coletiva tem 

contornos específicos que a diferenciam das condutas tradicionais verificadas ao longo da 

história do mercado de capitais, observa-se que as bases regulatórias brasileiras não oferecem 

subsídios suficientes para a sua efetiva coibição, de modo que se revela oportuna a 

regulamentação da prática e a criação de novos métodos de atuação preventiva da CVM. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A prática de manipulação de preços pode ser observada desde os primórdios da 

existência dos mercados de capitais. Seus efeitos perniciosos são entendidos, sobretudo, pela 

criação de um sentimento de deslegitimação da instituição e suas entidades, por violar 

pressupostos básicos de seu regular funcionamento, dentre os quais a competitividade dos 

agentes e a simetria informacional.  

 Nesse ponto, a regulação se destaca como pressuposto necessário para garantir que seu 

funcionamento não se desvirtue – ou, ao menos, não se desvirtue livremente – do seu objetivo 

primordial, de financiamento do setor produtivo. Isso se dá pela perspectiva de que os 

mercados são instituições inseridas em um contexto socioeconômico no qual sua importância 

não pode se coadunar com objetivos de acúmulo de capital e perpetuação de poderes 

econômicos e influência política, o que tende a ocorrer em contextos de desregulação por 

conta das disparidades entre os agentes.   

 No Brasil, a CVM assume o papel de principal agente regulador, ao lado das 

instituições autorregulatórias. Observou-se, a partir do presente estudo, que o histórico de 

atuação da entidade sempre se deu, no âmbito da repressão das práticas de manipulação, 

voltado a medidas sancionadoras contra os agentes das condutas. Por tal razão, apesar da 

entidade estar em constante evolução diante das modernas práticas – como o spoofing e o 

layering – verificam-se grandes desafios diante de condutas coletivas operadas por grupos 

indefinidos de pessoas.  

 Nesse contexto, o caso GameStop representa um sonoro alerta aos agentes 

regulatórios. Como visto, a capacidade de atuação sancionadora das entidades no contexto 

brasileiro revela a inviabilidade de combater as condutas de manipulação de preços por 

iniciativa coletiva de modo extensivo, uma vez que seria exigida uma capacidade 

investigativa sem precedentes, por ser pressuposto de punibilidade a comprovação do dolo de 

maneira individualizada.  

 Por tal razão, a proposta apresentada no presente trabalho busca, através da exploração 

das atividades preventivas dos agentes reguladores, suscitar possibilidades para a coibição de 

tais práticas. Constatou-se, todavia, que o complexo sistema preventivo de monitoramento do 

mercado de capitais, que prevê larga interação entre a CVM, as Bolsas de Valores e os 

agentes intermediadores do mercado financeiro, apesar de possibilitar uma constante 

supervisão das negociações, encontra percalços para a implementação de medidas efetivas.  
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 O primeiro percalço diz respeito à ausência de subsídios normativos que permitam aos 

agentes identificar de maneira célere as práticas de manipulação por iniciativa coletiva. Tal 

fato se dá, essencialmente, pelo fato de que as milhares de condutas, analisadas 

individualmente, se disfarçam facilmente como condutas legitimas quando analisadas de 

forma apartada do contexto em que se inserem. 

 De tal modo, por inexistir regulamentação específica das condutas por iniciativa 

coletiva, presume-se um possível engessamento na atuação preventiva, uma vez que a 

identificação de eventos de manipulação de tal natureza exigiria uma conformação dos fatos 

às normas atualmente existentes, as quais, todavia, mostram-se muito mais adequadas para o 

combate das práticas individuais. 

 A segunda dificuldade diz respeito a possível ineficácia das medidas preventivas 

atualmente existentes que, em termos práticos, se resumem à suspensão das negociações de 

determinados ativos e a emissão de alertas ao mercado. Como analisado no terceiro capítulo, a 

depender do ímpeto dos agentes em interferir na formação dos preços, a suspensão da 

negociação pode figurar como mero agente de postergação da prática, e, diante da 

inviabilidade de punição dos agentes de forma satisfatória, os alertas podem configurar meros 

comandos vazios.  

 Diante de tal contexto, as sugestões propostas para a superação de tais problemas 

regulatórios seriam a regulamentação específica das condutas coletivas, de modo a fornecer 

subsídios para a monitoração dos mercados, e a expansão do rol de medidas preventivas da 

CVM, como a possibilidade de anulação de ordens, diante de situações reiteradas. 
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