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RESUMO 

 

 

Haensel, Taimi. A Figura dos Gatekeepers – Aplicação às Instituições Intermediárias do 

Mercado Organizado de Valores Mobiliários Brasileiro. 2014. 214 f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 
O presente estudo versa sobre a caracterização de certos profissionais e instituições do 

mercado de valores mobiliários como gatekeepers. Trata-se de figura construída no Direito 

estadunidense, tendo os debates sobre o assunto ganhado força após as duas crises 

financeiras norte-americanas dos anos 2000. Em breves linhas, a atuação dos gatekeepers 

consiste na imposição de deveres de acompanhamento, fiscalização e de observância do 

ordenamento jurídico, a serem cumpridos pelos profissionais e instituições que prestam 

serviços a emissores e a investidores no mercado de valores mobiliários, sob pena de 

responsabilização. A justificativa para o acréscimo de deveres a tais profissionais e 

instituições, além daqueles intrínsecos ao exercício regular de suas atividades, é a 

elaboração de uma estratégia de regulação mais eficiente para o mercado de valores 

mobiliários, tanto com escopo de prevenção quanto de aplicação de sanções por ilicitudes. 

Partindo da experiência norte-americana, averiguamos como, no Brasil, as corretoras, as 

distribuidoras e os agentes autônomos de investimento, em sua atividade de intermediação 

de operações entre investidores no mercado secundário, em bolsa ou em balcão organizado 

(considerados como ‘mercados organizados’ pela regulamentação nacional), comportam-se 

como gatekeepers na forma da lei e das decisões administrativas. Por fim, verificamos os 

pontos de convergência e de diferença entre o emprego dos gatekeepers no Direito 

brasileiro em relação ao que se discute sobre o tema em seu regime jurídico de origem.  

 

 

Palavras-chave: mercado de valores mobiliários; instituições intermediárias; mercado 

organizado.  
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ABSTRACT 

 

 

Haensel, Taimi. The Characterization as “Gatekeepers” – Application to the Brazilian 

Organized Securities Market Intermediaries. 2014. 214 p. Dissertation (Master Degree) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

The instant study addresses the characterization of certain securities market professionals 

and institutions as gatekeepers. It considers the construction made by United States Law, 

having the debates over the issue being amplified after the two financial crises faced by 

this country in the 2000’s. Briefly, gatekeeper performance consists of the imposition of 

surveillance, inspecting and compliance duties, to be observed by the professionals and 

institutions that provide services to issuers and investors in the securities market, under the 

threat of liability. The rational under the addition of duties to the aforementioned 

professionals and institutions lies in the design of a more efficient regulation strategy for 

securities market, aiming to enhance prevention as well as enforcement. Considering the 

findings of United States Law on the subject, this study investigates how, in Brazil, 

brokers, dealers and tied investment agents, in their service providing activities of 

intermediating transactions between investors in secondary markets, either in exchange or 

in over the counter systems (deemed as ‘organized markets’ under Brazilian regulations), 

conduct themselves as gatekeepers as required by law and by administrative rulings. 

Lastly, it analyses the contact points as well as well as the differences between the 

employment of gatekeepers in Brazilian Law, pursuant to the debates held under its 

original legal system.  

 

Key words: securities market; intermediary institutions; organized market. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

Contexto e Objeto 

 

Na década passada, o mercado de valores mobiliários brasileiro cresceu e 

consolidou-se, demonstrando organização ao enfrentar, sem tantos sobressaltos, a crise 

financeira que assolou os Estados Unidos e boa parte do mundo em 2008 e nos anos 

seguintes. A demonstração de estabilidade, combinada com os rendimentos em declínio de 

aplicações mais conservadoras, favorece o aumento das ofertas e negociações de valores 

mobiliários, em resposta ao apetite do público doméstico e estrangeiro a tais investimentos. 

A comprovação disto é amplamente verificada nas notícias econômicas dos 

últimos anos.  

No ano de 2009, o mercado de valores mobiliários brasileiro vivenciou o 

processo de abertura de capital do Banco Santander S.A., mediante oferta de units1 que 

movimentou R$ 14,1 bilhões, sendo, possivelmente, a maior oferta pública inicial ocorrida 

no mundo naquele ano2.  

Em 2010, a Petrobrás S.A. realizou oferta pública, que foi anunciada, na época, 

como a maior da história do capitalismo3, captando R$ 115 bilhões com as ações 

oferecidas ao mercado4.  

Em 2011, a empresa norte-americana Bats Global Markets, Inc., anunciou a 

intenção de estabelecer uma bolsa de valores no Brasil5, estabelecendo concorrência à 

única instituição existente.  

Em 2012, foi entregue à CVM um estudo sobre o mercado acionário brasileiro, 

abordando os efeitos de uma eventual concorrência entre diferentes ambientes de 

                                                 
1  Units são os certificados de depósito de ações previstos pelo Artigo 43 da Lei 6.404/76. 
2  Santander Brasil estreia na Bovespa com oferta recorde. Época NEGÓCIOS Online, 07.10.2009. 

Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI97284-
16359,00SANTANDER+BRASIL+ESTREIA+NA+BOVESPA+COM+OFERTA+RECORDE.html.> 
Acesso em: 02.11.2009.  

3  BM&FBOVESPA celebra com Petrobras a maior oferta de ações da história e anuncia a segunda 
posição do mundo em valor de mercado, 24.09.2010. Disponível em: 
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/noticias/2010/Cerimonia-de-Oferta-Publica-de-Acoes-da-
Petrobras-na-BMFBOVESPA-2010-09-23.aspx?tipoNoticia=1&idioma=pt-br.> Acesso em: 17.10.2010. 

4  Petrobras capta R$ 115 bilhões em oferta pública, 30.09.2010. Disponível em: 
<http://gazetaweb.globo.com/v2/noticias/texto_completo.php?c=213568>. Acesso em: 17.10.2010. 

5  Época NEGÓCIOS Online, 15.02.2011. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,ERT211327-16359,00.html.> Acesso em: 
20.05.2012. 
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negociação de ações. Tal estudo foi custeado por sociedade corretora, em razão de termo 

de compromisso firmado com a autarquia para encerrar processo administrativo6. 

Em 2013, a ATS Brasil S.A. deu início, perante a CVM, ao pedido de 

constituição de uma nova bolsa de valores mobiliários no país7. 

Nesse contexto, é imprescindível tirar proveito das recentes experiências 

negativas no âmbito internacional e indagar se a estabilidade do nosso mercado de valores 

mobiliários tem bases confiáveis. Diversas questões devem ser suscitadas. Dentre elas:  

— No mercado primário de valores mobiliários8, as emissões ofertadas 

transmitem as informações necessárias sobre as condições em que o investimento poderá 

obter sucesso, bem como o risco a que o investidor está sujeito?  

— No mercado secundário9, a negociação dos valores mobiliários em 

circulação é isenta de pressões artificiais, eventualmente criadas por algum agente do 

mercado?  

Uma resposta negativa leva à conclusão de que estamos diante de um “market 

for lemons”10, em que os ativos de má qualidade atingem o preço dos ativos de boa 

qualidade, visto que as dificuldades em diferenciá-los são inerentes ao próprio mercado em 

exame. No mercado primário, o impacto disto é sentido na diminuição do valor captado 

pelo emissor. No mercado secundário, afeta a formação dos preços dos ativos negociados.  

É na esfera da investigação de mecanismos que possam mitigar este e outros 

problemas do mercado secundário que desenvolvemos o presente estudo. Examinamos o 

                                                 
6  ENNES, Juliana. Gradual pagará estudo para encerrar processo da CVM. Valor Econômico, 25.11.2011, 

p. D2. 
7  CVM. Processo Administrativo SP-2013-375, Superintendência de Relações com o Mercado e 

Intermediários, data de abertura: 27.08.2013. Interessada: ATS Brasil S.A.  
8  Sobre o conceito de mercado primário, veja-se o seguinte entendimento:  
 No mercado primário ocorrem as emissões públicas de novos valores mobiliários, mediante a mobilização da 

poupança popular. É no mercado primário que se atende à finalidade principal do mercado de capitais, que é a 
de permitir a captação de recursos do público. Os recursos são canalizados diretamente para as entidades 
emissoras, que poderão, então, utilizá-los em seus projetos de investimentos. Subscrevendo os valores 
mobiliários, os poupadores, por seu turno, passam a participar dos resultados do empreendimento econômico. 
EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de 
Capitais - Regime Jurídico. 2. ed. rev. e atual., Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 10. 

9  Sobre a definição de mercado secundário, veja-se a seguinte lição: 
 Já no mercado secundário, não há o ingresso de recursos para as companhias emissoras, inexistindo a emissão 

de novos títulos. Na realidade, as operações de mercado secundário são realizadas entre os poupadores, sem 
qualquer vinculação com a companhia que emitiu os valores mobiliários. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariadna 
B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais - Regime Jurídico. 2. ed. 
rev. e atual., Rio de Janeiro, Renovar, 2008, p. 10. 

10  [Tradução livre: “mercado de limões”.] No mercado de carros usados, utilizado como exemplo pelo 
autor, visto que não há como o comprador avaliar a diferença entre carros bons e carros ruins (estes 
últimos, denominados “lemons”), o preço dos carros bons e ruins no mercado será nivelado. AKERLOF, 
George A.. The Market for Lemons: Quality Uncertainty and Market Mechanism. The Quarterly 
Journal of Economics, v. 84, n. 3, Aug., 1970. p. 489- 490.  
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efeito das normas jurídicas sobre as corretoras, as distribuidoras e os agentes autônomos de 

investimento na formação de estruturas sólidas para os negócios jurídicos de mercado 

secundário realizados em mercados de bolsa e/ou em mercado de balcão organizado (que, 

doravante, para fins de simplificação, chamaremos de “mercado secundário organizado”).  

Em específico, analisamos como a atribuição da qualificação de gatekeeper, 

figura construída pelo Direito Comparado e já incorporada ao Direito nacional, justifica a 

imposição, sobre estes participantes, de uma série de deveres e responsabilidades mais 

rigorosos do que aqueles que originalmente lhe eram atribuídos em função da espécie de 

serviço prestado.  Trata-se de responder, no plano do regime jurídico nacional aplicável ao 

mercado secundário organizado, à pergunta formulada por Kraakman em um dos primeiros 

estudos sobre os gatekeepers: “When should we impose liability on parties who, although 

not the primary authors or beneficiaries of the misconduct, might nonetheless be able to 

prevent it?”11 . 

No que concerne à prevenção de ilícitos, apontamos como o sistema normativo 

presta-se à prevenção de condutas contrárias ao mercado. A seu turno, na seara das 

medidas sancionadoras, avaliamos em que medida a regulação existente pune o agente 

faltoso de forma célere, justa e de forma a coibir a ocorrência de novos atos ou omissões 

semelhantes. 

 

 

Justificativa e Escopo 

 

É fundamental que o debate sobre o impacto da conduta das instituições 

intermediárias e das normas que as regem sobre a higidez do mercado de valores 

mobiliários antecipe-se ao surgimento de eventuais fraudes ou crises, abalando a confiança 

até hoje adquirida.  

Nesse sentido, o tema já vem sendo objeto de relevantes inovações normativas 

nos últimos anos, comprovando a sua importância. 

Com o advento da Instrução CVM 476, que regulou as ofertas públicas com 

esforços restritos, a tendência adotada pela CVM é de conceder gradativamente maiores 

responsabilidades às instituições participantes do mercado. No caso da Instrução CVM 

                                                 
11  [Tradução livre: “Quando deveríamos impor responsabilidade sobre partes que, embora não sejam os 

autores ou beneficiários diretos da infração, devam, não obstante, ser capazes de preveni-las?”] 
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476, o incremento da responsabilidade12 veio como contrapartida direta à redução de 

informações a serem apresentadas e à desnecessidade de registro da emissão. Trata- se de 

sinalização importante, por parte da CVM, de que as instituições participantes das ofertas 

de valores mobiliários vêm mantendo padrões de conduta adequados, exercendo papel de 

colaboração13.  

No campo do mercado secundário, a Instrução CVM 505, que entrou em vigor 

em 02.04.2012, atualizou as normas e procedimentos a serem observados nas operações 

realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados, impondo deveres de 

controle mais rigorosos às instituições intermediárias, a exemplo da obrigatoriedade de 

gravação das ordens transmitidas por telefone ou sistema de voz14.   

Novos aperfeiçoamentos ao mercado secundário já foram submetidos a 

recente debate e são hoje objeto de diplomas específicos. O Edital de Audiência Pública 

SDM nº 15/2011, que propôs minuta de instrução sobre o dever de verificação da 

adequação dos produtos e serviços ao perfil do cliente, conhecido na praxe como 

processo de suitability15, resultou na Instrução CVM 539. A seu turno, o Edital de 

Audiência Pública SDM nº 01/2012 propôs a modernização de dispositivos da Instrução 

CVM 301, sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, 

culminando na edição da Instrução CVM 523.   

A regulamentação acima mencionada atribui papel ativo às instituições 

participantes do mercado de valores mobiliários na colaboração com o órgão regulador. 

Todavia, se a confiança concedida e o papel de colaborador vier a ser desrespeitado, torna-

se necessário que o aparato normativo do Direito do Mercado de Valores Mobiliários16 

                                                                                                                                                    
KRAAKMAN, Reinier H.. Gatekeepers – The Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy. Journal 
of Law, Economics and Organization, v. 2., n. 1, Spring 1986, p. 53. 

12  Dois exemplos concretos do aumento de responsabilidade das instituições intermediárias de ofertas de 
valores mobiliários trazidos pela Instrução CVM 476 são (i) a necessidade de guarda e arquivo pela 
própria instituição da documentação referente à oferta com esforços restritos e (ii) o estabelecimento de 
procedimentos, pela própria instituição intermediária, para controle do número máximo de 50 
investidores a serem acessados.  

13  PEREIRA FILHO, Valdir Carlos; HAENSEL, Taimi. A Instrução CVM 476 e as Ofertas Públicas com 
Esforços Restritos. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, n. 45, julho-setembro de 2009, p. 
337. 

14  Instrução CVM 505, Artigo 14, caput: O intermediário que atue em mercado organizado deve manter 
sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de 
prepostos, de forma a registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de 
voz. 

15  Esse dever decorre da necessária proteção aos investidores do mercado, que implica a obrigação de o 
participante de mercado atuar com boa-fé, diligência e lealdade em relação aos seus clientes. CVM. 
Edital de Audiência Pública nº 15/2011, Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, 13.12.2011.  

16  As expressões Mercado de Capitais e Mercado de Valores Mobiliários podem ser utilizadas como 
sinônimas (Vide MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação nos Mercados Financeiro e de Capitais. 2. 
ed. rev. e atual., São Paulo, Dialética, 1999, p. 22). Entretanto, preferiremos esta última, tendo em vista que 
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esteja suficientemente equipado para punir desvios. Ainda, faz-se necessário que tais 

punições tenham o condão de servir como fator inibitório à reincidência.  

Nosso estudo promove a sistematização da regulação17 sobre as instituições 

intermediárias do mercado secundário organizado na qualidade de gatekeepers, analisando 

suas eficiências e deficiências em relação ao escopo pretendido pelo sistema regulatório. 

Empreendemos, com o mesmo objetivo, o exame dos deveres e responsabilidades 

atribuídos ao gatekeeper pelas decisões administrativas existentes. Tais investigações 

fornecem amplo material para proposição de mudanças e aperfeiçoamentos à regulação, 

sempre visando à melhoria do sistema de proteção ao investidor e ao desenvolvimento de 

um mercado de valores mobiliários seguro para as operações nele versadas. 

Tratamos, também, das contribuições que as experiências do Direito 

Comparado fornecem para aperfeiçoamentos do regime jurídico pátrio. 

 

 

Delimitações 

 

Uma vez contextualizado, exposto e justificado o tema investigado, traçamos, a 

seguir, o alcance e os limites impostos a este estudo.  

Nosso primeiro corte metodológico recai sobre os sujeitos objeto de análise. 

Investigam-se tão-somente as corretoras, as distribuidoras e os agentes autônomos de 

investimento como gatekeepers18. Estas instituições intermediárias, quando examinadas 

sob o viés doutrinário que as classifica como “instituições auxiliares”19 do sistema 

                                                                                                                                                    
a primeira também poderia ser utilizada para designar o mercado de dinheiro como um todo, abarcando o 
mercado em que há um intermediário obrigatório na operação e o mercado em que os recursos circulam 
diretamente do investidor para o tomador que necessita de recursos (Conforme lição de SZTAJN, Rachel. 
Regulação e o Mercado de Valores Mobiliários. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, v. 135, julho-setembro 2004. p. 139). Ainda, pela praxe, utiliza-se a expressão mercado de 
capitais para referir-se ao mercado que engloba também títulos, além de valores mobiliários. Como nosso 
estudo não tratará do mercado de títulos, justifica-se, igualmente por este motivo, a escolha da expressão 
mercado de valores mobiliários.  

17  Utilizamo-nos da acepção ampla de Otavio Yazbek para regulação, para quem o termo engloba 
atividades estatais que vão da criação de normas, passando pela sua implementação por meio de 
determinados atos administrativos e pela fiscalização do seu cumprimento, até a punição dos infratores. 
YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. 2. ed. ampl., Rio de Janeiro, 
Elsevier, 2009, p. 184. 

18  Também é permitido aos bancos de investimento realizar serviços de intermediação em mercado 
secundário no mercado de balcão organizado. Escolhemos, todavia, por corte metodológico, cuidar neste 
estudo somente das instituições que atuam em todos os segmentos que convencionamos acima chamar de 
mercado secundário organizado.   

19  Na classificação dúplice de YAZBEK (instituições que provêm crédito e instituições auxiliares), as 
instituições auxiliares são aquelas que operam como intermediárias na aquisição de ativos ou na 
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financeiro, atuam na aproximação entre as partes interessadas em negociar seus ativos, na 

mitigação dos riscos relacionados à “pós-negociação”, no bloqueio à realização de 

operações contrárias ao ordenamento, bem como participam da aplicação das normas 

estabelecidas. 

Tal corte está intimamente vinculado ao segundo corte metodológico operado, 

referente à função exercida por estas partes. Isto porque analisamos os sujeitos 

mencionados, na qualidade de gatekeepers, exclusivamente em sua atuação como 

intermediários na negociação de valores mobiliários em mercado secundário organizado, 

ou seja, no exercício das atividades mencionadas no parágrafo antecedente. Excluem-se as 

atividades em mercado de balcão não organizado, na medida em que este “não dispõe de 

todo um complexo de regras que disciplinem a realização das negociações”20, e é 

justamente sobre o complexo de regras que recai nosso interesse.  

O terceiro corte imposto diz respeito ao escopo da aplicação da figura. Para o 

presente estudo, enfocamos o debate sobre a eficiência de políticas regulatórias, sobre a 

elaboração da norma jurídica com o fim de prevenir ilícitos através dos deveres impostos e 

de coibir a reincidência através das sanções aplicadas. Assim, o viés escolhido privilegia a 

análise dos efeitos de se atribuir a qualidade de gatekeeper a certas instituições 

intermediárias, no contexto do desenvolvimento de uma política de regulação eficiente 

para a atividade de intermediação no campo das operações realizadas em mercado 

secundário organizado.  

É importante destacar que não é objeto deste estudo perquirir sobre a natureza 

ou extensão da responsabilidade dos sujeitos em exame em sua relação com o investidor 

em uma eventual falha daqueles na prestação de serviços de intermediação. A relação 

contratual aí estabelecida deve ser objeto de indagações no campo do Direito Obrigacional, 

que mereceriam investigação própria em função da atualidade, aplicação e extensão do 

tema.  

Nosso enfoque, ressalte-se, recai sobre a intervenção do Estado no domínio 

econômico. Com isso, alia-se à identificação das regras e decisões que atribuem atividades 

de gatekeeper a estas instituições, a avaliação do impacto dessas regras e decisões à luz da 

doutrina sobre os gatekeepers. Assim, buscamos dar contornos mais definidos ao que 

configura, hodiernamente, a figura dos gatekeepers aplicada às corretoras, às distribuidoras 

                                                                                                                                                    
realização de investimentos de forma direta ou indireta. YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado 
Financeiro e de Capitais. 2. ed. ampl., Rio de Janeiro, Elsevier, 2009, p. 159. 



18 
 

 

e aos agentes autônomos de investimento no mercado secundário organizado no âmbito do 

regime jurídico nacional.  

Outra delimitação de nosso estudo diz respeito a um corte doutrinário, visto 

que limitamos o alcance do nosso estudo a gatekeepers considerados pela doutrina 

estrangeira como externos ao emissor.  

Não abordamos os gatekeepers considerados internos ao emissor de valores 

mobiliários, a exemplo de controladores, diretores, administradores, conselheiros e 

advogados internos da companhia. A razão disso é que estes últimos agentes merecem 

investigação própria, na medida em que se comportam como gatekeepers em uma 

diversidade de situações, de particular importância para o Direito Societário, afetando 

diretamente o governo da companhia. Complementarmente, sua atuação também se faz 

indispensável em caso de emissões e distribuições de valores mobiliários, bem como para 

assegurar que os papeis da companhia em circulação reflitam o devido valor. Acresce a 

isso que são sujeitos a ordenamento específico.  

A seu turno, os underwriters, os auditores independentes, as agências de 

classificação de risco e os analistas de valores mobiliários serão examinados apenas na 

medida em que auxiliam o entendimento do conceito de gatekeeper. Tratam-se de 

instituições também externas ao emissor, cujas atividades são cruciais para o mercado de 

valores mobiliários. Entretanto, sua atuação difere em natureza da atividade exercida pelas 

instituições que realizam a intermediação de valores mobiliários em operações de mercado 

secundário organizado.  

Também não aprofundamos o papel dos advogados como gatekeepers. 

Discussão em voga na doutrina estrangeira, em nosso regime jurídico tal debate seria 

sujeito à análise das leis pertinentes à regulação da atividade do profissional do Direito, e 

não ao ordenamento jurídico do mercado de valores mobiliários. Embora interessante, o 

tema também merece estudo próprio, de forma que aqui são tratados também apenas para 

contribuir com a compreensão do conceito dos gatekeepers.   

 

 

Estrutura 

 

Nossa pesquisa está dividida em três partes. 

                                                                                                                                                    
20  MOSQUERA, Roberto Quiroga. Tributação nos Mercados Financeiro e de Capitais. 2. ed. rev. e atual., 

São Paulo, Dialética, 1999, p. 65.  
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No primeiro capítulo, iniciamos pelos eventos econômicos da última década 

que mostram a importância do estudo dos gatekeepers. Na sequência, examinamos a 

conceituação formulada pela doutrina para a figura dos gatekeepers, bem como as 

características que lhes são próprias, os sujeitos específicos que assim são identificados e o 

uso dos gatekeepers como parte de uma estratégia regulatória. O capítulo é encerrado com 

o panorama das reformas legais e debates de destaque no Direito dos Estados Unidos sobre 

o tema.  

No segundo capítulo, examinamos a aplicação da figura às instituições 

intermediárias atuantes no mercado secundário organizado de valores mobiliários no 

Direito pátrio.  

No plano nacional, analisamos normas de Direito do Mercado Financeiro e de 

Valores Mobiliários, apontando onde o ordenamento jurídico determina que os 

participantes do mercado de valores mobiliários incluídos em nosso estudo se comportem 

como gatekeepers. Ressalte-se que, na regulação, a CVM cristalizou em edital de 

audiência pública o reconhecimento de que as normas vigentes já atribuem aos 

intermediários obrigações e responsabilidades específicas no exercício do papel de 

gatekeepers21. De suma importância, portanto, a análise das regras da CVM sobre os 

participantes do mercado. 

No plano das decisões, analisamos os julgados da CVM22 e do CRSFN, de 

forma a verificar a aplicação concreta dada às normas. Igualmente no campo 

administrativo, temos, ainda, as decisões proferidas pela BSM, conforme competência 

conferida pela Instrução CVM 461. A seu turno, verificamos em que medida o Poder 

Judiciário se aproxima do tema.  

Por fim, no último capítulo, empreendemos a análise crítica da regulação das 

instituições intermediárias selecionadas para os fins deste estudo como gatekeepers no 

Direito pátrio, frente aos debates recorrentes no Direito Comparado, identificando os 

pontos de contato e de diferença entre os sistemas. 

                                                 
21  Veja-se o Edital de Audiência Pública nº 03/2010, sobre a modificação da regulamentação de agentes 

autônomos de investimento: Por fim, é importante lembrar que a regulação vigente já atribui aos 
intermediários, pela sua natureza de gatekeepers, determinadas atividades de acompanhamento das 
atividades de seus clientes, ficando aqueles obrigados a efetuar determinadas comunicações para os 
reguladores, sobretudo em caso de indícios de irregularidades. (Grifo no original). CVM. Edital de 
Audiência Pública nº 03/2010, Pres. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, 22.04.2010, p. 2.  

22  Veja-se, exemplificativamente, o voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa em sede de 
Processo Administrativo Sancionador, tratado no item 4.2.1 deste estudo. CVM. Processo Administrativo 
Sancionador 12/04, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, 01.08.2006. 
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CONCLUSÃO 
 

 

As corretoras, distribuidoras e os agentes autônomos de investimento, em 

sua atividade no mercado secundário organizado brasileiro, enquadram-se sob o 

conceito de gatekeepers construído pelo Direito norte-americano.  

Tais instituições intermediárias, na mediação de valores mobiliários entre 

investidores, exercem o papel de monitoramento e de dificultar a realização de 

negócios ilícitos que as lições iniciais sobre a figura, produzidos por Kraakman, 

identificaram. 

Desempenham, também, os papeis de verificação e de certificação, 

desenvolvidos pela doutrina de Coffee.  

Ainda, estas instituições intermediárias atuam na preparação do cliente 

para acessar e operar no mercado de valores mobiliários, conforme atribuição 

analisada nos estudos de Cunningham.   

Em sua prestação de serviços no mercado secundário, as corretoras, 

distribuidoras e os agentes autônomos de investimento empregam as características 

essenciais dos gatekeepers apontadas na doutrina estrangeira. Valem-se da reputação e 

da condição de repeat players para conquistar e manter clientes, justificando a 

interveniência no negócio de bolsa e de balcão organizado mediante a duplicação de 

informações. 

A regulação brasileira reconhece nas instituições intermediárias a sua 

qualificação como gatekeepers e emprega-as na estratégia de elaboração de suas 

normas.  

Isso se comprova na medida em que o regulador:  

– vale-se da maior facilidade de coerção do gatekeeper para impor-lhe 

deveres e sanções, quando a repressão da ilicitude direcionada tão-somente ao 

beneficiário direto não surtir todos os efeitos desejados pela norma (como no caso da 

Instrução CVM 08); 

– aproveita a presença do gatekeeper no negócio jurídico de intermediação 

de valores mobiliários entre investidores para atribuir-lhe competências de controle e 

de monitoramento (como nas Instruções CVM 301 e 505); e 

– estimula a prevenção a ilícitos, ao estabelecer sobre os gatekeepers o 
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dever de obter do investidor uma série de informações que o qualificam para acessar o 

mercado (como no caso das regras de cadastro da Instrução CVM 505), de indicar a 

inadequação de operações (como no caso dos procedimentos de suitability previstos na 

Instrução CVM 539) e de comunicar indícios de irregularidades (como no dever 

imposto pela Instrução CVM 301).  

Por fim, os gatekeepers são reputados como auxiliares do regulador, como 

já cristalizado em decisão administrativa da CVM23.  

A internalização do conceito de Direito Comparado, contudo, observa as 

devidas adaptações às necessidades do sistema jurídico nacional. Nessa seara, 

enquanto a legislação e a regulação dos Estados Unidos preocupam-se em criar e 

ampliar a normatização sobre os gatekeepers, de forma a sanar problemas 

identificados com as crises dos anos 2000 e aumentar a ameaça legal sobre os 

infratores de mercado de valores mobiliários, a regulação brasileira está em estágio 

diferente. Isso porque, dentre outras razões, o setor, no país, tem por característica 

originária ser extensivamente regulamentado.  

Normas de conduta para instituições intermediárias e investidores 

participantes do mercado, deveres de infraestrutura mínimos para entidades 

administradoras de mercados organizados, supervisão contínua pela regulação e pela 

autorregulação, a imposição de procedimentos de pós-negociação de maior ou menor 

alcance para dado mercado, conforme a opção do regulador, instâncias de julgamento 

e de imposição de sanções a ilícitos, todos estes elementos já encontram arcabouço 

regulatório estável no Brasil.  

A absorção do conceito de gatekeeper no regime jurídico nacional, 

portanto, é aplicada mais em função de sofisticar o sistema já existente do que de 

erigir um. Dessa forma, nota-se que apropriação da figura para o Direito Brasileiro 

busca explorar os efeitos e implicações benéficos do uso dos gatekeepers no intuito de 

aperfeiçoar a estrutura existente, e não de modificá-la ou de substituí-la por outra.  

Nesse sentido, a regulação pode trabalhar os efeitos de redução de custos 

para o regulador e para o mercado com o emprego dos gatekeepers, da adequação da 

supervisão exercida pela instituição intermediária, da suficiência da coerção imposta 

sobre o gatekeeper para dissuadi-lo a não compactuar com o ilícito, e, de forma geral, 

da eficiência de tudo isto para um mercado de valores mobiliários confiável e seguro.  

                                                 
23  Vide a decisão proferida no Processo Administrativo Sancionador 02/02, analisada no item 4.2.1 deste 

trabalho.  
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Como mostrado neste trabalho, as regras de mercado de valores mobiliários 

já endereçam o tratamento dos gatekeepers e os órgãos julgadores competentes já 

avaliam a atuação da figura. Permitimo-nos, assim, prever que, para a ciência jurídica, 

os próximos passos nos estudos sobre o tema buscarão medir os efeitos concretos 

obtidos com o recurso aos gatekeepers no regime jurídico nacional.  
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