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APRESENTAÇÃO
A tese e o tema
A tese a ser defendida é a de que a autorregulação institucionalmente estruturada e
legitimada pela regulação é um eficiente arranjo para tratar as falhas e riscos inerentes ao
mercado de bolsa.
O objetivo é apresentar novas perspectivas de análise integrada da regulação e da
autorregulação do mercado de bolsa que, usualmente, são tratadas como alternativas
incompatíveis na dialética entre teses liberais e intervencionistas. Outro objetivo, é
aproximar a análise da autorregulação do mercado de bolsa ao repertório jurídico.
O tema da tese é a interação entre regulação e autorregulação no mercado de bolsa.

Estrutura do trabalho e aspectos metodológicos
O ponto de partida, no primeiro capítulo, é a descrição da atual estrutura da
autorregulação do mercado de bolsa e sua interação com a regulação, que parece transcender
a tradicional forma de regulação estatal e o tradicional conceito liberal de autorregulação,
nos permitindo, portanto, testar as novas perspectivas de análise integrada da regulação e da
autorregulação no mercado de bolsa.
Ainda no primeiro capítulo, descreveremos as principais funções da autorregulação
do mercado de bolsa (de regulação, supervisão, fiscalização e de aplicação de penalidades1)
e a inter-relação entre as atividades de autorregulação e a administração do mercado.
O capítulo será fechado com a apresentação de alguns problemas de enquadramento
jurídico da autorregulação do mercado de bolsa que podem comprometer sua eficiência.
Procuraremos responder a tais problemas com as perspectivas propostas nos capítulos
subsequentes.
O segundo capítulo se inicia com uma análise panorâmica da evolução histórica do
conceito e da estrutura da autorregulação do mercado de bolsa, a fim de identificarmos suas
1

Conhecida no mercado como “medidas de enforcement”

variações e seus elementos mais marcantes2 que constituirão a base a partir da qual
apresentaremos as novas perspectivas de análise do tema.
Para tanto, percorreremos um panorama histórico da evolução da autorregulação do
mercado de bolsa, desde sua origem até a estrutura contemporânea, que decorre, em
especial,

das

sensíveis

e

recentes

transformações

advindas

dos processos

de

desmutualização e abertura de capital das bolsas de valores.
O terceiro capítulo inaugura a apresentação das novas perspectivas de análise do
tema. A primeira perspectiva proposta tem como objetivo apresentar uma conceituação
jurídica e formal da autorregulação do mercado de bolsa analisando-a à luz da teoria geral
do direito. O ponto fundamental dessa exposição será explicitar a natureza jurídica da
autorregulação do mercado de bolsa, distinguindo-a dos conceitos de autorregulação das
associações de classe profissional e do exercício da autonomia privada.
Nesse sentido, buscaremos situar as normas e decisões advindas do exercício da
autorregulação do mercado de bolsa na hierarquia do ordenamento jurídico, o que nos
permitirá analisar as questões relativas à validade e à eficácia de tais normas e decisões e sua
subsunção aos regimes jurídicos, público e privado.
O quarto capítulo apresenta uma perspectiva material da autorregulação do mercado
de bolsa, procurando explicitar os critérios para a definição do conteúdo das regras de
conduta e decisões tomadas em seu âmbito. Nesse sentido, proporemos, como critérios
materiais, a concretização das premissas teóricas do mercado em concorrência perfeita para
a justa formação dos preços e manutenção da integridade do mercado, bem como a análise
dos deveres derivados do princípio da boa-fé objetiva (informação, proteção e lealdade) para
a criação, interpretação e aplicação das regras de conduta a serem exigidas dos participantes
do mercado pela estrutura de autorregulação.
O quinto capítulo apresenta uma perspectiva aberta e especulativa que procura situar
o desenvolvimento da autorregulação do mercado de bolsa num contexto mais amplo e
pragmático, explorando alguns aspectos das situações comunicativas que envolvem os
processos de formação das decisões sociais e individuais que, em nosso entendimento,
2

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

revelam a interação entre regulação (em seu sentido amplo de estímulo externo ao
organismo) e autorregulação (em seu sentido amplo de estímulo interno ao organismo) como
axioma presente nas relações inter-subjetivas, em especial naquelas que resultam na criação
de padrões de conduta e instituições públicas ou privadas.
Com isso, ressalvado o caráter ensaísta da teoria palco-platéia, procura-se situar a
evolução da estrutura de autorregulação do mercado de bolsa como derivação de um axioma
de interação entre regulação e autorregulação, em seus sentidos amplos.
Apesar do nome, “teoria palco-platéia”, não temos a pretensão de apresentar uma
teoria fechada nem de afirmar ser esta a única forma possível de abordagem das situações
comunicativas envolvidas nos processos decisórios. Apenas sugerimos uma abordagem
aberta e especulativa que pode facilitar a representação das situações envolvidas na
formação de juízos críticos e decisórios, mediante um discurso que combina uma
linguagem-objeto jurídica com uma meta-linguagem afeita à arte e aos movimentos sócioculturais, que, em nosso entendimento, pode contribuir para o aperfeiçoamento da
institucionalização da autorregulação do mercado de bolsa.
O primeiro objetivo da metáfora palco-platéia é possibilitar a representação
geométrica e a representação dinâmica dos modelos ideais de situações comunicativas
envolvidas nos processos de decisão individual e social. Em suma, o palco é representado
pelo centro de uma circunferência de onde emana uma mensagem com conteúdo prescritivo
(proibido, obrigatório ou permitido). O raio da circunferência é a força e abrangência da
mensagem. A platéia, representada por pontos dentro da circunferência, simboliza os
indivíduos e instituições (jurisdicionados) que recebem a mensagem como estímulo e
reagem de acordo com suas convicções e estratégias: cumprindo a prescrição advinda do
palco, se agregando para construir outros modelos de conduta legítimos, ou descumprindo a
prescrição e assumindo o risco de marginalização.
Além de viabilizar a representação geométrica e dinâmica dos raciocínios ideais
apresentados no trabalho, um outro objetivo da teoria palco-platéia é provocar, por meio da
utilização da linguagem metafórica, a reflexão sobre a dinâmica da interação entre regulação
e autorregulação no mercado de bolsa, bem como as relações de poder e os conflitos de
interesse a serem coordenados. Não é pretensão do trabalho esgotar todas as possibilidades
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