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RESUMO

A pesquisa desenvolvida, tem como tema geral a análise da atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como autarquia reguladora do 
mercado de capitais bem como a publicidade de seus procedimentos. Trata-se de conclusões finais acerca de pesquisa realizada sobre a atuação 
da CVM nos crimes de uso de informação privilegiada, também conhecidos como Insider Trading. Partiu-se da análise de três Procedimentos 
Administrativos Sancionadores (PAS), de número 0023/2010, 0017/2002 e 0019/2006. As informações iniciais quanto aos procedimentos em 
análise foram colhidas do sítio eletrônico da CVM. A metodologia utilizada, de observação empírica e leitura bibliográfica, serviu de marco inicial 
para o desenvolvimento do trabalho. Precipuamente, o que se buscou foi verificar se existia - e em qual grau - discrepância entre a teoria -
exposta principalmente nas bibliografias analisadas e no endereço eletrônico da CVM - e a prática. As conclusões quanto à publicidade dos 
procedimentos foram extraídas das visitas realizadas à sede da Comissão no Rio de Janeiro. A partir da pesquisa quanto à publicidade é que surgiu 
a principal problemática do presente trabalho: a dificuldade de analisar a fundo os processos escolhidos como paradigma. É certo que o sitio 
eletrônico da CVM possui algumas informações relativa aos procedimentos, entretanto, o acesso a integra dos autos era de suma importância 
para o desenvolvimento planejado do presente trabalho, tendo em vista que diversos Termos de Compromisso (TC) foram celebrados entre a 
mencionada Autarquia Federal e os acusados dos procedimentos analisados. Da confecção do presente trabalho, conclui-se que a CVM se 
encontra longe do ideal no que concerne à ampla divulgação de informações relativas a seus procedimentos administrativos, tendo concluído 
esses pesquisadores que: a publicidade desejada e até mesmo pensada pela CVM não se reveste de alcance prático.  Assim, em sucinta 
explanação podemos dizer que: foram escolhidos três procedimentos distintos que tratavam sobre o delito de uso de informação privilegiada ou 
insider trading. Posteriormente, foram colhidos todos os dados disponíveis de fácil acesso sobre os supracitados procedimentos. Foram realizadas 
visitas a CVM na tentativa de se obter contato com os autos (método de pesquisa empírica). Com os resultados colhidos concluímos que a 
publicidade no âmbito da autarquia federal não se demonstra na prática como pretende a teoria, sendo o acesso aos autos do procedimento 
demasiadamente burocrático, além de não haver garantia de deferimento.
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