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RESUMO

Os conflitos que se pretende abordar de forma específica, diz respeito a fatos ocorridos no mercado de capitais brasileiro relacionados a forma 
como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) administra, evita ou pune os comportamentos pertinentes à falta de informação relevante 
realizados por sociedade empresárias do porte da Petrobras S/A e OGX em relação aos investidores situados no Brasil ou no exterior a partir do 
ano de 2009. A observação é feita a partir de fatos relacionados a CVM quando esta abriu processo administrativo para analisar o uso da 
contabilidade de hedge pela Petrobras. Esta investigação foi iniciada a pedido do ex-conselheiro da estatal que pediu que o órgão regulador do 
mercado de capitais determinasse à companhia que refizesse as demonstrações financeiras de 2013 a 2015. Considerou-se equivocada a adoção 
da política contábil, que seria capaz de induzir o investidor a erro ao interpretar a realidade econômica da estatal, segundo reportagem do jornal 
O Estado de São Paulo. Em paralelo, mas com a mesma temática, a Operação Lava-Jato, investigação criminal realizada no Brasil contra esquemas 
de fraude e corrupção, resultou, até o momento, nas prisões de diversos executivos, suspensão de contratos firmados entre a Petrobras e 
empreiteiras envolvidas nos escândalos de corrupção, queda da credibilidade da petrolífera e do valor de suas ações. Devido a esta grave queda 
de seus valores mobiliários, que investidores tomaram a decisão de acionar judicialmente a Petrobras e seus executivos perante a Corte de Nova 
York, baseando-se na lei federal americana sobre o mercado de ações - a Securities Exchange Act de 1934. Assim, a análise sobre a CVM é feita 
em contraste com a atuação de instituição semelhante, tal como realizada pela Securities and Exchange Comission (SEC) da EUA. Destaca-se 
também a atuação de determinados agentes, que operam nos processos administrativos sancionadores no âmbito da CVM através da análise de 
seus julgados bem como o instrumental e os critérios utilizados na atuação penal no âmbito do Poder Judiciário. Assim, a temática está centrada 
nas atribuições da CVM que, por força de lei, possui legitimidade para regular, fiscalizar, evitar, e até punir os agentes econômicos que, de forma 
direta ou indireta possam colocar em risco o patrimônio dos investidores e, por consequência, a credibilidade do mercado de capitais brasileiro. O 
objetivo desta pesquisa etnológica, mas também com o uso de metodologia de inspiração etnográfica, é o de apresentar conclusões que 
contribuam para a compreensão dos problemas e necessidades relacionadas ao mercado de capitais brasileiro, sob a fiscalização da CVM situada 
na capital do Estado do Rio de Janeiro. Deve ser salientado que os processos administrativos empiricamente pesquisados versam sobre a 
identificação de condutas relevantes praticadas no âmbito do mercado de capitais brasileiro e que possam vir a ser identificadas como 
comportamentos criminosos a serem julgados em definitivo pelo Judiciário. Cabe salientar que a pesquisa articulada metodologicamente às 
ciências sociais com inspiração etnográfica pode contribuir bastante no aprofundamento das análises. Colocando a questão de outra forma, 
evitar-se, sobretudo, o viés denuncista e os julgamentos de valor, de cunho puramente normativo. Como resultado conclusivo, pode-se afirmar 
que o processo de retomada do crescimento econômico brasileiro depende da credibilidade e incremento do mercado de capitais. Este mercado 
foi minguando e função de inúmeros crimes praticados pelos principais atores econômicos. Portanto, a forma como a CVM regula, previne, 
processa e julga os principais fatos que maculam a credibilidade dos investidores e do próprio mercado contribui de forma significativa para 
redução dos investimentos e para a crise financeira do País.
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