
 1

A Manipulação de Preços no Mercado de Capitais: Lições Trazidas pelo “Caso Merrill 
Lynch”.  
 

Autoria: Marcos Galileu Lorena Dutra, Eduardo José Busato 
 

Resumo 
O presente trabalho discute o envolvimento de empresas ligadas ao grupo Merrill Lynch em 
operações nos mercados de ações e Ibovespa futuro em 13 de fevereiro de 1997. Naquele dia 
haveria o vencimento de contratos de Ibovespa futuro, e ocorreu uma queda superior a 4% no 
valor do índice em um intervalo pouco superior a vinte minutos, próximos ao fechamento do 
pregão. Os eventos resultaram em uma acusação de manipulação de preços, promovida pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Observou-se que a queda do índice foi resultado da 
desmontagem de uma operação de hedge, no dia de vencimento do contrato de Ibovespa futuro. 
São discutidas as circunstâncias que obrigaram a Merrill Lynch a efetuar as transações que 
provocaram tal queda no mercado à vista, e os fatores que contribuíram para sua absolvição na 
acusação promovia pelo órgão regulador. São também apresentados diversos aspectos 
controversos da caracterização da manipulação de preços. 
 
 
1. Introdução 
 
 A repressão à manipulação de preços no mercado de capitais é uma constante 
preocupação dos diversos órgãos reguladores, das bolsas de valores e de derivativos. 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. 

Por conta desta preocupação, os órgãos reguladores de mercado e as bolsas adotam 
diversas medidas preventivas, que visam evitar a ocorrência da prática de manipulação. Mantém 
ainda uma vigilância severa do comportamento dos participantes, de forma a conservar a 
confiança no mercado – condição imprescindível para a manutenção da liquidez e da eficiente 
formação de preços.  

Genericamente, o termo “manipulação” diz respeito a estratégias de divulgação de 
informações ou de negociação de ativos financeiros que provocam distorções de preços e 
volumes transacionados. No Brasil, o assunto foi fartamente discutido após o evento rumoroso 
que ficou conhecido como “caso Nahas”, em 1989. 

Todavia, consideradas as devidas proporções, os critérios de determinação do que seria 
uma prática de manipulação voltaram à discussão após o dia 13 de fevereiro de 1997. Naquele 
pregão, o Ibovespa (índice da Bolsa de Valores de São Paulo, integrado pelas ações de maior 
liquidez) sofreu uma queda de cerca de 4,70% em um intervalo de apenas vinte e três minutos, 
próximos ao encerramento do pregão – sem que existisse qualquer fato de grandes proporções 
que justificasse este súbito recuo.  

Diligências conduzidas pela Comissão de Valores Mobiliários (órgão regulador do 
mercado de capitais brasileiro) identificaram o grupo Merrill Lynch como responsável pelas 
operações de venda no mercado à vista, que resultaram nesta queda espetacular do índice. 
Inquirida a justificar tal comportamento em processo administrativo (no qual, destaque-se desde 
já, que a instituição foi inocentada em todas as instâncias), a Merrill Lynch justificou seu 
comportamento como necessário para a manutenção de uma operação de hedge, que envolvia 
ações no mercado à vista e uma posição equivalente “vendida” em contratos de Ibovespa futuro. 
Uma vez que aquele 13 de fevereiro era o dia de vencimento dos contratos, e que ela não 
conseguira abrir novas posições vendidas para o vencimento seguinte em quantidade suficiente, 



 2

fora obrigada a realizar a venda dos papéis no mercado à vista – ocasionando assim a queda 
observada no Ibovespa, no fim do pregãoi. 

Assim, o presente trabalho cuida da discussão das circunstâncias que envolveram este 
evento, sob a ótica da necessidade de criação de regras que protejam a estabilidade e a livre 
formação de preços nos mercados à vista e de derivativos. O texto está dividido nas seguintes 
partes: inicialmente, são apresentadas as premissas que envolvem as operações de hedge com a 
utilização dos mercados futuros (estratégia então utilizada pela Merril Lynch à época), com 
destaque para a necessidade de administração do chamado “risco de base”. Na seqüência, são 
apresentadas as circunstâncias que envolveram a atuação da instituição no dia 13 de fevereiro 
de 1997, seguidas de uma discussão sobre a “manipulação” do ponto de vista da regulamentação 
local. A seguir, são apresentadas questões controversas ligadas ao mesmo tema em nível 
internacional, seguidas das considerações finais. 
  
2. As operações de hedge envolvendo os mercados futuros.  

 
Investidores que desejam proteger seus ativos utilizando-se dos mercados futuros 

buscam eliminar ou controlar suas exposições ao risco inerente às mudanças adversas nos 
preços dos ativos possuídos. Neste sentido, a montagem do hedge envolve tomar uma posição 
futura que deve ser oposta àquela efetivamente detida no mercado à vista (neste caso 
“vendida”), ou que objetive a aquisição de uma futura posição no mercado à vista (posição 
“comprada”). 

Um dos fundamentos dos contratos futuros de índice de ações é a inexistência do risco 
de base no vencimento daqueles, o que permite a total eliminação do risco de preços. Entretanto, 
ao analisarmos o valor da baseii, verificamos que ela não apresenta evolução linear ao longo do 
tempo.  

Há diversos fatores que podem explicar tal movimento irregular, que impede a efetiva 
arbitragem entre os preços dos dois mercados, e que podem trazer risco na montagem do hedge: 
(a) existem custos de transação; (b) pode ser inviável a montagem de uma carteira de ações que 
replique fidedignamente a carteira do índice; (c) o valor do índice de ações é calculado a partir 
de negócios ocorridos no passado, e que pode não mais estar refletido nas ofertas de compra e 
venda disponíveis no momento presenteiii; (d) pode ser difícil e custoso obter, através de 
empréstimo, todas as ações participantes do índice de ações, o que inviabiliza a arbitragem da 
ponta comprada a futuro. 
    Desta forma, apesar do reduzido número de fatores primitivos de risco (FPRs)iv desses 
contratos, e da não ocorrência de fatores de sazonalidade, como pode ocorrer em contratos que 
envolvam commodities físicas, o risco de base pode estar presente no momento em que o 
investidor decida proteger sua carteira, comprando ou vendendo contratos futuros.  

Os contratos futuros de índices de ações transacionados em bolsas de futuros são 
subjacentes a carteiras de ações definidas em proporções particulares. Porém, quando um 
investidor detém um específico portfólio de ações, diferente da composição do derivativo 
futuro, não é possível obter uma total eliminação do risco de base, mesmo que tenha sido 
verificada uma perfeita correlação estatística entre os preços passados. Ele deve, nessa situação 
(denominada cross-hedge), evitar o descolamento entre os dois portfólios , para diminuir ao 
máximo a ocorrência do risco de preços.        

Outro aspecto importante é o gerenciamento da estratégia de hedge, para que o 
investidor obtenha a máxima efetividade na proteção desejada. Entre os itens a serem 
administrados é o da escolha do mês de vencimento do contrato futuro, para minimizar o risco 
de base. Os meses mais próximos, via de regra, têm a melhor relação entre os preços à vista e 
a futuro. Tal fato ainda é amplificado devido a uma maior liquidez desses contratos de curta 
duração, o que impede um exagerado estreitamento ou alargamento da base. 
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Entretanto, se há indefinição sobre o prazo pelo qual o investidor deseja manter 
protegido seu portfólio de ações (ou, alternativamente, quando deseja efetivar a compra da 
carteira de ações), ele deve estar preparado para posicionar-se continuamente numa posição 
protegida. E nesta situação ele pode escolher entre duas alternativas: montar o hedge com 
contratos de curto vencimento e rolar tal posição continuamente, ou utilizar contratos longos, 
evitando a rolagem. Esta última opção normalmente introduz um aumento no risco de base, 
enquanto a outra escolha traz um aumento nos custos de transação, pela maior freqüência de 
negociação, e eventualmente um risco de base, em caso de estreitamento da liquidezv. Embora 
não exista uma regra geral entre a duas alternativas, o investidor deve racionalmente optar por 
aquela que diminua o risco de base.   

Cabe salientar que nem sempre estratégias de hedge são unicamente utilizadas para 
minimizar ou eliminar riscos. Tal eliminação de riscos também traduz-se em redução do lucro, 
e tal decisão vai depender na maior ou menor aversão ao risco a qual o investidor deseja estar 
exposto.  

Uma vez montado o hedge, é imperativo ao investidor monitorar sua posição, 
administrando, através de ajustes intermediários, a efetividade da proteção buscada. Entre os 
aspectos relevantes devem ser observados: a correlação entre os preços das posições à vista e 
futura, ou movimentos de base ocorridos em função do rebalanceamento do portfolio de ações, 
o volume despendido nos ajustes diários, os recursos depositados para margear a posição futura 
e os custos destes recursos, a existência de novos fatos que possam alterar os objetivos 
desejados pelo investidor, e, por fim, as condições de rolagem da posição para contratos mais 
longos. 
 
3. O “caso Merrill Lynch” 
 

Até a véspera do dia 13 de fevereiro de 1997, o grupo Merrill Lynch (através de duas 
empresas de seu conglomerado financeiro) havia montado uma estratégia de investimento que 
consistia na manutenção de uma carteira de ações integrantes do Ibovespa, e uma posição 
vendida no mercado de Ibovespa futuro na BM&F. Tal estratégia é utilizada com freqüência 
por investidores, e é conhecida como cash and carry, financiamento ou hedge de venda, nos 
termos apresentados na seção anterior. Os contratos vendidos constituíam-se numa proteção 
contra eventuais quedas no valor da carteira de ações. 

Conforme discutido, tal estratégia de investimento parte do princípio de que o valor das 
ações e os ajustes pagos ou recebidos no mercado futuro irão proporcionar um hedge – de forma 
que eventuais desvalorizações na carteira de ações sejam compensadas por ajustes recebidos no 
mercado futuro, e vice-versa. 

Mais uma vez, para que o hedge funcione de forma adequada, são necessárias duas 
condições iniciais: (i) a carteira de ações detida deve refletir, com a maior precisão possível, o 
comportamento do Ibovespa, e (ii) a quantidade de contratos vendida deve guardar proporção, 
em termos de notional value, com o montante da carteira de ações. 

No caso, segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 2000) a Merrill Lynch era 
detentora de uma carteira de ações de aproximadamente R$ 220 milhões, composta de ações 
integrantes do Ibovespa, e de uma posição vendida de 10.255 contratos futuros 
(correspondentes a aproximadamente R$ 239 milhões). 

Ocorre que os contratos de Ibovespa futuro na BM&F possuem vencimentos bimestrais, 
de forma que a continuidade de sua estratégia durante um período de tempo superior a este, 
dependeria de renovações da posição vendida. Assim, a cada dois meses, estaria a instituição 
(interessada em manter o hedge) obrigada a comprar os contratos que estivessem em aberto e 
próximos do vencimento (“encerrando”, assim, a posição vendida), e substituí-los por novos 
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contratos vencíveis no próximo período bimestral – assumindo também posições “vendidas” 
para o novo vencimento. 

Segundo as regras da BM&F, os contratos de Ibovespa futuro possuem vencimento nos 
meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro – sempre nas quartas-feiras mais 
próximas do dia 15 de cada um destes meses. Assim, em 13 de fevereiro de 1997, estaria a 
Merrill Lynch obrigada a trocar seus contratos de Ibovespa futuro – através da compra dos 
vencíveis naquele mês de fevereiro, e venda dos vencíveis em abril. 

A posição vendida da Merrill Lynch em contratos de Ibovespa futuro era de 10.255 
contratos na abertura em 13 de fevereiro de 1999. As posições em aberto da série FEV7, 
vencíveis em 13/02/1997, e o número total de contratos em aberto, apresentaram a seguinte 
evoluçãovi: 
 

 
 

 Observa-se que no pregão de 24/01/1997 havia o maior número de posições em aberto 
da série FEV7 (54.769 contratos), de forma que a posição mantida pela investidora no dia de 
vencimento era correspondente a 18,72% desta quantidade. 

A partir desta data de maior quantidade de contratos em aberto, a média diária negociada 
foi de 60.310 contratos, ou 5,88 vezes a quantidade detida pela Merrill Lynch na abertura do 
pregão de 13 de fevereiro. 
 Repare-se que os contratos vencíveis em 13 de fevereiro de 1997 apresentaram uma 
flutuação considerável na quantidade diária negociada, havendo ainda sensível redução da 
liquidez nos dias próximos ao vencimento da série. Já a quantidade de contratos em aberto, após 
10/01/1997 situou-se em um patamar relativamente estável, próximo de 50.000 contratos até a 
véspera do vencimento. 
 A questão central reside na eventual possibilidade de se realizar a rolagem da posição 
detida pelo investidor, e isto dependeria da liquidez da série subseqüente, a ABR7. Esta 
começou a apresentar alguma liquidez a partir de 05/02/1997, conforme se observa no gráfico 
a seguir: 
 
  
 
  

Figura 1 - Quantidade de contratos em aberto e contratos negociados da série FEV7. 
(Fonte: BM&F) 
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Observa-se que a nova série de vencimento no mês de abril (ABR7) começou a ganhar 

maior liquidez apenas no próprio dia 13/02/1997, que encerrou a negociação com 30.577 
contratos em aberto. O pregão anterior, a título de comparação, havia atingido apenas 8.420 
contratos.  
 Repare-se que a rolagem da posição da Merrill Lynch no dia 13/02 dependeria dos 
seguintes movimentos simultâneos: 
 Compra de 10.255 contratos da série FEV7, para encerramento da posição (o que 

corresponderia a 25,5% dos contratos que foram efetivamente negociados no dia); 
 Venda dos mesmos 10.255 contratos da série ABR7, correspondentes a 19,97% dos 

contratos negociados no dia e 33,54% das posições em aberto no encerramento do pregão 
de vencimento da série anterior. 

Nestas circunstâncias a Merrill Lynch seria obrigada a assumir uma posição vendida 
superior à permitida pelas regras da própria bolsa, que limita a participação individual a 20%. 
Este limite individual corresponderia a apenas 6.115 contratos, conforme se comentará a seguir. 
Mas não foi o que ocorreu. Por ocasião do estreitamento de liquidez, viu-se a Merrill Lynch, 
forçada a desfazer-se de sua estratégia de hedge, com a venda dos papéis no mercado à vista.  

Posteriormente, em sua defesa no processo em que figurou como ré, alegaria a 
instituição que no dia 13 de fevereiro “transmitira inúmeras ordens de compra de contratos 
futuros de Ibovespa FEV7 e de venda de contratos futuros de Ibovespa ABR7, visando rolar 
sua posição vendida neste mercado, sem, contudo, obter sucesso em virtude do volume 
excessiva e inesperadamente baixo de negócios na BM&F na data de vencimento dos 
contratos.” (CVM, 2000). 

A desmontagem da operação de hedge foi consideravelmente danosa para o mercado à 
vista naquele dia. Até às 16:59Hs o Ibovespa no mercado à vista apresentava alta de 2,68%. 
Alguns minutos depois, às 17:22, a situação havia se invertido: queda de 2,02%, uma inversão 
significativa em pouco mais de vinte minutos de negociação.  

Para se evitar o “risco de base”, a venda destes papéis no mercado à vista deveria ser 
simultânea ao período de cálculo do valor de liquidação do Ibovespa. À época, as regras da 
BM&F estabeleciam que este valor de liquidação seria calculado pela média de preços da última 
meia hora de negociação do Ibovespa no mercado à vista.  
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Figura 2 - Quantidade de contratos em aberto e contratos negociados da série ABR7. 
(Fonte: BM&F) 
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Assim, a desmontagem da posição da Merrill Lynch dependeria da venda de uma 
carteira significativa de ações, no intervalo de apenas trinta minutos – se a redução do “risco de 
base” fosse colocada como condição a ser seguida à risca. E como a instituição adotou esta 
tática, o impacto sobre o mercado à vista foi inevitável, pois o volume de ações a ser vendido 
era representativo em relação ao total negociado na Bovespa. 

Segundo investigações conduzidas pela CVM (2000), as operações de venda da Merrill 
Lynch naquele dia envolveram 45 dos 49 ações que compunham o índice. Representaram ainda 
21,2% do volume total de vendas do mercado à vista no dia, e 92,9% das vendas na última meia 
hora de pregão (equivalentes a mais de R$ 200 milhões). 

Foi exatamente esta conduta da instituição que resultou na acusação de ocorrência de 
“manipulação”. Entendeu a Comissão de Inquérito da CVM constituída para analisar o caso 
que a Merrill Lynch “(...) teria manipulado a cotação do Ibovespa no mercado à vista, em 
benefício dela mesma, (...) ao exercer forte pressão vendedora nos últimos trinta minutos de 
pregão naquele dia [13/02/1997], influenciando o fechamento dos contratos futuros de índice e 
obtendo vantagem financeira ao minimizar os [seus] prejuízos” (CVM, 2000). 

  
4. O combate ex ante à manipulação no Brasil. 
 
 Como é praxe nos mercados minimamente desenvolvidos, diversas regras são 
estabelecidas para se coibir as mais diversas formas de manipulação de preços, e o Brasil não é 
uma exceção. Tais regras podem ser inicialmente classificadas em (i) normas que tentam evitar 
a ocorrência de manipulação de preços, e (ii) dispositivos de caráter punitivo, que visam 
repreender os agentes que concorreram para a sua consecução, a posteriori. 

Em sua Instrução CVM n.° 180/92, a Comissão de Valores Mobiliários, estabelecia 
limites a serem obedecidos pelos investidores nos mercados futuros de índice. Previa a regra 
que caso a quantidade total de contratos em aberto fosse superior a 15.000 contratos, o limite 
máximo de posições detidas por um investidor individual (ou grupo que represente um mesmo 
interesse) limitar-se-ia a 20% do total de contratos em aberto. Do contrário, este limite seria de 
25% das posições em aberto, ou 2.000 contratos, o que representasse maior quantidade.  
Posteriormente, a Instrução CVM n.º 283/98 passou a responsabilidade pelo estabelecimento 
destes limites à BM&F, que manteve a mesma regra (v. Ofício Circular BM&F 008/98, de 
16/01/1998).  

É importante destacar que esta última regra da Comissão de Valores Mobiliários exige 
para todos os outros mercados derivativos que as bolsas devem estabelecer limites para (i) 
posição e contratos em aberto, em relação ao total dos ativos-objeto em circulação, e (ii) limites 
de concentração por investidor, em relação ao total de contratos em aberto.  
 O limite indicado em (i), apesar de mais utilizado em mercados de commodities 
agrícolas, especialmente nos Estados Unidos, é de difícil aplicação no caso do mercado futuro 
de Ibovespa, pois o ativo-objeto, no caso, é composto de uma carteira de ações que possuem 
liquidez diferenciada, flutuação significativa de volume negociado ao longo do tempo, e 
negociação descentralizada (depositary receipts). Tais dificuldades impediram sua 
implementação até a presente data. 
 A aplicação deste primeiro limite é possível no caso de opções referenciadas em ações, 
quando a quantidade de ativos-objeto em circulação (ações de uma única companhia, por 
exemplo) é mais facilmente determinável. 
 Já o segundo limite exigido pela CVM, apesar de parecer relativamente simples, pode 
implicar em determinadas situações de difícil gerenciamento. 
 Uma das dificuldades possíveis seria a seguinte: a quantidade de contratos em aberto 
apresenta certa flutuação ao longo do tempo, reduzindo-se, por exemplo, à medida que se 
aproxima a data de vencimento de uma determinada série (vide Figuras 1 e 2). Nestas 
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circunstâncias, um determinado investidor poderia abrir uma posição comprada ou vendida no 
dia de maior número de contratos em aberto de uma determinada série, utilizando-se da 
totalidade dos 20% permissíveis. Se houver redução posterior na quantidade de contratos em 
aberto, em pregões posteriores, este investidor estaria automaticamente acima do limite de 
posições – não por vontade própria, mas por conta do encolhimento do mercado para aquela 
série. Neste caso, seria cabível uma redução compulsória da posição do investidor?  

Muitos argumentam que esta política poderia resultar em custos significativos, por 
exemplo, para investidores que tivessem montado determinada estratégia de hedge, a partir 
desta grande quantidade de contratos em aberto. De outro lado, poderiam sujeitar os mercados 
a situações de corner, ou concentrações indesejadas de posição em um investidor. 
 
5. A caracterização da “manipulação de preços” no Brasil 
 
 No Brasil, a repressão à manipulação de preços é referida inicialmente no Código Penal, 
que prevê a aplicação de penas para o crime chamado de “falsa cotação”, que consiste em 
promover “por qualquer artifício, falsa cotação de ações ou de outros títulos da sociedade”. Sua 
aplicação a situações práticas é muito limitada, pois o Código prevê punições apenas para 
diretores, gerentes ou conselheiros fiscais de sociedades anônimas cujos títulos sejam 
negociados no mercado secundário. Ou seja, outros participantes do mercado não se encontram 
sujeitos a punições por este crime. 
 Outra modalidade de punição possível é a aplicação de penas administrativas por conta 
de violação à Instrução CVM n.° 8/79, que dispõe: 
 

“I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos 
intermediários e aos demais participantes do mercado de valores 
mobiliários, 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 eqüitativas. 
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: 
(...) 
b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, 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;” (grifo nosso) 

  
Infrações a esta regra são investigadas e julgadas pela própria Comissão de Valores 

Mobiliários, como no caso da Merrill Lynch. No processo administrativo que investigou a 
ocorrência de manipulação de preços no dia 13/02/1997, a acusação feita pela Comissão de 
Inquérito foi a de infração a esta regra específica. Em seu voto de absolvição, o Diretor Relator 
Joubert Rovai entendeu não estar caracterizada a manipulação, pelos seguintes motivos (CVM, 
2000): 

 “A desmontagem gradual da posição de hedge, além das dificuldades operacionais, 
requereria condições favoráveis nos mercados à vista e futuro, além de deixar o 
investidor exposto a um maior risco de base, não sendo, portanto de se exigir que ele 
assim procedesse. A venda das ações na última meia hora do pregão, quando o preço 
médio de venda das ações e o preço de liquidação do contrato futuro de índice tendem 
a convergir é, do ponto de vista econômico, a alternativa mais racional, uma vez que 
minimiza o risco de exposição à base (...)”. 
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 “Ainda que ciente de que sua atuação provocaria a queda do índice, não se pode afirmar 
ter sido esta a intenção do investidor, uma vez que eventuais ganhos no mercado à vista 
seriam compensados por perdas no mercado futuro e vice-versa.”; 

 “Não seria dado exigir, face ao critério então determinante do preço de liquidação do 
contrato futuro, que o investidor vendesse suas ações em período diferente. Não se pode 
afirmar que a intenção do investidor tenha sido provocar a queda do índice, a qual, 
repita-se, era-lhe indiferente. (...)”.  

 “Não houve por parte do investidor, ainda, qualquer intuito de induzir terceiros à 
negociação com valores mobiliários. A ele importava, tão somente, a venda de suas 
ações e a liquidação de sua posição no mercado futuro”. 

Ou seja, a interpretação da CVM foi a de que a atitude da Merrill Lynch não seria 
passível de punição, pois a atitude da instituição naquele dia não caracteriza a prática vedada 
pela regulamentação. 

Há aqui uma decorrência que merece destaque: as vendas no encerramento do pregão 
provocaram, de fato, a baixa significativa no valor do Ibovespa – e este efeito seria previsível, 
dados os volume financeiro da carteira a ser vendida. Mas isto, por si só, não caracteriza a 
manipulação, pois segundo a CVM é preciso haver mais que simples alteração nas cotações. 

A absolvição foi confirmada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro 
Nacional, que optou pelo arquivamento do processo em sessão de julgamento de 27/02/2002. 

Tendo em vista importância da matéria, houve uma alteração legislativa recente, que 
passou a contar com um “crime de manipulação” semelhante à Instrução CVM n.° 8/79. Tal 
modificação foi aprovada pelo Congresso Nacional concomitantemente à chamada “nova lei 
das S/A”, votada pelo Congresso no final do ano de 2001. 

Assim, o art. 27-C da Lei 6.385/76 passou a contar com a definição de “manipulação de 
mercado”, in verbis, “(...) realizar operações simuladas ou executar manobras fraudulentas, com 
a finalidade de alterar artificialmente o regular funcionamento dos mercados (...) com o fim de 
obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros”. 
  Com esta nova lei, os acusados de manipulação estão sujeitos a dois tipos de punição, 
(i) as penas aplicadas administrativamente pela CVM, normalmente de multa, inabilitação ou 
advertência, e (ii) as penas eventualmente aplicadas após o processo judicial, que podem 
consistir em um a oito anos de reclusão, e multa, limitada a três vezes o valor da “vantagem 
ilícita” obtida. 
  Segundo os especialistas, a “criminalização” da prática de manipulação, 
consubstanciada com a aprovação desta Lei, deu-se de forma inadequada. CARVALHOSA e 
EIZIRIK (2002), ao comentarem a descrição do art. 27-C, classificam-na como “ (...) um tipo 
extremamente confuso, cuja aplicação será fonte de inequívoca insegurança jurídica”. Tal 
crítica se justificaria pela “mistura”, em um só crime, de práticas combatidas pela CVM através 
de três categorias de ilícitos diferentes: criação de condições artificiais de demanda, oferta ou 
preço; operações fraudulentas; e manipulação de preços. 
   
6. Aspectos controversos da caracterização de manipulação. 
 

Pode-se depreender que, de acordo com as regras locais, a conceituação do que seja 
“manipulação” não é uma tarefa das mais fáceis, mas esta não é uma dificuldade 
exclusivamente brasileira.  Em verdade o termo só passa a assumir determinada relevância 
econômica e mesmo jurídica quando passa a prejudicar a livre formação de preços, mas a 
determinação precisa deste ponto está sujeita a inúmeras controvérsias, mesmo em países que 
contam com mercados mais líquidos e desenvolvidos. 
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PICKHOLZ et al. (2001) destacam que há diversas modalidades de manipulação que 
seriam “socialmente aceitas”, por não prejudicarem de forma direta a confiança dos investidores 
no mercado. Seriam exemplos de “boa manipulação”, segundo estes autores: 
 as práticas de “estabilização de preços”, conduzidas por underwriters ou outros 

intermediários, após a colocação inicial de papéis no mercado, para não permitir uma queda 
muito significativa nas cotações no início da negociação; 

 as punições recebidas por participantes de consórcios de colocação de novos papéis, por 
venderem no mercado ações subscritas num prazo inferior a trinta dias após o seu 
lançamento.  

O Securities and Exchange Act de 1934 (a principal lei norte-americanas que trata do 
mercado secundário de securities) não define o termo “manipulação”, e as cortes americanas 
apresentam posturas controversas quanto ao alcance do termo. Diversas decisões de Cortes de 
Apelações utilizam-se de conceitos como “a criação de preços artificiais com o uso de 
mecanismos previamente planejados”, sendo este “preço artificial” definido como “não 
resultante das forças básicas de oferta e demanda” – sem definir claramente o que sejam “forças 
básicas”. 

JENNINGS et al. (1998) apresentam casos de grande influência nas cortes americanas, 
como United States v. Regan, e United States v. Mulheren, este último de grande apelo popular, 
por envolver os então conceituados Michael Milken, e Ivan Boesky. Em ambos os casos, a 
condenação dos acusados de manipulação deu-se pelo fato de que estes adquiriram ações com 
o propósito único de alterar as cotações de mercado, sem o objetivo claro de realizar qualquer 
estratégia de investimento economicamente justificável. Ou seja, a partir destes leading cases, 
o judiciário norte americano passou a trabalhar com a caracterização da manipulação a partir 
dos resultados dos atos dos acusados, e não propriamente das circunstâncias que envolveram 
sua conduta – independentemente do fato de que o manipulador tenha auferido ganhos 
patrimoniais, ou beneficiado terceiros. 

PIRRONG (1994) destaca que a condenação de um investidor por manipulação 
dependeria dos seguintes aspectos: 
(i) ocorrência de preços artificiais no mercado durante o período de manipulação; 
(ii) conexão entre os atos cometidos pelo acusado e a criação dos preços artificiais; 
(iii) intenção do agente acusado de provocar a formação artificial de preços. 

Mas o mesmo autor destaca que há grande complexidade no processo de  caracterização 
de “preços artificiais”. No caso In re Indiana Farm Bureau, citado por PIRRONG (1984), o 
preço do milho no último dia de negociação de seu contrato futuro subiu trinta por cento, para 
cair no mesmo percentual depois do encerramento do pregão – sem que os juízes que analisaram 
a questão reconhecessem a ocorrência de “preços artificiais”. 

Tendo em vista a grande polêmica que envolve a matéria, a IOSCO (International 
Organization of Securities Commissions) editou um estudo, com o objetivo de orientar os 
diversos órgãos reguladores nacionais a respeito da manipulação de preços. Foram elencados 
como métodos usuais de manipulação (IOSCO, 2000): 
 realizar um conjunto de transações que sejam de conhecimento público, de forma a causar 

uma falsa impressão de atividade de mercado ou movimento de preço (painting the tape); 
 efetuar operações em que não haja efetiva troca de propriedade dos ativos financeiros (wash 

sales); 
 realizar transações previamente combinadas entre as contrapartes, com coincidência de 

horário, preço e quantidades; 
 apresentar gradativas ofertas de compra a preços crescentes, para determinado ativo, 

visando alta nas cotações, para posterior venda dos papéis a pequenos investidores 
(pumping and dumping); 
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 comprar ou vender títulos ou derivativos no fechamento do mercado, com o intuito de 
alterar o preço de um outro derivativo ou título (marking the close); 

 controlar o lado da oferta ou demanda de um determinado ativo financeiro, de forma a se 
assumir uma posição dominante, e explorá-la para alterar os preços praticados no mercado 
(corner ou squeeze). 

A prevenção à ocorrência de manipulação é fortemente recomendada pela IOSCO, que 
no caso específico do mercado à vista de títulos, apresenta como alternativas a criação de regras 
específicas para vendas a descoberto, a limitação da atuação de determinados agentes durante 
a ocorrência de ofertas públicas, e o aperfeiçoamento da metodologia de cálculo de índices. Em 
relação aos mercados de derivativos, as medidas possíveis são a adequação dos contratos de 
forma a torná-los menos suscetíveis a manipulação, e a instituição de limites de posição.   

Por outro lado, uma corrente considerável de estudiosos defende que o combate à 
manipulação deve ser efetuado apenas com o uso de mecanismos de prevenção, pois o combate 
ex post não conduziria a resultados satisfatórios. Os adeptos desta posição, como FISCHEL e 
ROSS (1991), LOWER (1991) e MARKHAM (1991), advogam que a identificação da 
ocorrência de manipulação, e a posterior condenação dos acusados é impossibilitada pela 
conjunção de fatores como (i) a ausência de dados confiáveis sobre o comportamento de preços 
no mercado spot e futuro (seria difícil se separar os dados “limpos” dos “manipulados”), (ii) a 
falta de uma definição clara da irregularidade em si, (iii) a dificuldade em se diferenciar a 
concorrência “legítima” do exercício do poder de mercado, e (iv) a dificuldade em se 
caracterizar a intenção (o dolo) dos agentes envolvidos. 

A esta corrente contrapõem-se EASTERBROOK (1986) e PIRRONG (1994), 
defensores da idéia de que a manipulação deve receber um combate ex post facto por parte de 
órgãos reguladores e auto-reguladores, por haver instrumentos estatísticos que permitem a 
caracterização da irregularidade, e o exercício do “poder de mercado”. 
 
7. Considerações finais 
  

Observa-se que os órgãos reguladores do mercado de capitais ainda têm um longo 
caminho a percorrer, pois a caracterização da “manipulação”, conforme visto, está sujeita a 
diversas controvérsias. Descontadas as questões de ordem puramente jurídica, resta ainda 
identificar as explicações para o ocorrido no dia 13 de fevereiro de 1997, e adotar medidas 
saneadoras, para que o evento não se repita. 

No caso específico do comportamento da Merrill Lynch (e a resultante queda nas 
cotações no mercado à vista) pode-se atribuir a seqüência de eventos à conjunção de dois fatores 
básicos: 

1. a negociação da nova série ABR7 no dia de vencimento do contrato FEV7 foi reduzida, 
e não permitiria a rolagem da totalidade da posição vendida; 

2. as regras de cálculo do valor de liquidação do contrato, em dias de vencimento, 
obrigaram a investidora a vender sua posição no intervalo de meia hora, para reduzir o 
risco de base – o que implicou em resultados dramáticos para as cotações no mercado à 
vista. 
A partir dos problemas identificados neste episódio, a Bolsa de Mercadorias & Futuros 

decidiu promover alterações nas características do contrato de Ibovespa futuro, de forma a 
evitar a repetição dos fatos em futuros pregões. Ironicamente, antes do vencimento do contrato 
de fevereiro de 1997, a Bolsa já havia decidido ampliar o cálculo deste valor para uma média 
da última hora de negociação – mas ela ainda não havia entrado em vigor à época dos fatos.  

Posteriormente, no mês de agosto de 1997 (seis meses após o problema no vencimento 
de FEV7), o valor de liquidação dos contratos futuros no vencimento passou a ser calculado 
pela média do Ibovespa à vista nas últimas duas horas e meia de negociação. Em dezembro de 
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2000, tal prazo foi novamente ampliado pela Bolsa, sendo o novo valor de liquidação 
determinado a partir da média de negócios no mercado à vista da segunda sessão de negociação 
(quatro horas de pregão, portanto). 

Ambas as medidas objetivaram alongar o prazo de cálculo do valor de liquidação, de 
forma a facilitar uma eventual desmontagem de estratégias, que demandasse a venda de muitas 
ações no mercado à vista. Todavia, resta saber se uma ampliação excessiva do período de 
liquidação também não resultará num aumento do risco de base. 

Por fim, no que se refere à repressão da manipulação de preços, ainda não foram 
determinadas com clareza as fronteiras entre as práticas lícitas e as ilícitas. Conforme discutido, 
a matéria ainda requer maior aprofundamento, e o evento envolvendo a Merrill Lynch constitui-
se num bom ponto de partida para esta discussão. 
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i Todas as informações relativas ao comportamento do grupo Merrill Lynch no episódio, e do comportamento do 
mercado, foram extraídos de documentos de acesso público, disponíveis inclusive via internet nos sites da 
Comissão de Valores Mobiliários e da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Este trabalho possui objetivos 
meramente acadêmicos, não apresentando qualquer juízo de valor acerca da conduta dos envolvidos, ou do 
julgamento do Colegiado da CVM. As opiniões aqui expressas são de responsabilidade exclusiva dos autores. 
ii O termo base é normalmente utilizado para referenciar a diferença entre os preços futuro (F) e à vista (V), e 
eventualmente o inverso (V – F). 
iii No Brasil, diferentemente do que ocorre no EUA, não há a previsão de um sistema coordenado de negociação 
de uma completa carteira de ações, denominado program trading. Tal limitação, que pode ser sincronizada com 
a negociação de contratos futuros, inibe ainda mais a arbitragem de preços entre os dois mercados nos nossos 
mercados. Como ilustração, os volumes associados à atividade de program trading  podem representar entre 5 e 
10% do total diário da NYSE.  
iv A Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F define, como FPRs para o contrato de Ibovespa futuro, o índice 
Bovespa à vista e a taxa de juros prefixada. 
v Este foi o argumento utilizado pela ML para o fato de evitar a rolagem. 
vi Uma posição de 750 contratos foi aberta em 28/10/1996, mas desconsiderada para fins de elaboração do 
gráfico. 

 


