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APRESENTAÇÃO

E
ste trabalho corresponde à versão atualizada e ampliada 

da monografia Aspectos jurídico-regulatórios da relação 

entre a indústria do petróleo e gás natural e o mercado 

de capitais, apresentada no ano de 2010 no âmbito do Programa de 

Recursos Humanos em Direito do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(PRH-ANP/MCT nº 36), vinculado ao Curso de Graduação em Direito da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O PRH-ANP/MCT nº 36, coordenado pelo Prof. Yanko Marcius 

de Alencar Xavier, foi um celeiro de formação de recursos humanos e 

pesquisadores na área jurídica, tanto em nível de graduação, como de 

pós-graduação strictu sensu (Mestrado). Tive o privilégio e o prazer de ter 

atuado como bolsista do Programa à época de minha graduação e posso 

afirmar, sem margem de dúvidas, que foi o PRH-ANP/MCT nº 36, em 

conjunto com seus professores, que me formaram enquanto pesquisador.

Naquela época, por meio de outro docente, o Prof. Otacílio dos 

Santos Silveira Neto, fui apresentado aos conceitos básicos do direito 

econômico e do mercado financeiro e de capitais, além de correlacionar 

tais temas às discussões em torno da indústria do petróleo e do gás 

natural. A partir dessas investigações iniciais, desenvolvi interesse em 

acompanhar os reflexos do setor petrolífero no mercado de capitais 
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brasileiro, tendo por base os conceitos oriundos da teoria da regulação 

econômica. Tais estudos resultaram no trabalho monográfico mencio-

nado anteriormente.

Dez anos depois, relendo os escritos, constatei que o trabalho 

continua muito atual. As discussões iniciadas à época permanecem 

relevantes para o cenário do mercado de valores mobiliários e para a 

indústria do petróleo, sobretudo no que diz respeito à regulação da infor-

mação e à proteção dos investidores. Dessa forma, realizei uma revisão 

crítica do trabalho original, atualizando as referências bibliográficas e 

os exemplos mencionados, aprofundando algumas questões e acrescen-

tando tópicos novos.

Espero que apreciem.

O autor.




