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There is the recurrent theme throughout 
these statutes of disclosure, again 
disclosure, and still more disclosure (Louis 
Loss). 



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

A informação é um bem de grande valor no mercado de capitais, devendo ser 

regulada com vistas a promover a credibilidade do mercado e de garantir a confiança 

dos investidores. Essa pesquisa foi, então, idealizada com o objetivo de se estudar o 

regime jurídico da informação no mercado acionário, analisando-se a matéria a partir 

de uma dupla perspectiva: o direito do acionista à informação e, principalmente, o 

direito do mercado à informação. Quanto a este último aspecto, cabe examinar a 

adoção do princípio do full and fair disclosure, consistente na divulgação ampla e 

honesta das informações relevantes, como filosofia de regulação do próprio 

mercado, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Mais que isso, cabe, ainda, 

estudar a repressão ao insider trading e à manipulação do mercado, como corolários 

do sistema de disclosure. Por fim, é importante destacar os novos instrumentos de 

controle da informação, em especial aqueles relativos à governança corporativa e às 

novas regras impostas pelo Sarbanes-Oxley Act. 

Palavras-chave: Mercado de Capitais. Regulação. Informação. Disclosure. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Information is an asset of great value in the capital market, as so it must be regulated 

for the purpose of promoting the market’s credibility and guaranteeing the investor’s 

trust. Therefore, this research was conceived with the objective of studying the 

juridical regimen of the information in the stock market, being the subject analyzed 

from a double perspective: the right of the shareholder’s to the information and, 

especially, the right of the market to the information. Related to this latter aspect, the 

adoption of the full and fair disclosure principle, that consists in the wide and honest 

revelation of information, as the market regulation philosophy, in the United States 

and in the whole world, must me examined. Moreover, regarding to the theme, it is 

necessary to consider the repression to the insider trading and the manipulation of 

the market as a consequence of the disclosure system. At last, it is important to 

detach the new instruments of information control, mainly those related to corporate 

governance and the new rules imposed by the Sarbanes-Oxley Act. 

Keywords: Capital Market. Regulation. Information. Disclosure. 
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Introdução 

 

Costuma-se dizer que vivemos na “era da informação”, em 

razão da rapidez e facilidade com que ela, atualmente, circula na sociedade, 

sobretudo após o desenvolvimento das modernas tecnologias. Contudo, desde os 

mais remotos tempos, a informação sempre representou um anseio da humanidade, 

até porque é da essência do ser humano a busca pela compreensão, não só das 

coisas que o circundam, mas também dos mistérios da natureza e daqueles criados 

pela própria mente; vale dizer: o homem ambiciona conhecer tanto o mundo físico, 

como o metafísico. Assim, a informação está diretamente relacionada à própria 

noção de conhecimento, estando presente em toda atividade humana. 

Além do mais, deve-se destacar que a informação é objeto de 

contínua demanda e disputa, uma vez que ela é, indubitavelmente, fonte de poder. 

Por certo, aqueles que detêm a informação se apresentam em posição de vantagem 

frente aos demais. É inegável, portanto, que o ser humano se encontra condicionado 

à procura do conhecimento, inclusive como instinto de sobrevivência (social, política 



e econômica), uma vez que a informação representa uma necessidade básica do 

homem1.2 

Dito isso, estabelecer um conceito para informação não é tarefa 

simples. De acordo com o Novo Dicionário Aurélio, informação significa, dentre 

outras coisas: dados acerca de alguém ou de algo; conhecimento; participação; 

comunicação ou notícia trazida ao conhecimento de uma pessoa ou do público; 

instrução e direção3. 

Logo, pode-se, genericamente, definir a informação como o 

conhecimento sobre um determinado fato ou objeto (pessoa, coisa, técnica, etc). No 

entanto, ressalta-se que, na informação, o sujeito cognoscente não realiza uma 

atividade valorativa, diferindo do conselho ou recomendação, porquanto não 

representa uma proposta de conduta. 

Quanto à natureza jurídica da informação, pode-se identificá-la, 

facilmente, como um bem. De acordo com Sílvio de Salvo Venosa, bens “são todos 

                                                 
1 Ver SILVA, Aluízio Ferreira. Direito à Informação, Direito à Comunicação: Direitos Fundamentais na 
Constituição Brasileira. 1997. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 1997. p. 81. 
2 Nesse sentido, Guilherme Pereira expõe que “a posse da informação qualificada confere autoridade, 
diferencia o profissional de sucesso de outro menos afortunado, projeta uma empresa, antes talvez 
inexpressiva, para níveis de competitividade insuspeitas; daí a importância vital da pesquisa e a 
proteção com que se ampara, por exemplo, o know how e o segredo de fabrico, mas também daí o 
valor acrescido que se outorga às pesquisas de mercado (...) Quanto ao âmbito público, como tomar 
decisões eficazes sem um panorama muito claro da complexa realidade a ser administrada? (...) E 
entre Estados, nem é preciso salientar o valor estratégico, para as relações internacionais, que tem 
toda informação acerca de outros Estados. Os serviços de inteligência não perderam ainda sua 
atualidade. Mas mais importante do que isso, é significativo que o progresso de um país esteja cada 
vez mais associado ao desenvolvimento de sus infra-estrutura de telecomunicações e informática” 
(PEREIRA, Guilherme Döring Cunha. Liberdade e Responsabilidade dos Meios de Comunicação. 
1999. Tese. Doutorado em Direito – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. p. 13, citado por 
PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime Jurídico do Uso de Informações 
Privilegiadas no Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 131). 
3 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio. São Paulo: Editora Nova 
Fronteira, 1987. p. 770. 



os objetos suscetíveis de conceder uma utilidade qualquer ao homem”4, 

completando que  

é tudo que corresponde a nossos desejos, em uma visão não 

jurídica. No campo jurídico, bem deve ser considerado aquilo que 

tem valor, abstraindo-se daí a noção pecuniária do termo. Paro o 

direito, bem é uma utilidade, quer econômica, quer não econômica5. 

No mesmo sentido, Caio Mario da Silva Pereira afirma que na 

categoria de bens jurídicos “inscrevemos a satisfação de nossas exigências e de 

nossos desejos, quando amparados pela ordem jurídica”6. Ademais, aduz o autor 

que  

são bens jurídicos, antes de tudo, os de natureza patrimonial. Tudo 

que se pode integrar no nosso patrimônio é um bem, e é objeto de 

direito subjetivo. São os bens econômicos. Mas não somente estes 

são objeto de direito. A ordem jurídica envolve ainda outros bens 

inestimáveis economicamente, ou insuscetíveis de se traduzirem por 

um valor pecuniário. Não recebendo, embora, esta valoração 

financeira, e por isso mesmo não integrando o patrimônio do sujeito, 

são suscetíveis de proteção legal. Bens jurídicos sem expressão 

patrimonial estão portas adentro do campo jurídico.7 

No caso, a informação pode ou não ser valorada economicamente; na realidade, na maioria 
das vezes, ela apresenta valor pecuniário, ainda que não se possa estimar, com precisão, a 
quantia correspondente. Mas, independentemente de poder ser expressa monetariamente, 
salienta-se que sobre ela incide o Direito. 

Assim, o Direito regula a informação, compreendendo-se, inclusive, segundo Paulo 
Bonavides, que ela constitui um direito fundamental de quarta geração:  

são direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação 

e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta 

                                                 
4 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2003. v. 1. p. 305. 
5 Ibid., p. 314. 
6 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 21a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. v. 
1. p. 400-401. 
7 Ibid., p. 401. 



do futuro, em sua dimensão máxima da universalidade, para qual parece o 

mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência.8 

Então, configurando o direito à informação um direito 

fundamental, a Constituição brasileira, como não poderia deixar de ser, o protege no 

art. 5o, XIV, assegurando a todos o livre acesso à informação.  

Percebe-se, todavia, que o direito à informação consiste num 

instituto vago, de imprecisa determinação, dele se ocupando diversos ramos da 

ciência jurídica. Na regulação da atividade empresarial, em especial, a abordagem 

do tema se mostra imprescindível, uma vez que o regime das informações lhe é 

intrínseco. 

Na linguagem jurídica, o termo “regime” se refere ao conjunto 

de normas (compostas por regras e princípios9) que rege determinada matéria. Isto 

posto, o estudo dos preceitos que regulam a informação no âmbito empresarial é 

fundamental, visto que o controle da informação é um pressuposto básico da 

atividade. 

Veja-se que, no ambiente da empresa, sobretudo num 

mercado competitivo, onde impera a livre concorrência, a quantidade, qualidade e 

rapidez com que a informação circula é essencial para o êxito dos negócios. Não é à 

toa que se investe enormes quantias em pesquisa, publicidade e propaganda, 

                                                 
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18a ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 571. 
9 Ver ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Tradução de Zilda Hutchinson Schild Silva. 
São Paulo: Landy, 2001. 



registro de marcas e patentes, proteção aos segredos de empresas, tecnologia da 

informação10, etc. 

No mercado de capitais, o controle da informação também se impõe, pois, consoante se 
demonstrará, constitui meio eficaz de proteção ao investidor. Como exemplo da 
necessidade da regulação da informação no mercado acionário, pode-se citar o caso 
Rothschild11. 

Em resumo, no início do século XIX, a família Rothschild era 

proprietária de um dos maiores conglomerados econômicos da Europa, dominando o 

mercado financeiro do continente e do mundo. Eles eram conhecidos por deter uma 

vasta rede de coleta de informações, desenvolvendo vários tipos de inteligência.  

No ano de 1815, o futuro do continente europeu dependia do 

resultado da Batalha de Waterloo: se o Exército de Napoleão emergisse vitorioso, a 

França teria o controle do continente; por outro lado, se Napoleão fosse derrotado, a 

Inglaterra teria o poder na Europa e estaria em condições de expandir sua esfera de 

influência.  

A Bolsa de Valores de Londres fervilhava à medida que os 

operadores aguardavam as notícias do resultado dessa luta de gigantes (se a 

França ganhasse, os papéis ingleses mergulhariam numa baixa sem precedentes; 

se a Grã-Bretanha fosse vitoriosa, seus títulos se valorizariam significativamente).  

Enquanto os dois exércitos se aproximavam da batalha final, 

Nathan Rothschild tinha seus agentes trabalhando, freneticamente, em ambos os 

lados da linha do front, com vistas a captar as informações mais exatas possíveis.  

                                                 
10 De acordo com James O’Brian, tecnologia da informação ou sistema de informação é o conjunto 
organizado de pessoas, redes de comunicação e recursos de dados que coleta, transforma e 
dissemina informação em uma organização (O’BRIAN, James A. Sistema de Informação e as 
Decisões Gerenciais na Era da Internet. Tradução de Cid Knipel Moreira. Saraiva: São Paulo, 2002. 
p. 35). 
11 GRIFFIN, Des. Descent into Slavery? 1996 ed. Clackamas: Emissary Publications, 1996. p. 82-106. 



Em quinze de julho de 1815, Rothschild recebeu um relatório 

confidencial informando sobre o andamento da guerra. De posse dos dados, ele se 

dirigiu à Bolsa de Londres e começou a vender todos os seus papéis. Diante dessa 

atitude, rapidamente se espalhou o boato que Nathan Rothschild sabia que 

Napoleão havia ganhado a guerra, gerando uma queda absurda nos valores das 

ações. Após algumas horas, os títulos ingleses estavam em ruínas.  

Então, num golpe de maestria, Nathan começou a comprar todos os papéis por apenas uma 
fração do valor original. Pouco tempo depois, a notícia oficial chegava à capital britânica: a 
Inglaterra era “dona” da Europa. Por óbvio, em questão de minutos, a tendência de queda 
dos títulos se reverteu e o valor das ações das companhias inglesas disparou em uma 
ascensão antes nunca vista. Mais que isso, com essa manobra, Nathan Rothschild obteve o 
controle da economia britânica, multiplicando por vinte a sua já vasta fortuna.  

Esse evento real demonstra o valor da informação num 

mercado em que a especulação é comportamento usual; revelando, ainda, a 

importância da regulação estatal, sobretudo quanto ao uso da informação. Mas, a 

grande questão consiste em definir como se deve proceder essa intervenção do 

Estado na economia e quais os seus limites. 

Observa-se, inicialmente, que sempre existiu uma relação entre 

Direito e Economia12, mas é a partir do surgimento do capitalismo e da assunção do 

poder pela burguesia, no final do século XVIII, que essa relação se intensifica, uma 

vez que o Direito passa a ser compreendido como um conjunto de regras impostas 

pelo Estado, servindo como instrumento para se implementar políticas econômicas 

determinadas pelos detentores do poder político (burguesia).13 

                                                 
12 “Direito e Economia devem ser vistos (...) como um todo indiviso, uma espécie de verso e reverso 
da mesma moeda, sendo difícil dizer-se até que ponto o Direito determina a Economia, ou, pelo 
contrário, esta influi sobre aquele” (NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito 
Econômico. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. p. 30). 
13 O sistema capitalista funda-se na exploração indireta dos meios de produção levada a efeito 
através do Direito e do Estado; sem o Direito, sancionado pelo Estado, garantindo a segurança das 



Nota-se que durante o mercantilismo14, que representa a 

primeira fase do sistema capitalista, o Estado estava à frente de toda a atividade 

econômica. Todavia, com o fortalecimento da classe burguesa, a presença do 

Estado Absolutista, baseado num Direito Natural de cunho religioso, tornou-se um 

empecilho ao desenvolvimento da atividade econômica, provocando a passagem 

natural para o liberalismo. 

No Estado Liberal, a política econômica fundamentava-se na 

não intervenção do Estado nos negócios privados, devendo a atividade econômica 

seguir o disposto pelo próprio mercado, isto é, a “mão invisível” do mercado seria 

responsável pela regulação e equilíbrio das relações econômicas. 

Assim, com esteio na defesa da propriedade privada dos meios de produção, da livre 
iniciativa e da livre concorrência, o Estado Liberal assegurou às forças econômicas uma 
ampla liberdade de ação, quase que ilimitada. 

Ressalta-se que, contrariamente ao que muitos afirmam, não 

houve, durante o liberalismo, uma completa omissão do Estado na economia, 

porquanto o Poder Público, ao não intervir, agia em favor dos detentores do poder 

econômico; ou seja, o Estado Liberal, mesmo ao atuar apenas garantindo a ordem, 

a paz e a segurança, intervinha na economia, ainda que num grau mínimo, 

promovendo os interesses das classes economicamente dominantes. 

Assim, o liberalismo possibilitou uma assombrosa acumulação 

privada da riqueza, concentrando-se, entretanto, o capital nas mãos de poucos. Este 

                                                                                                                                                         
operações comerciais e industriais, o capitalismo não poderia existir (vide MASCARO, Alysson 
Leandro. Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2003). 
14 A política econômica mercantilista era caracterizada pelos entraves protecionistas do mercado 
interno e pelo incremento das exportações visando aumentar o estoque de metais preciosos, sendo o 
escopo final o aumento do poder e da riqueza do Estado (vide SCAFF, Fernando Facury. 
Responsabilidade do Estado Intervencionista. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 23). 



fato gerou graves crises sociais, visto que implicava a opressão de uma classe social 

(proletariado) por outra (burguesia). 

Diante, então, do aumento das tensões sociais e das 

chamadas “crises cíclicas do capitalismo”15 outros níveis de intervenção estatal no 

poder econômico (Socialismo e Estado do Bem-Estar Social,) foram sendo 

experimentados ao longo do último século16. Hoje, entretanto, vivencia-se, com o 

modelo neoliberal, uma comedida retomada ao liberalismo clássico. 

Feitas essas breves considerações, pode-se constatar o poder 

econômico como um fenômeno da realidade social, desempenhando o Estado, 

atualmente, um importante papel na regulação e no planejamento da política 

econômica de um país. Assim sendo, a compreensão dos limites jurídicos do poder 

econômico e a definição da atuação do Estado “sobre” e “no” domínio econômico17 

tornaram-se necessárias. 

Em face dessa situação, Fernando Facury Scaff aduz que “o 

conceito de ‘intervenção do Estado no domínio econômico’ e o de ‘não-intervenção 

do Estado no domínio econômico’ têm a mesma matriz, ou seja, os aspectos 

econômicos são estruturalmente dominantes sobre os aspectos políticos. Por outras 

                                                 
15 Essas crises se caracterizavam, sobretudo, em razão de problemas de estocagem e desemprego. 
16 O sistema capitalista-liberal, que já estava em declínio, sofreu um duro golpe com a Primeira 
Grande Guerra. De acordo com Scaff, “a derrocada do regime foi acelerada pela Primeira Guerra 
Mundial, que transformou a face do mundo e iniciou novo capítulo nas relações econômicas. Surgiu a 
necessidade de o Estado atuar para organizar as atividades produtivas, direcionando-as para o 
esforço de guerra, o que abriu caminho para uma experiência intervencionista concreta. A guerra 
provocou a destruição do ‘mercado natural’ e ocasionou enormes perdas, requerendo a atuação do 
Estado no sentido de evitá-las” (SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade do Estado 
Intervencionista. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 36). 
17 Eros Roberto Grau é quem faz essa distinção. De acordo com o autor, a intervenção “no” domínio 
econômico ocorre quando o Estado atua como agente econômico, ou seja, quando participa do 
processo econômico como sujeito, agindo concretamente na economia na qualidade de produtor de 
bens e serviços. Já a intervenção “sobre” o domínio econômico ocorre quando o Estado atua como 
ente normativo, ordenando e organizando o processo produtivo efetivado pelos agentes privados 
(GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: Interpretação e Crítica. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p.162-163). 



palavras: o poder econômico domina os aspectos políticos e através de normas 

jurídicas dirige o Estado para que atue da maneira que mais interessar àqueles: 

intervindo ou não intervindo”.18 

Frente a esse embate entre poder econômico e poder político, 

o Estado deve atuar buscando impedir a mobilização privada do poder estatal 

consistente na defesa exclusiva dos interesses particulares daqueles que possuem o 

domínio econômico. Deve-se, outrossim, combater o governo político das 

corporações, evitando-se que a empresa seja extensão do Estado moderno19. 

Portanto, cabe ao Estado regular o mercado, garantindo a 

segurança necessária para a circulação de bens e serviços, protegendo, inclusive, o 

agente econômico contra os abusos do próprio Estado. Dessa forma, ao defender o 

mercado como instituição jurídica, estar-se-á assegurando a aplicação dos preceitos 

da livre iniciativa, da livre concorrência e da propriedade privada, garantido a 

possibilidade de crescimento econômico. 

Por certo, uma das áreas, sujeitas à regulamentação, que 

merece especial atenção do Estado é o mercado de capitais.  

Verifica-se que no processo de crescimento econômico 

empreendido pelo setor privado, principalmente a partir do século XIX (época do 

capitalismo industrial), a criação das sociedades anônimas assume posição de 

                                                 
18 SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade do Estado Intervencionista. São Paulo: Saraiva, 1990. 
p. 38. 
19 John Galbraith reflete sobre essa questão afirmando que “a moderna empresa é poderosa junto ao 
Estado – junto à própria instituição pública pela qual deve ser controlada. Não há dúvida alguma de 
que há uma contradição nisso tudo. Como pode uma empresa ser controlada por uma instituição que 
ele próprio controla? Sem dúvida deve-se perguntar então se a empresa, na verdade, não é uma 
extensão do Estado moderno – parte integrante de um esquema mais amplo pelo qual somos 
governados” (GALBRAITH, John Kenneth. A Era da Incerteza. Tradução de F. R. Nickelsen Pellegrini. 
9ª ed. São Paulo: Pioneira, 1998. p. 283). 



destaque, uma vez que esse tipo societário, limitador das responsabilidades dos 

sócios, constitui uma forma ideal para o desenvolvimento da atividade empresarial. 

Dada a magnitude dos empreendimentos, as sociedades 

anônimas, especialmente as companhias abertas, necessitam de um elevado aporte 

de capital, podendo, de uma forma geral, captar esses recursos por dois meios: 

contraindo empréstimos junto a instituições financeiras ou apresentando-se a 

investidores interessados no mercado acionário. 

Por conseguinte, o mercado de capitais se compõe, 

basicamente, de empresas que precisam captar recursos e dos investidores que têm 

recursos a oferecer, caracterizando-se pelo dinamismo e pela liquidez. Assume, 

então, uma função extremamente relevante na economia de um país, devendo ser 

protegido contra a ação de manipuladores e de outros agentes que possam interferir 

de maneira maléfica nos negócios nele realizados. 

É nesse cenário que se apresenta a necessidade do controle da informação, sobretudo, 

conforme já analisado, no mundo contemporâneo. O regime jurídico da informação no 

mercado de capitais envolve, então, uma dupla perspectiva, podendo ser analisado tanto 

em relação à informação dirigida ao sócio de uma companhia, como em relação à 

informação destinada ao público (operadores e investidores em geral). 

No primeiro caso, tem-se a informação como um direito 

subjetivo essencial do acionista, tema que será abordado no capítulo inicial deste 

estudo; já no segundo, tem-se a informação como um direito do mercado, assunto  

que será analisado em seqüência.  



Ressalta-se que essa segunda perspectiva representa o 

aspecto mais importante da presente pesquisa, uma vez que a previsão de uma 

ampla política de divulgação da informação pelas empresas (sistema de disclosure) 

constitui a filosofia adotada como instrumento de controle do mercado. 

Dessa maneira, o direito do mercado à informação representa 

não apenas um mero direito subjetivo dos agentes que nele atuam; constitui, na 

verdade, o fundamento da regulação do mercado de capitais em todo o mundo. 

Assim, pretende-se estudar a estrutura da regulação do 

mercado de capitais, em especial no Brasil, com base na adoção do sistema de 

disclosure, analisando, dentro outras matérias, a divulgação de atos ou fatos 

relevantes pelas companhias abertas e a repressão ao uso privilegiado da 

informação (insider trading) e à manipulação do mercado, como corolários do 

modelo implantado.  

Por fim, buscar-se-á comentar os novos instrumentos de 

controle da informação do mercado de capitais, tratando-se do processo de 

governança corporativa e das novas legislações editadas, como medidas de 

preservação do mercado acionário, garantindo a confiança do investidor. 

Em suma, este trabalho visa a estudar o regime jurídico da 

informação no mercado de capitais, por ser fundamento da regulação do Estado, 

como meio de permitir a formação de um mercado acionário seguro e pujante. 

 

 



 



 

 

 

 

 

1 Direito do acionista à informação 

 

1.1 Deveres e direitos essenciais do acionista 

 

Ao se tornar sócio de uma sociedade anônima, subscrevendo 

ações, que representam parcela do capital social, o investidor assume um complexo 

de obrigações e direitos previstos tanto em lei, como no estatuto da companhia. 

A principal obrigação que cabe ao sócio-acionista é a de pagar 

o preço devido pela subscrição das ações, integralizando o capital social20. Já em 

                                                 
20 Aparte da fundamental obrigação de integralizar o capital social, a doutrina aponta outros deveres 
que caberiam ao acionista. Rubens Requião, por exemplo, cita o dever de lealdade do acionista para 
com a companhia; Osmar Brina Correa Lima fala na obrigação do acionista agir com boa-fé; já Calixto 
Salomão Filho vai além e fala em dever de colaboração do acionista para com a sociedade. Modesto 
Carvalhosa, por sua vez, contrariando essas posições, aduz que a única obrigação imposta pela lei 
ao acionista é a de integralizar a parcela de capital que subscreveu, esclarecendo ser “evidente que a 
lei especifica outras responsabilidades dos acionistas, notadamente quando se revestem da 
qualidade de controladores (art. 117) ou exercem o direito de voto (art. 115). Tais responsabilidades, 
no entanto, não têm o caráter de obrigação, por isso que defluem de direitos – de controle e de voto – 
que devem ser exercidos sem abuso de poder e de direito, respectivamente” (REQUIÃO, Rubens. 
Curso de Direito Comercial. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 2. p. 243; LIMA, Osmar Brina 
Correa. Sociedade Anônima. 2a ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 277; SALOMÃO FILHO, 
Calixto. O Novo Direito Societário. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 54-55; CARVALHOSA, 
Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 2. p. 232). 



relação aos direitos, pode-se apontar uma maior variedade; esclarecendo Joaquín 

Garrigues que 

na sociedade anônima tudo se ordena para a atração e defesa do 

capital, e como os acionistas são os fornecedores do capital a eles 

se vai retribuir, ou estimular, com um feixe de direitos subjetivos, uns 

de índole econômica (o direito ao dividendo, o direito à quota de 

liquidação), outros de índole política (o direito de voto, o direito de 

informação, etc.). E como contrapartida desta abundância de direitos, 

uma só obrigação: a obrigação de cada acionista de fornecer 

integralmente o capital correspondente às ações por ele subscritas.21 

Dentre os direitos dos acionistas assumem destaque os denominados direitos essenciais22, 
consistindo, segundo Waldirio Bulgarelli, naqueles “direitos que correspondem aos 
acionistas por sua própria condição e que são insusceptíveis de serem alterados, pela 
Assembléia Geral ou pela Administração”23. 

Desse modo, por constituírem direitos inerentes à titularidade acionária, os direitos 
essenciais são reconhecidos, indiscriminadamente, a todos os acionistas, configurando 
preceitos mínimos de proteção aos sócios. Em razão disso, são considerados direitos 
intangíveis, inderrogáveis e irrenunciáveis; não podendo ser alterados ou suprimidos nem 
pelo estatuto, nem pela assembléia geral.24 

                                                 
21 GARRIGUES, Joaquín. Problemas Atuais das Sociedades Anônimas. Tradução, prefácio e notas 
do Prof. Noberto da Costa Caruso McDonald. Porto Alegre: Fabris, 1982. p. 22-23. 
22 Ressalta-se que essa terminologia não é uniforme, alguns autores preferem se referir aos “direitos 
essenciais” como “direitos individuais” (MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades 
Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 1978. v. 3. p. 29; VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade 
por Ações. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 2. p. 36), ou mesmo “direitos próprios” 
(FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1961. v. 4. p. 334). 
23 BULGARELLI, Waldirio. Regime Jurídico de proteção às Minorias nas S/A. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998. p. 46. 
24 A doutrina nacional discute, entretanto, a possibilidade de suspensão dos direitos essenciais em 
face do descumprimento de alguma obrigação imposta por lei ou estatuto. Autores do porte de 
Rubens Requião e Trajano de Miranda Valverde entendem que os direitos essenciais podem ser 
suspensos pela assembléia geral até que o sócio faltoso cumpra a obrigação devida, uma vez que o 
art. 120 da Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76) autorizaria. José Edwaldo Tavares Borba 
adota a mesma postura, mas aduz que a suspensão atingiria apenas o exercício, e não o direito em si 
mesmo. Do outro lado, contrariamente à possibilidade de suspensão dos direitos essenciais, 
posicionam-se Fran Martins e Fábio Ulhoa Coelho. O primeiro afirma que a possibilidade de 
suspensão de direitos prevista no art. 120 não alcançaria os direitos essenciais; já Fábio Ulhoa 
ressalta que os direitos essenciais não podem ser suspensos por configurarem o mais importante 
instrumento de estabilização das relações de poder na companhia (REQUIÃO, Rubens. Curso de 
Direito Comercial. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 2. p. 162; VALVERDE, Trajano de Miranda. 
Sociedade por Ações. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 2. p. 76-77; BORBA, José Edwaldo 
Tavares. Direito Societário. 7a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 303; COELHO, Fábio Ulhoa. 
Curso de Direito Comercial. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 2. p. 290; MARTINS, Fran. 
Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 1978. v. 2. p. 132-135). 



No Brasil, a Lei das Sociedades por Ações – LSA, Lei n. 6.404/76, consagrou os direitos 
essenciais no art. 10925, enumerando-os: 

Art. 109. – Nem o estatuto social nem a assembléia geral poderão privar o 

acionista dos direitos de: 

I - participar dos lucros sociais; 

II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; 

III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; 

IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis 

em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, 

observado o disposto nos artigos 171 e 172; 

V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei. 

Conforme dispõe o artigo supra, seriam apenas cinco os 

direitos essenciais dos acionistas. No entanto, deve-se atentar que essa 

enumeração da lei não é exaustiva. Segundo Modesto Carvalhosa,  

é evidente que a lista dos direitos individuais de caráter essencial, 

intangível, inderrogável e irrenunciável não se esgota no enunciado 

do artigo que ora comentamos. Os cinco direitos ali referidos não 

são, com efeito, exaustivos. Temos outros artigos da Lei n. 6.404, de 

1976, que asseguram ao acionista prerrogativas individuais.26 27 

Feita essa explicação, pode-se destacar, dentre os direitos essenciais enumerados no art. 
109, o direito de fiscalização. 

                                                 
25 É importante frisar que o Decreto-Lei n. 2.627/40, antiga lei das sociedades por ações, já 
enumerava esses mesmos direitos no seu art. 78. Ver VALVERDE, op. cit., v. 2. p. 27.  
26 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. v. 2. p. 293. 
27 Manoel Pereira Calças enumera outros direitos essenciais previstos, de forma esparsa, na LSA: a) 
direito do acionista negociar livremente suas ações, não sendo admissíveis que as limitações 
eventualmente impostas no estatuto da companhia fechada impeçam o exercício do referido direito 
(art. 36); b) direito de convocar assembléia geral quando os administradores retardarem por mais de 
sessenta dias a convocação prevista na lei ou estatuto (art. 123); c) direito de participar das 
assembléias e discutir todas as matérias postas em deliberação (art. 125); d) direito de exigir a 
autenticação de cópia ou exemplar das propostas, proposições, protestos e declarações de votos 
oferecidas em assembléia geral cuja ata seja lavrada de forma sumária (art. 130); e) direito de propor 
ação de responsabilidade contra administradores, em nome próprio (art. 159, § 3o); f) direito de propor 
ação de responsabilidade contra os administradores, em nome da companhia, por substituição 
processual (art. 159, § 4o); g) direito de ceder o direito de preferência (art. 171, § 6o); e h) direito de 
propor ação de anulação dos atos constitutivos da companhia (art. 206, II, “a”). (CALÇAS, Manoel de 
Queiroz Pereira. Direitos Essenciais do Acionista. 1990. Dissertação. Mestrado em Direito – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1990. p. 24-25). 



Para Trajano de Miranda Valverde esse direito é tão relevante que juntamente com o 
direito que cada sócio tem de participar dos lucros constituem os mais importantes 
princípios regentes das sociedades empresárias, “nenhuma lei poderia suprimi-los, porque 
impediria a criação das sociedades, o desenvolvimento econômico de um país, que, na 
iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de intervenção do indivíduo, 
funda a riqueza e a prosperidade nacional”28. 

Evidencia-se, portanto, a importância do direito de fiscalização, uma vez que ele representa 
o mecanismo de controle da regularidade da administração da sociedade, garantindo, em 
especial, o atendimento aos interesses dos sócios investidores (lucro) e promovendo, de 
forma reflexa, o desenvolvimento do país, pois, em tese, uma empresa bem gerida e 
lucrativa contribui para o crescimento econômico da nação. 

Observa-se, assim, que os sócios de uma sociedade empresária têm o direito elementar de 
fiscalizar a gestão dos negócios sociais, ressaltando-se, contudo, que esse direito de 
fiscalização não é irrestrito. Nas sociedades por ações, por exemplo, a lei (art. 109, III, da 
LSA) só permite o acionista fiscalizar a administração da sociedade através dos 
instrumentos nela referidos, ou seja, o acionista não é livre para determinar o meio pelo 
qual exercerá o direito de fiscalização; pode-se apontar, de maneira genérica, como 
instrumentos autorizados pela LSA para o exercício, pelos acionistas, do direito de 
fiscalização: a) o funcionamento do conselho fiscal; b) o acesso aos livros da sociedade; c) 
a apreciação das contas anualmente prestadas pelos administradores; d) a votação das 
demonstrações financeiras pela assembléia geral; e d) a auditoria independente. 

Percebe-se, pois, que indissociável ao direito de fiscalização encontra-se o direito à 

informação. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, o direito à informação  

deve ser considerado nesse contexto, tal a sua importância para o 

exercício do direito de fiscalização dos órgãos da administração, e de 

preparação para o voto. De fato, é inegável que o direito de fiscalizar 

somente se torna um efetivo instrumento de tutela do acionista se 

estiverem desobstruídos os canais de trânsito de informações 

relativas à situação da companhia e dos administradores, para o fim 

de avaliar o desempenho da primeira e os interesses dos últimos.29 

Do mesmo modo, Paes de Barros Leães assevera: 

advirta-se que a esse direito de fiscalizar corresponde o simétrico 

dever da companhia de informar os acionistas. Essa dupla 

prerrogativa foi especialmente cuidada na lei vigente [Lei n. 

6.404/76], mormente quando se trata de companhia aberta, a ponto 

                                                 
28 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedade por Ações. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 2. 
p. 33. 
29 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 2. p. 295. 



de podermos dizer que existe na sociedade anônima um direito de 

fiscalizar e de ser informado a respeito dos negócios sociais.30 

Com efeito, resta certo que o direito à informação é 

pressuposto do direito de fiscalizar e, como tal, é pacífico na doutrina que ele 

também deve ser compreendido como um direito essencial do acionista, apesar do 

art. 109, da LSA, não o ter incluído em seu rol. Nesse sentido, Modesto Carvalhosa 

argumenta que o enunciado do artigo 109, inciso III, deveria ser ampliado, 

interpretando-se o texto legal da seguinte maneira: “direito de fiscalizar e de ser 

informado dos negócios sociais”31.  

 

1.2 Direito essencial à informação 

 

De acordo com Laureano F. Gutiérrez Falla, pode-se definir o 

direito de informação como o direito que corresponde a todo acionista de obter dos 

administradores da companhia dados sobre o desenvolvimento dos assuntos 

societários.32 

Compreende-se, então, o direito à informação como o 

instrumento que permite ao acionista o conhecimento dos negócios sociais. Assim, 

após ressaltar que os direitos podem ser divididos em direitos de ordem 

                                                 
30 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: 
Saraiva, 1980. v. 2. p. 221. 
31 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. v. 2. p. 304.  
32 FALLA,  Laureano F. Gutiérrez. Derecho Mercantil – Contrato Societario y Derechos Individuales de 
los accionistas. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1988. p. 241; citado por ANDRADE, Isaac Galdino. O 
Dever de Informar do Acionista e o Direito à Informação nas Sociedades Mercantis. 1998. Dissertação 
(Mestrado em Direito das Relações Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São 
Paulo. 2004. p. 21. 



administrativa e direitos patrimoniais, Fran Martins o classifica como da primeira 

espécie.33 

Mas, deve-se deixar claro que o exercício do direito à 

informação não é ilimitado. Nesse sentido, o mesmo Fran Martins adverte que o 

direito à informação “encontra obstáculos em certas normas que levam em 

consideração mais o interesse da sociedade do que o dos acionistas individuais”34. 

Fixa a lei, por conseguinte, limites de cunho formal, temporal e material, inclusive.  

Observa-se, primeiramente, que há informações que os 

acionistas só têm acesso mediante requerimento próprio, pois não são elas 

prestadas espontaneamente pela companhia, dependendo, muitas vezes, da 

existência de um quórum mínimo para solicitação. Ademais, tampouco pode o 

acionista individual ficar importunando, a todo o momento, a administração da 

sociedade com pedidos de informações que, quase sempre, já são divulgadas 

através dos relatórios e demonstrações financeiras, cuja periodicidade é 

determinada por lei. Por fim, os acionistas também não são livres para definir a 

natureza e extensão das informações que desejam, afirmando Fábio Ulhoa Coelho 

que “mesmo perante os sócios, há uma ‘esfera de reserva’, que compreende dados 

– comerciais, tecnológicos, administrativos e jurídicos – cuja confidencialidade e 

sigilo são do interesse da companhia, cabendo aos administradores zelar pela sua 

não-divulgação”35. 

Defendendo a necessidade desses limites ao direito de 

informação, Ignacio Escuti e Beatriz Mansilla de Mosquera expressam que  

                                                 
33 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 1978. v. 2. 
p. 29-30. 
34 Ibid., p. 30. 
35 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 2. p. 296. 



la información no debe entrar em colisión con los intereses de la 

sociedad, y es asi que la protección de ellos supone un limite a la 

información. El derecho de información debe ser utilizado por el socio 

con buena fe y no puede nunca servir de medio de obstruír o 

prejudicar la actividad social.36 

Tem-se, portanto, que o direito do acionista à informação, 

apesar de essencial, não pode ser exercido de forma abusiva, sendo necessária a 

imposição de limites pela lei para evitar que ele seja usado de modo a obstruir ou 

prejudicar o desenvolvimento da atividade empresarial. 

Anota-se, todavia, que a abrangência desses limites variaram 

ao longo dos tempos. Segundo Garrigues,  

as leis clássicas concediam ao acionista um direito de informação 

muito restrito, para evitar que pelo caminho da livre negociabilidade 

das ações, pudesse um acionista, que obedece às instruções de uma 

entidade concorrente, adquirir ações da outra sociedade que vai 

celebrar sua Assembléia Geral e nesta obter uma informação que 

possa favorecer ilicitamente a concorrência. 37 

Hoje, por outro lado, essa postura restritiva foi afastada, 

cumprindo às sociedades, em especial as de capital aberto, como se verá mais 

adiante, o dever de divulgar informações de modo mais amplo. 

Apresentada as noções básicas relativas ao direito à 

informação e fixados seus limites, cabe, agora, analisar a sua natureza.  

Já se mencionou que o acesso à informação é imprescindível 

para o exercício tanto do direito de fiscalizar, como do direito de voto. Atesta-se, 
                                                 
36 ESCUTI, Ignacio A.; MANSILLA DE MOSQUERA, Beatriz. Derecho de Información del Accionista. 
Revista de Direito Mercantil, ano XXVII, n. 70, abr./jun. 1988. p. 17. 
37 GARRIGUES, Joaquín. Problemas Atuais das Sociedades Anônimas. Tradução, prefácio e notas 
do Prof. Noberto da Costa Caruso McDonald. Porto Alegre: Fabris, 1982. p. 49. 



pois, a natureza instrumental do direito à informação. Nessa linha, dispõe José 

Tavares Guerreiro que “é de natureza instrumental, o direito à informação, porquanto 

serve de meio ao exercício de outros direitos, inerentes à condição de acionista”38. 

Outrossim, o direito à informação serve de ferramenta para que 

o acionista possa exercer um controle eficaz sobre a gestão social, fiscalizando os 

atos dos administradores da companhia; bem como, também funciona de baliza para 

o exercício do direito de voto, haja vista que fornece os elementos necessários à 

tomada de uma decisão.  

Corroborando com esse entendimento, escreve Carvalhosa 

que: 

tendo em vista a tendência de reforço dos poderes dos 

administradores, as informações que devem por estes ser prestadas 

aos acionistas e aos investidores correspondem à necessidade de 

tornar mais eficaz a fiscalização, pela assembléia geral, da condução 

dos negócios sociais. Entende-se, com respeito aos acionistas, que 

as informações financeiras e negociais que a companhia deve 

prestar-lhes constituem pressuposto do direito dos sócios de 

participar da deliberação da assembléia geral, tendo em vista a 

formação de sua vontade consciente. Entende-se mais que, se não 

houve a necessária e correta informação, haverá uma formação 

irregular da vontade social. Em conseqüência, o fundamento do 

regime de informação é o próprio voto do acionista.39 

Esclarece-se, porém, que, diferentemente do direito de 

fiscalização, o direito de voto não é considerado, em nosso País, um direito 

essencial, porquanto a LSA prevê a possibilidade do capital social das companhias 
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brasileiras ser constituído, em até a metade, por ações preferenciais sem direito de 

voto ou com restrição a esse direito (art. 15, § 2o). Logo, ao contrário do direito de 

fiscalização, atribuído a todo os sócios, o direito de voto só compete a determinadas 

espécies de acionistas. No entanto, aos acionistas com direito a voto em assembléia 

geral deve ser assegurado o antecipado conhecimento de informações, como 

condição essencial para sua atuação, pois somente o acionista bem informado tem 

capacidade para votar de forma preparada e consciente. 

Ao se associar o direito de informação ao direito de fiscalização e de voto, verifica-se que 

ele se insere na dinâmica das relações de poder na companhia, caracterizada, em especial, 

pelo conflito de dois grupos: o de controle e o minoritário. Em síntese, o grupo de controle 

é formado pelos acionistas que possuem, em assembléia geral, o maior número de ações 

com direito a voto, detendo o comando da companhia40. Já o dito minoritário, representa o 

grupo alijado do poder, que faz oposição aos controladores. Estabelecidas essas posições, 

forma-se uma tensão entre os dois blocos, cada um tentando fazer prevalecer as suas 

opiniões e interesses. Daí a necessidade de se promover o equilíbrio nas relações entre 

esses dois grupos, visando o funcionamento harmônico da empresa. 

Nesse cenário, o direito à informação, com pressuposto dos 

direitos de fiscalização e de voto, exsurge como um dos mecanismos de proteção 

dos minoritários, porquanto a divulgação de informações a eles interessa, na medida 

em que os acionistas do bloco de controle, por comandarem a empresa, já têm 

                                                 
40 A doutrina costuma apontar quatro modalidades de controle na sociedade anônima: totalitário, 
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exercido por quem tem a titularidade de mais da metade das ações com direito a voto. O minoritário 
corresponde ao controle exercido por quem possui menos da metade das ações com direito a voto, 
sendo isso possível em razão da dispersão das ações e do absenteísmo. Finalmente, no gerencial, 
tendo em vista o imenso grau de dispersão das ações, o controle é atribuído aos próprios 
administradores, na medida em que eles acabam se perpetuando no comando da companhia (Ver 
REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 21ª ed. São Paulo: Saraiva,1998. v. 2. p. 128; 
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 2. p. 277). 



acesso às informações relevantes. Assim, ao exercer o direito de informação, os 

minoritários recebem substrato para fiscalizar a administração da sociedade, bem 

como para melhor exercer o direito de voto em assembléia, evitando possíveis 

abusos por parte do grupo controlador. 

Entretanto, há que se ressaltar, com fundamento em Joaquín 

Garrigues, que essa imagem legal-democrática das sociedades anônimas, onde se 

atribui a todos os sócios mecanismos de participação, não corresponde à realidade: 

o modelo democrático, que se traduzia na concessão de direitos para 

que os exercitem os acionistas, é oposto à realidade social, pela 

simples razão de que os acionistas favorecidos se desinteressam da 

vida da sociedade. É o fenômeno do absentismo, de todos conhecido 

(...). A organização democrática fracassou. As propostas do conselho 

de administração são aprovadas sem debate e por aclamação, que 

dispensa a votação. A minoria [acionistas minoritários] não lê nem o 

balanço e ninguém se interessa pelas contas.41 

Constata-se, pois, o desinteresse do pequeno acionista de 

participar mais ativamente da vida da sociedade, seja não exercendo o direito de 

voto em assembléia, seja não fiscalizando a administração social. Dado a esse 

comportamento de indiferença frente à gestão da companhia, sobretudo por parte 

daqueles acionistas cujo objetivo em participar da sociedade é de natureza 

meramente econômica, Garrigues questiona: “se carecem de interesse, por que se 

lhes concedem direitos, sendo o interesse a base de toda a criação jurídica?”42. 

Por certo a crítica do mestre espanhol é pertinente, mas há que 

se observar, com esteio em Modesto Carvalhosa, que 
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42 Ibid., p. 26. 



o sistema de informação não tem, nas legislações modernas, como 

razão de ser apenas o exercício do direito de voto. Está, com efeito, 

profundamente ligado ao controle da legalidade dos atos dos 

administradores e dos controladores. (...) Esse novo conceito e nova 

função do regime de informações aos acionistas voltado para a 

avaliação das perspectivas da companhia no contexto econômico e, 

conseqüentemente, da gestão do capital nela investido levam em 

conta o absenteísmo dos acionistas, os quais por meio das 

publicações de informação integrais e pormenorizadas poderão 

melhor avaliar a sua participação não apenas no capital da própria 

companhia como no próprio setor onde ela se insere (...). O direito à 

informação não visa apenas ao voto, mas também a suprir o seu 

não-exercício, possibilitando, dessa forma, que os acionistas 

rendeiros e especuladores possam conhecer a real situação da 

companhia.43 

Ademais, a consagração dos direitos essenciais surgiu como 

forma de garantir uma mínima proteção aos sócios44. Assim, a despeito do 

desinteresse dos acionistas em relação à gestão social e da não utilização dos 

instrumentos legais de proteção, não se pode privar esses sócios do potencial uso 

de seus direitos, em especial do direito à informação. 

 

1.3 O duplo aspecto do direito à informação 
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Ignácio A. Escuti e Beatriz Mansilla de Mosquera45 explicam 

que, no campo do direito à informação, há que se distinguir um duplo aspecto em 

relação à atuação da sociedade empresária: de um lado, deve-se levar em conta a 

repercussão das informações prestadas aos integrantes da sociedade comercial; e, 

de outro, a prestação de informações como forma de atender toda a comunidade. 

Acrescentam, ainda, que o primeiro aspecto, por se destinar fundamentalmente aos 

sócios, refere-se ao que se chama de “direito de informação”; já o segundo, em face 

do seu caráter geral, refere-se ao que se denomina “publicidade”. No original: 

acertadamente se ha señalado la inexcusabilidad de distinguir un doble aspecto en materia de notoriedad a ciertos datos del “ser” y del 
actuar de una sociedad: uno que tiene en cuenta sus repercusiones sobre sus integrantes y otro que atiende a sus consecuencias en la 
comunidad toda; el primero apunta fundamentalmente a los socios y se halla dentro de lo que se denomina “derecho de información”; el 
segundo, cuyas consecuencias inciden en las necesidades, de carácter general, del tráfico jurídico, se denomina “publicidad”. 

Especificamente quanto ao chamado “direito de informação”, 

esses mesmos autores esclarecem que há outra divisão a ser feita: deve-se separar 

o direito do sócio de ser informado dos negócios sociais de forma “espontânea”, 

mediante o cumprimento pela sociedade de determinadas obrigações informativas; 

do direito do sócio de ser informado em razão de requerimento por ele apresentado. 

In verbis: 

dentro del restringido campo del derecho de información, se distingue entre lo que es el derecho del socio de ser anoticiado de la marcha 
de los negocios sociales en forma “espontánea”, mediante el cumplimento por parte de la sociedad de determinadas obligaciones 
informativas destinadas esencialmente a la satifacción de sus integrantes, del emergente de um requerimento concreto del socio mediante 
una interpelación.  

Na mesma linha de pensamento, mas indo além em relação à 

divisão supra apresentada, Isaac Galdino Andrade, em estudo sobre o tema46, 
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entende existir uma diferença conceitual entre o direito de informar e o dever de 

informar. 

O autor, tomando por base as sociedades empresárias em 

geral, aduz que grande parte da doutrina confunde esses conceitos porque tanto o 

direto à informação, como o dever de informar se completam na figura do 

administrador da sociedade, responsável por prestar a informação. Mas, para Isaac 

Andrade, há uma diferença entre esses conceitos, afirmando que o dever de 

informar seria um ônus do administrador, enquanto o direito à informação uma 

prerrogativa do sócio. 

Assim, o direito à informação do sócio ou acionista dependeria 

de provocação do interessado; em outros termos, o administrador só estaria 

obrigado a dar informações quando fosse instado pelo sócio interessado. Já quanto 

ao dever de informar, o administrador teria o ônus legal de prestar as informações, 

independentemente de provocação. 

Respeitando-se a posição do autor acima mencionado e 

daqueles que corroborem com seu entendimento, parece, contudo, que não há 

como se diferenciar o direito à informação, do dever de informar. No caso, o direito à 

informação e o dever de informar se implicam mutuamente. Acontece que, numa 

situação, a lei obriga diretamente o administrador, por motivos de ordem pública, a 

prestar determinadas informações; e noutra, quando a informação é fornecida em 

razão de um requerimento, a lei impõe apenas indiretamente tal obrigação ao 

administrador. Mas, é importante frisar que em nenhuma delas o administrador pode 

se escusar de apresentar a informação devida, tendo sempre o “dever de informar”! 



Veja-se que, conforme já tratado, o direito à informação não é 

ilimitado, estabelecendo a lei condições (formais, temporais e materiais) para o 

exercício do direito subjetivo do sócio à informação. Portanto, quando o sócio requer 

uma informação, com o objetivo de fiscalizar a gestão da sociedade ou mesmo com 

o intuito de melhor se orientar para aplicação do seu direito de voto, se as condições 

legais forem atendidas, o administrador não pode se recusar a fornecê-la, sob pena 

de grave violação aos direitos essenciais do acionista. Por outro lado, há certas 

informações que, devido ao seu caráter geral ou à sua relevância, a própria lei 

obriga que o administrador as preste, independentemente de requerimento. 

Via de regra, todo direito corresponde a um dever e vice-versa. 

Assim, o exercício de um direito subjetivo por parte de uma determinada pessoa 

sempre implica o dever de cumprimento por parte de outro sujeito. Logo, quando um 

sócio, exercendo seu direito subjetivo, requer a prestação de uma específica 

informação, ao administrador da sociedade cabe o dever de fornecer a informação 

solicitada. Na outra hipótese, se o administrador não cumpre o dever imposto por lei 

de divulgar determinada informação, ao sócio interessado cabe recorrer, 

administrativa ou judicialmente, para ter o seu direito à informação reconhecido. 

Desse modo, refuta-se, com a devida vênia, por entender-se 

confusa e desnecessária, a distinção de conceitos entre “direito à informação” e 

“dever de informação”, uma vez que eles representam o “verso e o reverso da 

mesma moeda”. Entretanto, não se deve descartar de todo a diferenciação 

apresentada, já que, ao se restringir à divisão antes feita por Escuti e Mosquera, ela 

tem o mérito de demonstrar o duplo aspecto do direito à informação nas sociedades 

empresárias. 



Assim, nas sociedades comerciais, o ato de prestar 

informações, que, como regra, é de incumbência do administrador, pode ser 

separado em dois grupos: um que se refere às informações prestadas aos sócios 

por imposição da lei (impropriamente chamado de “dever de informar”); e outro 

relativo às informações prestadas em face de um requerimento do sócio 

(impropriamente chamado de “direito à informação”).  

Modesto Carvalhosa, compreende esse duplo aspecto do 

direito à informação afirmando que 

a informação constitui um direito essencial do acionista de natureza 

passiva, em regra, na medida em que a iniciativa do fornecimento 

dos dados exatos sobre a situação financeira e negocial da 

companhia cabe aos administradores e é manifestada nos 

documentos da administração e naqueles referentes à emissão de 

valores mobiliários e de oferta pública de ações. No entanto, quando 

tais informações ou sua complementação dependem da iniciativa dos 

acionistas, tais como sua remessa postal ou o pedido de informação 

em assembléia geral (art. 157) [Lei n. 6.404/76], trata-se de um 

direito de natureza ativa.47 

Constata-se, portanto, que em vez de diferenciar o direito de 

informação do dever de informação, o autor prefere distinguir o direito à informação 

a partir da iniciativa do seu exercício, dividindo-o num duplo regime: o ativo e o 

passivo. Nesse sentido, dispõe: 

temos, assim, que o direito de fiscalizar, consubstanciado no regime 

de informações, será individualmente exercido na sua forma passiva 

e ativa. (...) Essas duas modalidades de fiscalização da atividade 

social, por meio do regime de informações, constituem manifestação 
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de um mesmo direito, que pertence à categoria dos essenciais, 

consubstanciado, de um lado, na obrigação da companhia de prestar 

informações e, de outro, no direito dos acionistas de exigirem 

informações.48 

Além do mais, é necessário destacar que esse duplo aspecto 

do direito à informação influi na extensão do acesso à informação prestada, isto é: 

quando a lei imputa diretamente ao administrador o dever de divulgar determinadas 

informações (direito passivo à informação), todos os sócios terão amplo acesso às 

informações divulgadas; já quando o fornecimento da informação deriva do 

requerimento de um sócio específico (direito ativo à informação), a prestação da 

informação, em regra, se restringirá a este sócio. 

Em resumo, o direito à informação pode ser tratado por dois 

prismas: de um lado, representa a obrigação, imposta diretamente pela lei, da 

sociedade empresária prestar informações a todos os sócios, em razão da 

generalidade ou relevância da matéria; e do outro, reflete a obrigação da sociedade 

fornecer informações de forma individualizada ao sócio interessado que fez um 

requerimento específico.  

 

1.4 O direito à informação nas sociedades anônimas de 

capital aberto 

 

Apresentada a noção do duplo aspecto do direito à informação nas sociedades empresárias 
em geral, quando se afirmou que o direito/dever de informação pode se dar tanto em razão 
de um requerimento do sócio, como em face da direta imposição da lei, torna-se 
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necessário, no momento, observar que essa divisão não se adeqüa perfeitamente às 
sociedades anônimas de capital aberto. 

Como se sabe, as companhias de capital aberto são aquelas 

cujos valores mobiliários são admitidos à negociação no mercado de capitais (bolsas 

de valores e mercado de balcão). Visam, por conseguinte, através da oferta pública 

de suas ações e títulos, captar poupança de um grande número de investidores. 

Assim sendo, por envolver apelo, por mínimo que seja, à 

poupança pública, o Estado deve regular o seu funcionamento, buscando proteger a 

economia popular e garantir o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários e 

da economia como um todo. Com efeito, Lamy Filho e Bulhões Pedreira realçam que 

a companhia aberta, 

além das relações (internas) com os investidores do mercado que 

são seus acionistas, mantém – pelo fato de participar do mercado 

como emissora de valores mobiliários negociados mediante oferta 

pública – relações com todos os investidores do mercado – inclusive 

os que não são titulares de valores de sua emissão, mas apenas 

adquirentes em potencial desses valores.49 

Percebe-se, então, que é de interesse público disciplinar a 

atuação das sociedades anônimas de capital aberto, uma vez que seu 

funcionamento diz respeito não só a seus acionistas, mas a todo o mercado. Assim, 

entende-se que a fiscalização da administração das companhias abertas é direito de 

todos os participantes do mercado de capitais, inclusive dos potenciais investidores. 

Nesse contexto, Joaquim Garrigues assevera que 
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a este direito subjetivo do acionista [direito de informação], ao qual 

corresponde o dever da sociedade de facilitar as informações, 

aparece hoje um dever mais amplo, um dever de informação ao 

público, precisamente a cargo daquelas sociedades que apelam à 

poupança popular, levando suas ações à bolsa. Em tal caso, a 

marcha dos negócios da sociedade não interessa somente aos 

acionistas, mas interessa também ao público em geral, a todos os 

cidadãos que podem, talvez, querer ser acionistas adquirindo ações 

da sociedade em questão, e que, portanto, têm direito de ser 

informado do que ocorre no seio da sociedade. O direito individual 

converteu-se em direito público.50 

Verifica-se, por conseguinte, que nas sociedades anônimas de 

capital aberto o direito à informação extrapola não só o âmbito privado de cada 

acionista, como também o âmbito coletivo, representado por todos os sócios em 

conjunto, passando a ser de interesse geral do mercado. Desse modo, pode-se 

concluir que nas companhias abertas o direito à informação tem natureza difusa.  

Os direitos difusos são precisamente aqueles que pertencem a 

um número indeterminado de pessoas, ou pelo menos indeterminável, 

caracterizando-se, ainda, pela indivisibilidade do objeto, na medida em que a 

satisfação do interesse aproveita-se a todos, bem como o seu descumprimento a 

todos prejudica.51 

Essa idéia de direito difuso se encaixa à constatação de que o direito à informação nas 
sociedades anônimas de capital aberto pertence a todos os participantes do mercado, 
independentemente de serem ou não acionistas, destinando-se, portanto, a um número 
indeterminado ou indeterminável de pessoas – o mercado; sendo o seu objeto – a 
informação – indivisível. 
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Nesse sentido, Isaac de Andrade dispõe que “estamos vivendo 

um período em que o Direito à Informação, na sociedade anônima aberta, caminha 

rapidamente para a total abertura, vale dizer, tornar-se-á, a curto prazo, tão difuso, 

que a figura do não-acionista confundir-se-á com a do acionista, propriamente 

dito”52. 

Seguindo o mesmo entendimento, Carvalhosa afirma que, 

dentro desse ponto de vista, as informações não amparam somente 

o acionista atual, mas também o potencial, que poderá surgir dentre 

os investidores do mercado. Visa, ainda, o moderno sistema de 

informações à tutela de terceiros, dos credores, de toda a 

comunidade de negócios, notadamente a relacionada com o 

mercado financeiro e de capitais. Em conseqüência, o regime de 

informações tem, hoje em dia, como fundamento a tutela dos 

interesses gerais da própria coletividade, reforçando, assim, o caráter 

institucional das sociedades anônimas.53 

Assim, nas companhias de capital aberto, o alcance da 

divulgação de informações é bem mais amplo do que nos outros tipos societários, 

sendo as informações prestadas a todo o mercado. Observa-se que, em muitas 

situações, mesmo quando os administradores prestam informação em resposta a 

requerimento feito por acionista em assembléia geral, essa informação não será 

reservada à coletividade dos acionistas, devendo ser divulgada a todo o público. 

Identifica-se, por conseguinte, o direito de informação nas sociedades de capital 

aberto com a idéia de “publicidade”, mencionada por Escuti e Mosquera54, visto que 
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a divulgação de informações, nesse caso, por recorrer à captação da poupança 

pública, deve ser feita em benefício de toda a comunidade e não apenas dos sócios. 

Já nas demais sociedades empresárias, incluindo as 

companhias de capital fechado, o direito de informação possui um caráter restrito, 

uma vez que se processa no âmbito da própria sociedade comercial, não 

alcançando, em regra, a comunidade. Quando muito, face à generalidade e 

relevância da informação, a lei obriga os administradores a fornecer informações, 

independentemente de requerimento, a todos os sócios; mas, o acesso às 

informações fornecidas fica restrito a eles, não havendo necessidade de ampla 

divulgação ao público. 

Ademais, estabelecido que, nas sociedades abertas, a 

informação é um direito difuso, destinado a todo o mercado, foi necessário, como 

forma de promover e garantir o livre acesso das informações pelo público em geral, 

ampliar as hipóteses em que a prestação de informação é imposta diretamente pela 

lei. Veja-se que, assegurado o direito de informação ao mercado, seria impraticável 

que a divulgação de informação ficasse na dependência de um requerimento de um 

agente específico, segundo seu interesse individual. Assim, restaram reduzidas as 

hipóteses que exigem o requerimento do acionista como condição para a prestação 

da informação. 

Isto posto, verifica-se que no geral, a lei regula o direito de 

informação, obrigando diretamente os administradores das companhias abertas a 

divulgarem periodicamente ao mercado relatórios, balanços e demonstrações 

financeiras da empresa, bem como a prestar qualquer outra informação reputada de 

caráter relevante. 



Por tudo isso, sustentam Escuti e Mosquera que 

del derecho de información del accionista se está pasando al “deber” 

de información de lá sociedad y de la consideración del interés del 

accionista actual como casi único fundamento de todas las políticas 

legislativas, a la contemplación de los intereses de aquéllos, de los 

accionistas potenciales, del público en general y del Estado. 55 

Vê-se, então, que ao se prever o amplo dever dos 

administradores de divulgar informações relevantes (sistema de disclosure), o duplo 

aspecto do direito à informação não aparece de forma bem definida nas sociedades 

anônimas de capital aberto, prevalecendo, na linguagem de Carvalhosa, o direito 

passivo à informação nesse tipo societário. Mais que isso, o dever de divulgar 

informações nas companhias abertas assume uma natureza de publicidade, sendo 

destinada a todo o mercado e não apenas aos acionistas. 

 

                                                 
55 ESCUTI, Ignacio A.; MANSILLA DE MOSQUERA, Beatriz. Derecho de Información del Accionista. 
Revista de Direito Mercantil, ano XXVII, n. 70, abr./jun. 1988. p. 17. 



 

 

 

 

 

2 Direito do mercado à informação: o sistema de 

disclosure  

 

2.1 A regulação do mercado de capitais: razões e objetivos 

 

A noção de regulação do mercado de capitais só surgiu no 

século passado, na década de trinta, período da efetiva transição do Estado Liberal 

para o denominado Estado Intervencionista. 

Em linhas gerais, a teoria liberal56 defende um amplo respeito 

às liberdades individuais, representado na máxima laisser fair, laisser passer: De 

acordo com Adam Smith, sendo o interesse individual determinante da livre 

iniciativa, a satisfação dos interesses pessoais importa em benefício de toda a 

sociedade. Assim, o Estado não deve intervir nos negócios privados, sendo as 

relações econômicas reguladas e equilibradas pela “mão invisível do mercado”, 

                                                 
56 A obra clássica que serve de fundamento para a teoria liberal é o livro de Adam Smith “An Inquiry 
into the Nature Causes of the Wealth of Nations”. 



segundo a “lei da oferta e da procura”. Por conseguinte, no Estado Liberal o 

“mercado” passa de elemento periférico do sistema econômico a elemento 

estrutural, uma vez que a determinação da política econômica flui à sua feição, 

porquanto somente por ele é estabelecida. 

O mercado não conseguiu, entretanto, de per se, através dessa 

política de não intervenção estatal, evitar uma série de problemas, sobretudo de 

ordem social, que levaram à transformação do Estado Liberal em Intervencionista. 

Conforme aduz Scaff: “os aspectos econômicos são estruturalmente dominantes 

sobre os aspectos políticos. (...) o poder econômico domina os aspectos políticos e 

através de normas jurídicas dirige o Estado para que atue da maneira que mais 

interessar àqueles: intervindo ou não intervindo” 57.  

Desse modo, a opressão de uma classe social por outra, o 

surgimento de monopólios e as crises cíclicas de estocagem e desemprego, 

serviram, dentre outros motivos58, de justificativa para a atuação do Estado como 

agente organizador da atividade produtiva, tornando-o responsável pelo 

desenvolvimento econômico. O Estado passou, então, de simples mantenedor da 

ordem, da paz e da segurança a órgão regulador e motor da economia. 

O modelo intervencionista, cujo principal teórico foi John 

Maynard Keynes59, desenvolveu-se, portanto, após o período da mais grave crise do 

capitalismo surgida até então – os anos vinte, pós Primeira Guerra Mundial, que teve 

                                                 
57 SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade do Estado Intervencionista. São Paulo: Saraiva, 1990. 
p. 38. 
58 Ver NUSDEO, Fabio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 2a ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. 
59 Na clássica obra “Teoria Geral do Emprego, do Dinheiro e do Juro” , Keynes “teoriza sobre o papel 
da demanda como sustentadora do nível da atividade econômica, reintroduz o Estado dentro da 
Economia” (LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 13). 



como ápice o crack da Bolsa de Nova York em 1929. Nesse cenário de declínio da 

política liberal, o New Deal, plano de recuperação da economia americana 

encampado pelo Presidente Franklin Delano Roosevelt, representou a primeira 

experiência de intervenção do Estado capitalista no domínio econômico desde a 

Revolução Francesa.  

De acordo com Hélio Castro e Nelson Eizirik60, no período de 

reformas do New Deal, havia nos EUA duas linhas de pensamento quanto à forma 

de intervenção a ser empreendida pelo governo no mercado: a primeira, apontava 

uma concepção cooperativa em que Estado e mercado deveriam colaborar 

mutuamente para a realização de objetivos econômicos previamente acordados; já a 

segunda, preconizava a supervisão das empresas privadas pelo Governo, ao invés 

da colaboração. Debatia-se, em suma, a necessidade de uma participação direta do 

Estado na economia ou a suficiência de uma intervenção indireta, consubstanciada 

na regulação do mercado. 

Prevaleceu, à época, a segunda corrente indicada, porquanto a 

política intervencionista, efetivada através do New Deal, visava a reestruturar a 

economia, sem ferir, contudo, os postulados liberais, tão caros ao povo americano61; 

ou seja, ao Estado cabia intervir no domínio econômico com o intuito de mitigar os 

conflitos do Estado Liberal “através da atenuação de suas características”62. 

Compreendeu-se que a “intervenção na economia revelava-se como maneira de 

                                                 
60 CASTRO, Hélio Oliveira Portocarrero; e EIZIRIK, Nelson Laks. Regulação e Controle do Mercado 
de Capitais (O Papel da SEC na Experiência Norte-Americana). Rio de Janeiro: IBMEC, 1974. p. 15-
16. 
61 Deve-se lembrar que os Estados Unidos foram fundados tendo por premissas as disposições da 
doutrina liberal consistentes, sobretudo, nos direitos de igualdade e liberdade. 
62 SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidade do Estado Intervencionista. São Paulo: Saraiva, 1990. 
p. 38. 



corrigir os possíveis erros do mercado – nunca suprimir e substituir as forças que 

nele atuam”63. Nesse sentido,  

como que para valorizar o papel da sociedade civil e como se a sua 

existência dependesse das restrições que se faça ao Estado, a obra 

legislativa do New Deal trouxe sempre a ressalva de que não se 

tratava de uma restrição, mas de uma coordenação da sociedade 

civil, em tempo de crise conjuntural. Roosevelt, em seu livro Looking 

Forward adverte: “Não defendo o controle de classe, mas um 

autêntico concerto de interesses”.64 

Assim, saindo vencedora a tese da regulação, o Estado Americano interveio no domínio 
econômico com o objetivo de atenuar os conflitos da antiga política liberal, buscando 
corrigir as distorções do liberalismo para preservar a instituição básica do sistema 
capitalista - o mercado.65 

Por conseguinte, o programa do New Deal efetivou-se num conjunto de legislações 
interventivas que criaram uma série de medidas com fito à recuperação da economia 
americana, dentre as quais se destacam: a Lei Bancária de Emergência (Emergency 

Banking Act), a Lei Nacional de Recuperação Industrial (National Industrial Recovery 

Act), Lei de Ajuste Agricultural (Agricultural Adjustment Act) e a Lei dos Valores 
Mobiliários (Securities Act). 

Nesse diapasão, cabe repisar que a decisão de regular determinado mercado é 
substancialmente política, estando diretamente relacionada com os interesses dos 
detentores do poder econômico e com o modelo de economia adotado pelo país. Com 
efeito, o Estado pode, segundo Eizirik,  

alternativamente substituir-se por inteiro às forças do mercado, ou então 

deixar o mercado livre de quaisquer controles. Ao regular determinado 

mercado, porém, o Estado implicita duas decisões básicas: a) não eliminar as 

forças do mercado, por considerar ser sua sobrevivência de “interesse 

público”; e b) estabelecer, por outro lado, limitações aos participantes no 

                                                 
63 CASTRO, Hélio Oliveira Portocarrero; e EIZIRIK, Nelson Laks. Regulação e Controle do Mercado 
de Capitais (O Papel da SEC na Experiência Norte-Americana). Rio de Janeiro: IBMEC, 1974. p. 16. 
64 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 14-15. 
65 Ressalta-se que “a regulação da economia é um fenômeno multifacetário, dotado de grande 
heterogeneidade, não apenas ao longo da história, mas também dentro dos Estados singularmente 
considerados, que empregam distintas estratégias regulatórias em função das necessidades 
concretamente verificadas na sociedade e na economia” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Conceito 
Jurídico de Regulação da Economia. Revista de Direito Mercantil, ano XL, n. 122, abr./jun. 2001. p. 
40). 



mercado, reconhecendo a existência de imperfeições e dispondo-se a 

eliminá-las ou pelo menos reduzi-las.66 

Isto posto, quanto ao processo regulatório, costuma-se associá-lo às falhas do mercado, 
devendo o Estado corrigir as imperfeições com vistas a torná-lo mais eficiente, atendendo-
se, por conseqüência, de forma mais geral, ao interesse público, e, de forma mais 
específica, à vontade dos grupos exclusivamente interessados em maximizar seus ganhos.67 

                                                 
66 EIZIRIK, Nelson Laks. Questões de Direito Societário e Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: 
Forense, 1987. p. 124. 
67 É oportuno fazer um aparte para apresentar, em linhas gerais, as diferentes teorias da regulação 
que procuram efetuar uma análise genérica (que transita por uma vastidão de conceitos de ordem 
econômica, política, jurídica, filosófica e sociológica) dos motivos que levam o Estado Capitalista a 
regular certos mercados. Para tanto, fez-se um resumo-fichado do texto de Nelson Eizirik (Idem. O 
Papel do Estado na Regulação do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977. p. 31-52), o 
qual remetemos à leitura para maior aprofundamento: “Devemos notar, antes de mais nada, que as 
legislações por meio das quais se estabelecem os modelos regulatórios são elaboradas tendo em 
vista os interesses da política econômica em um Estado determinado, em um dado momento. (...) A 
teoria econômica estabelece certos princípios, visando a maior eficiência no funcionamento dos 
mercados. Uma vez que a regulação desses mercados tem como finalidade principal a maximização 
de sua eficiência, faz sentido falarmos em regulação, em termos gerais. (...) Podemos reconhecer a 
existência de dois grupos de teorias da regulação: a) teoria do interesse público; e b) a teoria da 
captura. (...) É importante notar que a teoria do interesse público não está devidamente articulada, 
sendo mais assumida do que propriamente desenvolvida enquanto teoria. (...) Em termos amplos, a 
teoria do interesse público apresenta a regulação dos mercados como uma resposta à demanda por 
parte do público de correção de práticas ineficientes ou pouco eqüitativas, ocorridas em determinado 
mercado. Para a teoria da captura, entretanto, a regulação não passa de uma resposta às demandas 
de grupos de interesse lutando entre si, para maximizar os interesses de seus membros. (...) A teoria 
do interesse público parte de duas premissas básicas: 1) os mercados são frágeis, capazes portanto 
de operarem ineficientemente, ou de forma pouco eqüitativa, caso se encontrem sem qualquer 
intervenção governamental; 2) a regulação governamental ocorre virtualmente sem custos. (...) Parte 
assim, de uma noção de que o Estado regula de boa-fé, por princípio, buscando apenas eliminar 
distorções e imperfeições nos mercados. Em sua primeira versão, esta ignora os problemas 
referentes à aplicação das normas. (...) Uma vez reformulada, a teoria do interesse público aceita o 
fato de muitas imperfeições do mercado não serem removidas pela regulação, o que se deve 
sobretudo a falhas na legislação e na implementação da legislação, passíveis de serem corrigidas 
sem custos significativos. Assim,, sustenta-se que as agências reguladoras são criadas com 
propósitos salutares mas, mal administradas ou pouco independentes, fazem com que os objetivos 
socialmente desejáveis da regulação não sejam alcançados. (...) Posner, que defende a teoria da 
captura na versão elaborada pelos economistas, apresenta dois importantes motivos que tornam 
insatisfatória a reformulação da teoria do interesse público, tal como vista acima: a) muitos resultados, 
socialmente não desejáveis, da regulação são freqüentemente desejados por grupos influentes na 
elaboração da legislação (...); e b) não existe muita evidência de que as agências reguladoras sejam 
realmente mal administradas. (...) A teoria da captura, conforme dissemos anteriormente, sustenta ser 
a regulação basicamente uma resposta às demandas de grupos de interesse organizados, atuando 
para maximizar os interesses de seus membros. (...) Esta noção tem como suporte subjacente a 
teoria do pluralismo. (...) A versão econômica da teoria da captura, a chamada teoria econômica da 
regulação foi proposta originalmente por Stigler. Conforme Posner, à primeira vista esta teoria 
pareceria apenas uma versão refinada da teoria da captura elaborada pelos cientistas políticos, uma 
vez que ela aceita o fato de a regulação servir aos interesses privados dos grupos politicamente mais 
ativos. No entanto, admite a possibilidade de captura por outros grupos além dos próprios regulados, 
bem como substitui a metáfora captura pela terminologia de oferta e demanda. (...) Ainda conforme 
Posner, a teoria econômica da regulação é baseada em dois pontos básicos: a) como o poder 
coercitivo do governo pode ser utilizado para conferir valiosos benefícios a grupos ou indivíduos 
determinados, a regulação de certos mercados, expressão de tal poder na esfera econômica, pode 
ser vista como um produto, cuja alocação é governada pelas leis da oferta e da procura. Assim, 
algum grupo obterá regulação favorável, ou manterá sem qualquer regulação o mercado em que 
opera, na medida em que estiver disposto a pagar por isto (...); e b) a teoria dos cartéis pode ser de 



Adotando uma linguagem mais econômica, Rachel Sztajn aduz que 

mercados padecem de defeitos, as denominadas falhas de mercado. Condutas 

ou estruturas de organizações econômicas levam a falhas de mercado que 

precisam ser corrigidas para aproximá-las, no que concerne à produção de 

efeitos, do modelo econômico do mercado de concorrência perfeita. (...) 

Porém, na realidade, mercados de concorrência perfeita são poucos, 

abundando aqueles em que há falhas estruturais ou comportamentais, falhas 

essas que produzem custo de transação, por isso é preciso corrigi-las e um 

dos mecanismos a que se pode recorrer é a regulamentação.68  

Mencionada autora conceitua, então, genericamente, regulação como “o conjunto de 
normas visando determinado efeito ou, em sentido muito amplo, o conjunto de 
mecanismos de controle social”69. Delimitando esse conceito à intervenção do Estado no 
domínio econômico, Eizirik entende a regulação como a “atuação predominantemente 
estatal (...), no sentido de elaborar normas e fiscalizar seu cumprimento, num contexto de 
um mercado determinado, limitando a atuação de seus participantes”70. 

Em relação a este último conceito, pode-se depreender, através da afirmação 
“predominantemente estatal”, que a regulação não é necessariamente exercida pelo Estado. 
Tem-se, pois, que há duas espécies de regulação: a hetero-regulação, imposta diretamente 
pelo Estado ou por agências públicas criadas para tal fim; e a auto-regulação, realizada 
pelos próprios integrantes do grupo a ser regulado. 

Apresentada as formas de regulação, resta certo que, independentemente do modelo 
aplicado (hetero ou auto-regulação), ambas visam a promover um mercado eficiente, que, 
em termos econômicos, significa fazer com que os escassos recursos aplicados sejam 
alocados de modo a obter o máximo de retorno (eficiência alocacional), através de um 
processo que se dê a custo mais baixo (eficiência operacional). 

Desse modo, quanto ao mercado de capitais, em particular, o objetivo da regulação não 
poderia ser outro senão a busca da eficiência. Com a quebra da Bolsa de Nova York em 
1929 e o conseqüente colapso financeiro que assolou a economia do mundo, 

                                                                                                                                                         
grande auxílio na localização das curvas de oferta e demanda, esclarecendo tanto o lado dos custos 
como dos benefícios. Segundo ela, o valor da cartelização será maior na medida em que for menos 
elástica a demanda pelo produto de determinada indústria e mais cara ou demorada a entrada de 
novas empresas nesta indústria. (...) a teoria econômica da regulação identifica a regulação como 
uma espécie de cartelização, embora a teoria dos cartéis não seja a teoria da regulação propriamente 
dita. (...) A teoria da captura em qualquer de suas versões, tem o mérito de examinar os interesses 
privados envolvidos no processo de elaboração legislativa. (...) O grande problema desta teoria, 
notadamente ao nível da teoria econômica da regulação, é o de negar, em última análise, qualquer 
validade à regulação dos mercados. A única forma de regulação necessária, uma vez estabelecidos 
os direitos de propriedade, seria a legislação antitruste. (...) Pelo que expressamos acima, torna-se 
problemática a aceitação completa quer da teoria do interesse público, quer da teoria da captura 
como capazes de explicarem satisfatoriamente as razões da regulação de determinados mercados”. 
Por tudo isso, preferiu-se seguir o meio termo, justificando a regulação do mercado pelo Estado tanto 
por motivos de interesse público, como em razão de interesses setoriais dos grupos regulados. 
68 SZTAJN, Rachel. Regulação e o Mercado de Valores Mobiliários. Revista de Direito Mercantil, ano 
XLIII, n. 135, jul./set. 2004. p. 137 
69 Ibid., p. 137 
70 EIZIRIK, Nelson Laks. O Papel do Estado na Regulação do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: 
IBMEC, 1977. p. 31. 



principalmente a norte-americana (envolta na chamada “Grande Depressão”), os 
investidores perderam a confiança no mercado de capitais, dele se afastando. Assim, as 
companhias, mesmo aquelas que se mostravam como uma boa alternativa de investimento, 
não conseguiam atrair recursos, afetando não só o desenvolvimento da atividade 
empresarial em si, mas também o próprio crescimento da economia como um todo. 

Diante de tal situação, o mercado de capitais precisava ser regulado com fim de 
restabelecer a confiança dos aplicadores de recursos, sendo-lhes garantido proteção, 
segurança e liquidez. Uma vez protegidos, reduzidos os riscos das operações e sendo 
assegurado um bom retorno ao capital aplicado, os investidores retornariam ao mercado 
acionário, possibilitando a recuperação da economia, especialmente da economia 
americana, porquanto extremamente dependente do mercado de capitais.71 

Com efeito, Raphael Velly de Castro aduz que “a experiência americana serve mais do que 
qualquer outra para evidenciar que o principal valor a ser perseguido em termos de 
mercado de capitais é a credibilidade do e no sistema”72. 

No que diz respeito aos objetivos específicos da regulação do mercado de capitais, James 
Lorie73 destaca: 

1) Eficiência na determinação do valor dos títulos negociados; 

2) Diminuição dos custos de transação; 

3) Equidade nas relações do investidor com o agente financeiro; 

4) Confiança do público no mercado; 

5) Política fiscal que incentive o mercado de capitais; 

6) Evitar a concentração do poder econômico capaz de causar 

imperfeições de mercado. 

Identificados esses objetivos, a sua implementação se dará, consoante relata Eizirik, 
“mediante normas jurídicas que, por materializarem, determinada intervenção do Estado no 
domínio econômico, podem ser consideradas normas de Direito Econômico”74.75  

Foi nesse contexto, e ciente de que as relações entre Estado e mercado precisavam ser 
reformuladas, que o Congresso Americano, em atendimento ao programa de recuperação 

                                                 
71 Ver HÄUSER, Karl. O Papel do Mercado de Capitais em uma Economia de Mercado. Revista 
Brasileira de Mercado de Capitais, Rio de Janeiro,  v. 1, n. 3, set./dez. 1975.  
72 CASTRO, Raphael Velly de. O Mercado de Capitais como Imperativo Desenvolvimentista. Revista 
de Direito Mercantil, ano XLI, n. 126, abr./jun. 2002. p. 45. 
73 LORIE, James H. Public Policy for American Capital Markets. Whasington, Dep. of the Treasure, 
1974, citado por CASTRO, Hélio Oliveira Portocarrero; e EIZIRIK, Nelson Laks. Regulação e Controle 
do Mercado de Capitais (O Papel da SEC na Experiência Norte-Americana). Rio de Janeiro: IBMEC, 
1974. p. 77-78. 
74 EIZIRIK, Nelson Laks. As Lições do “Caso Vale”. Revista Brasileira do Mercado de Capitais, Rio de 
Janeiro,  v. 6, n. 16, jan./abr. 1980. p. 14. 
75 A esse respeito ver GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 
(Interpretação e Crítica). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 50-69. 



proposta pelo Presidente Roosevelt, editou, em 1933, a Securities Act (Lei de Valores 
Mobiliários), com o preciso propósito de superar a crise gerada pela quebra da Bolsa de 
Nova York e de impedir a repetição de tal evento.  

Essa lei representa a primeira norma que regula de forma ampla o mercado de capitais76, 
introduzindo o princípio do full and fair disclosure (revelação completa e honesta de 
informações) como forma de controle do referido mercado. 

 

2.2 A regulação do mercado de capitais e o sistema de full and fair disclosure 

 

Ao regular o mercado de capitais através da Securities Act o legislador americano optou 
por dar ênfase à regulação via sistema de full and fair disclosure; isto é, priorizou a política 
de ampla divulgação de informações como forma de assegurar a eficiência do mercado. 

Paes de Barros Leães reporta: 

quando, nos primeiros anos 30, o Congresso examinava a legislação sobre 

securities, viu-se perante um conflito de filosofias. De um lado, os que 

defendiam uma mera lei contra fraudes, tomando-se como paradigma a New 

York’s Martin Act, de 1921, de exclusivo cunho repressivo; de outro lado, os 

que postulavam por uma atuação preventiva, suasória e de vigilância da 

Administração Pública, além das formas de atuação repressiva. Outros, 

ainda, reclamavam uma disclosure law do gênero da English Companies Act, 

de 1929, que ficaria a meio caminho das orientações acima citadas.77 

Debatia-se, então, de modo geral, a preferência por uma filosofia mais rígida, apoiada em 
mecanismos de controles substantivos do Estado, segundo as “leis de céu azul” (blue sky 

laws) estaduais; ou a adoção de uma filosofia mais inofensiva, consubstanciada na simples 
divulgação de informações, de acordo com o modelo inglês. 

As leis estaduais americanas reguladoras do mercado de capitais se desenvolveram na 
segunda década do século XX, diante da ausência de uma legislação federal sobre o tema, 
com fito de combater as fraudes praticadas por agentes inescrupulosos para quem nem o 
céu azul era limite, daí o nome blue sky laws. Essas leis, na sua quase totalidade, eram 
baseadas num amplo controle do mercado, regulando não só o registro dos agentes e dos 
valores mobiliários, como também prevendo o controle substantivo por meio de órgãos do 

                                                 
76 Diz-se ampla porque antes das leis mobiliárias americanas da década de 30, do século passado, já 
existiam normas que regulavam, ainda que pontualmente, o mercado de capitais. Na Inglaterra, por 
exemplo, podemos citar: a Companies Act, de 1844; a Director’s Liability Act, de 1890; e a English 
Companies Act, de 1929. No próprio Estados Unidos, também existiam leis reguladoras do mercado 
de capitais, só que de âmbito estaduais. Lembre-se que nesse país a legislação societária e a 
comercial em geral são de competência estadual e até 1933 não existia uma legislação federal de 
valores mobiliários; assim, na ausência de uma lei de cunho nacional, os estados eram competentes 
para disciplinar o mercado de capitais. Como exemplo dessas leis estaduais, tem-se as denominadas 
blue sky laws, assim intituladas porque visavam a proteger os investidores contra fraudes aplicadas 
por agentes inescrupulosos que eram capazes de até mesmo “vender terrenos no céu azul”.  
77 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 90. 



estado78. Dada a essa forte interferência dos estados federados no plano econômico, essas 
legislações tiveram sua constitucionalidade questionada, tendo a Suprema Corte decidido, 
em 1917, pela validade das “leis de céu azul” como exercício natural do poder de polícia 
estadual. Contudo, a Suprema Corte impôs limites à aplicação dessas leis, fixando sua 
abrangência às fronteiras de seus estados e determinando que elas não incidiriam sobre as 
operações realizadas por meio do correio e de outros instrumentos de comércio 
interestadual, cuja competência era de natureza federal. 

A primeira blue sky law foi editada no Kansas em 1911, tendo a elaboração dessas “leis de 
céu azul” se proliferado nos demais estados norte-americanos de tal modo que, em 1933, 
ano da edição da Securities Act, somente os estados de Nevada e Deleware não tinham uma 
legislação semelhante79. Entretanto, conforme aduz Leães “evidenciava-se a inadequação 
de uma legislação estadual a disciplinar um segmento da economia que mais e mais 
adquiria dimensões nacionais”80. Segundo esse autor, um estudo desenvolvido pelo 
Departamento do Comércio, a pedido do Congresso, concluiu que as blue sky laws, uma 
vez limitadas às fronteiras dos estados, estavam sendo burladas por uma simples conduta 
“de organizar os negócios em um Estado, estabelecendo base em um outro qualquer, do 
qual, por meio de telefone, telégrafo ou correio, operar-se-ia com investidores em outros 
Estados”81. 

Compreendida a necessidade de uma regulação federal sobre o mercado de capitais, cabia 
ao Congresso definir o modo e grau dessa regulação escolhendo qual a filosofia a ser 
adotada. Prevaleceu, como se sabe, o sistema de disclosure. 

O sistema de disclosure, consoante aponta Louis Loss82, é de origem inglesa, tendo sido 
originalmente previsto na Lei das Sociedades (Companies Act), de 1844. Esta lei 
introduziu o princípio de proporcionar informações mínimas, de forma obrigatória, por 
meio da emissão de um prospecto, pela companhia que oferecia valores mobiliários ao 
público. Em 1929, com a edição de uma nova lei de sociedades na Inglaterra (English 

Company Act), o sistema de disclosure foi ratificado como medida de controle de fraudes.  

Nos EUA, o sistema de disclosure encontrou em Louis D. Brandies, juiz da Suprema Corte 
Americana, seu maior defensor. No seu livro, Other People’s Money

83, publicado em 1914, 
ele recomenda, de forma incisiva, a publicidade como remédio contra os problemas sociais 
e econômicos em geral. No mesmo livro, para ressaltar a utilidade da divulgação de 
informações, Brandies usa a metáfora: “A luz do sol é o melhor dos desinfetantes; a luz 
elétrica, o policial mais eficiente”, acrescentando que a lei não deveria impedir a realização 
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83 Citado por Loss, Ibid., p. 77-78. 



de maus negócios pelos investidores, mas sim proporcionar ao público a possibilidade de, 
mediante o acesso às informações, tomar as decisões de investimento que julgar melhores, 
seguindo seus próprios interesses84. O posicionamento de Brandies a favor do controle do 
mercado por meio do sistema de disclosure influiu de modo significativo na adoção desse 
sistema pela lei mobiliária americana, sendo ele considerado por Loss85 o “pai” dessa 
legislação. 

Além do mais, a regulação do mercado mediante o sistema de full disclosure encontrou 
apoio no espírito liberal da cultura americana, caracterizado pela defesa de uma mínima 
intervenção do Estado na economia. Segundo Leães, “à Administração não caberia intervir 
no mercado, suprimindo e substituindo as forças que nele atuam, mas simplesmente 
supervisionar a informação necessária, cabendo aos agentes atuar livremente no 
mercado”86. A adoção da filosofia de disclosure constituía, dessa maneira, uma intervenção 
indireta na economia, estando em conformidade com a mensagem que o Presidente 
Roosevelt enviou ao Congresso, acompanhando os projetos de lei, no sentido de que a ação 
governamental deveria se dar “com a menor interferência possível do mercado honesto”87. 

Outrossim, a Securities Act, de 1933, previu o sistema de disclosure ao obrigar a 
divulgação de informações relevantes de modo amplo e verdadeiro (full and fair 

disclosure) na emissão de valores mobiliários oferecidos ao público através de correio ou 
qualquer instrumento de comércio interestadual ou internacional, exigindo o registro dos 
títulos e a entrega do prospecto aos compradores. Concentrava, pois, o processo de 
fornecimento de informações nas emissões primárias (lançamentos) de títulos. 

Em 1934, complementando a Securities Act, foi promulgada a Securities Exchange Act 
(Lei de Bolsas e Valores Mobiliários). Essa lei, ao regular as bolsas de valores, estendeu a 
política de disclosure para os títulos negociados no mercado secundário, ou seja, 
determinou também a divulgação de informações amplas e verdadeiras nas negociações 
efetuadas por intermédio das bolsas, englobando as operações relativas a valores 
mobiliários já emitidos. 

Ressalva-se que a diferença básica entre as legislações de valores mobiliários inglesa e 
americana, além da maior abrangência desta última, reside na previsão de uma agência de 
governo (Securities and Exchange Commission - SEC) incumbida de promover o processo 
de divulgação de informações. Já a filosofia inglesa de disclosure obriga simplesmente a 
divulgação de informações, não existindo nenhum órgão governamental responsável pelo 
controle das informações prestadas.  

No modelo americano, a SEC, criada em 1934, pela Securities Exchange Act, é identificada 
como uma agência reguladora, de natureza independente, encarregada de promover o 
processo de disclosure e de supervisionar as entidades auto-reguladoras88. Exerce tanto 
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uma função executiva, aplicando e fazendo cumprir a legislação sobre o mercado de 
capitais (Securities Act e Securities Exchange Act), como também uma função legislativa, 
na medida que regulamenta as leis mobiliárias. Ademais, exerce ainda uma função “quase 
judicial”, porquanto tem competência para proceder e julgar processos administrativos, 
inclusive impondo sanções. 

Dito isso, a Securities Act e a Securities Exchange Act prevêem, respectivamente, o 
registro junto à SEC das emissões primárias e a atualização desses registros quanto aos 
títulos negociados no mercado secundário, submetendo as informações apresentadas à 
análise da Comissão. 

É importante frisar, contudo, que a SEC não tem poderes para apreciar o mérito dos valores 
mobiliários, aprovando ou não qualquer emissão ou negociação de títulos. De acordo com 
Loss “o governo não deve dizer que os valores mobiliários podem ou não ser vendidos ao 
público. Ele deve somente fazer com que um completo e adequado volume de informações 
chegue àqueles que são convidados a comprar valores mobiliários”89. Portanto, satisfeitas 
as condições legais de divulgação de informações, a SEC deve efetuar o registro, 
ressalvando-se, porém, que a Comissão tem poderes para dar ordens de paralisação (stop 

orders) quando entender que as informações reveladas estão incompletas ou são 
imprecisas. Realiza a SEC um controle prévio, atuando no exercício do poder de polícia, 
através do registro e atualização dos dados dos títulos negociados, bem como do 
licenciamento dos agentes e corretores, com a finalidade de garantir a divulgação dos fatos 
importantes e zelar pela veracidade das informações prestadas. 

Destaca-se, por conseguinte, o papel da SEC, como agência reguladora que é, na 
efetivação do sistema de disclosure. Nas palavras de Pedro Carvalho de Mello:  

este processo [de disclosure], no que tange ao âmbito de atuação do órgão 

regulador, pode ser visualizado, de forma esquemática, em quatro etapas: a) 

geração de informações: as empresas apresentam as informações ao órgão 

regulador, segundo o conteúdo, forma e periodicidade estabelecidos pela 

regulamentação em vigor; b) captação de informações: o órgão reguladro 

recebe, examina se as normas fixadas foram adequadamente atendidas, 

orienta, fiscaliza e tramita as informações para a etapa de divulgação; c) 

divulgação das informações: as informações estão disponíveis para consulta 

junto ao órgão regulador; e d) disseminação de informações: o órgão 

regulador, juntamente com entidades do setor privado ou público, procura 

dar a mais ampla divulgação possível de informações aos usuários, 

colaborando para agilitar e criar precondições para uma eficiente propagação 

das informações. 90 
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Apresentada a noção geral do sistema de full disclosure, previstos na Securities Act e na 
Securities Exchange Act, cabe ainda examinar qual seu efetivo propósito. Para responder a 
essa questão recorre-se, mais uma vez, às lições de Paes de Barros Leães:  

o propósito desses comandos é o de possibilitar ao investidor comum dispor 

das informações necessárias para tomar decisões criteriosas com relação aos 

seus investimentos, e assegurar também que essas informações sejam 

verdadeiras. Não procura questionar a solidez do empreendimento, nem 

proibir que o investidor realize uma má escolha, mas apenas e tão-somente 

fornecer-lhe informações pertinentes para exame. Sequer tenta assegurar que 

as informações sejam de fato examinadas pelo investidor. A sua ação parte 

do princípio, por longo tempo reconhecido no direito americano, de que a 

pessoa deve estar habilitada a realizar um negócio com o pleno 

conhecimento dos fatos, se bem que a boa ou má escolha fique reservada 

exclusivamente à sua vontade livre. Em suma, um mercado livre de valores 

exige um acesso igual para compradores e vendedores a informações 

materialmente relevantes, a fim de que possam tomar uma decisão criteriosa 

a respeito dos seus negócios.91 

O sistema do disclosure refere-se, desse modo, a uma política de abertura e disseminação 
de informações realizada em benefício da transparência e da confiabilidade do mercado de 
capitais, fundamentado-se no princípio da igualdade – todos têm direito de ter igual acesso 
às informações. Em suma, é medida que busca reduzir o risco do investimento (uma vez 
que é impossível eliminá-lo totalmente por ser da própria essência da atividade), 
proporcionando uma maior segurança ao processo de negociação de valores mobiliários e 
atraindo potenciais investidores. Na verdade, ao tornar a informação disponível, o sistema 
de disclosure permite que o investidor aprecie os dados revelados e negocie os títulos de 
acordo com seu perfil de investimento, assumindo ou não, de modo racional e voluntário, o 
risco. Assim sendo, expõe Herculano Fonseca que 

o princípio da divulgação de informações (disclosure) é condição 

imprescindível e sine qua non para que possa o público ter vasto e completo 

conhecimento dos fatos que ocorrerem no âmbito das sociedades anônimas 

abertas, permitindo-lhes tomar – com pleno conhecimento e livremente – 

suas decisões de investir ou desinvestir, neste ou naquele papel, suas 

poupanças.92 

Enfim, o sistema de disclosure consiste na obrigação legal de se promover a revelação de 
fatos importantes, de modo a permitir aos investidores, de posse das informações 
divulgadas, analisar as performances das ações e realizar seus investimentos da forma que 
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melhor entender. Trata-se, pois, de uma ficção jurídica
93, pela qual se supõe que o 

investidor poderá, com base nas informações divulgadas, realizar o negócio 
financeiramente mais vantajoso, promovendo, ainda, uma eficiência alocacional dos 
recursos empregados no mercado. 

Irwin Friend94 afirma que o sistema de disclosure, levado a efeito através das legislações 
mobiliárias americanas de 1933 e 1934, visava a dois objetivos principais: a proteção ao 
investidor e o incentivo à participação do público no mercado de títulos. Completando esse 
entendimento, diz que “o primeiro objetivo apresenta uma orientação ética, e o segundo, 
uma orientação econômica, uma vez que o interesse público na área da regulação de títulos 
está estritamente relacionado com o impacto da regulação sobre a performance econômica 
dos mercados de títulos”. 

Com efeito, na tentativa de restabelecer a credibilidade e pujança do mercado de capitais, o 
sistema de full disclosure foi erigido a princípio determinante da eficiência do mercado. 
Tanto é assim que a doutrina em geral considera mercado eficiente aquele em que os 
preços dos valores mobiliários refletem todas as informações relevantes disponíveis sobre 
os títulos negociados. Tal posicionamento pode ser confirmado em autores do porte de 
Ross, Westerfield e Jaffe95.   

Há, portanto, uma racionalidade econômica na adoção do sistema de disclosure como 
técnica regulatória, uma vez que se acredita que o fornecimento de informações é condição 
necessária para o mercado ser considerado eficiente. De acordo com Friend,  

provavelmente, o meio mais satisfatório de se avaliar a eficiência alocacional 

de decisões tomadas nos mercados de títulos seja o de se perguntar se os 

resultados são os melhores que se pôde obter com as informações 

disponíveis no momento em que as decisões foram tomadas, ou que podiam 

ter se tornado disponíveis naquela época.96 

Nessa busca por eficiência, vários países passaram a adotar o sistema de disclosure como 
princípio regente da regulação do mercado de capitais, prevendo a política de divulgação 
de informações como meio de controle e de funcionamento eqüitativo do mercado. 

Mais que isso, observa-se que a regulação do mercado de capitais através do disclosure 
configura, hoje, uma obrigação imprescindível, de tal forma que a sua ausência pode ser 
entendida como “falha de mercado”. Pedro Carvalho de Mello relata que  

existem dois casos muito comuns de “falhas de mercado”: o primeiro diz 

respeito aos ‘monopólios naturais’, os quais resultam de situações em que o 

setor industrial é intrinsecamente um monopolista, sujeito a contínuas 
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economias de escala, devido ao comportamento sempre declinante dos 

custos médios e marginais de longo prazo na faixa de demanda relevante. O 

segundo caso refere-se à ocorrência de ‘externalidades’, situações em que 

existem certos custos e benefícios não incorporados nos preços estabelecidos 

pelas forças de mercado. Ou seja, os preços de mercado não refletem 

acuradamente todos os custos associados à produção ou utilidades associadas 

à demanda por um bem ou serviço, conduzindo a uma divergência entre 

custos (ou benefícios) privados e sociais. Poderíamos acrescentar ainda um 

terceiro tipo de ‘falha de mercado’ em mercados competitivos, pouco 

mencionado pela literatura, porém bastante relevante para o assunto que 

estamos tratando [regulação do mercado de capitais]. Segundo Campbell, 

trata-se de situações onde o grau de informação está desigualmente 

distribuído entre os agentes da demanda e da oferta de mercado. (...) O 

problema da informação assimétrica está potencialmente presente no 

mercado de valores mobiliários. Diz-se que o mercado é eficiente quando os 

preços dos ativos refletem e transmitem toda a informação relevante sobre os 

seus retornos futuros. Caso haja assimetria, ativos financeiros de má 

qualidade podem isolar do mercado todos aqueles de alta qualidade, até 

ocorrer a situação em que o mercado consistirá apenas de transações com 

valores mobiliários de baixa qualidade. (...) Aqueles que defendem a 

necessidade de regulamentação governamental procuram mostrar que, 

existindo claramente uma “falha de mercado”, a política de disclosure atende 

ao interesse público.97 

Ademais, quanto ao sistema de full disclosure, cabe reforçar que ele não se reduz à ampla 
divulgação de informações, no sentido estrito de revelação de todos os fatos considerados 
importantes. Vinculada à publicação completa das informações relevantes encontra-se a 
obrigação de disseminação das informações apresentadas. Logo, o full disclosure engloba 
tanto o dever de divulgar de forma irrestrita as informações relevantes, como o dever de 
disseminar as informações prestadas, entendendo-se por disseminação o ato de propagar os 
dados revelados, garantindo ao investidor o acesso fácil e rápido às informações. 

Veja-se que, se o objetivo do disclosure é embasar as decisões dos investidores quanto à 
negociação de títulos, determinando o grau de risco das operações, as informações, além de 
amplas, têm que ser de fácil acesso e tempestivas. De nada adianta a publicação de 
informações, se elas não chegam ao conhecimento do destinatário principal - o investidor. 
Assim, as informações têm que ser divulgadas em meios (jornais, revistas, boletins, 
internet98 etc) que garantam o seu conhecimento pelo público investidor, ou que ao menos 
façam presumi-lo. Do mesmo modo, as informações devem ser prestadas de forma rápida e 
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tempestiva, possibilitando ao investidor uma decisão mais precisa e eficiente, ainda mais 
porque no mercado de capitais a informação é um “produto” perecível; logo, tampouco 
adianta levar ao conhecimento do público informações “velhas”, já digeridas pelo 
mercado. 

Outro ponto que merece ser lembrado, apesar da sua obviedade, é que as informações 
divulgadas devem ser verdadeiras, sob pena de responsabilização pela prestação de dados 
falsos ou enganosos. Além disso, associada ao conceito de veracidade das informações 
prestadas, encontra-se a necessidade de que as informações estejam revestidas de suficiente 
clareza, não encobrindo ou mascarando nenhum fato importante. Daí, falar-se em fair 

disclosure (divulgação honesta de informações). 

Caracteriza-se, portanto, o princípio de full and fair disclosure pela: a) completa 
divulgação de todas as informações relevantes; b) fidedignidade e clareza das informações 
prestadas; c) acessibilidade dessas informações a todos os investidores interessados; e d) 
tempestividade da divulgação.99 

Apresentadas as características do sistema de full and fair disclosure, deve-se, então, 
definir quais são as informações, ditas relevantes, que a lei obriga divulgar.  

Compreende-se como informação relevante (material information) aquela suscetível de 
influir sobre a cotação dos papéis no mercado100. Desse modo, as leis mobiliárias 
americanas (Securities Act e Securities Exchange Act) exigem, basicamente, a disclosure 

de informações financeiras e de fatos que produzam reflexos nos preços das ações. 

Assim, a lei obriga o registro, junto à SEC, da emissão de novas ações, sendo necessário 
fornecer ao público investidor, através de um prospecto, todas as informações financeiras 
relativas à companhia e à própria oferta pública. Ademais, lançados os títulos no mercado, 
as companhias que desejam ter suas ações negociadas em bolsa também necessitam prestar 
informações adicionais, atualizando o registro dos títulos. 

Quanto às informações devidas por ocasião do lançamento dos títulos, Castro e Eizirik 
expõem que  

para facilitar o registro de ações de diferentes companhias emissoras, a SEC 

elaborou formulários de registro especiais, variáveis em seus requerimentos, 

a fim de obter informações relevantes ao menor custo. Em geral, os formulo 

visam à obtenção de informações como: 1) Descrição das propriedades e 

negócios da companhia; 2) Descrição da quantidade de ações oferecidas e 

sua relação com os demais títulos representativos do capital da companhia; 

3) Informações sobre a direção da companhia; e 4) Relatórios financeiros 

assinados por auditores independentes.101 

Em relação aos títulos já emitidos, acrescentam os mesmos autores que 
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para as ações já registradas, o Securities Exchange Act não confere apenas 

garantias relativas à proibição de práticas manipulativas e fraudulentas, 

assegura também garantias adicionais, tais como: I) Exigência de relatórios – 

(...) A Seção 13 do Securities Exchange Act exige que as declarações de 

registro de informações sejam mantidas atualizadas, mediante relatórios 

anuais e periódicos. As normas da SEC, editadas para regularem a Seção 13, 

requerem os seguintes relatórios: 1) Relatório anual, incluindo as seguintes 

informações: a) principais detentores de ações com direito a voto; b) nome e 

profissão dos detentores, e número das ações que detém; c) remuneração de 

cada diretor e principal assessor; d) opções de compra e seu exercício; e) 

qualquer participação de assessor ou diretor em transações importantes da 

companhia; e f) balanço da companhia, preparado em conformidade com as 

regras da SEC, e assinado por auditor independente. 2) Relatório semestral, 

incluindo apenas informações provisórias sobre entradas, saídas e lucro 

obtido no período. 3) Relatórios correntes, exigidos quando da ocorrência de 

fatos pouco usuais, de imediato interesse dos investidores, como: a) 

mudança no controle da companhia emissora; b) aquisição ou venda de um 

grande montante de ativos; c) mudanças nos direitos dos acionistas; d) 

instauração de algum processo importante junto aos tribunais ou SEC; e e) 

qualquer questão que exija o voto dos acionistas (...).102 

Verifica-se, por conseguinte, que o sistema de disclosure, imposto pela Securities Act e 
pela Securities Exchange Act, implica tanto a prestação de informações esporádicas, a 
serem divulgadas por ocasião da emissão de novos títulos; como o fornecimento de 
informações permanentes, a serem publicadas periodicamente com propósito de atualizar 
os registros e comunicar fatos relevantes. 

Implantado o sistema de disclosure, a filosofia da informação antecipada, antes vista como 
uma técnica menos interventiva, tornou-se, nas palavras de Loss, “bem mais poderosa do 
que se previa”103. O próprio Loss chegou a sublinhar esse poder através de uma frase, que 
veio a se tornar célebre, a respeito das legislações que regulam o mercado de capitais: 
“there is the recurrent theme throughout these statutes of disclosure, again disclosure, and 
still more disclosure” (há o tema recorrente envolvendo esses estatutos de disclosure, 
novamente disclosure e ainda mais disclosure) 104. 

O fato é que a sede por informação se tornou insaciável, vindo as leis, posteriores à 
Securities Act e à Securities Exchage Act, a promover, cada vez mais, o processo de 
disclosure. Em 1964, por exemplo, as Securities Acts Amendments, estendeu o sistema de 
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ampla divulgação de informações aos títulos negociados no mercado de balcão, também 
exigindo o seu registro junto à SEC. A mesma emenda estabeleceu a obrigação de amplo 
disclosure para as companhias não registradas em bolsa, mas que tivesse ativos totais 
superiores a um milhão de dólares e que contassem com quinhentos ou mais acionistas 
cadastrados em determinada classe105.  

Da mesma forma, outras leis, editadas ao longo das últimas décadas, vêm aumentando as 
hipóteses de divulgação obrigatória de informações, sobretudo estendendo o dever de 
informar a outras pessoas além das companhias emissoras, atingindo, por exemplo, 
corretores, administradores, analistas e outros agentes do mercado. 

 

2.2.1 Os benefícios e as críticas ao disclosure 

 

Merrit Fox expõe os benefícios da adoção de um amplo processo de disclosure em três 
tópicos: “1) o mercado será um lugar mais justo para se investir; 2) o mercado será um 
lugar menos arriscado para se investir; e 3) os recursos serão alocados de forma mais 
eficiente”106. 

Parte-se, portanto, do pressuposto de que, sendo assegurado a todos os interessados um 
amplo acesso às informações relevantes, os investidores estarão em posição de igualdade 
para, com base nos dados fornecidos, realizar os negócios da forma que melhor lhes 
convier, assumindo os riscos de forma racional e espontânea. Além do mais, a publicidade 
exigida coíbe a prática de fraudes, garantindo uma maior segurança ao mercado. Por fim, 
há o entendimento de que, diante das informações divulgadas, os recursos aplicados serão 
direcionados aos negócios que representarem melhor alternativa de investimento, 
favorecendo as empresas mais bem organizadas e mais promissoras, proporcionando, 
portanto, uma maior eficiência alocacional do dinheiro que circula no mercado. 

Seguindo essa lógica, parece inquestionável que a regulação do mercado de capitais por 
meio do sistema de full disclosure produz um impacto benéfico sobre a economia. 
Todavia, a adoção da filosofia de disclosure como técnica reguladora foi, desde o 
princípio, alvo de inúmeras críticas. 

As primeiras críticas à adoção do sistema de disclosure  surgiram antes mesmo da 
promulgação da lei mobiliária americana de 1933, quando o seu projeto ainda era discutido 
no Congresso. Consoante já afirmado, à época, existia um conflito quanto à filosofia 
reguladora a ser adotada. Discutia-se a adoção de um sistema de controle substantivo, de 
cunho repressivo, conforme os previstos na maioria das blue sky laws; ou de uma simples 
política de divulgação de informações, de natureza preventiva. Tendo prevalecido o 
sistema de disclosure, especialmente em razão da idéia de “preservação da liberdade do 
povo americano”, chegou-se a duvidar da capacidade da Securities Act em coibir as fraudes 
de modo eficaz e garantir um funcionamento eqüitativo do mercado. 
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A crítica mais dura ao sistema de disclosure foi, entretanto, manifestada por William O. 
Douglas, em artigo publicado em 1934. Nele, o renomado professor da Universidade de 
Yale, futuro ministro da Suprema Corte Americana, disse que a Securities Act era “um 
pedaço de legislação do século XIX”107, completando que  

só isso explicaria a exagerada confiança no princípio da verdade sobre 

títulos, como se a verdade pudesse ser revelada a quem não tenha a menor 

condição para compreendê-la. A coruscante luz da publicidade, em que a lei 

se baseia, não é o suficiente, uma vez que, aquele que necessita de 

orientação para fazer os seus investimentos em papéis, receberá pouco ou 

nenhum conforto com balanços, prospectos e demais informações revelados 

por força do registro de lançamento. Carecem inclusive de habilitação para 

assimilá-los ou julgá-los úteis.108 

Na mesma linha, Loss pondera que “o problema se reduz a saber se o investidor comum se 
dará ao trabalho de estudar o prospecto de uma empresa moderna, até as últimas notas de 
rodapé dos estudos financeiros ou, mais ainda, se estará capacitado a entender o que lê. O 
prospecto típico não é leitura apropriada para ser feita antes de dormir”109. 

Esses autores concentram suas críticas na incapacidade dos investidores comuns 
compreenderem as informações divulgadas, por serem elas de natureza técnica, concluindo 
que o sistema de disclosure privilegia os grupos (em especial, instituições financeiras e 
investidores institucionais) que podem contratar profissionais especializados para fazer a 
análise dos dados. 

Por certo, os investidores comuns não têm os mesmo recursos, quer financeiros, quer 
técnicos, para apreciar as informações divulgadas. Assim, com vistas a facilitar o 
acompanhamento do processo de disclosure, chegou-se a defender a prestação de 
informações em relatórios seletivos e simplificados. No entanto, esse disclosure 
simplificado gera outro problema, pois mascara e distorce a realidade, já que, na prática, as 
empresas, bem como o ambiente em que elas atuam são bastante complexos. Preferiu-se, 
então, obrigar a divulgação detalhada de informações, garantindo o amplo acesso a todos 
os investidores, embora haja a consciência que tal medida favorece aos investidores 
profissionais, em detrimento dos não-profissionais.110 

Pedro Carvalho de Mello esclarece que  

essa crítica [de que a regulamentação econômica serve apenas aos interesses 

de alguns grupos ao invés do interesse público] apresenta de certo modo 

algum fundamento, pois de fato o processo de disclosure beneficia os grupos 
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mencionados. Havendo um papel, no entanto, a ser cumprido pelo processo 

de disclosure – o de tornar disponível, divulgar e disseminar informações ao 

público -, a crítica perde muito de sua força, já que haveria um ganho geral 

de eficiência no sistema. Esses grupos se beneficiam por serem parte de um 

processo – e não por serem os captores de seus benefícios finais -, pois o 

beneficiário último seria o público. O âmago da réplica a essa crítica, 

portanto, está em mostrar em primeiro lugar que existe eficiência e 

seguimento a geração, captação, divulgação e disseminação das informações 

para o público, e em segundo lugar que há necessidade de disclosure 

obrigatório para superar as situações de “falhas de mercado”.111 

Porém, como forma de minimizar a incapacidade dos investidores comuns em absorver 
informações mais sofisticadas, vem-se exigindo a padronização do processo de disclosure; 
ação que diminui, sensivelmente, o ônus com a contratação de assessoria especializada, 
facilitando o acesso do investidor não-profissional às informações, visto que elas serão 
prestadas de modo mais homogêneo. 

Afora essa carência do investidor comum em interpretar os dados técnicos fornecidos, a 
outra relevante crítica que se faz ao sistema de disclosure diz respeito aos custos relativos à 
aplicação do processo pelas companhias. 

Observa-se que a produção e distribuição de informações importam em um alto custo de 
operação, pois envolve gastos com a contratação de pessoal especializado (advogados, 
contadores, analistas de sistemas e outros profissionais), com a publicação das 
informações, com pagamentos de taxas à agência reguladora e com a permanente 
necessidade de atualização dos dados fornecidos, dentre outros. Ademais, o processo de 
disclosure pode causar outro tipo de custo, não-operacional, referente à perda de vantagem 
competitiva, pois concorrentes e fornecedores podem se beneficiar com o amplo 
conhecimento da situação financeira da companhia112. 

Assim sendo, de acordo com Morris Mendelson, “certos economistas têm contestado a 
validade de se impor a prática de disclosure. Argumentam que a utilidade da informação 
concedida aos acionistas das empresas não justifica as despesas acarretadas pelo 
disclosure”.113 

Viu-se que o sistema de disclosure é considerado um elemento que aumenta a eficiência 
alocacional, chegando-se a conceituar mercado eficiente como aquele em que os preços 
dos títulos refletem toda a informação relevante sobre os ganhos futuros. Entretanto, 
segundo a teoria dos custos de transação, a regulação do mercado só se justifica quando 
seus custos forem mais baixos do que as perdas causadas pela ineficiência do mercado114. 

                                                 
111 MELLO, Pedro Carvalho. Regulamentação Econômica e Divulgação de Informação das Empresas. 
Revista da CVM, v. 1, n. 1, jan./abr. 1983. p. 55. 
112 Ver FOX, Merrit B. Securities Disclosure in a Globalizing Market: Who Should Regulate Whom? 
Michigan Law Review, v. 95, n. 8, august, 1997. p. 2550-52; e CASTRO, Hélio Oliveira Portocarrero; e 
EIZIRIK, Nelson Laks. Regulação e Controle do Mercado de Capitais (O Papel da SEC na 
Experiência Norte-Americana). Rio de Janeiro: IBMEC, 1974. p. 82. 
113 MENDELSON, Morris. Uma Avaliação da Regulação de Disclosure sob a Ótica dos Economistas. 
Revista Brasileira de Mercado de Capitais, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, set./dez. 1975. p. 353-354. 
114 Sobre as teorias econômicas da regulação do mercado de capitais e a análise de custos e 
benefícios recomenda-se a leitura de MELLO, Pedro Carvalho de. Uma Avaliação da Regulação do 



Com efeito, o impacto, positivo ou negativo, da regulação do mercado de capitais, deve ser 
apreciado com base na utilidade e nos custos das informações reveladas pelas normas de 
disclosure. 

Diante dessa questão, são notórios os estudos de George Stigler e de George Benston. 
Visando a demonstrar que a lucratividade dos títulos não era influenciada pela política de 
disclosure, Stigler115 realizou pesquisa em que avaliou os lucros dos investidores antes e 
depois da Securities Act, concluindo que não houve qualquer melhoria. Da mesma forma, 
Beston116 afirma que as exigências de disclosure não surtiram nenhum efeito mensurável, 
no sentido positivo, sobre o comportamento dos títulos por ele estudados, uma vez que a 
administração da empresa já fornece, voluntariamente, toda a informação cujo valor para 
os acionistas excede o custo marginal. Assim, esses autores procuram demonstrar que, na 
verdade, os elevados custos com o processo de disclosure reduzem o retorno dos 
investimentos, ou seja, os custos são superiores aos benefícios. 

Contudo, essas pesquisas não se mostram precisas, já que os testes empíricos realizados 
são de difícil interpretação. Os defensores do sistema de disclosure, em posição oposta a 
esses pesquisadores, acreditam que as taxas de retorno em relação a novas emissões 
aumentaram, porquanto a maior transparência promovida com a ampla divulgação de 
informações reduz as fraudes e permite uma melhor avaliação dos preços das ações.117 

No plano econômico, tanto os grupos pró, como os contra a regulação do mercado de 
capitais pelo sistema de disclosure reúnem fortes argumentos para sustentar suas opiniões 
e, segundo Mendelson,  

em grande parte, surpreendentemente, as diferenças quanto às conclusões 

decorrem de diferenças na interpretação do mesmo conjunto de evidências. 

Essas diferenças de interpretação refletem as diferenças na perspectiva 

filosófica e na atitude dos pesquisadores no que diz respeito à regulação dos 

títulos118 

Outrossim, os resultados das pesquisas econômicas não são conclusivos em favor de uma 
ou de outra corrente. Porém, é importante destacar a posição de Friend, sustentando que a 
regulação através de disclosure trouxe impactos positivos à economia: 

isto [impacto benéfico sobre a economia] não significa que o fundamento 

econômico para cada item importante da legislação de títulos [Securities Act] 

tenha sido indubitavelmente provado, mas simplesmente que, para alguns 

itens, a justificativa econômica é relativamente forte e, para outras, mais 

benéfica do que prejudicial. Sempre me divertiu muito o fato de a maioria 

dos técnicos, que criticam o controle e regulamentação de títulos, se 
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apoiarem no argumento de que essa legislação teria que ser justificada na 

evidência irrefutável de que ela beneficia a economia, e não de que os 

benefícios devem superar as perdas. No entanto, eu argumentaria que mesmo 

se esta legislação, considerados os custos envolvidos, fosse neutra em seus 

efeitos sobre a economia, ainda assim seria desejável por razões éticas.119 

Ney O. Brito, entretanto, questiona os estudos de Friend afirmando que ele “não examina 
os fundamentos econômicos da regulação de disclosure e que seu critério de eficiência é 
puramente ético, sendo os fundamentos de sua análise, portanto, éticos sem raízes em 
economia positiva”120. 

Todavia, entendemos que o impacto produzido pelo sistema de disclosure sobre a 
economia deve ser analisado não só em relação aos custos operacionais e os ganhos 
financeiros dos títulos, mas também se deve balancear os custos e benefícios para a 
economia e sociedade como um todo121. Nesse sentido, apesar das posições em contrário, 
em especial de economistas, parece claro que, no mínimo em função dos indiscutíveis 
ganhos sociais e éticos, a manutenção do sistema de divulgação obrigatória e ampla de 
informações é justificada. 

 

2.3 A regulação do mercado de capitais e o sistema de auto-regulação 

 

Já foi dito que ao regular o mercado de capitais, na década de 30 do século passado, o 
Congresso Americano, efetivando o programa do New Deal, optou por um modelo que 
garantisse a mínima intervenção do Estado na economia, preservando o princípio da 
liberdade sobre o qual foi construída a sociedade norte-americana. Adotou-se, então, com a 
edição do Securities and Exchange Act, em 1934, o sistema de auto-regulação como parte 
integrante do esquema regulatório. 

Necessário se faz, portanto, tecer alguns comentários acerca do sistema de auto-regulação, 
haja vista que, ao lado do sistema de disclosure, constitui um dos princípios básicos da 
regulação do mercado de capitais americano, posteriormente seguido pela maioria dos 
países, ressalvando-se que a auto-regulação do mercado é historicamente anterior à 
regulação estatal da matéria. 

De modo genérico, o conceito de auto-regulação deriva da antiga (medieval) noção de 
“corporação”, dispondo Arnoldo Wald e Nelson Eizirik que “por auto-regulação do 
mercado compreende-se a normatização e fiscalização, pelo órgão corporativo (a Bolsa de 
Valores), das atividades de seus membros, com vistas à manutenção de elevados padrões 
éticos na prática dos negócios”122, completando Eizirik que “assim, ao invés de haver uma 
intervenção direta do Estado, sob a forma de regulação, nos negócios dos participantes do 
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mercado, estes se autopoliciaram no cumprimento dos deveres legais e dos padrões éticos 
consensualmente aceitos”123. 

Vê-se, pois, que, no mercado de capitais, as entidades tipicamente auto-reguladoras são as 
bolsas de valores, podendo-se identificar dois modelos de auto-regulação: a) puramente 
voluntária; e b) por imposição legal. No primeiro modelo, não há qualquer interferência 
governamental na atuação da bolsa, sendo suas regras de natureza puramente ética, ou seja, 
desprovidas de conteúdo jurídico. Já no segundo, as bolsas, apesar de serem, na maioria 
absoluta dos países, entidades privadas formadas por membros da “corporação dos 
corretores”, passaram a ser tuteladas pelo Estado, atuando segundo os mandamentos 
legais.124 

O clássico modelo da auto-regulação puramente voluntária é característico da Inglaterra, 
sendo tradicionalmente aplicado pela Bolsa de Valores de Londres desde a sua fundação, 
em 1773. Já o modelo de auto-regulação por imposição legal surgiu nos Estados Unidos 
com a edição da Securities and Exchange Act: 

até o advento do “Securities Exchange Act”, as Bolsas de Valores não 

estavam sujeitas a qualquer regulação governamental, exercendo, portanto, 

autoridade absoluta e única sobre seus membros, as Sociedades Corretoras. 

(...) A Lei de 1934 estabeleceu um sistema de auto-regulação exercido pelas 

Bolsas, com supervisão governamental, atribuída à “Securities and Exchange 

Commission” (SEC), entidade federal encarregada da regulação do mercado 

de capitais.125 

Assim, a lei delegou poderes regulatórios às bolsas, que deixaram de normatizar e 
fiscalizar seus membros e agentes de modo voluntário, impondo apenas padrões éticos de 
conduta, para atuar no mercado por exigência da própria lei.  

Logo, as bolsas passaram a exercer a auto-regulação com propósito de atender ao interesse 
público e não mais ao mero interesse privado de seus membros. Nesse sentido, o eminente 
William Douglas expôs que as bolsas administravam os negócios como um clube privado, 
só que este método se tornara arcaico frente ao interesse público que passou a envolver a 
atividade, exigindo-se mudanças126. 

Irving Pollack relata que até a promulgação da Lei de Bolsas, estas entidades, ao atuarem 
de modo voluntário, pouco ofereciam à guisa de proteção para o público investidor127. 
Todavia, o colapso da Bolsa de Nova York em 1929 demonstrou a inviabilidade de um 
mercado acionário absolutamente desprovido de um controle estatal, transformando as 
bolsas em instituições semi-públicas. Outrossim, afirma Fábio Konder Comparato que “as 
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bolsas de valores, embora criadas sob a forma de associações civis, exercem um serviço 
público”128. 

Tem-se, então, que, como forma de atender o interesse público, as bolsas de valores 
precisavam ser reguladas pelo Estado; todavia, com propósito de aumentar a eficiência 
regulatória e de conservar os primados de um “mercado livre”, evitando-se a concentração 
excessiva do poder de normatização e de fiscalização nas mãos do governo, o ordenamento 
jurídico norte-americano previu a regulação do mercado de capitais através da cooperação 
entre a SEC e as Bolsas de Valores, uma vez que as vantagens da auto-regulação, com a 
devida supervisão do órgão estatal, eram mais atraentes do que o envolvimento direto do 
governo. 

Completando esse sistema de auto-regulação, o Congresso Americano editou, em 1938, a 
Maloney Act, criando a NASD – National Association of Securities Dealers, uma 
associação, com estrutura semelhante às bolsas de valores, de âmbito nacional, com a 
função de regular as operações realizadas over-the-counter (OTC), isto é, as operações de 
mercado de balcão. 

Assim, estabeleceu-se um sistema de auto-regulação, ou melhor, regulação cooperativa ou 

conjunta, em que as bolsas de valores e a NASD exercem atividade regulatória e 
fiscalizatória sobre os seus membros, atuando ao lado da agência governamental (SEC) e 
sendo por ela supervisionados.129 

Daí que Wald e Eizirik apresentam as características da regulação cooperativa nos 
seguintes termos: 

a) O Congresso investiu a SEC dos poderes necessários e capazes de 

garantir plena eficácia da legislação sobre “Securities”. 

b) Parte da responsabilidade da SEC foi delegada às entidades auto-

reguladoras (Bolsas e NASD), autorizadas a estabelecer padrões de 

conduta para seus associados, os “broke-dealers”. 

c) Visando o desempenho satisfatório de suas atribuições, as entidades 

auto-reguladoras, para a fiscalização de seus membros, foram investidas 

de poderes delegados pelo Estado, os quais devem atender ao interesse 

público. 

                                                 
128 COMPARATO, Fábio Konder. Natureza Jurídica das Bolsas de Valores e Delimitação do seu 
Objeto. Revista de Direito Mercantil, ano XXIV, n. 60, out./dez. 1985. p. 51. 
129 Entende-se que a expressão “regulação cooperativa ou conjunta” melhor define o sistema, uma 
vez que, atualmente, as entidades privadas (bolsas de valores e entidades de mercado de balcão) 
atuam em conjunto/cooperação com Estado, e não mais de forma isolada. Ver CASTRO, Hélio 
Oliveira Portocarrero; e EIZIRIK, Nelson Laks. Regulação e Controle do Mercado de Capitais (O 
Papel da SEC na Experiência Norte-Americana). Rio de Janeiro: IBMEC, 1974. p. 19; e POLLACK, 
Irving M. A Auto-regulação do Ponto de Vista de uma Agência Governamental de Regulação. Revista 
Brasileira de Mercado de Capitais, Rio de Janeiro, v. 5, n. 13, jan./abr. 1979. p. 46-47. 



d) Conferiu-se à SEC certos poderes de supervisão sobre as entidades auto-

reguladoras, para que as suas atividades de normatização e fiscalização 

efetivamente atendessem ao interesse público. 130 

Como vantagens e desvantagens da adoção do sistema de regulação cooperativa, reproduz-
se o exposto por Castro e Eizirik:  

como vantagens principais: os auto-reguladores, que são os próprios 

regulados, podem solucionar certos problemas de regulação com um grau 

maior de conhecimento e rapidez do que a SEC, necessariamente mais 

afastada dos negócios, na prática; podem atuar com mais realismo no 

estabelecimento de STANDARDS éticos e práticas eqüitativas, alguns dos 

quais não estão incluídos nos preceitos anti-fraude da legislação federal; a 

participação no processo regulatório pelos membros da comunidade de 

negócios lhes dá melhor compreensão das necessidades e problemas da 

regulação, e encoraja a obediência voluntária; os custos da auto-regulação 

recaem sobre os próprios regulados; é mais fácil a uma entidade auto-

reguladora disciplinar certas atividades cotidianas do mercado do que à SEC. 

Estes benefícios, no entanto, são obtidos ao preço de certos riscos e 

desvantagens; os auto-reguladores podem atuar ineficientemente, utilizando 

sua posição para anular ou mitigar os efeitos da regulação; podem tentar 

acomodar situações, ao invés de regulá-las; pode haver uma duplicação de 

esforços entre os auto-reguladores e entre estes e a SEC; como as agências 

são compostas de grupos que atuam no mercado, os interesses de tais grupos 

podem ser colocados acima do interesse público, ou, ainda, os das principais 

firmas acima dos da própria comunidade; há a possibilidade dos auto-

reguladores utilizarem os poderes que lhes são delegados para limitar a 

competição dos não-membros.131 

Assim sendo, a regulação cooperativa funciona como meio de fortalecer a filosofia de 
disclosure, uma vez que prevê a atuação conjunta do Estado, através de sua agência 
reguladora – no caso dos Estados Unidos, a SEC -, e das entidades privadas – Bolsas de 
Valores e entidades de mercado de balcão – na regulamentação e, principalmente, 
fiscalização do processo de divulgação de informações pelas companhias. 

                                                 
130 WALD, Arnoldo; e EIZIRIK, Nelson. O Regime Jurídico das Bolsas de Valores e sua Autonomia 
Frente ao Estado. Revista de Direito Mercantil, ano XXV, n. 61, jan./mar. 1986. p. 9. 
131 CASTRO, Hélio Oliveira Portocarrero; e EIZIRIK, Nelson Laks. Regulação e Controle do Mercado 
de Capitais (O Papel da SEC na Experiência Norte-Americana). Rio de Janeiro: IBMEC, 1974. p. 20. 



 

 

 

 

 

3 A regulação do mercado de capitais no Brasil e o sistema 

de disclosure 

 

3.1 A evolução da legislação brasileira 

 

Desde o princípio, a legislação que disciplina o mercado de 

capitais no Brasil foi inspirada no sistema norte-americano. Diferente, contudo, foram 

as razões que levaram à regulação do mercado no nosso país. Enquanto nos EUA o 

objetivo da regulação era corrigir as falhas de mercado, recuperando a confiança e 

credibilidade, tão abalada pela Crise de 1929, no Brasil, sequer existia um mercado 

de capitais verdadeiramente desenvolvido. Assim, aqui, a regulação tinha por 

finalidade promover o crescimento deste relevante setor da economia. 

Nesse contexto, Raphael Velly de Castro realça que a opção 

do financiamento das empresas nacionais através do mercado de capitais traria três 

grandes vantagens: 



(i) possibilitaria uma menor dependência do financiamento bancário, 

e, por conseguinte, de possíveis choques cambiais, de crédito e de 

juros na economia nacional; (ii) possibilitaria às empresas que dela 

fizessem uso um maior apoio em participação (capital) do que em 

dívidas, o que lhes concede fôlego extra em época de 

desaquecimento econômico, e até mesmo a redução de percalços de 

caixa nesses períodos; e (iii) possibilitaria, se julgado conveniente, 

que as empresas recorressem mais ao mercado externo do que ao 

interno na busca por recursos necessários aos seus negócios, o que, 

em algumas oportunidades, poderia capitalizá-las mais rapidamente 

do que suas similares nacionais que assim não procedessem132. 

Buscando, então, instituir no país um mercado de capitais forte 

como parte do projeto de estabelecer uma política econômica global de 

desenvolvimento, o Governo interveio no domínio econômico regulando a atividade. 

Entretanto, essa intervenção estatal não se deu pacificamente, uma vez que muitos 

especialistas defendiam que antes de regular o mercado era preciso desenvolvê-lo. 

Eizirik, por outro lado, afastou esse pensamento esclarecendo que 

um mercado que apresente um nível de regulação adequado e que 

promova a competição entre os intermediários financeiros terá 

melhores condições de desenvolvimento harmônico do que um 

mercado absolutamente desordenado, sujeito a crises e turbulências 

conjunturais. Nesse caso, não há porque, em países cujos mercados 

de capitais ainda não estão desenvolvidos, dar-se a prioridade 

absoluta à política de incentivos fiscais, deixando de lado os demais 

objetivos da regulação, igualmente importantes.133 

Os primeiros diplomas legais a regerem o mercado de capitais 

no Brasil foram a Lei de Reforma Bancária – LRB (Lei n. 4.595, de 31.12.1964) e a 

                                                 
132 CASTRO, Raphael Velly de. O Mercado de Capitais como Imperativo Desenvolvimentista. Revista 
de Direito Mercantil, ano XLI, n. 126, abr./jun. 2002. p. 43. 
133 EIZIRIK, Nelson Laks. O Papel do Estado na Regulação do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: 
IBMEC, 1977. p. 58. 



Lei de Mercado de Capitais – LMC (Lei n. 4.728, de 14.07.1965), que, 

respectivamente, implantaram o sistema financeiro nacional e estruturaram o 

mercado de capitais no País. 

Dentre as medidas promovidas por essas leis, estava a criação 

do Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão de cúpula do sistema financeiro, ao 

qual foi atribuída ampla competência para regulação do mercado financeiro e de 

capitais. No caso específico do mercado acionário, o CMN ficou responsável em 

fixar normas gerais134 relativas à constituição e funcionamento dos intermediários do 

mercado (bolsas de valores, sociedades corretoras, instituições financeiras, bancos 

de investimento e fundos de investimento), bem como referentes aos títulos de 

créditos com coobrigação de instituições financeiras e às obrigações com cláusula 

de correção monetária. Ademais, caberia ao CMN regular a publicidade e registro de 

qualquer emissão destinada ao público investidor.135 

Com esteio no art. 2o da Lei n. 4.728/65, Paes de Barros Leães 

indica os objetivos da ação normativa do CMN:  

a) facilitar o acesso do público a informações sobre títulos ou valores 

mobiliários distribuídos no mercado, e sobre as sociedades que os 

emitirem; b) proteger os investidores contra emissões ilegais ou 

fraudulentas de títulos; c) evitar modalidades de fraude e 

manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, 

oferta ou preço de títulos ou valores mobiliários; d) assegurar a 

                                                 
134 Quanto ao poder normativo do CMN, alegou-se, e ainda há quem assim entenda, ser 
inconstitucional, pois seria hipótese de delegação legislativa, vedada pela Constituição Federal. 
Refutando esse entendimento, Fábio Comparato aduz que “os dispositivos da Lei 4.595 constituem 
autênticas normas em branco, cujo conteúdo deve ser preenchido pelas deliberações do Conselho 
Monetário Nacional. É uma técnica legislativa do chamado direito econômico, à qual os nossos 
magistrados ainda não se afeiçoaram de todo, e que costuma passar despercebida” (COMPARATO, 
Fábio Konder. Comentários. Revista de Direito Mercantil, ano X, n. 3, 1971. p. 60). 
135 EIZIRIK, Nelson Laks. O Papel do Estado na Regulação do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: 
IBMEC, 1977. p. 110-111. 



observância de práticas comerciais eqüitativas por parte de todos 

aqueles que exerçam, profissionalmente. 136 

Paralelamente, a Lei n. 4.728/65 atribuiu ao recém criado 

Banco Central (instituído pela LRB) a função de autorizar, registrar e fiscalizar as 

instituições intermediadoras que operavam no mercado de capitais. 

A regulação do mercado de capitais, através da LRB e da LMC, associado aos vastos 
incentivos fiscais concedidos pelo governo às companhias que procedessem à abertura de 
capital, proporcionou um rápido crescimento do mercado acionário no Brasil. No entanto, 
a crise de 1971, por muitos prenunciada, demonstrou a fragilidade do mercado de capitais 
brasileiro. 137 

Reagindo à crise, com o propósito de viabilizar o mercado de capitais no país, o governo 
editou as novas Lei de Mercado de Valores Mobiliários (Lei n. 6.385, de 07.12.1976) e Lei 
das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404, de 15.12.1976). 

Dentre os destaques da Lei n. 6.385 estava a criação da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Fazenda; à qual foi atribuída competência para regular e policiar o mercado de 

capitais e as companhias abertas.  

Seguindo, nitidamente, a estrutura do mercado de capitais 

norte-americano e da Securities and Exchange Commissinon (SEC), entendeu o 

legislador que, em face da expansão do mercado acionário no Brasil, a sua 

fiscalização não poderia mais ficar a cargo do Banco Central, sendo necessária a 

criação de uma agência governamental especializada.  

Assim, outorgou-se à Comissão de Valores Mobiliários não só 

o poder regulamentar, a ser exercido segundo orientação e supervisão do Conselho 

                                                 
136 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 130. 
137 Ver CASTRO, Hélio O. Portocarrero. Mercado de Capitais no Brasil – A Evolução Recente. In: 
CASTRO, Hélio P. O. Introdução ao Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: IBMEC, 1979.  



Monetário Nacional138, mas também, associado ao exercício da atividade 

fiscalizatória, garantiu-se à CVM o poder disciplinar sobre os agentes que agem de 

modo ilegal no mercado.139 

                                                 
138 Um tema controverso na doutrina diz respeito ao poder regulamentar das autarquias no Brasil, 
interessando ao presente trabalho a discussão quanto ao poder normatizador da CVM. 
Doutrinariamente, admitem-se dois tipos de regulamentos: o regulamento executivo e o regulamento 
autônomo. O primeiro apenas completa a lei, não podendo ser contra ou ultra legem, até porque, 
conforme o art. 5o, II, da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei. Já o regulamento autônomo inova a ordem jurídica, porquanto 
estabelece normas sobre matérias ainda não disciplinadas em lei. Diante dessa divisão, é posição 
amplamente majoritária, na doutrina e jurisprudência, que a Constituição de 1988 proibiu a edição de 
regulamentos autônomos no país, prevendo somente o regulamento executivo, que representa um 
ato hierarquicamente subordinado à lei e de competência privativa do chefe do Poder Executivo (art. 
84, IV). Nesse contexto, Maria Sylvia Di Piertro, define o poder regulamentar da administração como 
“o que cabe ao Poder Executivo da União, dos Estados e dos Municípios, de editar normas 
complementares à lei, para sua fiel execução” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 
Administrativo. 11a ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 87). Assim, em face da ausência de previsão 
constitucional, alguns autores nacionais entendem ser inconstitucional a concessão de poder 
regulamentar às autarquias, uma vez que tal poder é de competência privativa do chefe do executivo. 
Seguindo essa linha, Luis Costa assevera que “a infindável seqüência de normas regulamentadoras 
produzidas pelos órgãos em tela [CVM e Banco Central] não lhes compete, afrontam a Constituição e 
revestem-nos com a roupagem da tirania. Não são eles órgãos com função legislativa, mas sim 
executiva, à qual, no caso, está ínsito o poder de polícia, pujante atributo, que não comporta, porém, 
a criação de direito novo. A isto devem restringir-se, sob pena de inviabilizarem não o sistema 
jurídico, mas o próprio sistema econômico. A independência dessas autarquias demonstra-se 
imprescindível, mas só será útil socialmente se acompanhada do cerceamento de seu inconstitucional 
poder regulamentar” (COSTA, Luis César Amad. Poder Regulamentar das Autarquias 
Normatizadoras das Atividades no Mercado Financeiro e de Capitais. In: Aspectos Atuais do Direito 
do Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: Dialética, 2000. v. 2. p. 140). Todavia, segundo 
Bolívar Rocha, deve-se considerar que “ao lado do poder regulamentar em sentido estrito do 
Presidente da República (...), verifica-se que os órgãos da Administração expedem comumente 
regulamentos, em sentido lato, que são materialmente leis – prática que não encontra previsão 
constitucional. Assim, no caso da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Instituto Brasileiro do 
Café (IBC), e de outras autarquias, ou ainda de órgãos integrados à Administração direta – tem 
especial importância o Conselho Monetário Nacional – que, no exercício de suas atribuições de 
supervisão e regulação de determinados setores da ordem econômica e social expedem normas de 
caráter geral e vinculante, num inequívoco desempenho de poder normativo genérico, amparados 
nas leis que os criaram. Como justificar o exercício desse poder? (...) Parece-nos que a reforçar esse 
entendimento está o princípio de ‘quem dá os fins não pode negar os indispensáveis meios’, (...) o 
fato é que parece que ao princípio enquadra-se perfeitamente a realidade das autarquias, que são 
criadas por lei com o fim de curar um determinado setor da economia. Ora, atribuir-lhe esse dever, 
sem equipá-lo com o instrumental necessário – do qual há de fazer parte uma parcela de 
competência normativa – significa castrar-lhe a eficácia. (...) Podemos chegar a conclusão de que a 
defesa do exercício de uma função normativa por parte dos órgãos da Administração – sejam da 
Administração Indireta ou da Direta – funda-se no reconhecimento de uma espécie de competência 
imanente, decorrente da própria natureza desses órgãos, que para executar as atribuições que 
constituem sua razão de ser, e para cuja consecução foram criados, necessitam de uma parcela de 
poder normativo” (ROCHA, Bolívar B. M. O Poder Normativo de Órgãos da Administração. O Caso da 
Comissão de Valores Mobiliários. Revista de Direito Mercantil, ano XXV, n. 64, out./dez. 1986. p. 58-
60). Por certo, consoante alerta Ricardo Moreira, “o exercício do poder regulamentar não pode ser 
abusivo ou indiscriminado. A simples falta de lei não autoriza aos entes da Administração seu 
exercício, nem permite que o uso daquela faculdade seja absolutamente discricionário. É preciso, 
então, divisar os limites de atuação de cada agente incumbido da função em comento”; completando 
o mesmo autor, ao analisar os artigos da Lei n. 6.385/76 que prevêem a competência normativa da 



                                                                                                                                                         
CVM, que “da leitura dos dispositivos acima não se encontra qualquer atribuição exorbitante à 
Comissão. Vale dizer, foram respeitados os limites constitucionais de atribuição de poder 
regulamentar visto no item anterior. É praticamente impossível ao Legislativo dispor em lei, de forma 
eficiente sobre aquelas questões. Ademais, é possível se verificar, em cada caso concreto da 
instrução normativa publicada, se houve ou não exorbitância dos limites traçados pela Lei. Conclui-se, 
assim, pela legitimidade do exercício do poder regulamentar da CVM. (...) Há, de um lado, a doutrina 
denominada tradicional, que nega simplesmente a possibilidade de exercício de poder regulamentar 
pelo Poder Executivo, a não ser para a expedição de decretos para a fiel execução da lei, se 
apegando em uma literal interpretação dos princípios da legalidade e da separação dos poderes. 
Essa doutrina está à margem da realidade nacional e mundial, onde se vê a importância crescente 
das ações do Executivo. (...) O princípio da legalidade não impede o exercício da função normativa 
por outros Poderes. Aquele se divide em princípio da reserva absoluta de lei, ou legalidade estrita, e 
princípio da reserva da norma, ou legalidade ampla (latu sensu) [sic]. Existem matérias que devem 
ser tratadas absolutamente pela Lei em sentido estrito. Outras, como é o caso da regulação do 
mercado de capitais, podem ser veiculadas por normas latu sensu [sic], editadas pelo Poder 
Executivo, ou, no caso, pela Autarquia competente, a CVM” (MOREIRA, Ricardo Guimarães. Poder 
Regulamentar da Comissão de Valores Mobiliários em Face dos Princípios da Legalidade e 
Separação de Poderes. Revista de Direito Mercantil, ano XLII, n. 131, jul./set. 2003. p. 123-143). Além 
do mais, é pertinente destacar o questionamento de Luiz Carlos Sturzenegger ao comentar a posição 
da doutrina tradicional que entende ser inconstitucional o poder normativo das agências reguladoras: 
“cabe então a pergunta: mostrar-se-ia ajustada aos princípios enunciados por Canotilho (princípio da 
força normativa da Constituição) e aos princípios da ordem econômica declarados no texto da 
Constituição brasileira uma leitura segundo a qual, por força de um de seus dispositivos, 
isoladamente considerado, seriam inválidas todas as competências ‘normativas’ conferidas por lei às 
inúmeras agências reguladoras que hoje se fazem presentes no cenário brasileiro – entre elas a que 
cuida da defesa da concorrência e do consumidor -, e, mais do que isso, seriam inválidas todas as 
normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional nos últimos trinta e cinco anos (balizando todos 
os negócios bancários no mesmo período), igualmente autorizadas por lei, a despeito da mesma 
Constituição declarar que cabe ao Estado o poder ‘normativo e regulador da atividade econômica’? 
Soaria razoável a conclusão de que todo o mercado financeiro, ou pelo menos o seu arcabouço 
jurídico, teria nascido, e sobrevivido, por décadas, à margem do sistema constitucional brasileiro?” 
(STURZENEGGER, Luiz Carlos. A Questão, no Direito Brasileiro, da Atribuição de Funções 
Normativas ao Poder Executivo – O Caso do Sistema Financeiro. Revista de Direito Bancário, do 
Mercado de Capitais e da Arbitragem, São Paulo, ano 5, n. 18, out./dez. 2002. p. 85).  Por fim, para 
encerrar a discussão, vale reproduzir, novamente, o entendimento manifestado por Fábio Konder 
Comparato, ao comentar o poder normativo do Conselho Monetário Nacional, mas que pode ser 
aplicado também à CVM: “os dispositivos da Lei 4.595 [leia-se Lei n. 6.385/76] constituem autênticas 
normas em branco, cujo conteúdo deve ser preenchido pelas deliberações do Conselho Monetário 
Nacional [leia-se CVM]. É uma técnica legislativa do chamado direito econômico, à qual os nossos 
magistrados ainda não se afeiçoaram de todo, e que costuma passar despercebida” (COMPARATO, 
Fábio Konder. Comentários. Revista de Direito Mercantil, ano X, n. 3, 1971. p. 60). 
139 Quanto ao poder disciplinar da CVM, estabelece o art.  11, da Lei n. 6.385/76, que “a Comissão de 
Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de sociedades por 
ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba 
fiscalizar, as seguintes penalidades: I - advertência; II - multa; III - suspensão do exercício do cargo 
de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de 
distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de 
Valores Mobiliários; IV - inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício dos 
cargos referidos no inciso anterior; V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das 
atividades de que trata esta Lei; VI - cassação de autorização ou registro, para o exercício das 
atividades de que trata esta Lei; VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar 
determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras 
entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; VIII - 
proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais 
modalidades de operação no mercado de valores mobiliários”. Acerca do tema, ver GUERREIRO, 
José Alexandre Tavares. Sobre o Poder Disciplinar da CVM. Revista de Direito Mercantil, ano XX, n. 
43, jul./set. 1981. 



Por fim, deve-se mencionar que coube, ainda, à Comissão de 

Valores Mobiliários a função de supervisionar as bolsas de valores, compreendidas 

como órgãos auxiliares competentes para fiscalizar a atuação de seus membros e as 

operações nelas realizadas (sistema da auto-regulação). 

 

3.2 A adoção do sistema de disclosure pelo Brasil 

 

De acordo com Herculano Fonseca, o princípio da ampla 

divulgação de informações “de fato já figurara, parcialmente, na legislação nacional, 

desde o século XIX”140. Afirma o autor que a Lei n. 3.150, de 1882, já previa a  

obrigação dos administradores das sociedades anônimas prestarem informações ao 

público investidor. 

Feita essa ressalva, entende-se que o sistema de disclosure foi 

efetivamente implantado no Brasil com a Lei de Reforma Bancária e a Lei de 

Mercado de Capitais, ambas influenciadas pela Securities Act e pela Securities 

Exchange Act. Na verdade, conforme explica Eizirik, “a adoção do princípio do 

disclosure tornou-se clara não ainda com a Lei 4.728/65, mas com as Resoluções 88 

e 214 do Banco Central”141.  

A Resolução 88 disciplinou o registro das companhias 

emissoras de títulos e valores mobiliários negociáveis no mercado, bem como 

                                                 
140 FONSECA, Herculano Borges. O Papel da Comissão de Valores Mobiliários na Economia 
Brasileira. Revista da CVM, v. 1, n. 1, jan./abr. 1983. p. 8. 
141 EIZIRIK, Nelson Laks. O Papel do Estado na Regulação do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: 
IBMEC, 1977. p. 120. 



regulamentou o registro das próprias emissões. A Resolução 214, a seu turno, 

previu o modelo de prospecto a ser fornecido pelas companhias. Verifica-se, pois, 

que essas resoluções consagraram o princípio do full disclosure ao estabelecer o 

controle do mercado de capitais por meio da prestação de informações, tal como 

acontecia nos EUA.  

Muitos contestaram a adoção do sistema de disclosure pelas 

legislações brasileiras. Além das críticas que já se apontava ao modelo norte-

americano142, Eizirik lembra que 

nos Estados Unidos, quando foram promulgadas as leis de 1933 e 

1934, já havia um mercado de capitais bastante desenvolvido, 

embora pouco ordenado. Existia, então, uma tradição de mercado de 

capitais, com investidores habituados às opções de investimento que 

este mercado poderia oferecer. No caso brasileiro, a situação era 

bastante diversa, já que o mercado de capitais era muito pouco 

desenvolvido, com um número reduzido de investidores.143  

Portanto, inexistindo uma “cultura de mercado” no Brasil e 

constatando que os novos aplicadores eram inexperientes, entendeu-se que o 

sistema de disclosure pouco favoreceria ao fortalecimento do mercado, haja vista 

que, sendo os investidores despreparados para compreender as informações 

divulgadas, eles não estariam, de fato, protegidos; bem como não se verificaria, na 

prática, uma eficiência alocacional dos recursos. 

Outra questão que se pôs, referia-se à baixa qualidade das informações prestadas pelas 
companhias brasileiras, o que levou Eizirik a afirmar que  

a adoção do princípio do disclosure no Brasil deu-se basicamente em 

termos formais, uma vez que mesmo a qualidade e fidedignidade das 

                                                 
142 Item 2.2.1. 
143 EIZIRIK, op. cit., p. 120. 



informações são discutíveis. Isto ocorre, em grande parte, por não 

haver uma maior pressão por parte dos usuários (via autoridade 

reguladora ou mesmo via tribunais) para um sistema mais acurado 

de informações.144 

Essas críticas, apesar de postas à época da promulgação das 

primeiras leis reguladoras do mercado de capitais brasileiro, até hoje se justificam. 

Veja-se que o mercado brasileiro ainda não desenvolveu de forma satisfatória uma 

cultura de informação; em geral, as empresas nacionais consideram o sistema de 

disclosure uma aborrecida e onerosa obrigação imposta por lei, que, se pudessem, 

deixariam de cumprir. Assim, a despeito dos esforços governamentais e da própria 

CVM, a qualidade das informações divulgadas ainda é objeto de questionamento145, 

fato que contribui para a estagnação do mercado acionário no Brasil. 

Na realidade, parece que muitas companhias ainda não se 

deram conta de que o sistema de disclosure pode servir de poderoso instrumento de 

marketing, proporcionado vantajosos retornos financeiros, especialmente quando do 

lançamento de novos títulos, uma vez que a política de transparência, ao garantir 

uma maior segurança, facilita a captação de recursos, atraindo novos investidores. 

No caso, os benefícios alcançados em razão da revelação completa e honesta das 

informações suplantam os custos de sua divulgação, tão criticados pelo meio 

empresarial. 

 

                                                 
144 EIZIRIK, Nelson Laks. O Papel do Estado na Regulação do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: 
IBMEC, 1977. p. 121. 
145 Relevante é a crítica que os analistas fazem à diferença de postura que as empresas nacionais 
adotam ao lançar ações no exterior. Nessa situação, as companhias não se esquivam em fornecer  
ao mercado estrangeiro informações pormenorizadas, muito mais abrangentes do que as divulgadas 
aos analistas e investidores locais. Visando, então, evitar a assimetria de informações a CVM editou a 
Instrução n. 248/96, exigindo, das companhias nacionais que têm títulos negociados no mercado 
externo, a divulgação simultânea no Brasil de quaisquer informações adicionais prestadas aos 
investidores estrangeiros. 



3.3 A divulgação da informação no mercado de capitais de 

acordo com a legislação nacional. 

 

Viu-se que, ao regular o mercado de capitais, o legislador 

brasileiro optou por seguir o modelo norte-americano, adotando o sistema de full  

and fair disclosure. Cabe, agora, analisar, especificamente, como as leis nacionais 

disciplinam a obrigação de divulgar informação ao mercado. 

Assim, visando facilitar a exposição, pode-se abordar a matéria, dividindo-a em quatro 
questionamentos: 

1) Quem tem o direito às informações? 

2) Quem deve prestar as informações? 

3) Em que momento as informações devem ser prestadas? 

4) Quais informações devem ser prestadas? 

 

3.3.1 Quem tem o direito às informações? 

 

Conforme já exposto, nas sociedades abertas o direito à informação tem caráter difuso, 
interessando a todo o mercado e não apenas aos acionistas da companhia. A lei impõe, 
portanto, a divulgação das informações através de uma ampla publicidade, fazendo com 
que elas estejam facilmente disponíveis a todos os interessados. 

Nesse sentido Isaac Galdino de Andrade aduz que 

tanto o acionista como o não-acionista encontram-se no mesmo nível para 

efeito do acesso à informação. A diferença básica entre eles é que o 

acionista, com ou sem direito a voto, possui vantagem adicional de poder 

solicitar esclarecimentos diretamente dos administradores, quando da 

realização da assembléia geral ordinária, conforme §§ 1o e 2o, do artigo 134, 



da Lei 6404/76. O não-acionista, por sua vez, obtém suas informações via 

jornal, analistas de mercado, bolsa de valores ou pessoalmente na CVM, 

podendo ainda escolher a internet.146 

Afora essa possibilidade do acionista requerer, em assembléia geral, esclarecimentos 
acerca de matérias postas em votação (art. 134), ressalta-se que a lei prevê outros 
dispositivos que atribuem exclusivamente aos acionistas um direito de informação, a ser 
exercido mediante requerimento específico147. Todavia, essas hipóteses se referem à 
prestação de informações de menor importância, muitas vezes relacionadas à própria 
situação do acionista perante a companhia. Assim, não se pode dizer que configuram 
exceções à regra do full disclosure, pois o que este princípio exige é a divulgação 
obrigatória ao mercado de todos os dados financeiros e das informações relevantes. 

 

3.3.2 Quem deve prestar as informações? 

 

O artigo 157 da LSA regula o dever de informação no mercado de capitais, reconhecendo, 
de forma direta, que tal obrigação cabe aos administradores da sociedade. Portanto, não 
quis a lei reconhecer à própria sociedade o dever de prestar informações, sendo 
responsabilidade dos administradores levar ao conhecimento do público os assuntos 
relativos não só à companhia (§ 1o, “e”; § 4o), como também à sua situação pessoal (caput 
e § 1o). 

Nesse sentido, afirma Fran Martins que 

a falta de cumprimento desse dever não será imputada, assim, à sociedade 

mas ao administrador da mesma, já que se trata de um dever pessoal. Daí a 

própria sociedade poder mover ação contra o administrador se do não 

cumprimento, por parte deste, do dever de informar que a lei lhe impôs 

advier prejuízo para a sociedade (art. 159).148  

                                                 
146 ANDRADE, Isaac Galdino. O Dever de Informar do Acionista e o Direito à Informação nas 
Sociedades Mercantis. 1998. Dissertação (Mestrado em Direito das Relações Sociais) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 2004. p. 96. 
147 A título ilustrativo, pode-se enumerar os seguintes: a) qualquer acionista pode requerer certidão 
dos assentamentos constantes dos livros da companhia, em que se registram a titularidade e a 
transferência de ações e valores mobiliários, desde que as informações requeridas se destinem à 
defesa de direitos e ao esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do 
mercado de valores mobiliários (art. 100, § 1º); b) aos acionistas que representam pelo menos 5% 
(cinco por cento) do capital social podem requerer judicialmente a exibição por inteiro dos livros da 
companhia sempre que sejam apontados atos violadores da lei ou do estatuto ou haja fundada 
suspeita de irregularidades praticadas por qualquer órgão da companhia (art. 105); c) os detentores 
de pelo menos 0,5% (meio por cento) do capital social tem direito de solicitar relação de endereços 
dos demais acionistas com fim de ser representado em Assembléia Geral por outro acionista (art. 
126, §3º); d) o administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assembléia-geral ordinária, 
a pedido de acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social, informações 
sobre ações que tiverem adquirido ou alienado, benefícios ou vantagens, indiretos ou 
complementares, concedidos em seu favor pela companhia ou sociedades ligadas, condições de 
contratos de trabalho celebrados com diretores e empregados de alto nível (art. 157, § 1o). 
148 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 1978. v. 
2. p. 396. 



Logo, o dever de informar juntamente com o de diligência e o de lealdade, previstos nos 
artigos 153 a 156 da LSA, constituem as principais imposições feitas pela lei aos 
administradores da companhia aberta. 

Deve-se lembrar, ainda, que a o artigo 138, § 2o, da LSA, exige a atuação do conselho de 
administração nas companhias de capital aberto, seguindo uma estrutura de administração 
dualista149. Assim, a administração da sociedade comporta duas espécies de 
administradores: os conselheiros e os diretores, sendo a ambos impostos os deveres de 
diligência, de lealdade e de informação. 

Impende-se, por fim, alertar que as instruções da CVM que regulam a divulgação de 
informações prevêem a necessidade de um “Diretor de Relações com Investidores” que 
terá a função de prestar as informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de 
valores ou entidades de mercado de balcão em que a companhia tenha valores mobiliários 
negociados, em nome dos administradores da empresa. 150 

 

3.3.3 Em que momento as informações devem ser prestadas? 

 

O primeiro momento para a prestação de informações ocorre por ocasião do registro da 
companhia aberta junto à CVM. Essa formalidade é um requisito prévio que deve estar 
atendido antes de se lançar títulos ao público com fim de captar recursos. No caso, o 
registro exige a prestação de uma série de informações ao órgão fiscalizador, mediante a 
apresentação de documentos relacionados pela lei e pelas instruções da CVM151. 

Feito o registro da companhia, o segundo momento para prestação de informações ocorre 
com o registro dos valores mobiliários a serem lançados no mercado primário. Para tanto, 
exige-se a apresentação de vários documentos, dentre eles: o prospecto, o contrato de 
distribuição com instituições financeiras, estudo de viabilidade econômica etc152. 

Após a emissão dos valores mobiliários, os títulos circularão livremente, formando o 
mercado secundário que se desenvolverá junto às bolsas de valores e aos mercados de 
balcão. Assim, a lei exige também a publicação de uma vastidão de informações pelos 
administradores da companhia de modo periódico ou eventual, como forma de proteger os 
investidores e garantir a segurança do mercado153. 

As informações periódicas ou ordinárias são aquelas prestadas de forma rotineira e 
obrigatória, relacionadas à atualização dos registros da companhia e de suas emissões. Já 

                                                 
149 “A tecnologia jurídica distingue dois sistemas de estrutura da sociedade anônima: o monista e o 
dualista. No primeiro, a fiscalização e supervisão dos executivos encarregados de organizar a 
empresa e representar legalmente a pessoa jurídica (no Brasil, os ‘diretores’) compete 
exclusivamente aos acionistas, reunidos em um órgão próprio (a assembléia geral), com ou sem o 
auxílio de outro órgão, encarregado de aferir a regularidade contábil e legal dos atos objeto de 
administração (o conselho fiscal). Já no sistema dualista, um outro órgão, por assim dizer 
intermediário entre a assembléia geral e a diretoria, também exerce essas funções (o conselho de 
administração)” (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
v. 2. p. 234). 
150 Ver arts. 5o. e 6o da Instrução CVM n. 202/93; e art. 3o. da Instrução CVM n. 358/02. 
151 A instrução que regula o registro da companhia é a Instrução CVM n. 202/93, com suas 
posteriores alterações (Instruções n. 238/95, 245/96, 274/98, 309/99, 344/00, 351/01, 358/02 e 
373/02). 
152 Hodiernamente, esses documentos estão relacionados na Instrução CVM n. 400/04, que dispõe 
sobre a oferta pública de valores mobiliários tanto do mercado primário, como no secundário.  
153 Ver Instruções CVM n. 202/93 e 400/04 



as informações eventuais ou extraordinárias são aquelas que dependem da ocorrência de 
um evento específico, não habitual. Como exemplo das primeiras, pode-se citar a 
publicação das demonstrações financeiras, do relatório anual da administração e do resumo 
das assembléias gerais ordinárias; já em relação às informações eventuais, destaca-se a 
comunicação de ato ou fato relevante e a publicação de resumo das assembléias gerais 
extraordinárias. 

 

3.3.4 Quais informações devem ser prestadas? 

 

As obrigações previstas no artigo 157 da LSA representam as principais imposições legais 
relativas ao dever de informar do administrador. Todavia, a lei societária contempla várias 
outras situações que obrigam o administrador a prestar informações, dentre elas podemos 
citar: art. 62, I, referente à publicação da ata que deliberou sobre a emissão de debêntures; 
art. 124, que trata das convocações das assembléias gerais; art. 133, relativo à publicação 
do relatório anual, das demonstrações financeiras e dos pareceres dos auditores 
independentes e do conselho fiscal; art. 142, parágrafo único, que exige a publicação das 
atas do conselho de administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos 
sobre terceiros; arts. 186, 187 e 188, que especificam as demonstrações financeiras que 
devem ser publicadas; art. 224, relativo à obrigação de informar sobre as condições de 
incorporação, fusão ou cisão constantes de protocolo; art. 243, referente à publicação de 
informações sobre sociedades coligadas; art. 247, que trata sobre as notas explicativas nas 
demonstrações financeiras; art. 249, sobre as demonstrações consolidadas; art. 258, 
relativo à publicação do instrumento de oferta de compra; art. 259, que trata da oferta de 
permuta; e art. 289, referente ao veículo e local das publicações exigidas pela lei. 

Ademais, a CVM, exercendo a competência que lhe foi atribuída por lei154, editou a 
Instrução CVM n. 202/93 regulando a divulgação das informações relacionadas na LSA, 
bem como apontando outras informações que também devem ser apresentadas pelas 
companhias de capital aberto; dentre elas podemos destacar: os sumários das AGO e AGE, 
as informações anuais (IAN), as informações trimestrais (ITR) e as demonstrações 
financeiras padronizadas (DFP). 

De modo geral, Modesto Carvalhosa155, divide, então, o dever de informar do 
administrador em dois encargos: o de informar sobre o estado financeiro da companhia, 
consubstanciado nos documentos da administração, notadamente das demonstrações 
financeiras; e o de informar sobre o estado dos negócios, incluindo, sobretudo, a 
divulgação de atos e fatos relevantes relativos às atividades da companhia. 

                                                 
154 A lei 6.385/76 dispõe no art. 22, parágrafo único, que “Compete à Comissão expedir normas 
aplicáveis às companhias abertas, sobre: I - a natureza das informações que devam divulgar e a 
periodicidade da divulgação; Il - relatório da administração e demonstrações financeiras; III - a compra 
de ações emitidas pela própria companhia e a alienação das ações em tesouraria; IV - padrões de 
contabilidade; relatórios e pareceres de auditores independentes; V - informações que devam ser 
prestadas por administradores e acionistas controladores, relativas à compra, permuta ou venda de 
ações emitidas pela companhia e por sociedades controladas ou controladoras; VI - a divulgação de 
deliberações da assembléia geral e dos órgãos de administração da companhia, ou de fatos 
relevantes ocorridos nos seus negócios, que possam influir, de modo ponderável, na decisão dos 
investidores do mercado, de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia; VII - as 
demais matérias previstas em lei.” 
155 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. v. 2. p. 663-664. 



Quanto às demonstrações financeiras, elas estão genericamente enumeradas no art. 176, da 
LSA: 

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base 

na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações 

financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da 

companhia e mutações ocorridas no exercício: 

I – balanço patrimonial 

II – demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados 

III – demonstração do resultado do exercício 

IV – demonstração das origens e aplicações de recursos 

Relacionado à divulgação dessas demonstrações financeiras, há, ainda, o dever da 
administração publicar o relatório anual da administração e o parecer dos auditores 
independentes, segundo impõe o artigo 133, incisos I e III. O relatório anual da 
administração é um documento destinado a esclarecer aos acionistas e mercado sobre os 
principais fatos ocorridos no exercício, envolvendo aspectos financeiros, patrimoniais e 
negociais. Já o parecer dos auditores independes constitui um laudo de aferição da 
administração da companhia, representando, hoje, um documento indispensável na 
orientação do mercado quanto à exatidão das informações prestadas.  

Além dos documentos financeiros elencados pela LSA, acrescenta-se aqueles previstos 
pela Instrução CVM n. 202/93, em especial os formulários de ITR e de DFP. 

Evidencia-se, pois, que a divulgação das informações financeiras está diretamente 
relacionada ao exercício do direito de fiscalização e como tal, não pode ser objeto de sigilo 
por parte dos administradores, devendo essas informações ser reveladas em sua 
completude.  

Agora, não basta, para o sistema de full disclosure, aos administradores prestar 
informações de caráter financeiro, devem, ainda, revelar informações acerca dos negócios 
sociais, caracterizadas, principalmente, na divulgação de atos ou fatos relevantes. 

Nesse sentido, Modesto Carvalhosa esclarece que na antiga lei das sociedades por ações 
(Decreto-lei n. 2.627/40), o regime de informações restringia-se à revelação da situação 
financeira da companhia por meio de documentos contábeis156. Já a LSA, ao seguir a 
filosofia de disclosure, exige, além da revelação das informações financeiras da 
companhia, a revelação completa da situação patrimonial de seus administradores, com 
relação aos valores mobiliários emitidos pela sociedade (157, “caput”), bem como a 
revelação oportuna de fatos negociais relevantes; matéria que será abordada no item 
subseqüente. 

 

3.3.4.1 Ato ou fato relevante 

 

                                                 
156 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. v. 3. p. 284. 



A noção de ato ou fato relevante surge no ordenamento societário brasileiro com o advento 
da LSA. Todavia, deve-se destacar que o artigo 157 aborda o tema sob dois enfoques: de 
um lado obriga o administrador, em face de solicitação de acionistas que representem ao 
menos cinco por cento do capital social, a divulgar à assembléia geral qualquer ato ou fato 
relevante sobre a empresa (§ 1o, “e”); de outro, a lei impõe o dever do administrador 
divulgar diretamente ao mercado qualquer ato ou fato relacionado aos negócios sociais e 
reputado relevante (§ 4o). 

Novamente, volta-se a afirmar que nas companhias de capital aberto tal divisão perde a 
razão de ser, uma vez que, independentemente da informação ser prestada em face de 
requerimento dos acionistas ou de uma imposição direta da lei, ela terá o caráter público, 
sendo divulgada através de ampla publicidade. 

Quanto ao conceito de ato ou fato relevante, prevê o artigo 157, § 4o, que  

os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar 

imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer 

deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da 

companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, 

de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou 

comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. 

Essa definição de ato ou fato relevante, como aquele capaz de 

influir na escolha do investidor em negociar ou não com o título da companhia, 

deriva, mais uma vez, do direito norte-americano. No célebre caso “SEC v. Texas 

Gulf Sulphur Company”, de 1968, foi fixado o conceito de material information como 

“aquela que é levada em conta por um investidor médio para a compra, venda ou 

manutenção de ações, ou que provoca impacto sobre o mercado de ações”157. Loss 

afirma que nesse mesmo julgado a noção de “investidor médio” presumia a idéia de 

“homem razoável”, não necessariamente “prudente” ou “conservador”158.  

Essa idéia de “homem razoável” foi posteriormente 

consagrada no caso “TSC Indus. Inc. v. Northway, Inc.”, de 1976, que definiu 

informação relevante como aquela em que existe uma substancial probabilidade que 

                                                 
157CASTRO, Hélio Oliveira Portocarrero; e EIZIRIK, Nelson Laks. Regulação e Controle do Mercado 
de Capitais (O Papel da SEC na Experiência Norte-Americana). Rio de Janeiro: IBMEC, 1974. p. 41; 
e LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 171. 
158 LOSS, Louis. Fundamentals of Securities Regulation. Boston: Little, Brown and Co., 1983. p. 815. 



um investidor razoável possa considerá-la importante para tomar uma decisão de 

investimento, uma vez que pode por ele ser visto como um fato que tenha alterado 

de forma significativa o conjunto de informações disponíveis.159 

Seguindo a posição da jurisprudência americana, deve-se 

interpretar o § 4o, do art. 157, da LSA, considerando a relevância do ato ou do fato 

de acordo com a visão dos investidores comuns, não profissionais, que de posse 

das informações divulgadas decidem se adquirem, alienam ou mantêm sua posição, 

quanto aos valores mobiliários emitidos pela companhia. Será, portanto, relevante o 

ato ou fato quando provocar impacto no mercado de capitais. 

Ademais, cabe destacar que o ato relevante refere-se à 

primeira parte do dispositivo legal (§ 4o), consistente na deliberação da assembléia 

geral ou de qualquer outro órgão da administração que possa influir na negociação 

dos valores mobiliários; constitui, por conseguinte, um ato de vontade da sociedade. 

Já os fatos relevantes são os acontecimentos que, 

independentemente da vontade social manifestada pela assembléia ou pelos 

administradores, interferem nos negócios da sociedade. Dentre tais fatos, aponta 

Modesto Carvalhosa, 

estão os ocorridos nas próprias atividades empresariais, como 

acidentes graves em unidades industriais e outros sinistros. Também 

se incluem no conceito de fatos os atos praticados por terceiros, 

lícitos ou ilícitos, que possam repercutir gravemente nos negócios da 

                                                 
159 “Information is material if there is a substantial likelihood that a reasonable shareholder would 
consider it important in making an investment decision. To fulfill the materiality requirement, there 
must be a substantial likelihood that the fact would have been viewed by the reasonable investor as 
having significantly altered the ‘total mix’ of information made available” (BARRY, Brian K. The 
Securities and Exchange Commission’s Regulation Fair Disclosure: Party of Information or Parody of 
Information? University of Miami Law Review, v. 56, n. 3, April, 2002. p. 652, citando TSC Indus. Inc. 
v. Northway, Inc., 426 U.S. 438, 449). 



companhia, tais como quebra contratual. Incluem-se, ainda, entre 

esses fatos as expectativas de direito, que legitimamente possa ter a 

companhia, como, v. g., a vocação de contratar, que será o caso das 

licitações a que concorreu e obteve classificação.160 

Veja-se, ainda, que não interessa se o fato é positivo ou 

negativo; tanto numa como na outra hipótese, ele deve ser divulgado pelos 

administradores, cabendo ao mercado filtrar e apreciar o mérito das informações 

prestadas. 

É importante frisar, entretanto, que esse dever de revelação 

total das informações negociais pode sofrer limites. Explica Modesto Carvalhosa que 

os regimes jurídicos, em geral, dividem-se em duas correntes 

diversas, no que respeita às informações sobre os negócios sociais. 

Uma corrente coloca limites à obrigação dos administradores de 

revelarem matéria negocial, invocando o sigilo que deve preservar a 

companhia da indiscrição dos concorrentes e até do próprio Fisco. 

Lideram essa corrente a Suíça e a Alemanha, mais explicitamente 

esta última, que inclusive comina os administradores pela indiscrição 

nas informações que prestarem aos acionistas. A outra corrente, que 

obriga os administradores por sua iniciativa, a informarem sobre atos 

e fatos relevantes à companhia e suas ações, é obviamente liderada 

pela legislação norte-americana, seguida da inglesa, da francesa e 

do sistema legal japonês.161 

Esclarece, então, o autor que a lei brasileira vigente, embora 

fortemente inspirada no sistema americano de full disclosure, nitidamente dividiu o 

regime das informações financeiras do regime das informações negociais. No 

primeiro, conforme já exposto, tendo em vista a vinculação com o direito de 

                                                 
160 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. v. 3. p. 294. 
161 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. v. 2. p. 668. 



fiscalização, não podem as informações ser objeto de qualquer sigilo, devendo ser 

divulgadas de forma completa pelos administradores. Já quanto ao segundo, a lei 

nacional fixou importantes limites à filosofia da informação plena. 

Primeiramente, o § 3o, do art. 157, determina que a revelação 

dos atos ou fatos relevantes só poderá ser utilizada no legítimo interesse da 

companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que 

praticarem. 

Fran Martins162 critica o dispositivo em análise, afirmando que, 

na realidade, os esclarecimentos, quando solicitados por acionistas, são prestados à 

assembléia geral, sendo levados ao conhecimento de todos que dela participam e, 

no caso das companhias abertas, de todo o mercado, pois a ata da assembléia deve 

ser divulgada pela imprensa. Assim, na verdade, a responsabilidade deve incidir 

sobre qualquer um que utilize dolosamente as informações fornecidas, e não 

somente sobre aquele acionista que solicitou a sua revelação. 

A respeito do § 3o, Modesto Carvalhosa acrescenta que  

o que a lei determina é que o acionista não faça, por sua conta, 

alarde ou publicidade dos fatos revelados, para, em proveito próprio, 

extorquir vantagens ou forçar a negociação de suas ações, ou servir-

se das informações para favorecer concorrentes ou difamar a 

companhia. A norma coíbe, portanto, a iniciativa fraudulenta do 

acionista, mas não estabelece, para a companhia, o sigilo das 

informações prestadas. Lembre-se de que o princípio da disclosure 

fundamenta-se exatamente no regime da publicidade. 163 

                                                 
162 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 1978. v. 
2. p. 401-402. 
163 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. v. 3. p. 291. 



Já o § 5o, do mesmo art. 157, prevê que os administradores da 

companhia poderão se recusar a prestar a informação, ou deixar de divulgá-la, se 

entenderem que sua revelação poderá por em risco algum interesse da companhia, 

cabendo à CVM, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por 

iniciativa própria, decidir sobre a prestação da informação e responsabilizar os 

administradores, se for o caso. 

Quanto à recusa, ela só será admitida quando a revelação de 

ato ou fato for solicitada por acionista (§ 1o, “e”), não se referindo à divulgação de 

informação imposta diretamente pela lei (§ 4o). Contudo, somente se permite a 

dispensa em divulgar atos ou fatos relevantes se houver legítimo interesse da 

companhia, ou seja, quando a revelação das informações puser em risco o interesse 

social.  

Difícil é, no entanto, estabelecer quando o interesse da 

companhia pode ser considerado em risco, impondo o sigilo. Foi por essa razão que 

a lei atribuiu à CVM a função de decidir, mediante consulta, cada caso. Todavia, 

adverte Modesto Carvalhosa que 

não pode ser oposto o dever de sigilo ao pedido de informações dos 

acionistas ou à publicidade das revelações feitas à Bolsa de Valores 

sobre qualquer ato ou fato de natureza relevante e que já se tenha 

definido materialmente, ou como negócio jurídico perfeito e acabado. 

Não será legítima também a invocação do sigilo, na hipótese de 

alteração do estado da companhia, como o de pré-insolvência, de 

que resultarão o iminente pedido de concordata ou a ameaça de 

requerimento de falência. (...) Também as perdas efetivas de 

contratos ou decorrentes de exaustão ou de uso inadequado de 



recursos técnicos ou naturais constituem fatos jurídicos ou materiais 

relevantes que não podem ser sonegados.164 165 

Além do mais, é difícil estabelecer uma fronteira entre o que 

pode ou não ser considerado sigiloso, uma vez que há uma evidente interação entre 

as informações financeiras e as negociais166. Vê-se, pois, que o campo de aplicação 

do dever de sigilo em face do dever de informar é restrito, relacionando-se, 

sobretudo, às hipóteses em que a revelação de informações poderia favorecer a 

concorrência, causando prejuízo aos negócios sociais. 

Resta claro, portanto, que a LSA, apesar de adotar a filosofia 

de full disclosure, instituiu, quanto às informações negociais, a “reserva de sigilo”, 

deixando a critério dos administradores a função de revelar ou não ato ou fato 

relevante, permitindo, ainda, que a CVM decida sobre a procedência de eventual 

sigilo. 

 

3.3.4.2 A Instrução CVM n. 358/02 

 

Conforme já mencionado, a Comissão de Valores Mobiliários 

tem competência legal para regular a divulgação de informação relevante pelas 

                                                 
164 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. v. 3. p. 297. 
165 Ressalta-se que de acordo com a nova lei de falências (Lei n. 11.101/04) a concordata foi 
substituída pela recuperação judicial. 
166 Carvalhosa exemplifica essa interação entre as informações financeiras e negociais aduzindo que 
“fundem-se, até certo ponto, uma e outra, na medida em que o relatório da administração deve 
descrever os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo” 
(CARVALHOSA, op. cit., v. 2. p. 670). 



companhias abertas167. Diante desse poder, ela editou, com o objetivo de 

aperfeiçoar o sistema de disclosure no mercado de capitais brasileiro, a Instrução 

CVM n. 358/02168, dispondo sobre os seguintes temas: (i) divulgação e uso de 

informações sobre ato ou fato relevante; (ii) divulgação de informação na negociação 

de valores mobiliários e na aquisição de lote significativo de ações de emissão por 

companhia aberta; e (iii) negociação de ações de companhia aberta na existência de 

fato relevante não divulgado ao mercado.169 

Primeiramente, observa-se que, a despeito da tentativa da LSA 

em definir, no § 4o, do art. 157, ato ou fato relevante, o conceito de relevância ainda 

era muito subjetivo. A própria definição legal ao mencionar a expressão 

“ponderável”170 deu margem a essa subjetividade. Nessa circunstância, a Instrução 

CVM 358, tentando especificar o conceito de ato ou fato relevante, considera, como 

tal, nos termos de seu artigo 2o,  

                                                 
167 A lei 6.385/76 dispõe no art. 22, parágrafo único, VI, que compete à CVM expedir normas 
aplicáveis às companhias abertas sobre “a divulgação de deliberações da assembléia geral e dos 
órgãos de administração da companhia, ou de fatos relevantes ocorridos nos seus negócios, que 
possam influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado, de vender ou comprar 
valores mobiliários emitidos pela companhia” 
168 A Instrução CVM n. 358 foi editada em janeiro de 2002, revogando a Instrução CVM nº 31/84 que 
anteriormente disciplinava a matéria. 
169 Ver STUBER, Walter Douglas. As Novas Regras para Divulgação e Uso de Informações sobre 
Atos ou Fatos Relevantes Relativos às Companhias Abertas Brasileiras. Revista de Direito Bancário, 
n. 16. 
170 Art. 157, § 4o: “os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente 
à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia geral ou dos 
órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa 
influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores 
mobiliários emitidos pela companhia” (grifou-se). 



qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da 

assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia 

aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-

administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro 

ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de 

modo ponderável: 

I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia 

aberta ou a eles referenciados; 

II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter 

aqueles valores mobiliários; 

III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos 

inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela 

companhia ou a eles referenciados. 

Além do mais, elenca a Instrução, no parágrafo único do 

mesmo artigo, um rol, exemplificativo, de atos ou fatos considerados potencialmente 

relevantes. In verbis: 



parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos 

de ato ou fato potencialmente relevante, dentre outros, os 

seguintes: 

I - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle 

acionário da companhia, ainda que sob condição suspensiva ou 

resolutiva; 

II - mudança no controle da companhia, inclusive através de 

celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas; 

III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas 

em que a companhia seja parte ou interveniente, ou que tenha 

sido averbado no livro próprio da companhia; 

IV - ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a 

companhia, contrato ou colaboração operacional, financeira, 

tecnológica ou administrativa;  

V - autorização para negociação dos valores mobiliários de 

emissão da companhia em qualquer mercado, nacional ou 

estrangeiro; 

VI - decisão de promover o cancelamento de registro da 

companhia aberta; 

VII - incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou 

empresas ligadas; 

VIII - transformação ou dissolução da companhia; 

IX - mudança na composição do patrimônio da companhia; 

X - mudança de critérios contábeis; 

XI - renegociação de dívidas; 

XII - aprovação de plano de outorga de opção de compra de 

ações; 

XIII - alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários 

emitidos pela companhia; 



XIV - desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de 

bonificação; 

XV - aquisição de ações da companhia para permanência em 

tesouraria ou cancelamento, e alienação de ações assim 

adquiridas; 

XVI - lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos 

em dinheiro; 

XVII - celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua 

realização, quando a expectativa de concretização for de 

conhecimento público; 

XVIII - aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso 

em sua implantação;  

XIX - início, retomada ou paralisação da fabricação ou 

comercialização de produto ou da prestação de serviço; 

XX - descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou 

de recursos da companhia; 

XXI - modificação de projeções divulgadas pela companhia; 

XXII - impetração de concordata, requerimento ou confissão de 

falência ou propositura de ação judicial que possa vir a afetar a 

situação econômico-financeira da companhia. 

Repisa-se, porém, que as situações acima enumeradas 

constituem meros exemplos de atos ou fatos potencialmente relevantes. Ademais, 

apesar da Instrução ter buscado reduzir o subjetivismo do conceito de ato ou fato 

relevante, algumas das hipóteses descritas são ainda muito vagas (incisos IX, XVII e 

XVIII, por exemplo). Deve, portanto, a noção de relevância ser analisada de acordo 

com o caso concreto, na medida em que, mesmo diante dos eventos citados, os atos 

ou fatos só serão considerados relevantes se afetarem, de maneira significativa, a 

cotação ou a decisão de comprar, vender ou manter os títulos emitidos pela 



companhia, bem como se influir no exercício dos direitos inerentes aos valores 

mobiliários. 

Ademais, verificada a ocorrência de ato ou fato relevante, a Instrução CVM 358/02 
determina (art. 3o), consoante já afirmado, que o dever de informar sobre os mesmos 
compete ao “Diretor de Relações com Investidores”, fixando também a obrigação do 
acionista controlador e de todos aqueles ligados à administração da companhia de 
comunicar ao Diretor de Relações com Investidores ato ou fato relevante de que tenham 
conhecimento, sob pena de responderem por tal omissão. 

Prevê, ainda, que cabe ao Diretor de Relações com Investidores solicitar informações às 
pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, quando verificar a oscilação atípica na 
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários da companhia (art. 4o, 
parágrafo único). 

A divulgação do fato relevante deverá se dar por meio de 

jornais de grande circulação, podendo ser feita de forma resumida, desde que haja a 

indicação de que seu inteiro teor estará disponível na “internet”. Além do mais, a 

comunicação deve ser feita de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao 

público, devendo ocorrer, sempre que possível, quando não houver negociação em 

curso nos mercados. 

Consoante dispõe a LSA, a Instrução estabelece (art. 6o) que o 

fato relevante pode ser mantido em sigilo caso o controlador ou os administradores 

entendam que a sua revelação poderá por em risco interesse legítimo da 

companhia. Entretanto, se a informação “escapar ao controle” ou ocorrer oscilação 

atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários da 

companhia, deve-se divulgá-lo imediatamente. 

Com relação às ofertas públicas (art. 9o), a decisão acerca da 

sua realização deve ser rapidamente comunicada ao mercado, fornecendo-se as 

características da oferta. Se ela estiver sujeita a condições, o ofertante deverá 



divulgar aviso de fato relevante sempre que tais condições se verifiquem, 

esclarecendo se mantém a oferta ou se ela perderá sua eficácia. 

A divulgação de informação na alienação do controle de 

companhia aberta também está sujeita a novas regras (art. 10). Dentre os dados que 

devem ser fornecidos ao mercado, incluem-se os objetivos do adquirente com a 

aquisição, indicando os efeitos esperados em seus negócios. 

Para prevenir o cometimento de abusos por parte dos 

administradores, o ato normativo estipula (art. 11) que os diretores, membros do 

conselho de administração, conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções 

técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ficam obrigados a 

informar, imediatamente após a investidura no cargo, à CVM, à companhia e às 

bolsas, ou entidades de mercado de balcão, os valores mobiliários da companhia ou 

a eles referenciados de que sejam titulares, bem como as alterações em suas 

posições. 

Ademais, tanto os controladores, como os acionistas que 

elegerem membro do conselho de administração e qualquer pessoa ou grupo de 

pessoas que detenha 5% ou mais de espécie ou classe de ações devem divulgar 

declaração com o número de papéis da companhia que detenham (art. 12).  

Mais que isso, toda vez que a participação de uma pessoa ou 

grupo de pessoas aumentar em 5% ou mais de uma espécie ou classe de ações, o 

mercado deve ser comunicado, podendo a CVM dispensar essas divulgações 

levando em consideração o grau de dispersão dos valores mobiliários da companhia. 



Em outra seção (art. 13), visando evitar em especial a prática 

do insider trading, tema que será explorado no capítulo seguinte, a Instrução veda a 

negociação de ações pela própria companhia e por seus controladores e 

administradores em geral, caso haja fato relevante ainda não divulgado ao mercado. 

Tal proibição é ainda estendida a qualquer pessoa que tenha conhecimento desse 

fato relevante, em virtude de cargo, função ou posição na companhia, ou que por 

qualquer outra forma venha a ter acesso à informação ainda não revelada. Na 

mesma situação encontram-se os administradores que se afastem do comando da 

companhia antes da divulgação pública do negócio ou fato iniciado durante seu 

período de gestão, perdurando a restrição pelo prazo de seis meses após o seu 

desligamento. Fica, também, vedada a negociação com papéis da companhia, pelas 

pessoas acima referidas, nos quinze dias anteriores à divulgação do ITR e do DFP 

da companhia.  

A Instrução prevê, também, que, por deliberação do conselho 

de administração, a companhia poderá (faculdade) adotar política de negociação de 

ações de sua emissão, a ser realizada pela própria companhia, pelos controladores, 

e membros da administração em geral (art. 15); ainda estabelece que a sociedade 

deverá (obrigação) adotar política de divulgação de ato ou fato relevante; cabendo à 

CVM exigir a reformulação de referidas políticas, caso as mesmas não atendam às 

normas regulamentares em vigor (art. 16). 

Por fim, a Instrução estabeleceu (art. 18) que o 

descumprimento às normas nela contidas configura infração grave, a ser punida nos 

termos da Lei n. 6.385/76. 

 



3.4 O sistema de auto-regulação no Brasil 

 

Viu-se, ao final do segundo capítulo, que o sistema de auto-

regulação ou regulação cooperativa consiste, basicamente, no exercício da atividade 

de regulação e fiscalização pelas bolsas de valores sobre os seus próprios membros 

e sobre as operações nelas realizadas, sendo tal atividade supervisionada por um 

órgão governamental. 

Ademais, argumentou-se que apesar de constituírem entidades 

de natureza privada, as bolsas de valores desempenham uma função de interesse 

público, vindo Fábio Konder Comparato a concluir que: 

as bolsas de valores fazem parte dessa classe especial de pessoas 

jurídicas de direito privado, incumbidas por lei – e não apenas por 

concessão da autoridade administrativa – do exercício de um serviço 

público. O art. 17 da Lei 6.385 é, nesse particular, decisivo, ao 

caracterizar as bolsas de valores como “órgãos auxiliares da 

Comissão de Valores Mobiliários”. O auxílio só pode ser, obviamente, 

para o desempenho das tarefas de serviço público que a própria lei 

atribui à CVM, entre as quais avulta o exercício do poder de polícia 

no mercado de capitais. Esse poder de polícia, as bolsas o exercem, 

não apenas no recinto do pregão e durante a sua realização, mas 

também fora dele, fiscalizando as atividades das sociedades 

corretoras associadas e exigindo esclarecimentos públicos às 

companhias abertas emissoras de títulos cotados, em aplicação do 

princípio legal de full disclosure.171 

É devido, então, a essa relevante função pública exercida pelas 

bolsas de valores que a CVM atua como órgão supervisor de suas atividades, 

                                                 
171 COMPARATO, Fábio Konder. Natureza Jurídica das Bolsas de Valores e Delimitação do seu 
Objeto. Revista de Direito Mercantil, ano XXIV, n. 60, out./dez. 1985. p. 50. 



sendo, porém, atribuído a elas autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 

não havendo que se falar em subordinação hierárquica.172 

Ademais, ressalta-se, novamente com substrato em Fábio 

Konder Comparato, que apesar das prerrogativas de fiscalizar e punir das bolsas de 

valores representarem um poder interno, inerente a qualquer associação, ele 

apresenta características de autêntico poder administrativo de polícia, pressupondo 

um poder implícito de regular as operações realizadas em seu recinto (poder 

normativo de polícia).173 

Assim, diante da autêntica natureza pública do serviço que 

presta e com vistas a melhor desempenhar suas funções, às bolsas de valores são 

delegados poderes de regulamentação e fiscalização, a ser exercidos em conjunto 

com a Comissão de Valores Mobiliários. Nesse sentido, aduz Nelson Eizirik que 

nos termos do § 1o do art. 8o da Lei 6.385/76, a competência 

reguladora da CVM não exclui a competência das Bolsas de Valores 

com relação a seus membros e aos valores mobiliários nela 

negociados. Há, assim, dupla competência normativa e fiscalizadora 

no que toca às operações bolsísticas: da CVM e das próprias Bolsas 

de Valores.174 

Isto posto, a Resolução n. 2.690/00, do Conselho Monetário 

Nacional regula, de forma minuciosa, a constituição, organização e funcionamento 

das bolsas de valores, definindo sua competência regulamentar e disciplinar. 
                                                 
172 “A supervisão que a CVM exerce sobre as Bolsas de Valores tem sido definida como uma tutela 
genérica, parecida com a exercida pelo Ministério da Fazenda sobre a CVM, pela União Federal em 
relação aos estados membros ou por estes em relação aos municípios, compatibilizando-se com a 
autonomia do órgão ou da entidade tuteladora ou sujeita à supervisão” (WALD, Arnoldo. Auto-
Regulação e Mercado de Opções. Revista de Direito Mercantil, ano XXIX, n. 79, jul./set. 1990. p. 118-
19). 
173 COMPARATO, Fábio Konder. Natureza Jurídica das Bolsas de Valores e Delimitação do seu 
Objeto. Revista de Direito Mercantil, ano XXIV, n. 60, out./dez. 1985.  p. 45. 
174 EIZIRIK, Nelson Laks. Regulação e Auto-Regulação do Mercado de Valores Mobiliários. Revista 
de Direito Mercantil, ano XXI, n. 48, out./dez. 1982. p. 43. 



No que diz respeito à competência regulamentar das bolsas, 

deve-se frisar, consoante o exposto acerca do poder normativo da CVM175, não 

existir qualquer ofensa ao princípio da legalidade, sendo perfeitamente válidas e 

legítimas as normas por elas expedidas quando observados os limites impostos pela 

lei e pela resolução. 

Já quanto ao poder disciplinar, destaca-se o disposto no art. 64 

da Resolução n. 2.690/00, que indica, expressamente, as pessoas que estão 

sujeitas à aplicação de pena pela Bolsa, são elas: os integrantes do conselho de 

administração, as sociedades membros e os administradores e prepostos de 

sociedades membros, da própria bolsa de valores e do sistema de registro de 

operações. 

Discute-se, entretanto, se esse rol apresentado pelo art. 64 é 

taxativo ou não, uma vez que ele não engloba as companhias abertas, seus 

acionistas e administradores.  

Aqueles que defendem a taxatividade da regra aduzem, com 

fulcro no art. 18, I, “a”, da Lei n. 6.385/76176, que as bolsas só poderiam exercer o 

poder disciplinar sobre as companhias abertas nas hipóteses expressamente 

previstas em lei, referentes à negociação dos valores mobiliários emitidos por essas 

companhias. 

                                                 
175 Rever item 3.1. 
176 “Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários: 
I - editar normas gerais sobre: (...) 
d) exercício do poder disciplinar pelas Bolsas e pelas entidades do mercado de balcão organizado, no 
que se refere às negociações com valores mobiliários, e pelas entidades de compensação e 
liquidação de operações com valores mobiliários, sobre os seus membros, imposição de penas e 
casos de exclusão”. 



Já em posição contrária, há quem defenda, com fundamento 

na ampla competência que as bolsas têm para fiscalizar as operações nelas 

realizadas, prevista no art. 8o, § 1o, da Lei n. 6.385/76177, que elas podem exercer 

poder disciplinar sobre as companhias abertas, configurando um “autêntico poder 

disciplinar delegado”178. 

Acerca desse suposto poder disciplinar delegado, afirma José 

Alexandre Tavares Guerreiro: 

daí a dúvida sobre a possível extensão do poder disciplinar das 

Bolsas de Valores a outros participantes do mercado, como seria o 

caso, v.g., das companhias abertas, de seus administradores, de 

seus acionistas controladores ou não-controladores, e de 

investidores em geral. A dúvida se afastaria, porém, levando-se em 

conta a autorização legal que habilita as Bolsas a fiscalizar as 

operações nelas realizadas.179 

A despeito dessas considerações, prevalece o entendimento 

de que as Bolsas só podem punir as companhias, seus administradores e seus 

acionistas quando houver violação às regras de negociação dos valores mobiliários. 

Veja-se que essa posição se coaduna com o princípio da legalidade e com a máxima 

segundo a qual preceitos restritivos de direitos devem ser interpretados 

restritivamente. Além do mais, ressaltam Boulos e Szterling que proposta visando 

                                                 
177 Art. 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários: (...) 
§ 1o O disposto neste artigo não exclui a competência das Bolsas de Valores, das Bolsas de 
Mercadorias e Futuros, e das entidades de compensação e liquidação com relação aos seus 
membros e aos valores mobiliários nelas negociados.  
178 BOULOS, Eduardo Alfred Taleb; SZTERLING, Fernando. O Novo Mercado e as Práticas 
Diferenciadas de Governança Corporativa: Exame de Legalidade frente aos Poderes das Bolsas de 
Valores. Revista de Direito Mercantil, ano XLI, n. 125, jan./mar. 2002. p. 108. 
179 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Sobre o Poder Disciplinar da CVM. Revista de Direito 
Mercantil, ano XX, n. 43, jul./set. 1981. p. 73. 



alterar a Lei n. 6.385, para atribuir poder de polícia amplo às bolsas de valores, foi 

vetada pelo executivo180. 

Assim sendo, o rol do art. 64 da Resolução n. 2.690/00 é 

taxativo, podendo os sujeitos nele mencionados sofrer, conforme aponta o art. 65, a 

seguintes penalidades: advertência, multa, suspensão, exclusão, ou inabilitação 

para o exercício de cargos no Conselho de Administração e de administrador de 

sociedade membro e do sistema de registro, bem como para o exercício da função 

de representante da sociedade membro, em qualquer  nível de atuação,  dando-se, 

nesse caso, ciência a todas as demais bolsas de valores e às entidades de 

compensação e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários. 

Quanto às companhias, seus administradores e acionistas, 

ficam eles sujeitos à fiscalização e punição pela CVM, limitado-se as bolsas, em 

caso de ofensa as suas regras, a restringir a negociação dos valores mobiliários 

emitidos pela sociedade. 

                                                 
180 De acordo com esses autores, o Projeto de Lei 23/2001, transformado na Lei 10.303/01, previa 
expressamente a sujeição das companhias abertas, seus acionistas, administradores e membros do 
conselho fiscal ao poder disciplinar das bolsas de valores. As razões do veto foram que “o regime 
legal pátrio não aparenta se compatibilizar com a delegação de poder de polícia que se configuraria 
com a aceitação do dispositivo de que se cuida”, bem como “a Bolsa de Valores é pessoa jurídica de 
direito privado que, não obstante o interesse público que a envolve, e a sua característica legal de 
auxiliar desta Comissão [CVM], não desempenha atividades típicas de Estado, entre as quais se 
encontra o exercício de poder de polícia em sentido estrito, previsto no disposto acima enfocado, 
independentemente do tradicional poder disciplinar afeto às Bolsas relativamente aos seus membros” 
(BOULOS, Eduardo Alfred Taleb; SZTERLING, Fernando. O Novo Mercado e as Práticas 
Diferenciadas de Governança Corporativa: Exame de Legalidade frente aos Poderes das Bolsas de 
Valores. Revista de Direito Mercantil, ano XLI, n. 125, jan./mar. 2002. p. 109). 



 

 

 

 

 

4 A repressão ao insider trading como corolário do sistema 

de disclosure 

 

4.1 Insider trading 

 

De acordo com Fábio Konder Comparato, 

entende-se por insider trading ou insider dealing – expressões que 

ainda não receberam tradução consagrada, no mundo de fala 

portuguesa – o aproveitamento, em benefício próprio, por pessoas 

ligadas a uma companhia, de informações reservadas sobre essa 

companhia, para negociação com valores mobiliários de sua 

emissão.181 

Em outras palavras, afirma Nelson Eizirik que 

o insider trading é, simplificadamente, a utilização de informações 

relevantes sobre uma companhia, por parte de pessoas que, por 

                                                 
181 COMPARATO, Fábio Konder. A Regra do Sigilo nas Ofertas Públicas de Aquisição de Ações. 
Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 49, jan./mar. 1983. p. 61. 



força do exercício profissional, estão “por dentro” de seus negócios, 

para transacionar com suas ações antes que tais informações sejam 

de conhecimento público.182 

Acentua, ainda, Nelson Eizirik que “o insider compra ou vende 

no mercado a preços que ainda não estão refletindo o impacto de determinadas 

informações sobre a companhia, que são de seu conhecimento exclusivo”183. 

Desses conceitos se extraem, então, três elementos que 

compõem a figura do insider trading: a) utilização, por pessoas ligadas a uma 

companhia, de informações relevantes não divulgadas; b) realização de negociação, 

por essas pessoas, com títulos dessa companhia; e c) auferição de benefícios 

econômicos em relação aos valores mobiliários negociados. 

Assim, praticam insider trading aquelas pessoas ligadas a uma 

companhia que utilizam informações ainda não divulgadas ao público para 

transacionarem com valores mobiliários dessa sociedade anônima antes que as 

informações cheguem ao conhecimento do mercado, obtendo uma vantagem 

patrimonial. 

Logo, a prática do insider trading se trata, na opinião de Paes 

de Barros Leães184, de um dos mais graves exemplos de disfunção da organização 

societária das companhias de capital aberto, decorrente da cisão entre a 

propriedade e o controle da sociedade.185 

                                                 
182 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 43. 
183 Ibid., p. 43. 
184 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 139. 
185 Quanto ao problema da separação entre controle e gestão das companhias e a utilização de 
informações privilegiadas, ver MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. A Utilização Desleal de 



 

4.2 A regulação do insider trading e o sistema de 

disclosure 

 

Viu-se que o sistema de full disclosure, com esteio em 

preceitos éticos e econômicos, visa a garantir o funcionamento eficiente e eqüitativo 

do mercado, assegurando ao público o acesso a informações que, uma vez 

conhecidas e consideradas, influenciarão as decisões de investimento. 

Assim sendo, o sistema de full disclosure implica o respeito a 

dois princípios básicos: o da transparência das informações publicadas e o da 

igualdade de acesso a essas informações por todos os investidores do mercado. 

Quanto ao princípio da transparência, aponta Fábio Konder 

Comparato186 que se consideram transparentes as informações oriundas de um 

agente do mercado de capitais, sobre valores mobiliários que tenciona lançar, 

distribuir ou adquirir, toda vez que tais informes se revestem de suficiente clareza e 

não omitem nenhum fato relevante. 

Porém, o princípio do full disclosure não se completa apenas 

com a divulgação transparente de informações; é importante também que todos os 

potenciais investidores tenham acesso, ao mesmo tempo, a essas informações, 

                                                                                                                                                         
Informações Privilegiadas – “Insider Trading” – no Brasil e nos Estados Unidos. Revista de Direito 
Mercantil, ano XVIII, n. 34, abr./jun. 1979. 
186 COMPARATO, Fábio Konder. A Regra do Sigilo nas Ofertas Públicas de Aquisição de Ações. 
Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 49, jan./mar. 1983. p. 58. 



evitando a formação de canais privilegiados de conhecimento sobre os fatos 

relevantes da vida social. 

Nesse sentido, elucida Paes de Barros Leães que  

o princípio do disclosure não se esgota apenas com a prestação de 

informações: é preciso que paralelamente medidas sejam tomadas 

para que todos os investidores potenciais tenham, ao mesmo tempo, 

acesso às novas informações, impedindo-se assim que os 

administradores, altos empregados e acionistas controladores, 

utilizem-se em proveito próprio de informações colhidas em primeira 

mão por força da posição que ocupam. A repressão ao insider 

trading é, destarte, corolário natural da adoção do princípio do 

disclosure na regulação do mercado de valores.187 

Com efeito, o combate ao uso de informações privilegiadas 

(insider trading) se apresenta como um corolário do sistema de full disclosure, na 

medida em que o acesso, em condições de igualdade, de todos os investidores às 

informações sobre os negócios e estado financeiro da companhia representa um 

mecanismo para se atingir um mercado justo e eficiente. 

Partindo do entendimento de que mercado perfeito é aquele 

em que os preços dos títulos negociados refletem todas as informações disponíveis 

num dado momento, não se pode permitir que certas pessoas (insiders), em razão 

da posição privilegiada que ocupam em relação à determinada sociedade, façam 

uso de informações reservadas ou confidenciais para negociar, em proveito próprio 

ou alheio, com valores mobiliários dessa companhia, prejudicando os demais 

investidores e distorcendo o funcionamento do mercado de capitais. 

                                                 
187 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 172-173 



Veja-se que o aproveitamento de informações privilegiadas 

falseia o livre jogo da oferta e da procura, haja vista que os preços dos títulos 

negociados no mercado acionário deixam de corresponder a uma apreciação 

objetiva dos elementos patrimoniais da companhia e das perspectivas de 

rentabilidade, aumentando os riscos de investimento188. 

Nesse contexto, Nelson Eizirik aponta duas ordens de razões 

para a regulação do insider trading: econômicas e éticas. Diz que as razões 

econômicas estão ligadas à eficiência na determinação do valor dos títulos 

negociados no mercado de ações; já em relação às razões éticas, aduz que é 

eticamente condenável a realização de lucros em função única e exclusiva do 

acesso e utilização privilegiada de informações por parte do insider; concluindo o 

autor que de nada adianta a estruturação de um complexo e sofisticado sistema de 

disclosure se a eficiência do mercado de capitais puder ser elidida pela atuação do 

insider189.  

Na verdade, consoante afirma Paes de Barros Leães190, a 

prática do insider trading poderia ser configurada como um “fenômeno de 

nondisclosure”, porquanto caracteriza omissão na prestação de informações, que, se 

fossem divulgadas ao público, influenciariam o comportamento dos agentes de 

mercado e o próprio valor dos títulos da companhia. 

                                                 
188 COMPARATO, Fábio Konder. A Regra do Sigilo nas Ofertas Públicas de Aquisição de Ações. 
Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 49, jan./mar. 1983. p. 59. 
189 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 43-44. 
190 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 174. 



Dessa forma, a repressão ao insider trading constitui um 

complemento indispensável a uma política regulatória fundamentada principalmente 

na divulgação plena de informações (full disclosure).  

Ressalta-se, todavia, que, assim como o próprio sistema de 

disclosure foi objeto de críticas, feitas em especial por economistas, a regulação do 

insider trading também foi alvo de inúmeros questionamentos, sobretudo, quanto a 

sua eficácia. O mais contundente crítico da regulação do insider trading foi Henry 

Manne, que a considerou não só ineficiente, mas também contraproducente, pois 

entendia ser prejudicial à necessidade de se desenvolver um espírito empresarial na 

indústria191. 

Segundo Mendelson192, o economista George Benston também 

contestou o impacto das exigências de disclosure sobre a equidade do mercado, 

considerando justo o mercado no qual insiders obtêm grandes lucros às custas de 

outros investidores, desde que isso seja conseguido rapidamente.  

Contudo, deve-se frisar que as opiniões de Manne e Benston, 

relativas ao insider trading, foram rejeitadas pela maioria dos juristas e pelos 

próprios economistas193. Ademais, consoante Irwin Friend, ainda que as restrições 

ao insider trading não provocassem um impacto favorável sobre a volatilidade e 

eficiência do mercado de ações, elas poderiam se justificar em bases éticas194. 

                                                 
191 Ver MUNDHEIM, Robert H. Tendências do Processo de Disclosure nos Estados Unidos. Revista 
Brasileira de Mercado de Capitais, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, mai./ago. 1975. p. 183. 
192 Ver MENDELSON, Morris. Uma Avaliação da Regulação de Disclosure sob a Ótica dos 
Economistas. Revista Brasileira de Mercado de Capitais, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, set./dez. 1975. p. 
366. 
193 Entende-se, com amparo em Friend e Westerfield, que a tendência de associar eficiência do 
mercado com rápida disseminação de informação, como fez Benston, é equivocada, uma vez que se 
deve levar em conta também a qualidade da informação prestada (ver MENDELSON, Ibid., p. 366).  
194 FRIEND, Irwin. Fundamentos Econômicos da Regulação do Mercado Acionário. Revista Brasileira 
do Mercado de Capitais, Rio de Janeiro, v. 1, n. 3, set./dez. 1975. p. 480. 



Assim, observa Louis Loss que a regulamentação do insider trading nos EUA 

provocou um efeito positivo no mercado, ainda que limitado, haja vista que 

desestimulou especulações desonestas195. 

Compreendida, portanto, a prática do insider trading como uma 

conduta maléfica, a regulação da matéria pode ser feita, segundo Eizirik196, através 

de duas modalidades de normas jurídicas: normas preventivas e normas 

repressivas. As primeiras determinam a ampla divulgação e disseminação de 

informações pelos administradores da companhia, exigindo, inclusive, a prestação 

de informações por parte de potenciais insiders, quanto aos títulos por eles 

negociados. Já as normas repressivas proíbem, basicamente, a prática do insider 

trading, cominando aos infratores sanções de ordem administrativa, civil ou criminal. 

A maior ou menor utilização de normas preventivas e 

repressivas, como medidas reguladoras, varia em cada país, destacando-se, 

contudo, na maioria das legislações, uma nítida tendência a enfatizar as normas de 

caráter repressivo. 

Dito isso, cabe ressaltar que, a despeito de representar uma 

conduta odiosa, repudiada por todos os mercados, a repressão ao insider trading só 

recebeu maior atenção quando da febre especulativa que atacou o mercado dos 

EUA, na década de 60 do último século; servindo, outra vez, a legislação norte-

                                                 
195 Ver COMPARATO, Fábio Konder. “Insider Trading”: Sugestões para uma Moralização do nosso 
Mercado de Capitais. Revista de Direito Mercantil, ano X, n. 2, 1971. p. 42. 
196 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 44. 



americana como modelo para o combate a essa figura delituosa nos demais 

países197. 

 

4.3 A evolução da repressão ao insider trading 

 

4.3.1 Nos Estados Unidos 

 

O primeiro país a se preocupar eficazmente com o problema do 

insider trading foram os Estados Unidos. De acordo com Comparato, os debates 

relativos ao plano de recuperação econômica empreendido pelo Presidente 

Roosevelt já previam a necessidade de por os proprietários de títulos em posição de 

igualdade com os dirigentes das companhias emissoras, garantindo, ainda, a 

igualdade de acesso às informações entre compradores e vendedores198. 

Assim, destacaram-se duas regras relativas à disciplina do 

insider trading nos EUA, ambas previstas na Securities Exchange Act, de 1934. 

Primeiramente, a seção “16a” impôs aos administradores, diretores e demais 

pessoas que detenham, direta ou indiretamente, mais de 10% (dez por cento) de 

ações de uma companhia cotada em bolsa, a obrigação de enviar à Securities and 

Exchange Commission relatórios mensais indicando qualquer alteração no número 

de ações que possuem. A seção “16b”, por sua vez, estabeleceu a perda, em 

                                                 
197 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 139. 
198 COMPARATO, Fábio Konder. “Insider Trading”: Sugestões para uma Moralização do nosso 
Mercado de Capitais. Revista de Direito Mercantil, ano X, n. 2, 1971. p. 41. 



proveito da sociedade emissora, de todo o lucro obtido, por qualquer das pessoas 

acima mencionadas, com a revenda ou recompra de suas ações, dentro de seis 

meses, a partir da venda ou compra anterior que tenham feito199.  

Quanto a essa última regra, alerta-se que, para alcançar o 

resultado por ela determinado, a companhia deve ajuizar uma ação judicial; caso ela 

não o faça dentro de sessenta dias, a contar da sua intimação, qualquer acionista 

poderá, no prazo prescricional de dois anos200, propor a ação, atuando como 

substituto processual.  

Diante desses dispositivos, percebe-se que a norma “16b” 

estabeleceu a responsabilidade objetiva dos insiders, haja vista que não é 

necessário ao autor da ação provar a intenção do insider em obter vantagem 

econômica mediante o aproveitamento de informações privilegiadas. Existe, 

portanto, na situação prevista, uma presunção juris et de jure de que há uma 

utilização desleal e abusiva de informação confidencial201, daí a razão de ter sido 

essa regra, apelidada de crude rule of thumb (“dura lei do polegar”)202.  

Todavia, essa regra tem alcance limitado, pois só impede o 

insider trading praticado dentro de seis meses a partir da operação de compra ou 

venda, não abrangendo, ainda, a utilização de informação de “segunda mão”. Além 

                                                 
199 Por muito tempo houve uma discussão acerca do conceito de “lucro”, que deveria ser revertido em 
favor da companhia. O caso “Smolowe v. Delendo Corp.”, de 1943, serviu como marco ao adotar um 
método que maximizava a sua noção, aumentado o valor a ser entregue à companhia, consistente na 
comparação, dentro do período, entre o preço mais alto de venda do título, e o preço mais baixo 
(lowest-in-highest-out). A respeito do caso, ver LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de 
Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 150-152. 
200 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. A Utilização Desleal de Informações Privilegiadas – 
“Insider Trading” – no Brasil e nos Estados Unidos. Revista de Direito Mercantil, ano XVIII, n. 34, 
abr./jun. 1979. p. 35. 
201 COMPARATO, Fábio Konder. “Insider Trading”: Sugestões para uma Moralização do nosso 
Mercado de Capitais. Revista de Direito Mercantil, ano X, n. 2, 1971. p. 42. 
202 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 46. 



do mais, essa regra também tem um caráter restrito porque não permite à SEC 

aplicar penalidades aos infratores, restando apenas a possibilidade da companhia 

ou de seus acionistas proporem ação de responsabilidade. 

Logo, buscando ampliar a repressão ao insider trading, a SEC, 

dentro da competência que lhe foi atribuída pela seção “10b”, da Securities 

Exchange Act, relativa ao poder de editar normas de proteção aos investidores 

contra práticas fraudulentas ou manipulação de preços na negociação dos valores 

mobiliários, editou, em 1942, a regra “10b-5”, estabelecendo que se considera ilegal 

a conduta de qualquer pessoa que, direta ou indiretamente, ao negociar com ações, 

preste informação falsa ou incorreta, ou se omita em divulgar um fato relevante. 

Em face da regra “10b-5”, exigiu-se que o insider revelasse ao 

público qualquer informação relevante de que tivesse conhecimento, ou, caso 

contrário, se abstivesse de negociar com os títulos da companhia; trata-se do 

princípio de disclose or refrain from trading (revele ou se abstenha de negociar)203. 

Frente ao descumprimento da norma, cabia à SEC aplicar penalidades 

administrativas, uma vez que a regra não previa a aplicação de sanções civis204. 

Entretanto, com o passar dos anos, a jurisprudência foi ampliando o alcance da 

regra “10b-5”, obrigando os insiders a indenizar os particulares lesados205. 

                                                 
203 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 46. 
204 COMPARATO, Fábio Konder. “Insider Trading”: Sugestões para uma Moralização do nosso 
Mercado de Capitais. Revista de Direito Mercantil, ano X, n. 2, 1971. p. 43. 
205 A principal jurisprudência relativa à aplicação da regra “10b-5” refere-se ao leading case “SEC v. 
Texas Gulf Sulphur Company”, de 1968, no qual foi decidido que os insiders deveriam não só restituir 
a companhia em razão dos ganhos que obtiveram, mas também indenizar os particulares lesados. 
Em breve resumo, a companhia não divulgou ao mercado informações relevantes quanto a 
descoberta de ricas reservas minerais no Canadá, tendo os administradores e outras poucas pessoas 
por eles beneficiadas (tippees) se valido da informação privilegiada para comprar títulos da 
companhia antes que o fato se tornasse de conhecimento do público. A SEC ajuizou, então, uma 
ação contra a companhia e seus administradores, vindo eles a ser condenados. Diante da decisão, 



Foi, então, com base nos dispositivos “16b” e “10b-5” que se 

desenvolveu, por muitos anos, a repressão ao insider trading nos EUA; o primeiro 

fixou a responsabilidade do insider para com a própria sociedade emissora; o 

segundo impôs a responsabilidade do mesmo perante qualquer particular lesado em 

função da utilização abusiva de informações reservadas206.  

Porém, dado ao enunciado vago da regra “10b-5”, a 

jurisprudência americana se deparou com alguns problemas, expostos por Fábio 

Konder Comparato nos seguintes termos: 

é óbvio, porém, que não obstante os extensos poderes assim 

reconhecidos à Comissão [SEC], inúmeros problemas se põem, de 

solução nem sempre fácil. Por exemplo, quanto à qualificação de 

insider: Também o são as esposas dos diretores? E os parentes? E 

se a informação confidencial sobre a sociedade emissora das ações 

é utilizada em proveito próprio pelo diretor ou por um analista de um 

Banco de investimento que estuda proposta de financiamento? Por 

outro lado, o lucro desonesto de uma operação de insider trading só 

ocorre na compra seguida de venda, e vice-versa, ou também no 

caso de aquisição ou alienação seguida de algum evento suscetível 

de alterar a vida social, e por conseguinte a cotação das ações,  

como uma fusão, a aquisição do controle acionário de uma empresa 

concorrente, ou o superamento [sic] técnico dos produtos fabricados 

pela companhia por uma invenção ocorrida no exterior?207 

                                                                                                                                                         
muitos particulares lesados ajuizaram ações indenizatórias contra a companhia e os insiders.  Sobre 
o caso, ver LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1982. p. 163-172. 
206 Ibid., p. 141. 
207 COMPARATO, Fábio Konder. “Insider Trading”: Sugestões para uma Moralização do nosso 
Mercado de Capitais. Revista de Direito Mercantil, ano X, n. 2, 1971. p. 44. 



Eizirik resume esses problemas enfrentados pelas cortes 

americanas em duas questões: 1) definir quem pode ser entendido como insider; e 

2) definir que tipo de informação deve ser divulgada.208 

Quanto à primeira, observa-se que a tendência da 

jurisprudência foi de ampliar o conceito de insider, estendendo a aplicação da regra 

“10b-5” a terceiros vinculados aos administradores. Nesse sentido, o caso mais 

importante foi o “Cady, Roberts & Co.”209, em razão do qual a SEC emitiu parecer 

considerando que o conceito de insider não se limitava aos funcionários, 

administradores e controladores da companhia, devendo abranger ainda pessoas 

que, apesar da ausência de qualquer vínculo funcional com a sociedade, tivessem 

acesso privilegiado às informações sigilosas. 

Esses terceiros são genericamente chamados de tippees, 

porquanto recebem uma dica (tip) por parte de alguém que teve acesso à 

informação privilegiada (tipper). Entretanto, segundo aponta Loss, há uma variação 

desses conceitos decorrentes das situações concretas, relativas à intenção dos 

agentes, à natureza das dicas, ao modo de comunicação etc210. Assim, há relevo se 

o fornecedor da informação (tipper) está ou não sujeito à regra geral de “disclose or 

abstain from trading”, ou se o terceiro, receptor da informação (tippee), está 

                                                 
208 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 46. 
209 Em síntese, o administrador de uma companhia (Curtiss-Wright Corporation) era também gerente 
de uma corretora (Cady, Roberts & Co.), tendo passado informação reservada, relativa à redução de 
distribuição de dividendos da companhia, para um sócio da corretora. De posse da informação 
privilegiada esse sócio determinou, por ordem e conta de vários clientes, uma substancial venda dos 
títulos da companhia. Quanto a esse caso, ver LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de 
Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 157-159. 
210 LOSS, Louis. Fundamentals of Securities Regulation. Boston: Little, Brown and Co.,1983. p. 839. 



consciente de que o tipper, ao passar a dica, está quebrando o dever de fidúcia 

perante a companhia.211 

Ressalta-se, ademais, quanto à quebra ou não do dever 

fiduciário pelo insider, que se entendeu, com base no caso “Dirks v. SEC”212, de 

1983, que o tipper somente estaria rompendo com o dever de lealdade se estivesse 

obtendo algum proveito com o repasse da informação reservada. 

Em relação à segunda questão, tentou a jurisprudência, na 

realidade, definir se a lei proibia as pessoas de utilizar apenas a informação 

classificada como privilegiada ou se impedia também o uso das informações 

reveladas pelo próprio mercado (informação de mercado). Observa-se, contudo, que 

a situação é complexa, não havendo consenso na diferenciação entre inside 

information e market information.  

De acordo com Eizirik, para uns a distinção está na fonte da 

informação; ou seja, a inside information seria aquela produzida na própria empresa, 

já a market information seria externa. Outros autores consideram como forma de 

distinção a natureza da informação; isto é, dados sobre os lucros e ativos da 

companhia seriam “informações internas”, enquanto que dados sobre o 

                                                 
211 RACHMAN, Nora M. O Princípio do Full Disclosure no Mercado de Capitais. 1999. Dissertação 
(Mestrado em Direito Comercial) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. p. 127. 
212 Nesse caso, um analista de Mercado (Dirks) recebeu a informação de um insider de que as contas 
da  companhia em que este último trabalhava estavam supra-estimadas. De posse da informação, 
Dirks a repassou a seus clientes para que estes vendessem suas ações. Investigando o caso, a SEC 
argüiu que Dirks e o insider eram responsáveis pela divulgação de informação. Todavia, a Suprema 
Corte decidiu que eles não podiam ser condenados uma vez que o funcionário da companhia ao 
revelar a fraude não teve qualquer benefício, quer direta ou indiretamente (BARRY, Brian K. The 
Securities and Exchange Commission’s Regulation Fair Disclosure: Party of Information or Parody of 
Information? University of Miami Law Review, v. 56, n. 3, April, 2002. p. 648).  



comportamento futuro das ações, sem relação direta com os negócios da empresa, 

representaria “informação de mercado”.213 

A despeito dessa dificuldade em distinguir inside information e 

market information, o precedente jurisprudencial acerca da responsabilidade pelo 

uso de “informação de mercado” é o caso “Chiarella v. United States”214, de 1980, no 

qual a Suprema Corte decidiu que nessa situação não há dever de informação, não 

se configurando a prática de insider trading. 

No entanto, essa decisão levou a SEC a editar, em 1982, a 

regra “14e-3” como forma de fortalecer a repressão ao insider trading na operação 

de mudança de controle de uma companhia. Essa regra dispõe que é ilegal dar 

informações sobre ofertas públicas ainda não divulgadas, independentemente de 

uso dessa informação privilegiada na negociação dos títulos, norma essa que 

confere um caráter absoluto ao dever de sigilo nas ofertas públicas de ações. Além 

do mais, a regra impõe a qualquer pessoa que obtenha acesso a dados confidencias 

sobre uma oferta publica a obrigação de revelar a informação ou se abster de 

negociar.215 

Outro mecanismo de interpretação desenvolvido pela 

jurisprudência norte-americana foi a chamada misappropriation theory (teoria da 

apropriação indevida), que considera, como pressuposto da responsabilidade pela 

                                                 
213 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 47. 
214 Nesse caso, discutiu-se a responsabilidade de um funcionário (Vincent Chiarella) de uma gráfica 
especializada em imprimir documentos financeiros que teve acesso a informações sobre oferta 
publica de ações de uma dada empresa, adquirindo títulos da companhia em questão antes da 
divulgação da operação ao público e revendendo-os após o anúncio da oferta; transação que lhe 
rendeu grande lucro. Apesar da SEC tê-lo condenado por insider trading, a Suprema Corte reformou 
a decisão entendendo que um “insider de mercado” não tem os mesmos deveres que um “insider de 
empresa” (ver EIZIRIK, Ibid., p. 47). 
215 Ibid., p. 47. 



prática de insider trading, a utilização de informações com outra finalidade que não 

aquela que motivou a sua obtenção, com o propósito específico de alcançar alguma 

vantagem.  

Desse modo, os tribunais americanos têm genericamente 

considerado existir uma violação à regra “10b-5” sempre que: uma pessoa negocia 

com ações, tendo conhecimento que essa transação está sendo feita com base em 

informação privilegiada, indevidamente apropriada (misappropriation), mediante a 

quebra de um dever de lealdade, mesmo que a fonte da informação (tipper) não seja 

o comprador, o vendedor ou o emissor das ações.216 

Todavia, continuando a cruzada contra o uso da informação 

privilegiada, a SEC editou, em 2000, a Regulation FD (regulação do fair disclosure), 

que, reafirmando a política de divulgação ampla e justa das informações, proibiu a 

prestação seletiva de dados relevantes aos profissionais do mercado de capitais e 

aos acionistas da companhia. 

O disclosure seletivo ocorre sempre que uma companhia 

divulga informação relevante a uma audiência seleta, normalmente formada por 

grupos de analistas financeiros e investidores institucionais, antes de realizar uma 

comunicação pública, por meio de notificação à SEC ou anúncio na imprensa. 

De acordo com a Regulation FD, sempre que uma sociedade 

de capital aberto americana, ou pessoas que agem em seu nome, divulgar 

informações relevantes para analistas de mercado ou acionistas da empresa que 

possam utilizar esses dados para negociar títulos da companhia, ela deve tornar 

                                                 
216 RACHMAN, Nora M. O Princípio do Full Disclosure no Mercado de Capitais. 1999. Dissertação 
(Mestrado em Direito Comercial) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. p. 129. 



pública a informação: (i) imediatamente, quando a divulgação seletiva tiver sido 

intencional; e (ii) prontamente (em vinte e quatro horas), em caso de divulgação não 

intencional. 

Percebe-se que a intenção da Regulation FD foi evitar a 

assimetria de informações, reduzindo a formação de canais privilegiados, uma vez 

que se pressupõe que o insider ao informar de forma seletiva a analista ou a 

determinados acionistas está, na verdade, “vendendo” a informação por dinheiro ou 

qualquer outro benefício.217 

Ademais, através da edição dessa regra, a SEC quis impedir 

um conflito de interesses que estava se tornando recorrente: as companhias se 

sentiam compelidas a revelar informações aos analistas financeiros, com vistas a 

receber um rating (avaliação) favorável; e, por outro lado, os analistas se sentiam 

compelidos em avaliar as empresas de modo favorável, com intuito de assegurar um 

acesso contínuo às informações, bem como de manter a conta dessa companhia, 

possibilitando, ainda, a assunção de contratos no futuro.218 

Mais recentemente, sobretudo após a revelação de escândalos 

financeiros envolvendo grandes corporações americanas, o disclosure e a repressão 

ao insider trading voltou ao centro dos debates com a edição, em 2002, do 

Sarbanes-Oxley Act (SOX), matéria que será examinada mais adiante219. 

 

                                                 
217 Ver BARRY, Brian K. The Securities and Exchange Commission’s Regulation Fair Disclosure: 
Party of Information or Parody of Information? University of Miami Law Review, v. 56, n. 3, April, 2002. 
p. 649. 
218 Ibid., p. 651-652. 
219 Ver item 6.2. 



4.3.2 Na Europa 

 

A regulação do insider trading no direito europeu é mais 

recente se comparada com a legislação americana. Segundo Modesto Carvalhosa, 

isso ocorreu porque o sistema continental era preso à tradição do anonimato, 

caracterizando o segredo à titularidade das ações o principal traço do direito 

societário dos países do velho continente220. 

Nessa situação, era particularmente difícil impor na Europa 

uma legislação repressiva ao insider trading, haja vista que tal disciplina implica a 

identificação da posição patrimonial dos insiders. Porém, a despeito dessa cultura de 

preservação do sigilo, vários países começaram a regular a matéria a partir dos anos 

60, do século passado, tomando como modelo o regime norte-americano. 

O primeiro país a elaborar uma legislação sobre o tema foi a 

França. Em 1967, a Ordenação 833 alterou o art. 162-1 da Lei das Companhias de 

1966 para exigir que os diretores e demais funcionários graduados da companhia 

convertessem suas ações ao portador em nominativas, obrigado-os também a enviar 

relatórios periódicos sobre as transações efetuadas com os referidos valores 

mobiliários à recém criada Commission des Opérations de Bourse (COB)221. 

                                                 
220 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. v. 3. p. 250. 
221 A Commission des Opérations de Bourse (COB) foi criada pela Ordenação 833 nos moldes da 
Securities and Exchange Commission americana, sendo encarregada de fiscalizar as companhias de 
capital aberto e a divulgação de informação ao mercado, zelando ainda pelo bom funcionamento das 
bolsas de valores. (ver COMPARATO, Fábio Konder. “Insider Trading”: Sugestões para uma 
Moralização do nosso Mercado de Capitais. Revista de Direito Mercantil, ano X, n. 2, 1971. p. 44-45).  



Em 1970, foi promulgada a lei 70-1.208, tipificando, no art. 485-

1, a prática de insider trading como crime e prevendo, em seu art. 10-1, que tanto os 

diretores e funcionários graduados, como suas esposas, filhos, dependentes e 

quaisquer outras pessoas que, no exercício de suas funções profissionais, tenham 

acesso a informações privilegiadas, podiam ser autores de tal delito. Em 1982, o art. 

10-1 foi novamente reformado, com fito de incluir a utilização de “informações de 

mercado” à prática do insider trading, bem como para englobar em tal conduta a 

negociação com os títulos de governo (bonds). 

Ademais, o regulamento da COB n. 90.08, de 1990, relativo ao 

insider trading, além de definir a conduta como crime, prevê a imposição de pesadas 

sanções administrativas, mormente pecuniárias, estendendo a identificação das 

pessoas sujeitas a punições administrativo-disciplinar para abranger qualquer 

terceiro que tenha negociado títulos se valendo de conhecimento consciente sobre a 

informação privilegiada, ainda que esta não lhe tenha sido diretamente comunicada 

por um insider (denominado initié). 

Outro país que se destaca na disciplina do insider trading na 

Europa é a Inglaterra. Lá a conduta também foi tipificada como crime, através do 

Companies Act de 1980, rompendo com a larga tradição inglesa de combatê-lo por 

meio da jurisprudência e dos usos e costumes da comunidade financeira, 

representado no City Code on Take-overs and Mergers222. 

Comparato relata que até 1967 o insider trading era 

disciplinado segundo a decisão dada no caso “Percival v. Wright”, de 1902, pelo qual 

os diretores de uma companhia não tinham o dever de lealdade para com os 
                                                 
222 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. v. 3. p. 251. 



acionistas, nem para com terceiros compradores das ações da companhia. 

Posteriormente, a matéria passou a ser regulada pelo City Code on Take-overs and 

Mergers, que previu regras de ética profissional para os corretores britânicos nas 

operações de oferta de demanda de controle da sociedade, condenando a 

manipulação das ações por pessoas conhecedoras da transação.223 

Tempos depois, a lei societária inglesa (Companies Act of 

1980) considerou criminosa a conduta das pessoas que negociassem com ações 

munidos de informações confidenciais que pudessem afetar o preço dos títulos 

(unpublished price sensitive information)224.  

O art. 73 dessa lei define a unpublished price sensitive 

information como aquela que diz respeito a questões específicas da empresa, 

capazes de afetar o preço de seus títulos, mas que não é conhecida pelas pessoas 

que usualmente negociam, ou poderiam negociar, com esses valores mobiliários. 

Entretanto, a lei permite que insider utilize essa informação para qualquer outro fim 

que não o de realizar lucros ou evitar prejuízos, posto que o objetivo desse 

dispositivo é proteger as pessoas que detêm informação confidencial, mas que 

precisam vender seus títulos com urgência.225 

Além do mais, sobre a lei inglesa de 1980, informa Eizirk que 

a proibição ao insider trading refere-se: aos diretores e empregados 

da empresa, assim como aos indivíduos com relações profissionais 

ou comerciais com a companhia que detêm uma unpublished price 

sensitive information, aos que recebem tal tipo de informação das 

                                                 
223 COMPARATO, Fábio Konder. “Insider Trading”: Sugestões para uma Moralização do nosso 
Mercado de Capitais. Revista de Direito Mercantil, ano X, n. 2, 1971. p. 44. 
224 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 49. 
225  Ibid., p. 49. 



pessoas acima indicadas (os tippees); às pessoas envolvidas em um 

processo de takeover offer (aquisição de controle acionário mediante 

oferta pública); aos funcionários e seus tippees.226 

Deve-se ressaltar, contudo, que o Companies Act de 1980 foi 

derrogado quanto à regulação do mercado de capitais pela Companies Securities 

Act de 1985. Todavia, esse novo diploma seguiu a mesma linha da legislação 

revogada, não apresentando nenhuma alteração significativa quanto à repressão ao 

insider trading. 

Isto posto, Eizirik aponta que, na origem, as legislações inglesa 

e francesa apresentavam pontos em comum: em primeiro lugar, em ambos os 

países o insider trading era considerado crime; em segundo, não havia previsão 

específica de responsabilidade civil do insider pelos prejuízos causado; e terceiro, 

eles adotavam um conceito mais abrangente de insider.227 

Analisadas as leis reguladoras do insider trading na França e 

Inglaterra, cumpre, agora, discutir a repressão a tal prática no âmbito da 

Comunidade Européia228. 

Desde 1979 várias diretivas foram emitidas pela União 

Européia visando a uniformizar as legislações dos países membros quanto à 

regulação do mercado de capitais. Especificamente em relação ao insider trading, a 

Diretiva n. 89/592, adotando o regime americano, conceitua informação privilegiada 

e indica aqueles que podem ser considerados insiders. 

                                                 
226 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 49 
227 Ibid., p. 48. 
228 Sobre esse aspecto ver PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime Jurídico do 
Uso de Informações Privilegiadas no Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 243. 



De acordo com o artigo 1o dessa diretiva, informação 

privilegiada é toda aquela que não se fez pública, sendo de caráter preciso e 

referindo-se à companhia ou aos valores mobiliários por ela emitidos; e que, se 

tivesse se tornado pública, poderia influir de modo significativo a cotação dos títulos. 

Já quanto aos insiders, o art. 4o os dividem em categorias: os 

primários seriam os administradores, acionistas controladores e todos aqueles que 

tenham acesso à informação em razão do exercício de seu trabalho, de sua 

profissão ou função; os secundários seriam aqueles que de modo consciente 

recebem, direta ou indiretamente, a informação privilegiada de um insider primário, 

correspondendo aos tippees. 

Em relação à prática de insider trading, a lei a atribui aos 

insiders primários que comunicam a terceiros informações de que disponham, salvo 

se no exercício normal de sua função; bem como, aos insiders primários que 

recomendam a um terceiro a negociação dos títulos da companhia, baseados em 

informações privilegiadas de que conheçam. Ademais, a diretiva proíbe aos insiders 

primários e secundários a negociação, direta ou indireta, por conta própria ou alheia, 

de valores mobiliários, explorando, de forma consciente, uma informação 

privilegiada. 

Diante, então, desses conceitos e de outras disposições 

normativas aqui não mencionadas, os Estados membros da Comunidade Européia 

foram obrigados a adaptar suas legislações, servindo, ainda, a Diretiva 89/592 de 

norma reguladora para aqueles países que não tenham editado legislação específica 

sobre o tema. 



 

4.3.3 No Brasil 

 

A regulação do insider trading no Brasil foi fundamentalmente 

estabelecida com a promulgação da LSA (Lei n. 6.404/76). Entretanto, 

anteriormente, o artigo 3o, inciso X, da Lei n. 4.728/65, já fazia menção ao uso de 

informações privilegiadas, incumbindo ao Banco Central a sua fiscalização229, sem, 

contudo, fornecer parâmetros para o exercício do poder de polícia230. 

A insuficiência desse dispositivo para a repressão ao insider 

trading foi originalmente manifestada por Fabio Konder Comparato em artigo231 que, 

de um modo geral, criticava a falta de normas específicas sobre a matéria no País, o 

que impossibilitava o Banco Central de efetivamente fiscalizar essa conduta nociva, 

ressaltando, ainda, que inexistia um sistema adequado de sanções para punir os 

infratores232. 

Assim, a norma em questão se mostrou inócua ao combate do 

insider trading, não se conhecendo nenhum caso de uso de informação privilegiada 

que tenha sequer sido objeto de fiscalização pelo Banco Central. 

                                                 
229 Lei n. 4.728/65, art. 3o, inc. X: “compete ao Banco Central fiscalizar a utilização de informações 
não divulgadas ao público em benefício próprio ou de terceiros, por acionistas ou pessoas que, por 
força dos cargos que exerçam, a elas tenham acesso”. 
230 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 173. 
231 COMPARATO, Fábio Konder. “Insider Trading”: Sugestões para uma Moralização do nosso 
Mercado de Capitais. Revista de Direito Mercantil, ano X, n. 2, 1971. p. 46. 
232 Quanto ao aspecto sancionatório, o art 4o, § 6o, da lei n. 4.728/65 previa apenas que aos infratores 
dessa lei eram aplicadas as penalidades previstas no cap. V, da lei 4.595/64 (Lei de Reforma 
Bancária), fato que, na opinião de Comparato, demonstrava a total inadequação do sistema punitivo à 
prática do insider trading no Brasil (ver COMPARATO, ibid., p. 46).  



Foi somente com a edição das novas leis reguladoras do 

mercado de capitais (Lei n. 6.385/76) e das sociedades por ações (Lei n. 6.404/76), 

em especial, que a matéria teve realce. A LSA regulou os deveres e 

responsabilidades dos administradores nos artigos 153 a 160, fixando padrões de 

comportamento, com fim de proteger as minorias, e tornando efetiva a 

responsabilidade social do empresário233.  

É importante frisar, mais ainda, que esses dispositivos da legislação brasileira foram 
elaborados segundo o modelo americano, esclarecendo Paes de Barros Leães que  

para o direito anglo-americano, os administradores das sociedades 

anônimas se situam numa relação de fidúcia (fiduciary relationship) 

para com a sociedade e os acionistas, e as suas relações são 

determinadas pela lei, pelos estatutos e pelos princípios gerais 

aplicáveis a todas as pessoas que se encontram numa posição 

fiduciária (fiduciary position). Directors and officers are fiduciaries in a 

position of great power. Dessa qualificação derivam as obrigações 

(fiduciary obligations), a saber: (a) o dever de diligência (duty of 

care), (b) o dever de lealdade (duty of loyalty) e (c) dever de informar 

(duty of disclosure).234 

Assim sendo, o art. 153, da LSA, disciplinou o dever de 

diligência do administrador (duty of care), determinando que ele “deve empregar, no 

exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 

costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”235. Trata-se, 

portanto, da aplicação da tradicional figura do direito romano do bonus pater 

                                                 
233 MÜSSNICH, Francisco Antunes Maciel. A Utilização Desleal de Informações Privilegiadas – 
“Insider Trading” – no Brasil e nos Estados Unidos. Revista de Direito Mercantil, ano XVIII, n. 34, 
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234 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
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care and diligence which na ordinarily prudent man would exercise in the management of his own 
affairs” (LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1982. p. 177). 



familias236, exigindo que o administrador aja com boa-fé, zelo e dedicação, o que 

revela um alto grau de fluidez e vaguidade no conceito adotado pela lei237. Ademais, 

a doutrina hoje entende que a adoção do modelo do “bom pai de família” ou do 

“homem médio prudente” é insuficiente em face do perfil cada vez mais institucional 

das sociedades anônimas, sendo necessário estabelecer um critério mais 

profissional para a operacionalização do dever de diligência.238  

Já art. 155 instituiu o princípio da lealdade (standard of loyalty), também fundamentado no 
caráter fiduciário da atividade dos administradores, enumerando a lei uma série de atos 
cuja prática é vedada239. Dessa forma, o padrão norte-americano de lealdade e confiança 
nas relações entre a companhia e os administradores foi incorporado ao sistema jurídico 
brasileira, impondo-se aos administradores o dever de atender, em primeiro plano, aos 
interesses sociais da companhia, e não à satisfação de seus interesses particulares.  

Por fim, o dever de informar do administrador (duty of disclosure), conforme já 
estudado240, encontra-se genericamente previsto no art. 157 da LSA, referindo-se, 
sobretudo, à obrigação de divulgar ato ou fato relevante. 

Agora, especificamente no que diz respeito à proibição à 

prática de insider trading, os parágrafos do artigo 155, da LSA, dispõem: 

Art. 155. (...) 

                                                 
236 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. v. 3. p. 230. 
237 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 1978. v. 
2. p. 359-360. 
238 Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho aduz que “o mais apropriado meio de operacionalização do 
standard do dever de diligência, segundo penso, é considerá-lo em relação aos cânones da ‘ciência’ 
da administração de empresas (...). Diligente, de acordo com essa solução, é o administrador que 
observa os postulados daquele corpo de conhecimentos tecnológicos, fazendo o que nele se 
recomenda e não fazendo o que nele se desaconselha” (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito 
Comercial. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 2. p. 244). 
239 De acordo com a lei, será desleal com a companhia o administrador que, dentre outras condutas 
adiante analisadas: não guardar reserva sobre os negócios sociais; usar, em seu benefício ou de 
outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, oportunidades negociais que tenha conhecimento 
em razão do cargo que exerce; negligenciar no exercício ou na proteção dos interesses da 
companhia; deixar de aproveitar oportunidades de negócios visando a obtenção de vantagens; obter 
lucro revendendo à sociedade bem ou direito que sabe necessário à companhia ou que ela tenha 
interesse. Ademais, cabe acrescentar que as hipóteses de violação previstas na lei não são 
exaustivas, podendo outras formas de infringência ao princípio da lealdade ser declaradas pelo juiz 
ou pela autoridade administrativa (CARVALHOSA, op. cit., p. 254) 
240 Item 3.3.4. 



§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, 

guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido 

divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo 

e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores 

mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, 

para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de 

valores mobiliários. 

§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 

1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua 

confiança. 

§ 3º A pessoa prejudicada em compra e venda de valores 

mobiliários, contratada com infração do disposto nos §§ 1° e 2°, tem 

direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos 

que ao contratar já conhecesse a informação. 

§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não 

divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a 

finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado 

de valores mobiliários.241 

Vê-se, portanto, que, dentre os deveres de lealdade exigidos 

dos administradores da companhia, encontra-se a vedação à prática do insider 

trading, inaugurando os parágrafos do art. 155 a repressão a essa conduta no direito 

brasileiro. Outrossim, previu a lei, em princípio242, que o administrador, seus 

subordinados e terceiros de sua confiança não poderiam usar de informação 

privilegiada, ainda não divulgada, com intuito de obter vantagem financeira mediante 

a negociação de títulos da companhia, assegurando-se aos prejudicados por essa 

operação o direito de indenização por perdas e danos. 

                                                 
241 O § 4o foi acrescentado pela Lei n. 10.303/2001. 
242 Ver nota de rodapé supra. 



Observa-se, então, que o art. 155 não deve ser interpretado 

isoladamente, mas em consonância com o art. 157, que consagra o “dever de 

informar” (duty of disclosure).  

Conforme aduz Nelson Eizirik, o art. 157, caput, e seu § 1o, 

constituem exemplos típicos de norma preventiva da prática de insider trading, 

exigindo que os administradores da companhia revelem sua situação acionária 

quanto à titularidade de valores mobiliários da sociedade; ademais, deve o § 4o 

desse artigo, relativo à obrigação de divulgar fato relevante, ser aplicado em 

conjunto com o § 1o, do art. 155, que proíbe a utilização das informações 

privilegiadas.243 

Em suma, os arts. 155 e 157 representaram o início da 

regulação do insider trading no ordenamento jurídico nacional, esclarecendo Eizirik 

que  

da leitura conjunta dos dois dispositivos, resulta claro que a lei seguiu 

também o padrão normativo do direito norte-americano, referente ao 

dever do insider de divulgar ou abster-se de utilizar a informação em 

proveito próprio (disclose or refrain from trading). Assim, estando o 

administrador na posse de informação relevante, sua obrigação 

fundamental é revelá-la ao público, em obediência ao princípio 

fundamental do disclosure. É possível, porém, que tal informação 

possa por em risco interesse legítimo da companhia (art. 157, § 5o). 

Nesse caso, porém, enquanto a informação não for publicamente 

divulgada, o “insider” está proibido de utilizá-la em proveito próprio, 

                                                 
243 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 50 



comprando ou vendendo valores mobiliários da companhia, ou 

recomendando a terceiros que o façam.244 

Constata-se, pois, que a disciplina do tema pela legislação 

brasileira foi consubstanciada no direito norte-americano, prevendo-se tanto o dever 

dos administradores informar sua posição acionária frente aos títulos da companhia 

(exposto no art. 157, caput e § 1o; correspondendo à seção “16a” da Securities and 

Exchange Act), como no dever de revelar ou, em caso de sigilo, abster-se de 

negociar com os valores mobiliários emitidos pela sociedade – disclose or refrain 

from trading (presente no art. 157, §§ 4o e 5o, em conjunto com o art. 155, § 1o; 

correspondendo à regra geral prevista na rule 10b-5). 

Mais que isso, recorda-se que a LSA adotou no art. 157, § 4o, o 

conceito de fato relevante segundo a idéia de material fact expressa na lei 

americana, considerando-se fato relevante aquele capaz de influir, de modo 

ponderável, na decisão dos investidores de vender ou comprar valores mobiliários 

emitidos pela companhia.245 

No entanto, ressalta Eizirik que a LSA (art. 157, § 4o), 

diferentemente das normas americanas, concentrou-se na obrigação de se prestar 

informação sobre os negócios da empresa – inside information; não existindo 

obrigação de se revelar “informação de mercado” – market information246. Assim, 

segundo o autor, o dever de informar e o seu correlato dever de lealdade dizem 

                                                 
244 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 50. 
245 Ver item 3.3.4.1. 
246 Ver item 4.3.1. 



respeito a informações referentes a decisões ou fatos ocorridos nos negócios da 

empresa.247 

A despeito do avanço que representou a edição da LSA na 

regulação do mercado de capitais e, em especial, na repressão ao insider trading, 

inúmeras críticas foram levantadas contra a lei no que tange a essa matéria. 

Primeiramente, questionou-se a limitação da responsabilidade do insider trading ao 

âmbito administrativo e civil, sem previsão de sanção penal. Outra crítica relevante 

dizia respeito à restrição da prática de insider trading aos administradores e pessoas 

a ele vinculadas (§2o, art. 155), sendo ainda necessário demonstrar, quanto aos 

subordinados e terceiros de confiança do administrador, um vínculo de cumplicidade 

com o próprio administrador, fato que dificultava a responsabilização248. 

Em face desses limites da LSA e de alguns casos concretos 

que surgiram após a sua edição249, a Comissão de Valores Mobiliários ampliou o 

campo de incidência do insider trading, editando a Instrução CVM n. 8/79 com o 

intuito de abranger, ao lado dos administradores da sociedade, os acionistas das 

companhias abertas (independentemente do percentual), os intermediários e os 

demais participantes do mercado na vedação de “prática não eqüitativa”, sendo esta 

definida como “aquela de que resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou 

potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em negociação com 

valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou 

desigualdade em face dos demais participantes da operação”. 

                                                 
247 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 51. 
248 COMPARATO, Fábio Konder. A Regra do Sigilo nas Ofertas Públicas de Aquisição de Ações. 
Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 49, jan./mar. 1983. p. 62-63. 
249 Ver caso Petrobrás em: MENDONÇA NETTO, Horácio de; e EIZIRIK, Nelson Laks. O 
Privilegiamento de Informação e o Caso Petrobrás. Revista Brasileira de Mercado de Capitais, Rio de 
Janeiro, v. 4, n. 10, jan./abr. 1978. 



Apesar do enquadramento da conduta do insider trading na 

noção de “prática não eqüitativa”, acima referida, a Inst. 8/79 também foi alvo de 

críticas, argumentando Nelson Eizirik que não é a simples negociação com as ações 

da companhia que poderia causar prejuízo, mas sim a não divulgação de 

informação, observando que as instituições financeiras e os demais participantes do 

mercado não estão obrigados a revelar informação da companhia às quais tiveram 

acesso.250 

Nesse cenário, a CVM editou novo regulamento, Instrução 

CVM n. 31/84, disciplinado a divulgação e o uso de informação relevante e a prática 

de insider trading.  

A principal novidade trazida pela Inst. 31/84, além de ampliar o 

conceito de ato ou fato relevante previsto no art. 157, § 4o, da LSA251, foi a extensão 

da conduta de insider trading aos acionistas controladores (art. 10, Inst. 31/84252), 

antes não mencionados pelo art. 155, §§ 1o e 2o, da LSA. 

Sobre a inclusão dos acionistas controladores como agentes 

capazes de praticar insider trading, vale ressaltar que a doutrina já entendia, mesmo 

antes da vigência da Inst. 31/84, que tal fato era possível, uma vez que o insider 

                                                 
250 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 52. 
251 A Instrução CVM n. 31/84 foi a primeira norma a estabelecer uma noção ampla de “ato ou fato 
relevante”, posteriormente seguida pela Instrução CVM n. 358/02, já analisada no item 3.3.5. 
Dispunha o art. 1o da Inst. 31/84: “considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer 
deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer 
outro ato ou fato ocorrido nos seus negócios que possa influir de modo ponderável: I) na cotação dos 
valores mobiliários de emissão da companhia aberta; ou II) na decisão dos investidores em negociar 
com aqueles valores mobiliários; ou III) na determinação de os investidores exercerem quaisquer 
direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia”. Além do mais, 
o parágrafo único, do art. 1o, inovou ao apresentar um rol exemplificativo de modalidades de ato ou 
fato relevante.  
252 “Art. 10 - É vedado aos administradores e acionistas controladores de companhia aberta valerem-
se de informação à qual tenham acesso privilegiado, relativa a ato ou fato relevante ainda não 
divulgado ao mercado, nos termos dos artigos 2º e 7º desta Instrução, para obter, para si ou para 
outrem, vantagem mediante negociação com valores mobiliários”. 



trading constituía modalidade de exercício abusivo de poder, mesmo que não 

mencionado no art. 117 da LSA, pois este artigo apresenta um rol exemplificativo de 

condutas, e não taxativo.253 

A Inst. 31/84 proibiu, ainda, em seu art. 11, como prática não 

eqüitativa, o uso de informação privilegiada por quem tivesse conhecimento da 

mesma em virtude de seu cargo, função ou posição, completando, no parágrafo 

único, que essa vedação também se aplicava a qualquer pessoa que tivesse acesso 

a ato ou fato relevante, sabendo que se tratava de informação privilegiada ainda não 

divulgada ao mercado. 

Não obstante a Inst. 31/84 tenha vedado, no art. 11, o uso de informação privilegiada por 
terceiros, atribuindo a essa conduta a qualificação de “prática não eqüitativa”, a norma não 
os obrigava a divulgar a informação conhecida. Reconhecendo essa posição, José Marcelo 
Proença afirma que  

na sistemática da Instrução CVM 31/84, o dever de divulgar ato ou 

fato relevante imputa-se apenas aos administradores da companhia 

(art. 2o). O dever de guardar sigilo sobre as informações referentes a 

atos ou fatos relevantes, até sua divulgação pública, concerne aos 

administradores e acionistas controladores (art. 9o). Já o dever de 

não utilizar informação privilegiada, impõem-se não só aos 

administradores e acionistas controladores, como também às 

pessoas que, por força de exercício profissional, puderam obter a 

informação, e, adicionalmente, a qualquer pessoa que vier a 

conhecê-la, sabendo tratar-se de informação privilegiada, ainda não 

tornada pública (arts. 10 e 11).254 

Portanto, os “terceiros” (empregados, intermediadores, agentes 

de mercado, investidores etc) ficaram sujeitos à fiscalização da CVM quanto ao uso 

de informação privilegiada, sem ter, contudo, o dever de divulgá-las ou de guardar 
                                                 
253 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 51. 
254 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime Jurídico do Uso de Informações 
Privilegiadas no Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 285. 



sigilo. Diante dessa lacuna, realçou-se a prática do tipping, consistente na conduta 

realizada por quem tem acesso a informação privilegiada, mas que, desprovido do 

dever de guardar sigilo, repassa essa informação a outra pessoa255.  

Veja que, consoante o disposto na Inst. 31/84, se uma pessoa, 

diante de uma informação privilegiada conhecida, repassasse essa informação a 

outra, tornando-se um tipper (pessoa que dá a “dica”), sem negociar ele próprio com 

títulos da companhia, não sofreria nenhuma responsabilidade, porquanto não tinha o 

dever de guardar sigilo; já aquele que recebia a informação (tippee) poderia ser 

responsabilizado, caso tivesse negociado os títulos ciente de que operava com base 

em informação privilegiada, ainda não divulgada ao público (art. 11, parágrafo 

único).  

Em resumo, verifica-se que, através da edição da Inst. 31/84, o 

direito brasileiro acompanhou a tendência mundial, estendendo o conceito de insider 

trading a qualquer pessoa que usasse informação privilegiada, ciente de que ainda 

não fora divulgada ao mercado. Restou, todavia, excluído da prática de insider 

trading apenas o tipper e aqueles que negociavam com valores mobiliários em razão 

de uma “informação de mercado” (market information), haja vista que tal conceito 

não foi introduzido no sistema legal brasileiro. 

                                                 
255 Eizirik exemplificou essa conduta relatando que “se o auditor independente contratado por uma 
companhia aberta, em função de sua atividade profissional, descobre que ela deverá aumentar 
substancialmente seus dividendos, está ele proibido de negociar com as ações daquela companhia 
antes da divulgação ao público dessa informação. Caso negocie, estará praticando insider trading (...) 
Referido auditor, porém, não é obrigado a divulgar tal ato relevante, nem está obrigado a guardar 
sigilo de sua existência. Isto significa que pode dar tips (‘dicas’) a um terceiro, sem que tal fato 
acarrete a sua responsabilidade administrativa por infringência ao dever de guardar sigilo, o qual 
incumbe, conforme visto, apenas e tão somente aos administradores e acionistas controladores da 
companhia” (EIZIRIK, Nelson Laks. A Instrução CVM 31/84 e a Regulação do “Insider Trading”. 
Revista de Direito Mercantil, ano XXIII, n. 55, abr./jun. 1984. p. 170). 



Outro aspecto relativo à Inst. CVM 31/84 a merecer destaque 

consistiu na vedação à prática de insider trading tanto nas negociações realizadas 

no mercado (bolsa de valores e mercado de balcão), quanto nas negociações 

privadas, sem a intermediação de instituição financeira. 

Ademais, referida instrução inovou ao regular o caput, do art. 

157, da LSA, obrigando os administradores, acionistas controladores, seus 

cônjuges, companheiro e dependentes a comunicar a quantidade e as 

características dos valores mobiliários de emissão da companhia e de sociedades 

controladas e controladoras abertas de que fossem titulares. 

Vê-se, pois, que foram significativas as disposições 

apresentadas pela Instrução CVM n. 31/84, tendo essa norma representado um 

grande avanço no combate ao insider trading no Brasil. Somente em 2001, com a 

promulgação da Lei n. 10.303, que promoveu uma série de alterações na LSA e na 

LVM, a matéria veio a sofrer nova modificação. 

Dentre as alterações inseridas pela Lei n. 10.303/01, encontra-

se o acréscimo de um novo parágrafo (§ 6o) ao art. 157 da LSA, estabelecendo que 

“os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos 

termos e na forma determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às 

bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os 

valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, as 

modificações em suas posições acionárias na companhia”. 

A inclusão dessa regra visou, justamente, a facilitar a 

identificação da prática de insider trading, tendo sido regulamentada pela Instrução 



CVM n. 358/02, que aumentou, por sua vez, o rol de obrigado,; passando a exigir, 

em seu art. 11, § 3o, a realização dessa comunicação pelos cônjuges, companheiros 

e dependentes. Além do mais, a fim de compatibilizar o disposto no § 6o com o 

caput, do art. 157, asseveram Carvalhosa e Eizirik que “deverão os administradores 

declarar não somente as mudanças em suas posições acionárias, mas também em 

suas posições quanto aos demais títulos mencionados no caput do art. 157”256; ou 

seja, deve englobar também as alterações acionárias relacionadas aos bônus de 

subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de 

emissão da companhia e das demais sociedades do mesmo grupo empresarial. 

Quanto ao art. 155 da LSA, foi incluído o § 4o, vedando “a 

utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a 

ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, 

no mercado de valores mobiliários”. 

Esse dispositivo incorpora à lei o conceito amplo de insider, 

antes previsto somente na Inst. CVM 31/84, passando a abranger, inclusive, a figura 

do tipper, anteriormente esquecida. Comentando a introdução desse novo parágrafo 

no art. 155, José Marcelo Proença argúi que  

visou, especificamente, a vedar a “qualquer pessoa”, sem qualquer 

limitação, a utilização de informações privilegiadas no mercado de 

capitais (...). O dever de lealdade restringe aos administradores, mas 

qualquer outra pessoa sujeita-se às normas repressivas da prática de 

insider trading.257 

                                                 
256 CARVALHOSA, Modesto e EIZIRIK, Nelson Laks. A Nova Lei das S.A. São Paulo: Saraiva, 2002. 
p. 324. 
257 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime Jurídico do Uso de Informações 
Privilegiadas no Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 293. 



Outra significativa inovação produzida pela Lei n. 10.303/01 foi 

a criminalização da conduta de insider trading. Nesse sentido, a referida lei alterou a 

LVM (Lei n. 6.385/76), acrescentando o capítulo VII-B, relativo aos “crimes contra o 

mercado de capitais”, e estabelecendo, no art. 27-D, a tipificação do delito de insider 

trading, consoante será detalhado mais adiante. 

Em razão dessas modificações perpetradas pela Lei n. 

10.303/01 e buscando desenvolver, com maior rigor e efetividade, uma política de 

informação do mercado de capitais nacional, a Comissão de Valores Mobiliários 

editou a Instrução CVM n. 358/02, que, conforme anteriormente analisado258, 

revogou a Inst. CVM n. 31/84 e dispôs acerca da divulgação e uso de informações 

sobre ato ou fato relevante relativo às companhias abertas; da divulgação de 

informações na negociação de valores mobiliários e na aquisição de lote significativo 

de ações de emissão de companhia aberta; e das vedações e condições para a 

negociação de ações de companhia aberta na pendência de fato relevante não 

divulgado ao mercado. 

No geral, a Inst. 358/02 mantém as disposições originalmente 

previstas na Inst. 31/84, apenas complementado-as no sentido de ampliar o sistema 

de disclosure e a repressão à prática de insider trading. Dentre as alterações 

promovidas, a de maior relevância se refere justamente ao dever de guardar sigilo, 

hoje imposto não só aos administradores e acionistas controladores, como previa a 

revogada Inst. 31/84, mas também a uma série de outros sujeitos; a ver: 

“Art. 8º - Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer 
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e empregados da companhia, guardar sigilo das 
informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua 
divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo 
solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.” 

                                                 
258 Item 3.3.5. 



Dessa forma, atualmente, o rol das pessoas que devem 

guardar sigilo acerca de atos ou fatos relevantes, sob pena de responsabilização, foi 

significativamente ampliado, fortalecendo-se a prevenção da pratica de insider 

trading. 

Por último, deve-se mencionar que a Inst. CVM n. 369/02 

alterou a Inst. CVM n. 358/02, modificando alguns de seus artigos (arts. 9o, 12 e 13) 

com fim de também aumentar o controle do insider trading. 

 

4.3.3.1 A responsabilidade pela prática de insider trading 

no Brasil 

 

A edição da LSA, em 1976, inaugurou a previsão de 

responsabilidade pela prática de insider trading no direito positivo brasileiro, tendo 

ela se limitado, contudo, durante vinte e cinco anos, ao âmbito civil e administrativo, 

restrição que era duramente criticada pela doutrina259. Apenas em 2001, com a 

edição da Lei n. 10.303/01, o ordenamento pátrio passou a conter expressamente 

dispositivo repressivo de índole penal. Assim, hoje, tem-se que a responsabilização 

por essa conduta nociva se dá nas três esferas: civil, administrativa e penal. 

A) Responsabilidade civil: 

                                                 
259 Ver EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983; e MÜSSNICH, Francisco Antunes 
Maciel. A Utilização Desleal de Informações Privilegiadas – “Insider Trading” – no Brasil e nos 
Estados Unidos. Revista de Direito Mercantil, ano XVIII, n. 34, abr./jun. 1979. 



Inicialmente, deve-se lembrar, com substrato em Nelson Eizirik, 

que a responsabilidade no âmbito civil pela prática de insider trading se dá apenas 

quanto àqueles que “efetivamente estão dentro da empresa (administradores, 

diretores, acionistas controladores e empregados da empresa)”260, pois somente a 

estes é imposto o “dever de informar”. 

Todavia, muito se discutiu na doutrina sobre a natureza dessa 

responsabilidade, se subjetiva ou objetiva, expressando Paes de Barros Leães que  

ao vedar, expressamente, a prática do insider trading por parte dos 

administradores, a nova Lei das Sociedades Anônimas estende a 

esse ilícito tipificado o mecanismo da culpa presumida, o que 

inexistia no regime anterior do anonimato e mais o afeiçoa ao 

paradigma norte-americano, em que se espelha. Por outro lado, ao 

criar para o administrador o dever de zelar para que a utilização 

dessas informações não venha a ocorrer através de subordinados ou 

terceiros de sua confiança, a lei firma outra presunção júris tantum de 

culpa própria, para justificar a responsabilidade do administrador por 

fato de outrem (empregados, familiares, amigos, sócios, 

controladores, de sua confiança), por isso mesmo chamada em 

nosso direito de responsabilidade indireta. Não se trata, por 

conseguinte, de responsabilidade por culpa alheia, mas de 

responsabilidade por culpa própria, consistente na violação do dever 

de vigilância, vale dizer, na negligência em relação à vigilância que 

lhe incumbe exercer.261 

Na mesma direção, Nelson Eizirik aduz que 

o elemento fundamental na análise da responsabilidade civil do 

insider não é, porém, a natureza de sua responsabilidade (...), mas 

sim o nexo causal entre a sua conduta ilícita e o dano causado aos 

                                                 
260 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 52. 
261 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 178. 



investidores. Tratando-se de operação realizada no mercado, que se 

caracteriza por ser absolutamente impessoal, não é necessário que o 

prejudicado prove que comprou ou vendeu do insider. Exigir tal 

relação direta seria condenar o combate ao insider trading ao 

absoluto insucesso, uma vez que, dadas as características do 

mercado de capitais, muitas vezes é impossível “ligar” as partes 

contratantes. Não interessa, assim, saber de quem o insider comprou 

ou vendeu. O nexo de causalidade deve ser inferido mediante a 

prova de que as informações omitidas eram relevantes e 

privilegiadas. (...) Sendo assim, a responsabilidade puramente 

objetiva do insider seria excessiva. Na realidade, há uma presunção 

de sua culpa, admitindo-se, porém, prova em contrário.262 

Constata-se, pois, que a responsabilidade pela prática de insider trading deve ser subjetiva 
com presunção de culpa, permitindo-se a produção de prova em contrário (inversão do 
ônus da prova). 

Esclarecida a natureza da responsabilidade daqueles que atuam como insider trading, outro 
aspecto que merece ser abordado se refere ao alcance dessa responsabilidade; isto é, na 
definição se seria ela uma responsabilidade solidária ou não. 

Quando da edição da LSA, Nelson Eizirik manifestou preocupação com essa questão, uma 
vez que a lei não definia com clareza se caberia à pessoa prejudicada propor ação judicial 
de perdas e danos contra aquele que recebeu informações privilegiadas, utilizando-as em 
proveito próprio263. Diante dessa dúvida, Paes de Barros Leães se posicionou nos seguintes 
termos: 

na responsabilidade por fato de terceiro, como é o caso, prevalece o 

princípio geral de que os responsáveis diretos são solidários para com os 

responsáveis indiretos, como assenta o parágrafo único do art. 1.518, 

combinado com o art. 1.521, do Código Civil [que correspondem, hoje, 

respectivamente, ao parágrafo único do art. 942 e ao art. 932, do novo 

Código Civil]. Essa solidariedade passiva legitima, assim, plenamente, que 

se proponha ação de indenização diretamente contra aqueles que receberam 

dos administradores informações confidenciais, os chamados tippers e sub-

tippers.264 

                                                 
262 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 53. 
263 Idem. O Papel do Estado na Regulação do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977. p. 
122. 
264 LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 179. 



Ademais, hodiernamente, essa posição de Paes de Barros Leães resta confirmada, já que a 
Inst. CVM 358/02 prevê, no art. 8o, referente ao dever de guardar sigilo, que todos os 
agentes (administradores, acionistas controladores, membros de conselho, consultores, 
empregados e seus subordinados e terceiros de confiança) que tiverem acesso a informação 
privilegiada respondem solidariamente pela quebra da obrigação de sigilo. 

B) Responsabilidade administrativa: 

A responsabilidade administrativa daqueles que praticam insider trading segue, de modo 
geral, os mesmos princípios básicos da responsabilidade civil, aplicando-se tanto àqueles 
que atuam “dentro da companhia” (administradores, empregados, acionistas controladores 
etc), quanto àqueles que atuam “fora da empresa” (intermediários e demais participantes 
do mercado).265  

No caso, a apreciação da responsabilidade administrativa compete à Comissão de Valores 
Mobiliários, nos termos do art. 9o, V, da LVM: 

Art 9º A Comissão de Valores Mobiliários terá jurisdição em todo o 

território nacional e no exercício de suas atribuições, observado o 

disposto no Art. 15, § 2º, poderá: (...) 

V - apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais e práticas 

não eqüitativas de administradores e acionistas de companhias 

abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado;  

VI - aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as 

penalidades previstas no Art. 11, sem prejuízo da responsabilidade 

civil ou penal.  

Dentre as penalidades previstas no art. 11, cita-se: advertência, 

multa, suspensão do exercício de cargo, inabilitação temporária para o exercício de 

cargos, suspensão e cassação de autorização ou registro e proibição temporária 

para realizar operações no mercado. 

Observa-se, então, que não há previsão na lei de reparação de 

danos no âmbito administrativo, afirmando José Alexandre Tavares Guerreiro que 

carece à CVM legitimação ad causam para a iniciativa de qualquer ação de 

                                                 
265 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 52. 



ressarcimento na esfera privada, com fundamento na responsabilidade aquiliana266. 

Na mesma posição, assevera Modesto Carvalhosa que 

muito embora tenha a Comissão de Valores Mobiliários competência 

para apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais e práticas 

não eqüitativas dos administradores de companhias abertas, não lhe 

outorga a lei legitimidade ativa para promover as medidas judiciais 

para responsabilizar civilmente os administradores. Fica, assim, a 

agência governamental restrita ao âmbito das sanções de natureza 

administrativa e representação penal. Não adotou, portanto, a 

sistemática brasileira o regime norte americano que confere à 

Securities and Exchange Commission legitimidade para propor ações 

civis contra os administradores.267 

No que tange à natureza da responsabilidade, na esfera 

administrativa também incide a presunção de culpa, cabendo ao insider fazer prova 

da ausência de sua responsabilidade.268 

Por fim, vale ressaltar que o procedimento do inquérito 

administrativo está previsto na Resolução 454 do Banco Central, sendo baseada nos 

princípios do informalismo, da celeridade, da definição legal das faltas e das penas, 

do contraditório, da ampla defesa e da concessão de recursos.269 

C) Responsabilidade penal: 

A responsabilidade penal pela prática de insider trading é 

novidade no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido instituída pela Lei n. 

                                                 
266 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Sobre o Poder Disciplinar da CVM. Revista de Direito 
Mercantil, ano XX, n. 43, jul./set. 1981. p. 65.  
267. CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 2a ed. São Paulo: 
Saraiva, 1998. v. 3. p. 348. 
268 EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e Responsabilidade de Administrador de Companhia 
Aberta. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 50, abr./jun. 1983. p. 54. 
269 Idem. Responsabilidade Civil e Administrativa do Diretor de Companhia Aberta. Revista de Direito 
Mercantil, ano XXIII, n. 56, out./dez. 1984. p. 58. 



10.303/01 que alterou a LVM (Lei n. 6.385/76), incluindo um novo capítulo (capítulo 

VII-B) intitulado: “Dos Crimes Contra o Mercado de Capitais”. 

Esse capítulo tipifica três condutas: manipulação do mercado, 

uso indevido de informação privilegiada e exercício irregular de cargo, profissão, 

atividade ou função. 

No que diz respeito à prática de insider trading, estabelece a lei 

em seu art. 27-D: 

Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao 

mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, 

capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, 

mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro, com valores 

mobiliários: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) 

vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do 

crime. 

Da leitura do dispositivo, pode-se perceber que se trata de 

“norma penal em branco”, ou seja, que depende do complemento de outras normas 

jurídicas270, uma vez que são a LSA e as instruções das CVM que definem o que 

pode ser compreendido como “informação relevante”, cuja utilização é vedada antes 

da divulgação ao público. Trata-se, também, de crime próprio, isto é, que exige uma 

qualidade especial do sujeito ativo271, dado que somente aqueles que têm o dever 

                                                 
270 Damásio de Jesus conceitua as normas penais em branco nos seguintes termos: “são disposições 
cuja sanção é determinada, permanecendo indeterminado o seu conteúdo. (...) Depende, pois, a 
exeqüibilidade da norma penal em branco (ou ‘cega’ ou ‘aberta’) do complemento de outras normas 
jurídicas ou da futura expedição de certos atos administrativos (regulamentos, portarias, editais)” 
(JESUS, Damásio E. de. Direito Penal - Parte Geral. 21a ed. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 1. p. 19).  
271 Quanto ao crime próprio, Damásio de Jesus o define como aquele que “pode exigir do sujeito uma 
particular condição jurídica (acionista, funcionário público); profissional (comerciante, empregador, 
empregado, médico, advogado); de parentesco (pai, mãe, filho); ou natural (gestante, homem)” (Ibid., 
p. 186). 



legal de guardar sigilo (acionistas controladores, administradores em geral e 

empregados272) podem ser autores do crime.  

Quanto à natureza de “crime próprio” do tipo penal em análise, 

comenta José Marcelo Proença: 

este é, sem dúvida, o grande pecado do legislador brasileiro, por 

restringir a autoria do delito sob comento aos administradores, 

acionistas controladores e membros de conselhos fiscais de 

companhia, além de profissionais obrigados ao sigilo, como 

advogados, contadores etc, que a ela prestem serviços. Conquanto a 

legislação societária haja evoluído, incluindo o § 4o ao artigo 155 da 

LSA, as normas de caráter penal, embora posteriormente editadas, 

mostram-se tímidas e lacunosas, omitindo-se quanto a penalização 

[sic] do tippee, figura atualmente reconhecida e reprimida, 

notadamente pelo direito norte-americano.273  

Em relação ao tipo subjetivo do crime, trata-se de conduta que 

exige o dolo específico, ou seja, o agente deve ter a consciência da ilicitude e o 

desejo de obter o resultado, qual seja: a vantagem indevida. 

No que diz respeito ao momento consumativo, entende-se, em 

que pese a posição de alguns doutrinadores274, que o crime em referência é de tipo 

                                                 
272 O dever de guardar sigilo está previsto de forma mais restrita no art. 155, § 1o, da LSA, e de forma 
mais ampla no art. 8o, da Instrução CVM n. 358/02, que aqui se reproduz: “Art. 8º - Cumpre aos 
acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de 
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e 
empregados da companhia, guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais 
tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao 
mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, 
respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento”. 
273 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime Jurídico do Uso de Informações 
Privilegiadas no Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 320. 
274 Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik entendem tratar-se de um crime material, que se consuma 
com a produção do resultado danoso, em razão da pena aplicável, que exige a cumulação da pena 
de reclusão com a pena de multa calculada em função da vantagem obtida (CARVALHOSA, Modesto 
e EIZIRIK, Nelson Laks. A Nova Lei das S.A. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 548-549). 



“formal”, ou seja, aquele que se consuma no momento da conduta, constituindo o 

resultado mero exaurimento do delito275. Nesse sentido, aduz José Marcelo Proença: 

atendo-nos à descrição da ação típica, contida no corpo do artigo 27-

D, que se trata de um delito de natureza formal, ou seja, consumado 

com a agressão ao bem jurídico protegido, no caso, a confiabilidade 

e, por corolário, a eficiência do mercado, sem se cogitar da efetiva 

obtenção da vantagem pretendida pelo agente, ou da lesão dos 

investidores que com ele negociam em posição desvantajosa. 

Reiterando a assertiva, o intuito do legislador é preservar, 

essencialmente, o mercado.276 

Contudo, deve-se atentar que, para a configuração do tipo, é 

necessário que a informação utilizada seja relevante e, por conseguinte, capaz de 

propiciar vantagem. Assim, se a informação não tem qualidade para influir de modo 

“ponderável” em qualquer transação do mercado, o crime não deve ser reconhecido. 

 

4.3.3.2 A jurisprudência brasileira 

 

No que concerne à responsabilização pela prática de insider 

trading no Brasil, o leading case da jurisprudência nacional é o conhecido “caso 

Servix”. 

Em resumo, a Servix Engenharia S/A disputava, em licitação 

pública, o contrato para construção da Usina Hidroelétrica de Itaparica, em 

                                                 
275 Seguindo mais uma vez os ensinamentos de Damásio de Jesus, o autor leciona que crimes 
formais, ou de consumação antecipada, são aqueles em que “ o tipo menciona o comportamento e o 
resultado, mas não exige a sua produção para a consumação” (JESUS, Damásio E. de. Direito Penal 
- Parte Geral. 21a ed. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 1. p. 189). 
276 PROENÇA, op. cit., p. 322. 



Pernambuco, sendo ela considerada, conforme se noticiava à época, a concorrente 

favorita, previsão que elevou a cotação de suas ações no mercado de capitais. 

Todavia, o certame foi anulado pela CHESF (Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco), vindo as ações a sofrer forte baixa. Acontece que, antes da divulgação 

oficial da anulação da licitação, os administradores da companhia tiveram 

conhecimento da decisão da CHESF; assim, munidos dessa informação, os 

diretores da Servix, bem como pessoas intimamente ligadas a eles, venderam suas 

ações ainda em alta, evitando prejuízos diante da certeza de queda dos preços dos 

títulos. 

Frente a essa situação, alguns investidores, sentindo-se 

lesados pelo uso indevido de informação privilegiada, entraram com pedido de 

indenização na Justiça contra o acionista controlador da Servix, tendo o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo acolhido a pretensão em uma das ações em que foi 

instado a se manifestar (apelação cível e embargos infringentes n. 12.145-1277), uma 

vez que considerou, diante das provas carreadas aos autos, veemente a prática de 

insider trading. 

Por outro lado, na outra ação que se tem registro, relativo ao 

caso Servix, o mesmo TJ/SP, através de votação unânime da Sexta Câmara Cível, 

entendeu que o uso de informação privilegiada pelo acionista controlador da Servix 

não foi totalmente provado, não sendo acolhido o pedido indenizatório do autor.278 

Observa-se, pois, que, analisando o mesmo caso concreto, o 

tribunal paulista assumiu posições diametralmente opostas nos julgados, refletindo 

uma absoluta ausência de critério na verificação da prática de insider trading. 
                                                 
277 Ver decisões no apêndice I. 
278 Ver decisão no apêndice II. 



A despeito dessa incongruência, o primeiro julgamento, aqui 

referido, constitui o precedente e, até hoje, única decisão favorável que se tem 

conhecimento de condenação pela pelo uso de informação privilegiada no âmbito 

judicial brasileiro. 

É de se questionar o motivo da ausência de manifestações 

judiciais acerca da prática de insider trading no Brasil, por certo não se pode crer 

que essas situações não têm ocorrido com freqüência em nosso País.  

Paulo Sá aponta razões de ordem cultural para explicar a 

reduzida procura do Judiciário com vista a solucionar problemas relativos a matéria, 

aduzindo que 

os acionistas brasileiros não estão habituados a ingressar em juízo 

para lutar por responsabilidade civil nos casos de falta de revelação 

de informações de diretores, e irão procurar lucros em algum lugar 

com ou sem maior revelação dos negócios da empresa. Além do 

mais, a idéia de responsabilidade civil por insuficiência de informação 

é praticamente desconhecida no país e as cortes não estão 

familiarizadas com esta espécie de problema, não estando 

preparadas para aceitar este novo papel (...).279 

Nora Rachman ressalta que essas observações foram 

formuladas antes da edição da LSA, que regulou a responsabilidade dos 

administradores em face da prática de insider trading, mas que elas permanecem 

atuais.280 

                                                 
279 SÁ, Paulo Fernandes de. Intervenção do Estado no Domínio Econômico. Rio de Janeiro: Editora 
Rio, 1973. p. 23-24, citado por RACHMAN, Nora M. O Princípio do Full Disclosure no Mercado de 
Capitais. 1999. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 1999. p. 147-148 
280 Ibid., p. 148. 



Além do mais, a realização de acordos privados parece ser 

outra razão a justificar a ausência de soluções judiciais sobre o tema. Nesse sentido, 

Mendonça Netto e Eizirik afirmam que 

a não-vivência dos nossos tribunais em demandas desta natureza 

[ação movida por minoritários visando a reparação por perdas e 

danos] certamente explica o porquê de algumas questões levantadas 

nos últimos anos terem sido resolvidas por acordos privados entre as 

partes.281 

Constatando esse fato, os autores citam o “caso Kibon”: 

uma destas questões – que inclusive mereceu ampla divulgação pela 

imprensa – constitui o Caso Kibon, o qual apresentava boa 

possibilidade de se transformar no carro-chefe brasileiro contra o uso 

privilegiado de informações. O Caso Kibon era relativamente simples, 

envolvendo poucas operações e apontando fortes indícios de uso 

privilegiado de informações. Como as perdas envolvidas eram de 

pequeno montante em relação ao objetivo da Oferta Pública de 

Compra, o acordo privado foi uma conseqüência natural porém de 

marcante efeito incentivador para o exercício do insider trading: os 

minoritários vendedores foram reembolsados pela diferença de 

preços por parte do acionista majoritário da Kibon, e os eventuais 

privilegiados compradores foram “esquecidos” e conseqüentemente 

premiados com lucro e anonimato.282 

Outro motivo indicado por Eizirik para explicar a reduzida 

procura do Judiciário como forma de resolver conflitos referentes ao mercado de 

capitais era a impossibilidade de “demandas coletivas”, visto que a lei processual 

apenas admitia ações individuais. 

                                                 
281 MENDONÇA NETTO, Horácio de; EIZIRIK, Nelson Laks. O Privilegiamento de Informações e o 
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Contudo, há tempo essa crítica não é mais pertinente, haja 

vista que desde 1985, com a edição da Lei n. 7.347, que disciplina a ação civil 

pública, o ordenamento jurídico nacional vem buscando assegurar a tutela dos 

interesses “metaindividuais” ou “transinviduais”.283 

Seguindo essa tendência e com fito de fortalecer a proteção 

dessa “nova” classe de direitos, foi editada a Lei n. 7.913/89, que dispõe, 

especificamente, sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados 

aos investidores no mercado de valores mobiliários, atribuindo-se a competência 

para propositura desta ação ao Ministério Público. 

Precisamente no que diz respeito à responsabilização pela 

prática de insider trading, estabelece o art. 1o, II, da lei: 

Art. 1º Sem prejuízo da ação de indenização do prejudicado, o 

Ministério Público, de ofício ou por solicitação da Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM, adotará as medidas judiciais necessárias 

para evitar prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos 

titulares de valores mobiliários e aos investidores do mercado, 

especialmente quando decorrerem de: 

(...) 

II - compra ou venda de valores mobiliários, por parte dos 

administradores e acionistas controladores de companhia aberta, 

                                                 
283 De acordo com Hugo Nigro Mazzilli, “situados numa posição intermediária entre o interesse 
público e o interesse privado, existem os interesses transindividuais (também chamados de 
interesses coletivos, em sentido lato), os quais são compartilhados por grupos, classes ou categorias 
de pessoas (...). São interesses que excedem o âmbito estritamente individual, mas não chegam 
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transindividuais, ou de grupo, não é apenas, porém, o fato de serem compartilhados por diversos 
titulares individuais reunidos pela mesma relação jurídica ou fática, mas, mais do que isso, é a 
circunstância de que a ordem jurídica reconhece a necessidade de que o acesso individual dos 
lesados à Justiça seja substituído por um processo coletivo, que não apenas deve ser apto a evitar 
decisões contraditórias como ainda deve conduzir a uma solução mais eficiente da lide, porque o 
processo coletivo é exercido de uma só vez, em proveito de todo o grupo lesado” (MAZZILLI, Hugo 
Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 16a ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 45-46). 



utilizando-se de informação relevante, ainda não divulgada para 

conhecimento do mercado, ou a mesma operação realizada por 

quem a detenha em razão de sua profissão ou função, ou por quem 

quer que a tenha obtido por intermédio dessas pessoas; 

Ademais, dispõe o art. 2o que as importâncias decorrentes da 

condenação na ação civil pública proposta serão revertidas em favor dos 

investidores lesados, na proporção de seus prejuízos. 

No entanto, observa-se que a despeito desse importante 

instrumento de defesa dos investidores, a atuação no Ministério Público tem sido 

inexpressiva, existindo poucos registros de ações ajuizadas com fundamento na Lei 

n. 7.913/89. 

Assim, afora o caso Servix, ressalvando-se, ainda, a 

divergência de julgados, não existe no país uma orientação judicial relacionada à 

repressão ao insider trading, concentrando-se o tema à análise administrativa 

promovida pela CVM, em procedimentos administrativos sancionadores (PAS). 

Contudo, consoante salientado por José Marcelo Proença, 

diversos fatores, incluindo o sigilo de algumas investigações e o restrito número de 

documentos colecionados, dificultam a realização de pesquisa da jurisprudência 

administrativa da CVM sobre o uso privilegiado de informações.284 

Apesar desses entraves, pode-se constatar que, no exercício 

de sua atividade fiscalizatória, a CVM  julgou, desde a sua criação até o presente 

ano, quase 30 processos relativos ao tema insider trading, sendo mais comum, em 

caso de condenação, a aplicação da pena de multa aos indiciados, conforme se 

                                                 
284 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime Jurídico do Uso de Informações 
Privilegiadas no Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 299. 



pode observar do quadro apresentado no apêndice III, elaborado com base em 

informações fornecidas pela própria CVM.285  

Ademais, deve-se ressaltar que muitos processos referentes à 

apuração de insider trading são arquivados, principalmente em razão do 

cumprimento de “termos de compromisso”, celebrados entre os agentes investigados 

e a CVM. 

Dispõem os parágrafos 5o a 8o, do art. 11, da Lei n. 6.385/76: 

§ 5o A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo 

critério, se o interesse público permitir, suspender, em qualquer fase, 

o procedimento administrativo instaurado para a apuração de 

infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, se o 

investigado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se 

a:  

I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela 

Comissão de Valores Mobiliários; e 

II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os 

prejuízos. 

§ 6º O compromisso a que se refere o parágrafo anterior não 

importará confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento 

de ilicitude da conduta analisada.  

§ 7o O termo de compromisso deverá ser publicado no Diário Oficial 

da União, discriminando o prazo para cumprimento das obrigações 

eventualmente assumidas, e constituirá título executivo extrajudicial.  

                                                 
285 Quanto ao conteúdo de algumas decisões, demonstrando a evolução do entendimento da CVM 
acerca da matéria, recomenda-se a leitura de RACHMAN, Nora M. O Princípio do Full Disclosure no 
Mercado de Capitais. 1999. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1999. p. 143-146; e de PROENÇA, op. cit., p. 299-306. 



§ 8º Não cumpridas as obrigações no prazo, a Comissão de Valores 

Mobiliários dará continuidade ao procedimento administrativo 

anteriormente suspenso, para a aplicação das penalidades cabíveis. 

Comentado esses dispositivos, Eizirik manifesta que 

buscou-se introduzir, assim, a figura do consent decree no sistema 

de regulação do mercado de capitais, visando a tornar mais flexível a 

atuação da entidade fiscalizadora. O instituo do consent decree tem 

origem no direito norte-americano e significa o acordo ajustado entre 

o indiciado ou o acusado da prática de algum ilícito civil ou criminal e 

a autoridade pública encarregada de sua investigação e eventual 

responsabilização, caso constatada a ilicitude das atividades 

desenvolvidas pelo sujeito sob investigação.286 

Logo, o termo de compromisso representa um meio rápido e 

eficiente de proteger o mercado através da suspensão da prática de atos nocivos e 

da indenização dos investidores lesados, se for necessário. 

Por fim, cabe mencionar que a celebração de termo de 

compromisso foi regulamentada na Deliberação CVM n. 390/01, posteriormente 

alterada pela Deliberação n. 486/05. 

 

 

                                                 
286 EIZIRIK, Nelson Laks. Reforma das S.A. e do Mercado de Capitais. 2a ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998. p. 264. 



 

 

 

 

 

5 A repressão à manipulação do mercado como corolário 

do sistema de disclosure 

 

A manipulação do mercado, através da criação de condições 

artificiais de demanda, oferta ou preço de papéis que nele circulam, constitui, ao 

lado do insider trading, a outra prática nociva que mais afeta o mercado de capitais. 

Ao contrário do que ocorre com o uso privilegiado de 

informações, quando o detentor da informação reservada se aproveita de uma 

situação que não foi por ele criada; na manipulação, forja-se uma situação favorável 

ao agente-investidor, que atua interferindo diretamente nas condições relativas a um 

dos três elementos essenciais para a negociação dos valores mobiliários: demanda, 

oferta ou preço. 

Veja-se que a negociação envolvendo os valores mobiliários de 

uma determinada companhia deve ser feita segundo o livre jogo da oferta e da 

procura, refletindo a cotação dos papéis todas as informações disponíveis no 



mercado. Assim, a manipulação fere o regular funcionamento do mercado de 

capitais, formando, na realidade, um “falso mercado”. 

A história está repleta de casos de manipulação em que 

agentes inescrupulosos alimentam uma frenética especulação sobre determinados 

títulos, não existindo qualquer fundamento objetivo, de cunho econômico-financeiro, 

a justificar as oscilações nas operações realizadas.287 

Todavia, se é difícil apurar a prática de insider trading, 

consoante já verificado no capítulo anterior, a manipulação do mercado representa 

conduta muito mais complicada de ser provada, considerando que, na maioria das 

vezes, baseia-se na mera indução do comportamento dos investidores menos 

atentos, sobretudo através da propagação de boatos, cuja origem é quase sempre 

imprecisa. 

Ademais, em muitas situações, a oscilação dos elementos 

demanda, oferta ou preço não se deve, propriamente, a uma prática de manipulação 

por algum agente do mercado; decorrendo, na verdade, de um comportamento de 

massa, irracional e ilógico, que cria as chamadas “bolhas”288. 

Talvez, dada a essa “intangibilidade” da conduta de 

manipulação, a doutrina, em especial a jurídica, pouco se ocupa do tema, 

concentrando os estudos no aproveitamento de informações reservadas (insider 

trading). No entanto, Fábio Konder Comparato, em breve análise acerca do assunto, 

                                                 
287 Ver CHANCELLOR, Edward. Salve-se quem puder: uma história da especulação financeira. 
Tradução Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2001; e GLEESON, Janet. O 
inventor do papel: a verdadeira história do pai das finanças modernas. Tradução Talita M. Rodrigues. 
Rio de Janeiro, Rocco, 2005. 
288 “Uma bolha cresce depressa, maravilhando os observadores com seu brilho refletivo, mas 
desaparece instantaneamente, é sustentada apenas pelo ar ou pelo vento” (CHANCELLOR, op. cit., 
p. 36). 



aponta, com esteio na legislação americana, duas modalidades de manipulação de 

mercado: realização de operações tendenciosas e veiculação de informações 

falsas.289  

Assim, age em manipulação do mercado o investidor que 

realiza negócio simulado ou que negocia com títulos de determinada companhia 

com o propósito de induzir operações de compra ou venda destes papéis por outros 

investidores, lucrando com a valorização ou desvalorização da cotação das ações; 

do mesmo modo, caracteriza a manipulação do mercado a disseminação de boatos, 

no sentido de que o preço de certos papéis deverá subir ou cair, com o objetivo 

preciso de provocar a queda ou ascensão desses títulos. Mais que isso, também 

constitui manipulação a divulgação de informação relevante que deve ou deveria 

saber ser inverídica. 

Percebe-se, então, que o princípio de full and fair disclosure, ao 

exigir a divulgação ampla e honesta de informações relevantes, configura um meio 

de controle da manipulação, pois evita a formação de um mercado ineficiente, onde 

os preços dos títulos não representam o volume e a qualidade das informações 

reveladas. 

                                                 
289 Segundo o autor, “no § 9(a) (2) do Securities and Exchange Act, de 1934, considera-se ilícito ‘to 
effect, alone or with one or more other persons, a series of transactions in any security registered on a 
national securities exchange creating actual or apparent active trading in such security, for the 
purpose of inducing the purchase or sale of such security by others’. Já no § 9(a) (3) profliga-se o ato 
de induzir à compra ou venda de valores mobiliários registrados em alguma bolsa nacional de 
valores, ‘by the circulation or dissemination in the ordinary course of business of information to the 
effect that the price of any such security will or is likely to rise or fall because of markets operations of 
any one or more persons conducted for the purpose of raising or depressing the prices of such 
security’. Ainda no terreno da manipulação pelas informações, fala-se, no § 9(a) (4), em ‘any 
statement which was at the time and in the light of the circumstances under which it was made, false 
or misleading with respect to any material fact, and which he (o manipulador) knew or had reasonable 
ground to believe was so false or misleading’.” (COMPARATO, Fábio Konder. A Regra do Sigilo nas 
Ofertas Públicas de Aquisição de Ações. Revista de Direito Mercantil, ano XXII, n. 49, jan./mar. 1983. 
p. 63). 



Veja-se que, ao impor a transparência nas operações 

realizadas no mercado de capitais, obrigando à prestação de informações de modo 

completo, claro, verdadeiro e tempestivo, bem como, garantindo o acesso igualitário, 

de todos os agentes, a esses dados, o sistema de disclosure, se não impede 

totalmente, ao menos dificulta as práticas fraudulentas. 

Logo, a repressão à manipulação do mercado, assim como o 

combate ao insider trading, constitui um corolário natural da adoção do sistema de 

disclosure como filosofia da regulação do mercado de valores mobiliários. 

Ressalta-se, porém, que, através da repressão à manipulação do mercado, não se quer 
eliminar a figura do especulador. 

De modo geral, a especulação pode ser definida como uma 

tentativa de lucrar com as mudanças nos preços dos bens negociados no mercado, 

identificando-se o especulador pela presteza com que atua, sempre na busca por 

oportunidades de ganhos em curto prazo.  

Outrossim, a especulação é um assunto polêmico, envolvendo 

acirrados debates. De acordo com Edward Chancellor,  

muitos políticos – vários deles da Ásia – advertem que a economia 

global está sendo mantida como refém dos especuladores. Dizem 

eles que o especulador é um parasita movido pela ganância e pelo 

medo, provocando crises financeiras e prosperando com elas: um 

sujeito egoísta e escravo de suas paixões que, em seus humores 

eufóricos e depressivos, reflete os limitados recursos intelectuais das 

massas. Para esses políticos, a riqueza das nações requer que 

essas feras sejam enjauladas. Outros – principalmente economistas 

ocidentais – seguem uma linha radicalmente diferente. Procuram 

mostrar que a especulação é fundamentalmente uma força benigna, 

essencial para o bom funcionamento do sistema capitalista. Segundo 



essa visão, o especulador atua como um condutor, permitindo que 

novas informações – como os últimos índices inflacionários ou os 

efeitos de um furacão sobre a produção de café – sejam levados até 

os preços. Sem o especulador, os mercados seriam repletos de 

pontos de estrangulamento, e as crises econômicas ocorreriam com 

freqüência ainda maior.290 

Na realidade, é nesse último sentido que deve ser 

compreendida a figura do especulador.  

Observa-se que os interessados, ao adquirirem títulos de uma 

companhia, tornando-se acionistas, apresentam diferentes perfis, dividindo-se, 

basicamente, em dois grupos: de um lado, os empreendedores; de outro, os 

investidores.291 

Os empreendedores são pessoas que investem na companhia 

apresentando significativo interesse na exploração da atividade econômica por ela 

desenvolvida e, portanto, tendem a participar intensamente do cotidiano da 

sociedade. 

Os investidores, por sua vez, são pessoas que empregam 

dinheiro na companhia por vislumbrarem uma boa alternativa de investimento; a eles 

não interessam a atividade empresarial e tampouco o cotidiano da sociedade, mas a 

                                                 
290 CHANCELLOR, Edward. Salve-se quem puder: uma história da especulação financeira. Tradução 
Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 9-10. 
291 A doutrina, como um todo, trata dos perfis dos acionistas, divergindo apenas quanto à 
denominação empregada. Lamy Filho e Bulhões Pedreira se referem a “investidor-especulador” e 
“investidor-empresário”; Rubens Requião os designa “acionistas-especulador” e “acionistas-
empresários”; contudo, preferimos a classificação sugerida por Fábio Ulhoa Coelho em que os 
acionistas são divididos em “empreendedores”, “investidores-rendeiros” e “investidores-
especuladores” (LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A. 3a ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1997. v. 1. p. 149; REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial.  21ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 1998. v. 2. p. 126; COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 5a ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002. v. 2. p. 273). 



liquidez e os lucros com o investimento realizado. Eles podem ser de duas espécies: 

rendeiros e especuladores.  

Os primeiros objetivam montar uma “carteira de ações”, um 

“portfólio” que lhes gere uma renda permanente, um patrimônio estável, norteando 

os seus investimentos pela segurança e pelas perspectivas de longo prazo. Já os 

especuladores se preocupam com os lucros imediatos, buscando as melhores 

oportunidades de investimentos segundo as cotações das ações nas bolsas de 

valores ao redor do mundo. 

Essa classificação dos acionistas em empreendedores, 

investidores-rendeiros e investidores-especuladores não significa que uma dessas 

espécies seja melhor ou pior do que as outras; representa apenas perfis que indicam 

a intenção do investidor-acionista para com a sociedade empresária, definindo seu 

grau de interesse na participação na “vida” da companhia. 

Na verdade, o que deve existir é um equilíbrio dessas 

categorias de acionistas, cuja harmonia influi na consolidação, no prestígio e no 

desenvolvimento saudável da empresa moderna e do mercado de capitais.  

O empreendedor, promovendo uma administração correta e 

eficiente, contribui dando prestígio aos papéis emitidos pela sociedade anônima. 

Todavia, seus esforços seriam vãos se no mercado não existisse a presença do 

investidor-rendeiro que atua, empregando dinheiro na empresa, movido pela 

expectativa de segurança e de bons rendimentos a longo prazo. Ainda assim, o 

mercado não seria completo e vigoroso se nele não agisse o investidor-especulador, 

figura que dá vibração e dinamismo às bolsas e ao mercado acionário através das 



constantes movimentações financeiras que impulsiona, proporcionando maior 

liquidez aos valores mobiliários negociados. 

Logo, segundo essa classificação, o termo “especulador” não 

apresenta a conotação pejorativa, normalmente associada à expressão; pelo 

contrário, o especulador é uma figura desejável, pois, agindo sob as regras do 

mercado, contribui para o seu fortalecimento.  

Diferente, contudo, é a figura do “manipulador”, que, agindo de 

má-fé, sempre na busca de um lucro fácil, cria condições artificiais de demanda, 

oferta ou preço quanto aos títulos negociados; esse sim deve ser expelido do 

mercado. 

Nesse sentido, expõe Loss: “é essencial que haja um mercado 

livre – livre da artificialidade da manipulação do mercado – tanto quanto livre da 

prática injusta do insider trading (um jogo de cartas marcadas)”292. 

 

5.1 A repressão à manipulação do mercado na legislação 

brasileira 

 

A antiga Lei de Mercado de Capitais, Lei n. 4.728/65, já previa 

em seu art. 2o, incisos III e IV, a necessidade de combater as fraudes e 

manipulações realizadas com o intuito de criar condições artificiais de demanda, 

oferta ou preço em relação aos valores mobiliários distribuídos no mercado;continha 

                                                 
292 LOSS, Louis. Fundamentals of Securities Regulation. Boston: Little, Brown and Co., 1983. p. 984. 



ainda a exigência de que fossem observadas práticas comerciais eqüitativas, 

servindo esses dispositivos de orientação para a atuação do Conselho Monetário 

Nacional e do Banco Central. 

Assim sendo, foi editada a Resolução n. 39/65, que 

estabelecia, em reprodução à lei, no art. 93, a proibição da prática de manipulação 

ou fraude e a vedação do uso de práticas comerciais não eqüitativas. Todavia, não 

existia uma prévia conceituação daquilo que poderia ser considerado “prática não 

eqüitativa” ou “operação fraudulenta”, partido-se da premissa de que o uso dessas 

expressões genéricas não afetaria a aplicação da norma, face à evidência do seu 

alcance real num caso concreto. Adotou-se, portanto, a previsão de condutas 

bastante amplas e vagas, semelhantes aos denominados "tipos abertos", presentes 

na lei penal.  

Com o advento da Lei n. 6.385/76, que criou a Comissão de 

Valores Mobiliários, foi atribuído ao CMN e à CVM, conforme impõe o art. 4o,  V e 

VII, a mesma obrigação de evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação e 

de assegurar a observância das práticas comerciais eqüitativas. Conferiu-se, desta 

vez à CVM, competência para definir as operações nocivas ao funcionamento 

regular do mercado (art. 18, II, "b"), com o objetivo, inclusive, de facilitar o exercício 

de sua função fiscalizadora e disciplinadora dos agentes do mercado. 

Nesse contexto, a CVM editou a Instrução n. 08/79, que 

explicita serem vedadas a todos os participantes do mercado a criação de condições 

artificiais na negociação de valores mobiliários, a manipulação de preço, as 

operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas. No caso, a Instrução 



define cada uma dessas figuras, determinando, ainda, a possibilidade da punição de 

forma agravada daqueles que atentarem contra suas disposições. 293 

Ressalta-se que essa instrução permanece vigente; contudo, 

no que diz respeito à repressão ao uso de informação privilegiada (insider trading), 

antes enquadrada na noção vaga de “prática não eqüitativa”, a Inst. n. 08/79 foi 

substituída pelo disposto na Inst. n. 31/ 84, hoje revogada pela Inst. n. 358/02. 

Observa-se, porém, que, assim como ocorreu com a prática de 

insider trading, a responsabilidade penal em razão da manipulação do mercado é 

instituto novo no ordenamento jurídico nacional, tendo sido prevista apenas na 

reforma empreendida pela Lei n. 10.303/01, que inclui o capítulo VII-B – Dos Crimes 

Contra o Mercado de Capitais – na Lei n. 6.385/76. 

Esse novo capítulo tipificou, no art. 27-C, a prática da 

manipulação do mercado nos seguintes termos: 

Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras 

manobras fraudulentas, com a finalidade de alterar artificialmente o 

regular funcionamento dos mercados de valores mobiliários em bolsa 

de valores, de mercadorias e de futuros, no mercado de balcão ou no 

mercado de balcão organizado, com o fim de obter vantagem 

indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros:  

                                                 
293 Segundo a Instrução n. 08/79, “conceitua-se como: a) condições artificiais de demanda, oferta ou 
preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus 
participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, 
alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários; 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; c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize 
ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter 
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para 
terceiros; d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou 
indiretamente, efetiva ou potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em negociações 
com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade 
em face dos demais participantes da operação”. 



Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) 

vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do 

crime. 

Percebe-se que, apesar de buscar proteger a estabilidade do mercado de capitais, a 
tipificação da conduta não alterou a natureza vaga do conceito de “manipulação do 
mercado”, constituindo um tipo penal aberto, que exige a valoração dos elementos 
objetivos do crime pelo intérprete da norma294. Daí, Carvalhosa e Eizirik concluem que 

o art. 27-C cria o crime de “manipulação do mercado”, em tipo 

extremamente confuso, cuja aplicação deverá ser fonte inequívoca de 

insegurança jurídica. Na realidade, o legislador tentou conjugar, num mesmo 

tipo, três figuras tidas como ilícitos administrativos na legislação do mercado 

de capitais: a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de 

valores mobiliários; a operação fraudulenta; e a manipulação de preços.295 

Verifica-se que o tipo em análise apresenta como núcleo as expressões “realizar operações 
simuladas” ou “executar outras manobras fraudulentas”. Logo, para efeitos penais, a lei 
equivale a conduta de simulação à de fraude, caracterizando um “tipo misto alternativo”296. 

O crime de manipulação do mercado também exige um dolo específico, uma vez que o 
sujeito ativo deve agir, consciente da ilicitude da sua conduta (alteração artificial do 
regular funcionamento do mercado), com fim de obter uma vantagem ou de causar dano. 
Portanto, nem toda conduta que provoca a alteração dos preços dos valores mobiliários 
pode ser tida como delituosa, dado que se o agente atuar sem a intenção de realizar 
simulação ou fraude para obter vantagem indevida, a prática de manipulação não estará 
configurada.297 

Ademais, esse crime pode ser cometido por qualquer pessoa (crime comum), não se 
exigindo uma qualidade especial, como há na repressão ao insider trading, quando 
somente aqueles que tem o dever legal de guardar sigilo podem ser autores do tipo. 
Outrossim, tanto os acionistas e os administradores, como qualquer investidor do mercado 
podem ser sujeito ativo da manipulação. 

Por fim, no que diz respeito ao momento consumativo, também entendemos, em que pese 
posição em contrário298, tratar-se de crime formal, que se aperfeiçoa como a simples 

                                                 
294 De acordo com Álvaro Mayrink da Costa, “só os tipos fechados descrevem completamente o 
injusto, pois os abertos necessitam ser complementados. (...) No tipo aberto, a conduta proibida não 
está caracterizada por uma descrição objetiva e exaustiva; por conseqüência, a realização do tipo 
não poderia indicar a antijuridicidade” (COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito Penal – Parte Geral. 7a ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 2. p. 706). 
295 CARVALHOSA, Modesto e EIZIRIK, Nelson Laks. A Nova Lei das S.A. São Paulo: Saraiva, 2002. 
p. 532. 
296 Segundo Carvalhosa e Eizirik, tipos mistos alternativos “são aqueles em que o legislador incrimina, 
da mesma forma, alternativamente, hipóteses diversas do mesmo fato, todas atingindo o mesmo bem 
ou interesse; assim, o tipo misto alternativo apresenta conteúdo variável, já que descreve não uma, 
mas várias hipóteses de realização de um mesmo fato delituoso” (Ibid., p. 537). 
297 Nesse sentido, a CVM decidiu, no Inquérito Administrativo n. 35/98, que embora a operação 
investigada tenha causado queda no índice da bolsa, a conduta de manipulação não restou 
caracterizada, haja vista que inexistiu a intenção de se usar qualquer artifício com objetivo de 
derrubar o índice. 
298 CARVALHOSA, Modesto e EIZIRIK, Nelson Laks. A Nova Lei das S.A. São Paulo: Saraiva, 2002. 
p. 540-541. 



realização da conduta típica, constituindo a obtenção de vantagem ou o dano causado mero 
exaurimento do delito. 

 

 



 

 

 

 

 

6 Novos instrumentos de controle da informação no 

mercado de capitais 

 

6.1 A governança corporativa 

 

Um dos temas em evidência na atualidade diz respeito ao 

processo de corporate governance ou, traduzindo para o português, governança 

corporativa. Consoante a própria expressão em inglês já demonstra, esse processo 

tem origem anglo-americana e se tornou notório a partir do início dos anos 90, 

constituindo, hodiernamente, um dos assuntos mais relevantes do direito societário 

no mundo, em especial, nos países economicamente desenvolvidos, como EUA, 

Inglaterra, Japão e, de uma forma geral, na Comunidade Européia. 

Importante frisar que o estudo da governança corporativa não 

se faz estritamente no campo jurídico; pelo contrário, a matéria é interdisciplinar e 

envolve outras áreas do conhecimento, além do Direito, como: Economia, 

Administração, Finanças, Sociologia, etc. Daí, a dificuldade de se estabelecer um 



conceito amplo de governança corporativa que satisfaça a todas as Ciências que 

tratam sobre o tema. 

Isto posto, pode-se afirmar, inicialmente, que o processo de 

governança corporativa, refere-se ao sistema de relacionamento existente entre os 

diversos agentes (acionistas, executivos, credores, fornecedores, empregados, 

clientes e demais interessados) que interagem na empresa.  

Sabe-se que por “empresa” compreende-se, justamente, a 

atividade econômica, fruto da reunião de capital e trabalho, organizada para a 

produção ou circulação de bens e serviços, e cuja finalidade é a obtenção de 

lucro299. Logo, o seu desenvolvimento pressupõe a aglutinação de esforços de 

diferentes agentes que, interessados nos ganhos que essa atividade pode propiciar, 

articulam-se empenhados em promover o seu crescimento e sucesso; disto resulta, 

por vezes, o surgimento de conflitos. 

Dentro de uma companhia, pode-se identificar vários conflitos 

de relacionamento entre seus agentes: conflitos entre acionista controlador e 

acionista minoritário; entre acionistas, de uma forma geral, e administradores; entre 

funcionários, administradores e acionistas; entre acionistas e credores; entre a 

empresa e seus fornecedores, etc. 

Assim, a governança corporativa é um movimento de reforma do modelo de organização 
(“governo”) das sociedades empresárias, onde se busca a implementação de novos 
formatos e diretrizes administrativos, visando à solução, ou melhor, à minimização dos 
conflitos entres os seus agentes. 

O processo de governança corporativa se relaciona, portanto, à 

estrutura administrativa de uma sociedade, em especial, à estrutura interna, 
                                                 
299 Ver COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 1. p. 
18-19. 



envolvendo desde a organização e composição das assembléias, do conselho de 

administração, do conselho fiscal e da diretoria, até as relações dos sócios entre si, 

não importando seu status (se controlador ou minoritário), e dos sócios com os 

stakeholders300. 

Segundo Valdir de Jesus Lameira,  

define-se governança corporativa, com propriedade, nos meios 

acadêmicos, como o conjunto dos mecanismos econômicos e legais 

que são alterados por processos políticos, objetivando melhorar a 

proteção dos direitos dos acionistas e credores (investidores de uma 

forma geral) em uma sociedade301.  

Observa-se, entretanto, que, apesar de se revelar 

recentemente, o movimento de governança corporativa vem, sem esta específica 

denominação, passando por uma evolução há mais de cinqüenta anos.  

Ao longo das últimas décadas, situações indesejadas dentro 

das companhias vêm sendo combatidas e superadas, promovendo-se grandes 

mudanças nas estruturas das sociedades, principalmente em razão do fenômeno da 

globalização e dos processos de privatização, fusão e aquisição que dominaram o 

cenário mundial nos anos 80 e 90.  

Busca-se, então, implementar uma gestão profissional e 

transparente, diminuindo a presença do acionista controlador familiar, 

profissionalizando a direção da companhia e transformando o conselho de 

                                                 
300 Stakeholders é uma expressão inglesa, ainda sem tradução para o português, que significa o 
conjunto de agentes que também participa, direta ou indiretamente, da empresa, representando um 
grupo de interesse mais amplo, composto por empregados, fornecedores, clientes, Governo, 
cidadãos, etc. A expressão que mais se aproxima do conceito em português é “colaboradores”. 
301 LAMEIRA, Valdir de Jesus. Governança Corporativa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 
p. 29. 



administração em um órgão autônomo, com poderes ampliados, evitando que seja 

visto apenas como um “grupo de amigos”, inatuante.  

Ademais, os chamados investidores institucionais, que 

englobam os fundos de pensão e de investimentos, aumentaram, de forma 

expressiva, sua participação no mercado, trazendo consigo a preocupação com os 

investidores minoritários e com o processo de disclosure. 

A despeito de todos esse acontecimentos, foi apenas no início 

da década passada, em face, principalmente, das crises nas grandes corporações 

mundiais, como na General Motors; dos sucessivos escândalos financeiros 

envolvendo fraudes contábeis, ocorridos nos Estados Unidos e na Inglaterra; e da 

forte pressão dos grandes fundos de pensão e de investimentos por uma maior 

transparência dos negócios, que nasceu o chamado processo de corporate 

governance.  

O documento que teve maior influência em todo o movimento 

de governança corporativa foi o relatório britânico conhecido como Cadbury 

Report302, publicado em dezembro de 1992, que inspirou e desencadeou a 

elaboração, ao redor do mundo, de outros textos que recomendam as práticas da 

governança corporativa303.  

                                                 
302 Diante das fraudes, escândalos e quebras envolvendo, sobretudo, empresas americanas e 
inglesas, o Banco da Inglaterra designou Sir Adrian Cadbury para, com o apoio da Bolsa de Valores 
de Londres, do Financial Reporting Council (Conselho de Relatórios Financeiros) e da entidade dos 
contadores da Inglaterra, elaborar um estudo sobre corporate governance, que resultou em um 
código de melhores práticas de governança corporativa. 
303 Dentre outros, pode-se apontar a publicação, também no Reino Unido, dos Relatórios Greenbury, 
em 1995, e Hampel, em 1998; nos Estados Unidos, o American Law Institute (ALI) publicou os 
Princípios sobre o Governo Corporativo, e a GM elaborou o General Motors Corporate Governance 
Guidelines, ambos em 1994, já a National Association of Corporate Directors elaborou o NACD 
Report, em 1996; no Canadá, publicou-se o Relatório Dey, em 1994; na França, o Relatório Vienot, 
em 1995, seguido por um segundo Relatório Vienot, em 1999; na Itália, o Relatório da Associação 



Esses relatórios surgiram em resposta a um determinado 

estágio do desenvolvimento econômico que exigia uma maior atenção aos 

investidores da empresa, isto é, uma maior preocupação com o “mercado”, 

abrangendo não apenas os acionistas da companhia, mas todos os agentes 

envolvidos na concessão de recursos, quer seja acionista, quer seja credor. 

Sabe-se que as sociedades empresárias, para poderem 

realizar sua atividade, necessitam de um considerável aporte de capital. Assim, para 

obter os recursos reclamados, elas têm duas possibilidades: de um lado, contrair 

empréstimo bancário (operação de alto custo), de outro, apresentar-se aos 

investidores, no mercado de capitais ou privadamente, como uma opção de 

investimento (custo menor). 

Acontece que, com o passar do tempo e o amadurecimento do 

mercado, essas sociedades se aperceberam que, para incrementar a captação de 

recursos, era necessário considerar a posição dos seus fornecedores de capital, em 

especial, a dos acionistas e, dentre eles, a dos minoritários. 

Com efeito, verificou-se que, somente através de um sistema 

que permitisse a proteção aos investidores e ao mercado como um todo, poder-se-ia 

aumentar o ingresso de capital na empresa.  

Dessa forma, a pressão desse grupo de investidores fez com 

que os países que apresentam um mercado de capitais desenvolvido incentivassem 

                                                                                                                                                         
Disiano Preite, em 1996, de caráter privado, e a Recomendações Oficiais da CONSOB, em 1997; no 
Japão, os Corporate Governance Principles, em 1997. No âmbito internacional, a OECD 
(Organization for Economic Co-Operation and Development), organismo da Comunidade Européia, 
aprovou, em 1999, os Princípios Relativos ao Governo da Empresa. Por fim, vale mencionar que, no 
Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) elaborou, em 1999, o Código das 
Melhores Práticas de Governança Corporativa. 



as companhias a adotar medidas de “bom governo”, privilegiando a transparência, o 

respeito à lei e a valorização dos acionistas. 

Outrossim, os diversos documentos e propostas sobre 

governança corporativa, elaborados pelos diversos países seguindo o modelo do 

Relatório Cadbury, incorporaram também essas idéias com o intuito de fortalecer o 

mercado.  

Vale dizer, então, que o processo de governança corporativa 

tem como objetivo gerar um sentimento de confiança no mercado, funcionando como 

um novo instrumento de efetivação do sistema de disclosure. 

Estudos mostram que a concentração do mercado e o acesso a 

recursos por parte das companhias dependem hoje, fundamentalmente, da proteção 

oferecida a seus investidores, uma vez que o acolhimento dos códigos de melhores 

práticas de governança representa para eles a garantia mínima de probidade, 

transparência, respeito às leis e às técnicas de boa gestão, tendo sido o papel dos 

investidores institucionais, grandes detentores de capital, decisivo na adoção, pelas 

sociedades empresárias, das práticas de governança corporativa. 

Dessas circunstâncias, decorre que a adoção dos códigos de 

melhores práticas, apesar de voluntária304, passou a ser uma exigência para as 

companhias, principalmente para as sociedades sediadas em países onde o 

                                                 
304 É importante ressaltar que o Relatório Cadbury, seguindo a tradição britânica do Commom Law, 
constitui uma mera recomendação, configurando-se um código de boa conduta que deve ser adotado 
de maneira voluntária pelas sociedades empresárias. Assim, Velasco San Pedro diz se tratar de uma 
“norma branda”, desprovida de força legal, mas que tem o seu grau de cumprimento valorizado pelo 
mercado; ou seja, o valor das cotações das ações de uma determinada sociedade traduz a adoção 
ou não das medidas de bom governo (VELASCO SAN PEDRO, Luis Antonio. O Governo das 
Sociedades Cotadas. Coimbra: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra ,1999. 
v. LXXV. p. 2-13). 



mercado de capitais seja menos desenvolvido, uma vez que nesses locais o risco de 

investimento é maior305. 

Assim, conforme já exposto, o processo de governança 

corporativa, na mais ampla concepção, deve ser entendido como a prática da 

administração das relações entre os acionistas (majoritários e minoritários), 

credores, administradores e demais interessados (stakeholders), com a finalidade de 

otimizar o desempenho da empresa e facilitar o seu acesso ao capital, contribuindo 

para a formação de um mercado eficiente. 

Todavia, apesar da definição supra, a grande dificuldade que 

se impõe ao movimento de corporate governance reside na fixação de seus limites. 

A primeira e fundamental questão consiste em estabelecer se a 

empresa existe para atender a seus acionistas ou a seus stakeholders.306 

Essas diferentes posições são defendidas, respectivamente, 

pelos EUA e pela Alemanha. Os primeiros apóiam, em regra (haja vista a posição 

oposta de alguns estados norte-americanos), a “maximização do ganho do 

acionista”; já a Alemanha ampara o “princípio do stakeholder”, ou seja, ela defende a 

prevalência dos interesses sociais. 307 

                                                 
305 Nesse sentido, o próprio Relatório Cadbury faz um sugestivo apelo ao mercado, assinalando em 
seu ponto de n. 1.3 o seguinte: “a Bolsa de Londres propõe-se exigir a todas as sociedades cotadas e 
registradas no Reino Unido, como requisito permanente da admissão à cotação, uma declaração de 
cumprimento do Código e, sendo o caso, uma explicação de qualquer descumprimento do mesmo. 
Isto permitirá aos acionistas conhecer em que medida as sociedades em que investirem satisfazem 
os critérios do Código” 
306 Ver MUNIZ, Joaquim de Paiva. Poder de Controle, Conflito de Interesses e Proteção aos 
Minoritários e ‘Stakeholders’. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, ano 
8, n. 28, abr./jun. 2005. p. 70-94. 
307 LODI, João Bosco. Governança Corporativa: o Governo da Empresa e o Conselho de 
Administração. 2a ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000. p. 15-16. 



Dessa discussão, surge o princípio do “conselheiro 

esclarecido”, refletindo uma posição mediadora em que se reconhece o dever da 

empresa de maximizar os ganhos dos acionistas, fazendo isso, porém, de uma 

forma responsável, levando em conta o longo prazo e o interesse social. 

Obviamente, é obrigação dos administradores proteger o 

patrimônio dos acionistas, maximizando o retorno dos recursos por eles 

empregados. No entanto, a administração da sociedade não pode desconsiderar a 

função social da empresa e a posição dos outros agentes (stakeholders) que dela 

participam e que são afetados por suas decisões. 

Outras questões, a serem confrontadas pelo processo de 

governança corporativa, consistem em problemas resultantes dos conflitos diretos de 

relação de poder nas sociedades308. 

Nas grandes companhias, que apresentam elevado grau de 

dispersão de suas ações309, por exemplo, é comum se verificar a ocorrência do 

chamado “problema de agência”310, visto que a falta de um grupo de controle 

claramente definido provoca um confronto entre a “propriedade”, correspondente aos 

                                                 
308 Vide COMPARATO, Fábio Konder. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. São Paulo: 
Saraiva, 1977. 
309 Na clássica obra A Moderna Sociedade Anônima e a Propriedade Privada os economistas Adolf 
Berle Jr e Gardiner Means demonstram ser possível ao empreendedor organizar uma sociedade 
anônima e controlar sua atividade sem, contudo, dispor de grandes recursos, gerando uma 
desproporção entre o capital aportado na empresa e o poder de dirigi-la (Vide BERLE Jr, Adolf & 
MEANS, Gardiner. The Modern Corporation and Private Porperty. 3a ed. São Paulo: Nova Cultural, 
1988). 
310 O denominado “problema de agência” se refere a conflitos derivados da relação de “agência” entre 
os acionistas e os administradores da companhia – agentes dos primeiros -, uma vez que estes 
últimos nem sempre agem com fim de promover os interesses da sociedade, mas sim dirigindo-se 
segundo seus próprios interesses. Ver VELASCO SAN PEDRO, Luis Antonio. O Governo das 
Sociedades Cotadas. Coimbra: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra ,1999. 
v. LXXV. p. 5; e MUNIZ, Joaquim de Paiva. Poder de Controle, Conflito de Interesses e Proteção aos 
Minoritários e ‘Stakeholders’. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, ano 
8, n. 28, abr./jun. 2005. p. 83. 



acionistas, e o “poder”, centrado nas mãos dos administradores executivos: é o 

chamado “controle gerencial”311.  

Dessa maneira, nas sociedades com capital disperso, a 

assembléia geral não exerce, na prática, sua função de órgão máximo da estrutura 

social e de representante dos “proprietários”, responsável pelo controle dos atos dos 

administradores, visto que, na realidade, são os próprios administradores que 

comandam a assembléia. 

Essa dissociação entre “propriedade” e “controle” favorece uma 

gestão social inapropriada por parte dos administradores, normalmente mais atentos 

aos seus interesses particulares, do que aos interesses da empresa. 

Ao administrador interessa uma companhia forte e segura, que 

garanta seu emprego e poder. Já ao acionista (proprietário) interessa maximizar seu 

investimento, buscando os melhores retornos para suas aplicações. É evidente, 

portanto, que, na maioria das vezes, os interesses dos acionistas são divergentes 

dos interesses dos administradores. 

Além desse conflito entre administradores e acionistas, 

identificam-se, também, com freqüência, conflitos entre os acionistas controladores e 

os minoritários. 

                                                 
311 Repete-se que a doutrina aponta, com base nas conclusões de Berle e Means, quatro 
modalidades de controle na sociedade anônima: totalitário, majoritário, minoritário e gerencial. O 
totalitário se caracteriza pela concentração da quase-totalidade das ações com direito a voto na 
propriedade de uma única pessoa. No majoritário, o controle é exercido por quem tem a titularidade 
de mais da metade das ações com direito a voto. O minoritário corresponde ao controle exercido por 
quem possui menos da metade das ações com direito a voto, sendo isso possível em razão da 
dispersão das ações e do absenteísmo. Finalmente, no gerencial, tendo em vista o imenso grau de 
dispersão das ações, o controle é atribuído aos próprios administradores, na medida em que eles 
acabam se perpetuando no comando da companhia (Ver REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito 
Comercial. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 2. p. 128; COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito 
Comercial. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 2. p. 277). 



Nas companhias, é comum a prática, por parte dos acionistas 

controladores, de medidas, tais como: omissão de dados; uso de informação 

privilegiada; obtenção de vantagens negociais por meio de abuso de poder; 

manipulação dos processos de votação e de composição dos conselhos de 

administração e fiscal, etc. Esses atos visam a prejudicar os investidores, sobretudo 

os minoritários, na tentativa de diminuir a participação deste grupo na vida social, 

excluindo-os da tomada de decisões estratégicas. 

Com efeito, constata-se que esses problemas deparados pelo 

processo de corporate governance não são novos e não foram por ele descobertos; 

na realidade, serviram-lhe de justificação. 

Assim, o que o movimento de governança corporativa propõe 

são medidas de controle interno e externo da administração das companhias, com 

fito de assegurar à empresa uma gestão adequada e de garantir a todos os agentes 

nela envolvidos (acionistas, executivos, administradores, auditores, empregados, 

credores, e outros interessados – stakeholders) uma participação em posição de 

maior equilíbrio, contribuindo, por conseguinte, para o fortalecimento do mercado. 

 

6.1.1 A governança corporativa e o conselho de 

administração 

 

O conselho de administração é o órgão que representa os 

proprietários do capital, com competência para deliberar sobre qualquer matéria de 



interesse social, excetuando-se aquelas privativas da assembléia geral. Ademais, 

cabe a ele estabelecer estratégias para a empresa, eleger a diretoria, fiscalizar e 

avaliar o desempenho da gestão e escolher auditoria independente. 

Dessa maneira, o conselho de administração aparece como 

ambiente apropriado para discussão do processo de governança corporativa. Nesse 

sentido, o próprio Relatório Cadbury define governança corporativa como o sistema 

pelo qual as companhias são dirigidas e controladas312. 

Inquestionável, portanto, a importância do conselho de 

administração para a corporação, atuando este órgão como “interface” dos diversos 

agentes e interesses da empresa.313 

Diante desse fato, e da destacada função que o conselho de 

administração exerce nas companhias, João Bosco Lodi conceitua governança 

corporativa como  

o papel que os Conselhos de Administração passaram a exercer 

para melhorar o ganho dos acionistas e arbitrar os conflitos 

existentes entre os acionistas, administradores, auditores externos, 

minoritários, conselhos fiscais (no Brasil) e os stakeholders: 

empregados, credores e clientes314. 

                                                 
312 Esse relatório se concentra, fundamentalmente, no papel do conselho de administração como 
órgão essencial para o desenvolvimento de uma boa política de governança nas sociedades. O 
conselho de administração deve, de acordo com o Relatório Cadbury, manter um controle total e 
efetivo sobre a companhia, fiscalizando seus executivos e promovendo uma gestão atenta aos 
interesses, tanto dos acionistas, como dos demais investidores. 
313 Ver ROCHA, João Luiz Coelho da. Particularidades do Conselho de Administração das 
Sociedades Anônimas. Revista de Direito Mercantil, ano XLI, n. 128, jan./mar. 2002. p. 61-65. 
314 LODI, João Bosco. Governança Corporativa: o Governo da Empresa e o Conselho de 
Administração. 2a ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000. p. 19. 



O mesmo autor reproduz ainda, em obra específica sobre o 

tema, os princípios que devem definir a missão do conselho de administração. São 

eles:  

1) Fairness, traduzida por senso de justiça e de eqüidade para com 

os acionistas minoritários contra transgressões de majoritários e 

gestores; 2) Disclosure, usualmente chamada de transparência, com 

dados acurados, registros contábeis fora de dúvida e relatórios 

entregues em prazos combinados; 3) Accountability, ou 

responsabilidade pela prestação de contas por parte de quem toma 

as decisões de negócios; 4) Compliance, ou obediência e 

cumprimento das leis do país315. 

No entanto, nem sempre as companhias possuem um conselho 

de administração atuante e composto por pessoas qualificadas e cientes de sua 

função legal, sendo esta deficiência, na maioria das vezes, a causa dos problemas e 

fracassos de muitas sociedades.  

A ausência de um conselho de administração forte e 

participativo gera, com freqüência, vários problemas às empresas, por exemplo:  

abuso de poder (do acionista controlador sobre minoritários, da diretoria sobre o 

acionista e dos administradores sobre terceiros); erros estratégicos (decorrentes da 

concentração de poder numa só pessoa, normalmente o executivo principal); 

fraudes; uso de informação privilegiada, etc. 

Assim, dada à importância do conselho de administração, bem 

como a sua natureza intermediadora entre a “propriedade” e a “gestão”, esse órgão 

se encontra no centro do debate sobre a matéria em análise, praticamente 

concentrando o estudo da governança corporativa na sua atuação. 

                                                 
315 Ibid., p. 19. 



A seguir, apontamos, escorados, outra vez, em João Bosco 

Lodi316, o conjunto de práticas caracterizadoras do processo de governança 

corporativa em relação ao conselho de administração que refletem os pontos 

comuns presentes nos diversos códigos de melhores práticas elaborados em todo o 

mundo:  

1) o presidente do conselho não deve ser presidente da diretoria; 

2) deve haver maioria de conselheiros externos sobre conselheiros 

acionistas; 

3) conselheiros externos não devem ser ex-diretores; 

4) o diretor-presidente (ou presidente da diretoria) deve ser 

profissional contratado; 

5) deve existir uma avaliação anual do diretor-presidente da 

diretoria; 

6) deve inexistir conflito de interesses ou negócios comuns entre o 

conselheiro externo e a empresa; 

7) deve haver uma avaliação anual dos conselheiros; 

8) o conselheiro vindo do mercado não deve ter participado de mais 

de cinco conselhos anteriormente;  

9) o conselheiro deve dispor de pelo menos dois dias para o 

acompanhamento dos negócios da empresa e para se inteirar 

das atividades da empresa; 

10)  o conselheiro deve participar dos comitês do conselho: de 

auditoria, de finanças, de estratégia, jurídicos, etc. 

Parece elementar, portanto, que o conselho e seus membros 

devem se manter independentes dos poderes do controlador ou demais acionistas; 

apresentar elevado padrão ético, tanto na conduta pessoal, como na profissional; e 

seguir os princípios que norteiam a atuação do conselho (fairness, disclosure, 

accountability e compliance). 

                                                 
316 LODI, João Bosco. Governança Corporativa: o Governo da Empresa e o Conselho de 
Administração. 2a ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000. p. 33. 



Em suma, o que o processo de governança corporativa 

pretende é desenvolver uma administração mais atenta aos negócios da sociedade, 

introduzindo ética no sistema, em benefício de todos os acionistas e daqueles que 

lidam com a empresa. 

 

6.1.2 A governança corporativa e os novos segmentos de 

listagem da Bolsa de Valores de São Paulo 

 

No final da década passada, o mercado de capitais brasileiro 

enfrentava uma grave crise, sofrendo com a redução do número de companhias 

listadas em bolsa, com o diminuto volume dos negócios e com a baixa liquidez. 

Vários motivos conjunturais podiam ser apontados para 

explicar esse desempenho negativo, dentre eles: as crises financeiras nos 

chamados “mercados emergentes” (sobretudo na Ásia, Rússia, México e Argentina), 

os problemas cambiais no Brasil, a alta taxa de juros cobrada no país, a deficiência 

da infra-estrutura nacional, em especial quanto ao sistema energético, e a 

transferência da negociação dos títulos de companhias brasileiras para as bolsas 

estrangeiras, principalmente para a bolsa de Nova York.  

Ademais, fatores de ordem jurídica também contribuíam para o 

desenrolar daquela precária situação, uma vez que a já escassa proteção legal aos 

acionistas minoritários fora significativamente afetada com a reforma empreendida 

pela Lei n. 9.457/97, que tinha por objetivo a promoção do Programa Nacional de 



Desestatização, relacionado ao processo de privatização das empresas estatais 

brasileiras, que retirou uma série de direitos dessa classe de acionistas.317 

Assim, com fito de reanimar o mercado acionário nacional, a 

Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA elaborou um conjunto de medidas com 

o firme propósito de criar um ambiente de negociação que estimulasse o interesse 

dos investidores e a valorização dos títulos emitidos pelas companhias nela listadas. 

Foram, então, implantados, em dezembro de 2000, os 

“segmentos especiais de listagem”. De acordo com as normas expedidas pela 

BOVESPA (“Regulamento de Listagem do Novo Mercado” e “Regulamento de 

Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa”, constantes, respectivamente, 

das resoluções n. 264 e 265, ambas de 2000), as sociedades anônimas inscritas 

nesses recém-criados segmentos deveriam oferecer aos seus investidores melhorias 

nas práticas de governança corporativa, sobretudo através da ampliação dos direitos 

dos acionistas minoritários e do aumento das exigências de transparência na 

divulgação de informações, favorecendo o acompanhamento e a fiscalização dos 

atos realizados pelos administradores e controladores da empresa.  

A premissa básica, estabelecida pela BOVESPA, consistia 

justamente no fato de que a adoção de práticas de governança corporativa pelas 

sociedades anônimas de capital aberto conferiria maior credibilidade ao mercado 

acionário e, por conseqüência, aumentaria a confiança e a disposição dos 

investidores em adquirir as ações dessas companhias, pagando-se um melhor preço 

e reduzindo o custo da captação de recursos. 

                                                 
317 Sobre a Lei n. 9.457/97, ver EIZIRIK, Nelson Laks. Reforma das S.A. e do Mercado de Capitais. 2a 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. 



Logo, a classificação das companhias como pertencentes ao 

“novo mercado” ou aos “níveis 1 ou 2” de governança, dependeria do grau de 

compromisso assumido, em contrato, de modo voluntário, pela companhia e seus 

administradores junto à BOVESPA.318  

O “novo mercado” é um segmento de listagem destinado, 

especialmente, às empresas que venham a abrir o capital e que se comprometam a 

adotar práticas de governança corporativa adicionais àquelas exigidas na legislação, 

estando essas regras consolidadas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.  

A principal inovação implementada pelo “novo mercado” 

consiste na exigência de que o capital social da companhia seja composto 

exclusivamente por ações ordinárias, vedando-se a emissão de ações 

preferenciais.319  

Além do mais, pode-se apresentar como obrigações adicionais: 

extensão, para todos os acionistas, das mesmas condições obtidas pelos 

controladores quando da venda do controle da companhia (tag along); realização de 

uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação nas hipóteses de 

fechamento do capital ou cancelamento do registro de negociação no “novo 

mercado”, pagando-se, ao menos, o valor econômico; presença de no mínimo 20% 

(vinte por cento) de conselheiros independentes na composição do conselho de 

administração; melhoria na qualidade das informações prestadas; divulgação de 

                                                 
318 Quanto à natureza contratual da adesão das companhias aos novos seguimentos de listagem, ver 
BOULOS, Eduardo Alfred Taleb; SZTERLING, Fernando. O Novo Mercado e as Práticas 
Diferenciadas de Governança Corporativa: Exame de Legalidade frente aos Poderes das Bolsas de 
Valores. Revista de Direito Mercantil, ano XLI, n. 125, jan./mar. 2002. p. 109-110. 
319 Uma crítica à restrição às ações preferenciais pode ser vista em SHAYER, Fernando. Governança 
Corporativa e Ações Preferenciais – Dilema do Legislador Brasileiro. Revista de Direito Mercantil, ano 
XLI, n. 126, abr./jun. 2002. p. 75-86. 



demonstrações financeiras de acordo com padrões internacionais IFRS ou US 

GAAP; divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e 

derivativos de emissão da companhia por parte dos acionistas controladores; 

manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% 

(vinte e cinco por cento) do capital social da companhia; e adesão à Câmara de 

Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos societários.  

Já o Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança 

Corporativa dirige-se às companhias já listadas na BOVESPA, mas que ainda não 

estão dispostas ou preparadas para ingressar no “novo mercado”. Visando, então, 

melhorar suas relações com os investidores e valorizar suas ações, essas 

companhias são estimuladas a adotar práticas de boa governança, que se dividem 

em dois níveis: no “nível 1”, as companhias se comprometem, principalmente, em 

melhorar a prestação de informações ao mercado e em favorecer a dispersão 

acionária; já no “nível 2”, mais próximo às exigências do “novo mercado”320, as 

companhias se comprometem a cumprir as regras aplicáveis ao “nível 1”, 

submetendo-se, ainda, a um conjunto mais amplo de práticas de boa governança, 

relacionadas, sobretudo, ao fortalecimento dos direitos dos acionistas minoritários. 

Em resumo, as regras contidas nos regulamentos de listagem 

visam a ampliar os direitos dos acionistas e a melhorar a qualidade das informações 

prestadas pelas companhias, garantindo a eficiência do mercado. 

Em caso de descumprimento do contrato firmado com a 

BOVESPA, esta entidade pode impor, às companhias, penalidades pecuniárias, 

                                                 
320 A grande diferença entre as companhias listas no “nível 2” e as inscritas no “novo mercado” é que 
nestas últimas somente se permite a emissão de ações ordinárias, voltando-se o segmento “nível 2” 
às empresas que já possuem ações preferenciais negociadas na BOVESPA e que, num primeiro 
momento, não têm condições de converter suas ações preferenciais em ordinárias. 



suspender a negociação das ações ou até mesmo descredenciá-las dos respectivos 

segmentos, exigindo-se, nessa circunstância, a realização de oferta pública para 

compra da totalidade dos papéis em circulação no mercado. Ademais, as sanções 

aplicadas pela BOVESPA não impedem que os investidores lesados reclamem 

perdas e danos junto ao Poder Judiciário.  

É fácil perceber, portanto, que a adesão aos novos segmentos 

de listagem da BOVESPA provoca a valorização dos títulos das companhias neles 

listados, atraindo o público investidor e impulsionando o mercado de capitais 

brasileiro.321 

Funciona, então, o registro junto a um determinado segmento 

como um “selo de qualidade”, que atesta a adoção de práticas de boa governança 

pela empresa. Por fim, vale dizer que essa iniciativa da BOVESPA foi tão bem 

recebida pelo mercado que acabou tendo, inclusive, o apoio estatal322.  

 

6.1.3 A governança corporativa e o sistema de disclosure 

 

Ao longo dessa exposição restou claramente demonstrada a 

íntima relação entre as técnicas de governança corporativa e o sistema de full and 

                                                 
321 Ver CARVALHAL, André. A Influência da Estrutura de Governança Corporativa no Valor, 
Alavancagem e Política de Dividendo das Empresas Brasileiras de Capital Aberto. Revista de Direito 
Mercantil, ano XLIII, n. 133, jan./mar. 2004. p. 81-119. 
322 O Conselho Monetário Nacional (resolução n. 2.829/01) ampliou os limites de investimento das 
entidades fechadas de previdência privada nas companhias listadas em qualquer dos segmentos. 
Além do mais, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) vem condicionando a 
concessão de  financiamentos à adesão das companhias ao “novo mercado” da BOVESPA. 



fair disclosure, representando este princípio, na verdade, um dos pilares daquele 

movimento. 

Por certo, qualquer tentativa em promover uma relação de 

confiança e credibilidade no mercado não pode deixar de considerar a política de 

ampla divulgação de informações.  

Assim, visando a desenvolver um mercado eficiente e oferecer 

uma melhor proteção aos investidores, o processo de governança corporativa, além 

de ampliar os direitos de todos os agentes envolvidos com a empresa 

(stakeholders), em especial dos acionistas ditos minoritários, busca aperfeiçoar o 

sistema de disclosure, impondo uma maior transparência às companhias. 

Nesse sentido, a OECD (Organization for Economic Co-

Operation and Development), órgão da Comunidade Européia, estabelece, como 

parte integrante de seu conjunto de princípios de governança corporativa, a ampla 

divulgação das seguintes informações:  

(i) resultados financeiros e operacionais da companhia; (ii) objetivos 

da companhia; (iii) propriedade dos principais acionistas e direitos de 

voto; (iv) política de remuneração dos membros do conselho de 

administração e dos principais executivos; (v) transações entre 

partes relacionadas; (vi) fatores de riscos previsíveis; (vii) questões 

relacionadas a empregados e a outras partes relevantes; e (viii) 

estruturas e políticas de governança corporativa adotadas pela 

companhia.323 

                                                 
323 Ver MARTINEZ, Ana Paula. Política de Divulgação de Informações no Âmbito do Mercado de 
Capitais. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, ano 8, n. 28, abr./jun. 
2005. p. 98. 



Percebe-se, então, que as regras de governança corporativa 

exigem um grau de prestação de informações muito maior do que aquele 

originalmente imposto nas legislações que previram o sistema de disclosure.  

Hoje, já não basta a divulgação de demonstrações financeiras 

ou de fatos relevantes relacionados à companhia, devendo-se, também, informar 

sobre assuntos antes ignorados, como a política de remuneração dos executivos, 

incluindo a distribuição de bônus e as opções de compra de ações, e o 

financiamento de campanhas políticas.  

Na verdade, esses temas se tornaram tão relevantes que, em 

face das exorbitantes quantias percebidas por muitos executivos324, a divulgação da 

política de remuneração dos administradores das sociedades passou a ser 

absolutamente necessária. Nesse sentido, a Bolsa de Nova York exige, atualmente, 

que as companhias nela listadas instituam um “comitê de remuneração”, formado 

por conselheiros independentes e com a função de definir parâmetros sobre os 

ganhos dos executivos325.  

Do mesmo modo, outro tema que passa a interessar ao 

processo de governança corporativa é o financiamento de campanhas políticas 

através da doação de recursos pelas empresas. Veja-se que a transparência quanto 

a este assunto se mostra imprescindível, sobretudo após os escândalos de 

corrupção noticiados nos últimos anos em todo mundo, sobretudo no Brasil. 

                                                 
324 Destaca-se que o próprio presidente da Bolsa de Nova York foi obrigado a renunciar o cargo, em 
2003, depois que se revelou que sua remuneração chegava a quase cento e quarenta milhões de 
dólares (Alto salário força saída do presidente da bolsa de NY. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/economia/story/2003/09/030917_bolsaebc.shtml>. Acesso em 29 
nov. 2006).  
325 Ressalta-se que essa medida não é obrigatória para as empresas estrangeiras. 



Precisamente quanto à relação entre governança corporativa e 

a política de transparência, cabe ainda fazer menção ao estudo desenvolvido por 

Alexandre Di Miceli da Silveira326, segundo o qual o grau de transparência das 

companhias brasileiras é inversamente proporcional ao nível de governança 

corporativa.  

Assim, de acordo com a pesquisa, nem sempre as companhias 

mais transparentes apresentam o melhor padrão de governança. Em parte, isso se 

justifica porque o sistema de disclosure, exigindo ampla divulgação de informação, é 

mais antigo que as demandas por práticas de boa governança; logo, enquanto a 

noção de ampla divulgação de informação já está praticamente incorporada ao 

mercado nacional, as determinações, no sentido de conferir maior participação aos 

agentes da empresas (stakeholders) na administração da companhia, são 

relativamente novas. 

Por certo, o exercício de uma boa governança corporativa 

exige, consoante já explicado, muito mais que uma boa política de transparência. 

Todavia, Di Miceli da Silveira aponta que a promoção de um amplo processo de 

divulgação de informações e de transparência podem estar sendo utilizados como 

meio de mascarar a ausência de uma estrutura de propriedade mais amigável e de 

uma administração profissional e independente; por outro lado, a adoção de técnicas 

mais apuradas de governança (extinção das ações preferenciais, ampliação dos 

direitos dos acionistas, etc) pode parecer suficiente para dispensar a implementação 

de uma política de transparência mais agressiva. 

                                                 
326 SILVEIRA, Alexandre Di Miceli. Determinantes do Nível de Governança Corporativa das 
Companhias Abertas Brasileiras. In: Seminário de Administração – SEMEAD 7, São Paulo, 2004, 
Anais São Paulo, USP/FEA/PPGA. Ver, ainda, reportagem de FRANCO, Thais; AZEVEDO, Simone. 
Separando o Joio do Trigo. Revista Capital Aberto, São Paulo, ano 2, n. 20, abr. de 2005. p. 32-36. 



Ademais, o estudo do autor conclui que a transparência é mais 

valorizada pelos investidores do que a adoção de outras medidas de boa 

governança; situação que merece cuidadosa análise, já que a concentração das 

propostas de governança corporativa na promoção de disclosure pode estar 

passando a falsa impressão que ela seja suficiente para eliminação do risco do 

investimento e para a preservação da eficiência do mercado. 

Dessa maneira, Di Miceli da Silveira ressalta que os 

investidores devem considerar, ao escolherem a melhor opção para aplicar seus 

recursos no mercado de capitais, não só o nível de transparência das companhias, 

mas também a estrutura de controle e propriedade das empresas, o modelo de 

administração da sociedade e a adoção das outras técnicas de boa governança. 

 

 

 

6.2 Sarbanes-Oxley Act 

 

O Sarbanes-Oxley Act, ou simplesmente SOX, é a lei norte-

americana, editada em julho de 2002, em resposta a crise de confiança que afetou 

fortemente o mercado de capitais dos Estados Unidos no início desde século e que 

decorreu dos escândalos envolvendo fraudes financeiras em grandes corporações 

como a Enron e a WorldCom. 



Com o objetivo, então, de restaurar a credibilidade do mercado, o Congresso norte-
americano elaborou uma reforma da legislação do mercado de capitais dos EUA, 
incrementando a política de disclosure, a proteção aos investidores e as medidas de 
governança corporativa das companhias que tenham valores mobiliários admitidos à 
negociação no mercado acionário americano. 

Assim, a SOX se aplica tanto às companhias americanas como 

às sociedades estrangeiras que tenham títulos listados nas bolsas e mercados de 

balcão dos EUA. 

Sem dúvida, essa lei representa a mais expressiva intervenção 

do Estado no mercado de capitais americano desde a introdução dos mecanismos 

de regulação na década de 30, com a edição do Securities Act (1933) e do 

Securities and Exchange Act (1934), após o “crack” da Bolsa de Nova York. 

Em geral, dentre as principais modificações introduzidas pelo 

SOX, pode-se apontar: ampliação do processo disclosure, impondo-se critérios mais 

rigorosos quanto à quantidade e à qualidade das informações reveladas; 

aprimoramento dos padrões contábeis utilizados para divulgação de relatórios e 

demonstrações financeiras; aumento da responsabilidade dos administradores, 

agravando-se, inclusive, as penas para casos de fraude e de violação das técnicas 

de administração, contabilidade e auditoria; e previsão de novos mecanismos de 

controle interno e externo dos atos da companhia, exigindo-se, por exemplo, a 

instalação de um Comitê de Auditoria (Audit Commitee). 

Especificamente no que diz respeito às novas regras de 

divulgação de informação, podem ser elas resumidas nas seguintes exigências327: 

                                                 
327 Para maiores detalhes, ver ORPHÃO, Renata Santiago. Direito e Transparência na Divulgação de 
Informações: a Regulação Brasileira versus a Americana (Lei Sarbanes-Oxley). São Paulo: 
Textonovo, 2003. p. 107-132; e MORAES, Luiza Rangel. As Novas Atribuições do Conselho Fiscal 



(i) as companhias devem informar de forma rápida e periódica 

quaisquer mudanças significativas nos seus resultados financeiros ou operacionais; 

(ii) divulgação à SEC das transações que tenham significativa 

importância para a companhia e que não estejam descritas no balanço social; 

(iii) adoção de um código de ética para os diretores financeiros 

da companhia ou a exposição dos motivos justificadores da não existência de um 

regulamento específico; 

(iv) divulgação de demonstrações financeiras refletindo os 

ajustes determinados pelos auditores da companhia; 

(v) dever de comunicar à SEC as alterações nas participações 

acionárias dos membros do conselho de administração e dos acionistas com pelo 

menos dez por cento do capital social; 

(vi) divulgação de relatórios anuais contendo dados referentes 

ao controle interno das companhias. 

Quanto às normas de controle interno, destacam-se: 

(i) criação de um comitê de auditoria (Audit Commitee), dotado 

de independência em relação aos administradores e com atribuições específicas; 

(ii) vedação à prestação de outros serviços pelo auditor, como 

de consultoria, durante a realização da auditoria; 

                                                                                                                                                         
diante da Lei Sarbanes-Oxley e da Legislação Brasileira. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais, São Paulo, ano 8, n. 29, jul./set. 2005. p. 47-65. 



(iii) exigência de que o comitê de auditoria seja composto por 

no mínimo um “expert” em finanças, ou, não o sendo, justificar o não cumprimento 

deste requisito; 

(iv) dever de certificação das demonstrações financeiras pelo 

presidente e pelo diretor financeiro da companhia; 

(v) declaração de responsabilidade da administração pelo 

estabelecimento e manutenção de controles internos adequados; 

(vi) declaração identificando os padrões e critérios utilizados 

pela administração para avaliar a eficiência dos relatórios de controle interno; 

(vii) divulgação das conclusões acerca da efetividade dos 

controles internos, mencionando, inclusive, eventuais deficiências. 

Outras novidades introduzidas no sistema foram: 

(i) criação de um conselho regulador independente de 

contabilidade, controlado pela SEC, com poderes para supervisionar os serviços 

prestados pelas empresas de auditoria, fixar padrões de contabilidade a ser 

adotados pelas companhias e investigar qualquer irregularidade na prestação de 

contas; 

(ii) criação do Public Comapany Accounting Oversight Board – 

PCAOB, comitê financiado pelas companhias, integrado por cinco membros 

indicados pela SEC, com poderes investigativo e disciplinar; 



(iii) reforma nos chamados “crimes de colarinho branco”, 

prevendo-se o aumento das penas pecuniárias, bem como das privativas de 

liberdade, fixando a pena máxima em vinte anos; com a imposição, inclusive, de 

responsabilidade penal aos administradores (presidente e diretor financeiro) que 

certifiquem relatórios financeiros elaborados em descumprimento às medidas 

estabelecidas pela legislação ou que, deliberadamente, apresentarem resultados 

falsos. 

(iv) reforma nos crimes relacionados ao cometimento de 

obstrução da Justiça e fraudes contra o mercado, sobretudo contábeis, com a 

tipificação de novas condutas, como a de destruir, alterar ou fabricar documentos ou 

de planejar qualquer artifício com intuito de fraudar acionistas; 

(v) proteção a executivos e empregados que apresentem 

evidências de fraude nas companhias em que trabalham 

(vi) reversão dos valores arrecadados com as penas de multas 

em benefício das vítimas de fraude; 

(vii) impedimento das pessoas condenadas por fraude de 

recorrer a decretação de falência pessoal como meio de se isentar de 

responsabilidades. 

Por certo, as modificações produzidas pela SOX, 

especialmente aquelas referentes à ampliação do sistema de disclosure, não foram 

unanimemente recebidas pelos agentes do mercado, nem pela doutrina, sendo essa 

legislação alvo de inúmeras críticas, sobretudo quanto ao custo da implementação 



de tais medidas, chegando-se a afirmar que a lei trata mais dos sintomas do que das 

causas do problema328. 

Nessa mesma linha crítica, Brian Barry, ao se referir à 

tendência de se aumentar o disclosure como forma de combater os desvios do 

mercado, com intuito de recuperar a confiança do investidor, questiona se a cura não 

está sendo pior do que a doença em si.329 

Observa-se que essas posições não são novidade, tendo sido 

levantas as mesmas dúvidas e críticas após a adoção da filosofia de disclosure 

como instrumento da regulação do mercado, na década de 30 do século passado.  

Todavia, ainda que os benefícios do Sarbanes-Oxley Act não 

possam ser efetivamente sentidos a curto prazo, deve ser louvada a preocupação da 

nova lei em promover a ética no mercado, através do fornecimento de informações 

claras e verdadeiras, reprimindo as fraudes e o uso privilegiado de informações, bem 

como garantindo o tratamento equânime dos agentes que nele atuam e 

determinando a adoção de práticas de boa governança corporativa. 

 

6.2.1 O impacto do Sarbanes-Oxley Act nas companhias 

brasileiras 

 

                                                 
328 Ver MORAES, Luiza Rangel. As Novas Atribuições do Conselho Fiscal diante da Lei Sarbanes-
Oxley e da Legislação Brasileira. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, 
ano 8, n. 29, jul./set. 2005. p. 48. 
329 BARRY, Brian K. The Securities and Exchange Commission’s Regulation Fair Disclosure: Party of 
Information or Parody of Information? University of Miami Law Review, v. 56, n. 3, April, 2002. p. 666. 



Conforme já assinalado, a regras do Sarbanes-Oxley Act se 

aplicam não só as companhias americanas, mas também às sociedades de capital 

aberto que tenham valores mobiliários listados no mercado acionário dos Estados 

Unidos. 

Observa-se que, com o objetivo de facilitar o acesso do 

mercado de capitais americano às empresas estrangeiras, foi criado o instrumento 

da ADR (American Depositary Receipts). Trata-se de título emitido por banco norte-

americano, representando direito de crédito lastreado nos resultados de uma 

companhia estrangeira e que são negociados nas bolsas e mercados de balcão dos 

EUA segundo a legislação desse país. 

Funciona da seguinte forma: uma companhia estrangeira, 

interessada em captar recursos junto a investidores do mercado acionário norte-

americano, contrata um banco em seu país de origem (banco custodiante) para 

guardar valores mobiliários seus; ao mesmo tempo, contrata um banco nos EUA 

(banco depositário) responsável por emitir títulos (ADR), para subscrição pelos 

investidores americanos, conferindo aos interessados um direito de crédito eventual 

que será pago de acordo com a remuneração dos papéis custodiados (dividendos, 

bônus, etc). Esses títulos serão negociados e exigidos segundo as regras impostas 

na legislação estadunidense, representando, na realidade, apenas um “recibo” dos 

valores mobiliários emitidos pela companhia estrangeira. Configura, por conseguinte, 

um instrumento seguro para que títulos de empresas não americanas sejam 

negociados nos EUA conforme as normas desse país e em dólar. 330 

                                                 
330 Relata-se que a ADR foi inventada pelo banqueiro americano J. P. Morgan. Por volta de 1920, 
interessado em viabilizar investimentos de seus clientes numa grande rede de varejo da Inglaterra, a 
Sefridge’s, ele criou esse título como meio de superar as restrições à participação estrangeira no 



Ressalta-se, ademais, que, no início, a utilização de ADR se 

dava apenas no mercado secundário, mas, hoje, trata-se de instrumento operado 

também no mercado primário, cabendo, ainda, mencionar que a emissão desse 

título pode ser de dois modos: a) emissão patrocinada, quando uma companhia, 

visando a entrar no mercado americano, procura os serviços de instituições 

financeiras e contrata a operação (envolve, obrigatoriamente, um banco dos EUA, 

para emitir a ADR; e outro banco no país de origem da companhia, para custodiar as 

ações); e b) emissão não patrocinada, quando a emissão de ADR decorre da 

iniciativa de um banco americano, interessado em diversificar os produtos ofertados 

a seus clientes, através do investimento em determinada companhia estrangeira, 

não existindo, nessa hipótese, contrato entre a sociedade aberta e as instituições 

financeiras. 

Isto posto, dada a pujança do mercado de capitais americano, 

diversas companhias estrangeiras possuem ADR negociados em seus mercados de 

balcão e em suas bolsas, especialmente na de Nova York. 

Logo, a legislação dos EUA se faz incidir sobre essas 

companhias, uma vez que a SEC só admite o registro e negociação dos valores 

mobiliários de sociedades estrangeiras diante do cumprimento de requisitos 

impostos pela lei e pela própria Comissão. 

                                                                                                                                                         
mercado de capitais inglês e de favorecer a aplicação do direito norte-americano no negócio. Assim,  
J. P. Morgan desenvolveu o seguinte mecanismo: um banco inglês adquiriria ações da Sefridge’s e as 
manteria em custódia, enquanto o banco de Morgan, sediado nos EUA, emitiria títulos no mercado 
americano a serem negociados de acordo com a legislação estadunidense. Esses títulos 
representariam um espelho das ações custodiadas; dessa forma, quando a companhia inglesa 
distribuísse dividendos aos seus acionistas, incluindo o banco custodiante, a instituição de Morgan 
pagaria aos detentores das ADR (investidores americanos) o equivalente. Posteriormente, os bancos 
procederiam um acerto de contas (ver COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 5a ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002. v. 2. p. 153-154). 



Há três diferentes níveis de ADR, cada um deles com 

exigências crescentes de divulgação, transparência e adequação às leis e normas 

do órgão regulador americano: “Nível I”, também denominado OTC (Over-the-

Counter), pois é negociado apenas no mercado de balcão, apresentando o menor 

nível de exigências, sobretudo quanto ao disclosure; “Nível II”, permite a negociação 

nas bolsas de valores dos EUA (NYSE, NASDAQ , Amex, etc), submetendo as 

empresas a normas regulatórias e de divulgação bem maiores que as exigidas no 

nível anterior, especialmente no que diz respeito à adoção dos padrões contábeis 

norte-americanos (US GAAP -. United States Generally Accepted Accounting 

Principles); “Nível III”, possui a mesma estrutura e grau de exigências do Nível II, 

com a diferença de que autoriza a oferta pública junto ao mercado, com base na 

emissão de ações novas pela companhia. Por fim, vale citar a regra 144-A que 

permite o oferecimento privado de novas ações, sendo esta operação restrita a 

investidores institucionais qualificados e dispensada de registro junto à SEC. 

Assim, esses níveis estão relacionados ao grau de governança 

corporativa adotados pelas companhias estrangeiras emissoras de ADR, devendo as 

sociedades listadas nos níveis II e III se adaptar às disposições do Sarbanes-Oxley 

Act. 

No caso das companhias brasileiras listadas no mercado 

americano331, as modificações não serão tão substanciais, posto que o Brasil já 

vinha instituindo eficientes instrumentos de controle do mercado quando da edição 

do SOX. 

                                                 
331 Atualmente, o Brasil possui trinta e cinco companhias listadas na Bolsa de Nova York, ocupando o 
terceiro lugar no ranking dos países com mais empresas registradas na NYSE, atrás apenas do 
Canadá e da Inglaterra. 



As reformas empreendidas pela Lei n. 10.303/01, bem como o 

incentivo às práticas de governança corporativa, com destaque para a atuação da 

Bolsa de São Paulo através da implantação dos novos segmentos de listagem, já 

havia imposto ao mercado nacional muitas das medidas determinadas pelo SOX.  

Ademais, a CVM, no exercício de seu poder regulamentar, já 

tinha editado uma série de normas, exigindo não só a padronização das 

demonstrações financeiras (Instrução CVM n. 248/96), como também regulando os 

serviços de auditoria independente (Instrução CVM n. 308/99, complementada pela 

Instrução CVM n. 381/03) e a divulgação de ato ou fato relevante e o uso 

privilegiado de informações não reveladas (Instrução CVM n. 358/02).  

De fato, as principais adaptações que as companhias 

brasileiras tiveram que promover se referem à responsabilidade dos administradores 

pelos relatórios e demonstrações financeiros (seção 302 do SOX), à adoção dos 

padrões contábeis norte-americanos (US GAAP) e à implantação de normas de 

controle interno (seção 404 do SOX). 

Especificamente quanto à instalação do comitê de auditoria 

exigido pelo SOX, muito se discutiu no Brasil a sua não criação em face da 

existência do conselho fiscal, haja vista que este órgão já possuía atribuições 

semelhantes. Hoje, as dúvidas foram afastadas, uma vez que a própria SEC 

reconheceu a possibilidade das companhias brasileiras adotarem o conselho fiscal 

como órgão substituto ao comitê de auditoria, desde que ele seja ajustado às regras 



e princípios expostos nas regulamentações da comissão americana (Release 33-

8220).332 

É importante mencionar, ainda, que as modificações 

introduzidas pelo SOX importam em elevados custos para as companhias 

estrangeiras e mesmo para as empresas nacionais, já submetidas a altos padrões 

de disclosure. Desse modo, muitas empresas têm se afastado do mercado 

americano, procurando outras alternativas para captação de recursos.333 

Para se ter uma idéia, analistas do mercado calculam que 

somente para se adaptar às exigências impostas pela seção 404 do SOX, que 

determina uma detalhada certificação dos controles internos da companhia, os 

custos variam de 0,5% a 5% do faturamento da empresa.334 

Assim, a edição do Sarbanes-Oxely Act causou forte impacto 

não só na estrutura do mercado de capitais americano, mas em todo o mundo, 

servindo de motivo, em face dos custos e riscos produzidos, para que as empresas 

estrangeiras, incluindo as companhias brasileiras, procurem outras fontes de 

recursos, principalmente em bolsas européias, em especial a Bolsa de Londres.335 

                                                 
332 Sobre as adaptações do conselho fiscal às regras impostas pelo SOX, ver MORAES, Luiza 
Rangel. As Novas Atribuições do Conselho Fiscal diante da Lei Sarbanes-Oxley e da Legislação 
Brasileira. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São Paulo, ano 8, n. 29, jul./set. 
2005. p. 47-65. 
333 Ver ANDREZO, Andrea Fernandes. The Sarbanes-Oxley Act and the Rules Applicable to Foreign 
Companies: the Possible Impacts on the Capital Market. Revista de Direito Mercantil, ano XLII, n. 132, 
out./dez. 2003. p. 25-53. 
334 TEIXEIRA, Alexandre; KÊNIA, Miriam. O Longo Inverno Brasileiro em Wall Street: rigores da 
legislação elevam custo de vender ações em Nova York e congelam lançamento de papéis Made in 
Brazil pelo segundo ano. Isto É Dinheiro, 08 de fevereiro de 2006. Disponível em: 
<http://www.terra.com.br/istoedinheiro/438/financas/inverno_wall_street.htm>. Acesso em 29 nov. 
2006. 
335 FARIELLO, Danilo; CAMBA, Daniele; VIEIRA, Catherine. Sarbanes-Oxley muda o mapa das 
emissões: com a lei, companhias reduziram lançamentos nos EUA e passaram a buscar novos 
mercados. Valor Econômico, 06 set. 2006. p. B3. 
 



Portanto, pelo menos em relação à emissão de ADR, o rigor 

imposto pelo SOX tem contribuído para a redução dos negócios no mercado 

acionários dos EUA, justificando, em parte, a crítica segundo a qual o remédio 

aplicado revela-se pior do que a doença. 

 



 

 

 

 

 

Conclusão 

 

Ao longo do presente estudo, demonstrou-se a importância da 

informação para o mercado de capitais, destacando-se a necessidade de sua 

regulação. Assim, o regime jurídico da informação no mercado acionário foi 

analisado partindo-se da seguinte divisão sobre a matéria: o direito do acionista à 

informação e o direito do mercado à informação, com concentração nessa última 

perspectiva. 

No capítulo inicial, a informação foi apresentada como um 

direito essencial do sócio de uma companhia, realçando-se a natureza instrumental 

do direito à informação, uma vez que ele constitui pressuposto para o exercício de 

outros direitos, como de fiscalização e de voto. 

Ademais, concluiu-se que o direito do acionista à informação 

possui um duplo aspecto, na medida que a obrigação dos administradores de 

prestar informações pode decorrer tanto em resposta ao requerimento específico de 

um sócio, como pode derivar de uma imposição direta da lei, afirmando-se, ainda, 



que, nas companhias de capital aberto, o direito à informação se concentra neste 

último sentido, caracterizando um direito difuso e se aproximando da noção de 

publicidade. 

Em relação ao direito do mercado à informação, trabalhou-se a 

adoção do princípio do full and fair disclosure, consistente na divulgação ampla e 

honesta das informações, como fundamento da regulação do mercado de capitais 

americano e mundial, considerando-se, a despeito das severas críticas, que esse 

sistema regulatório representa o meio mais adequado para se atingir um mercado 

justo e eficiente. 

Especificamente no que se refere à regulação do mercado 

acionário brasileiro, verificou-se que a estrutura nacional segue o modelo norte-

americano, através da implantação do sistema de disclosure e da criação de uma 

agência específica para regulamentação e fiscalização do setor – a Comissão de 

Valores Mobiliários. 

Mais que isso, foram analisadas as normas que tratam sobre a 

divulgação de informações relevantes em nosso país, constatando-se que o Brasil 

possui uma legislação ampla e atualizada a respeito do tema. 

Aproveitou-se, ainda, para estudar a repressão ao uso 

privilegiado da informação (insider trading), como corolário direto da regulação do 

mercado via sistema de disclosure, comparando-se a evolução das leis americanas, 

européias e brasileiras na busca da reprimenda adequada a essa prática nociva ao 

mercado. Todavia, verificou-se, em que pese o rigor da legislação, inclusive com a 



tipificação da conduta, que o combate ao uso da informação privilegiada é de difícil 

efetivação, existindo, principalmente no Brasil, poucos precedentes sobre o assunto. 

Do mesmo modo, a repressão à manipulação do mercado 

também se apresenta como conseqüência da política de revelação ampla e honesta 

das informações, imposta na maioria dos países; ressaltou-se, contudo, a 

necessidade de não se confundir a figura do manipulador, que atua com intuito de 

fraudar o mercado, com a do especulador, agente fundamental na dinâmica dos 

negócios. 

Por fim, procurou-se desenvolver uma pesquisa acerca dos 

novos instrumentos de controle da informação no mercado de capitais, analisando-

se o processo de governança corporativa e as novas regras impostas pelo 

Sarbanes-Oxley Act (SOX). 

Quanto ao movimento de governança corporativa, observou-se 

tratar de um conjunto de medidas, estabelecidas pelo próprio mercado, mas de 

cumprimento voluntário, com fito a promover uma gestão mais atenta aos interesses 

da sociedade, em benefício de todos os agentes que interagem na empresa.  

Já o SOX consiste na mais ampla reforma da legislação do 

mercado acionário americano, com influência das companhias estrangeiras listadas 

nas bolsas dos EUA, ampliando o sistema de disclosure, na tentativa de recuperar a 

confiança do investidor, após sucessivos escândalos financeiros em grandes 

corporações daquele país. 

Alcançado o final deste estudo, percebe-se que desde o 

surgimento do princípio do full and fair disclosure como filosofia de regulação do 



mercado de capitais, o sistema da ampla divulgação de informações relevantes vem 

sendo aperfeiçoado e intensificado.  

Na realidade, configura-se absolutamente verdadeira a 

preocupação manifestada por Louis Loss, nos idos anos cinqüenta do século 

passado, segundo a qual existe um tema recorrente nos diplomas de disclosure: 

sempre disclosure, e ainda mais disclosure.336 

No entanto, as regras de disclosure se mostram, hoje, 

sobretudo depois da edição do Sarbanes-Oxley Act, tão vastas e rigorosas, que não 

se pode mais relevar os altos custos relacionados à implantação do processo.  

Por conseguinte, há que se refletir acerca dos limites dessa 

política de ampla divulgação de informações.  

Parece certo que os ganhos sociais e éticos produzidos pela 

implementação do sistema de disclosure são inquestionáveis. Porém, 

hodiernamente, tampouco se pode desprezar os obstáculos e restrições que 

acompanham as crescentes exigências de transparência impostas, cada vez mais, 

pelas novas legislações. 

Veja-se que ao se regular determinada matéria não se pode 

desconsiderar os impactos econômicos que dela derivarão; da mesma forma, não se 

pode impedir a regulação de certos institutos e atividades com base apenas em 

fundamentos econômicos.  

                                                 
336 LOSS, Louis. Fundamentals of Securities Regulation. Boston: Little, Brown and Co., 1983. p. 8. 



Nesse sentido, ganha relevo o movimento de Law and 

Economics, ou, simplesmente, Análise Econômica do Direito. De acordo com essa 

corrente de pensamento, existe um nexo entre Direito e Economia, onde a análise 

econômica deve incorporar o ambiente normativo em que os agentes atuam, assim 

como o Direito, ao estabelecer regras de conduta, deve levar em conta os impactos 

econômicos que produzirá. Portanto, o Direito influencia e é influenciado pela 

Economia. 337 

Em suma, o propósito dessa nova teoria é demonstrar que a 

Economia pode contribuir para o aperfeiçoamento da formulação das normas 

jurídicas, tornando-as mais eficientes. 

Ao mesmo tempo, não se pode deixar de mencionar a crítica 

de Ronald Dworkin a essa teoria, com o entendimento de que o conceito de 

eficiência jurídica não pode ser o mesmo da eficiência econômica. Segundo 

respeitado autor, a noção de eficiência jurídica posta pela Análise Econômica do 

Direito está relacionada à idéia de maximização da riqueza; todavia, a eficiência 

jurídica tem que se prender à idéia de justiça, de equidade, ou seja, tem que ser 

desprovida da referência econômica baseada na busca de riqueza.338 

                                                 
337 A base dessa teoria encontra-se nos estudos desenvolvidos por Ronald Coase, ganhador do 
premio Nobel de Economia, que inseriu, através de seu artigo The Nature of the Firm, de 1937, a 
idéia dos “custos de transação” na Economia. Segundo o Teorema de Coase, em regime hipotético 
de custo de transação zero (pressuposto da Economia Neoclássica), a alocação inicial dos direitos de 
propriedade não importa, e os agentes negociarão esses direitos de modo a chegar à sua alocação 
eficiente. Todavia, Coase aponta, em entendimento contrário aos neoclássicos, que no mundo real os 
custos de transação são sempre positivos e as instituições, compreendidas como conjuntos de 
regras, implicam num impacto significativo sobre o comportamento dos agentes econômicos (vide 
ZYLBERSZTAJN, Décio; SZTAJN, Rachel. Direito e Economia: Análise Econômica do Direito e das 
Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005). 
338 Vide DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípios. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 



No entanto, Rachel Sztajn refuta a posição de que é inviável 

aplicar parâmetros econômicos na avaliação das normas jurídicas, questionando a 

autora:  

por que, então, não associar eficácia à eficiência na produção de 

normas jurídicas? Eficácia como aptidão para produzir efeitos e 

eficiência como aptidão para atingir o melhor resultado com o mínimo 

de erros ou de perdas, obter ou visar ao melhor rendimento, alcançar 

a função prevista de maneira produtiva. Elas deveriam ser metas de 

qualquer sistema jurídico339. 

É com fundamento, então, na doutrina da Análise Econômica 

do Direito, bem como na percepção de que as normas jurídicas devem ser aplicadas 

de modo a se atingir, pelo menos, um mínimo de justiça que se deve compreender a 

contínua demanda por disclosure e os custos gerados por tais medidas. Até que 

ponto a “moralização do mercado” justifica a adoção de uma política agressiva e 

dispendiosa de ampla divulgação das informações? 

Ainda não há uma resposta precisa para essa pergunta; mas, 

mesmo estando consciente dos defeitos apresentados pelo sistema de disclosure, 

entendemos que, enquanto não forem criados melhores instrumentos de regulação, 

o seu aperfeiçoamento, com vistas a impedir, ou ao menos controlar, práticas 

nocivas ao mercado, que afugentam os investidores, deve ser perfeitamente 

aceitável. 

 

                                                 
339 SZTAJN, Rachel. Law and Economics. In: ZYLBERSZTAJN, Décio; SZTAJN, Rachel. Direito e 
Economia: Análise Econômica do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 81. 
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Apêndice I 

 

Apelação Cível n. 12.145-1 - TJSP∗ 

“ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 12.145-1, da 

comarca de SÃO PAULO, em que são apelantes FÉLIX URQUIZA FRESNADILLO e 

OUTRO, sendo apelado SÉRGIO SCHIMIDT NEVES: 

ACORDAM, em Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por 

maioria de votos, dar provimento à apelação. 

Trata-se de ação indenizatória dos prejuízos causados pelo réu, com a prática do insider 

trading. Como Diretor do Conselho de Administração da Servix Engenharia S/A, 

sociedade de capital aberto, teve conhecimento da anulação de concorrência para obras 

da Hidroelétrica de Itaparica. Nessas obras, a Servix tinha grande interesse, seja pelo 

vulto do empreendimento ou pela continuidade operacional, no mesmo setor e na mesma 

região. Sem divulgar aquela notícia, que refletiria na cotação, apressou-se em vender suas 

                                                 
∗ Retirado da obra de EIZIRIK, Nelson Laks; BASTOS, Aurélio Wander. Mercado de Capitais e S/A – 
Jurisprudência. Rio de Janeiro: CNBV, 1987. v. 2. p. 725-728. 



ações, ou parte delas. Assim, tendo acesso a informações relevantes relacionadas aos 

negócios e à situação da companhia, delas deslealmente se utilizou. 

A Lei das Sociedades Anônimas acolheu regra de proteção ao investidor, procurando, 

como já se disse, proteger os que ignoram as condições do mercado contra os abusos dos 

que as conhecem. Veda a nova lei a utilização pelo insider de informação capaz de influir 

na cotação dos valores mobiliários, para obter vantagem mediante compra ou venda de 

ações. O descumprimento da proibição acarreta a responsabilidade do infrator, que 

indenizará o investidor prejudicado. 

A participação da Servix Engenharia S/A na referida concorrência tinha, como noticiam 

os autos, grande possibilidade de êxito. Essa concorrência, todavia, foi anulada pela 

direção da CHESF em 28 de março de 1978 e essa informação foi transmitida, na mesma 

data, a Olympio Campos (fls. 319), da parte da Servix, informação que, na mesma 

oportunidade, fora dada a todas as concorrentes (fls. 468 e 1.192). Destarte, a 

informação oficiosa antecedeu a comunicação oficial, datada de 4 de abril de 1978. O 

conhecimento da anulação da concorrência, na mesma data em que assim fora decidido, 

é confirmado pelas providências da Servix relativas a essa concorrência (fls. 449/450), 

buscando modificar a decisão (fls. 442). No entanto, somente a 3 de abril, um dia antes 

da comunicação oficial da anulação da concorrência, o fato é levado ao conhecimento 

do Conselho de Administração da Bovespa (fls. 325). Induvidosamente restou esclarecido 

o conhecimento da informação relevante; caso contrário, não teriam sido esboçadas as 

tentativas — todas antecedendo a comunicação à bolsa — de alterar a decisão anulatória. 

Antes dessa comunicação, houve a venda de lotes de ações, por parte do réu e de outros 

acionistas, todos cientes do fato relevante capaz de influir na sua cotação, o que realmente 

ocorreu. Nem se argumente não tenha o demandado vendido a totalidade de suas ações, 



pois não constitui requisito da prática desleal. Por igual, em nada reflete na identificação do 

insider trading, em especial para arredá-lo, não ter sido a operação realizada por interposta 

pessoa. Aqui e agora, não há lugar para considerações em torno das especulações no 

mercado mobiliário e dos escândalos amiudadas vezes noticiados. 

Lembrou-se, com destacada referência ao depoimento de fls. 1.180, constituir aquela 

anulação probabilidade conhecida no mercado de ações há mais de um ano; essa 

testemunha, como diretor de uma corretora, declara ter aconselhado, com essa 

anterioridade, a venda de ações da Servix; contudo, está incluído no rol dos 

especuladores, vendendo as ações de sua propriedade após a anulação, mas obviamente 

antes da comunicação. 

Há, pois, uma série de indícios veementes, perspícuos, formando um conjunto 

probatório convincente da prática do insider trading. Incide, destarte, a regra do artigo 

155, e seus parágrafos, da Lei n. 6404/77. 

Impõe-se, nessa conformidade, o provimento do recurso, com a condenação do réu ao 

pagamento da quantia de Cr$ 294.700,00, juros da mora a partir da citação, correção 

monetária, na forma pleiteada, custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da 

condenação. 

Participou do julgamento, com voto vencido, o Sr. Desembargador VALENTIM SILVA. 

São Paulo, 27 de outubro de 1981. 

GALVÃO COELHO - Presidente, com voto vencedor, conforme declaração em separado. 

Relator”. 

 



“DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR  

Dou provimento ao recurso para julgar a ação procedente, na forma do pedido. 

Após atenta leitura dos autos, não restou em meu espírito a mínima dúvida sobre a má fé 

com que agiu o apelado, infringindo de maneira clara e insofismável o disposto no art. 

155, § 3.°, da Lei das Sociedades Anônimas. 

Apesar do processo ter se espraiado por cinco alentados volumes, a questão pode ser 

resumida em poucas linhas. O réu, ora apelado, era Diretor-Presidente do Conselho de 

Administração da Servix Engenharia S/A. 

Essa empresa havia construído grandes obras de engenharia em Sobradinho, no nordeste, 

ao que parece no Estado da Bahia, embora algumas vezes se fale como sendo no Estado de 

Pernambuco. Em seguida foi aberta concorrência para construção de outra grande obra, 

uma hidroelétrica na Ilha de Itaparica. A Servix era a concorrente favorita, supondo-se nos 

meios ligados ao mercado de capitais que seria a vencedora, exatamente pelo fato de haver 

construído a obra anterior, vizinha ou pelo menos muito próxima da que se iria iniciar. Era 

natural, que se previsse que sua proposta fosse a mais vantajosa pelo fato de já ter 

maquinaria e pessoal na região. 

Foi exatamente por essa razão que as pessoas que investem no mercado de capitais 

supuseram que seria um bom negócio comprar ações da Servix, as quais subiram de 

cotação. 

Mas acontece que, por motivos que fogem à necessidade de análise neste processo, a 

concorrência foi anulada. Está claro que as ações da Servix, cujo principal sustentáculo era 



exatamente a possibilidade de vencer a concorrência e de vir a construir a hidroelétrica, 

sofreriam forte impacto negativo. 

Os autores adquiriram 500.000 e 342.000 ações da Servix, no pregão da Bolsa, do dia 29 

de março de 1978. Mas acontece que exatamente no dia anterior, por intermédio de seus 

representantes ou de pessoas credenciadas que atuavam junto à Cia. Hidroelétrica do São 

Francisco, o apelado e os demais Diretores da Servix e pessoas intimamente ligadas a eles, 

tiveram a informação de que a concorrência tinha sido anulada (vide documento de fls. 

319). 

Às fls. 321/324 dos autos há um ofício da Bolsa de Valores dando conta que nesse dia 29, 

Gilberto Reis, gerente financeiro da Servix, vendeu dois milhões e vinte mil ações, Haílton 

Carlos Bittencourt, procurador da Servix, vendeu 200.000 ações, Francisco Scalini, 

membro do Conselho Fiscal, vendeu 1.146.000 ações por intermédio de uma corretora e 

quatro milhões e seiscentas mil por intermédio de outra, além de outras pessoas, 

O comunicado oficial da anulação da concorrência só foi enviado à Bolsa no dia 3 (fls. 

325), quando as pessoas realmente bem informadas já tinham se desfeito de suas ações, 

as quais, como é evidente, tiveram uma queda brusca e vertiginosa. 

Essas vendas, todas feitas no mesmo dia, teriam sido por simples coincidência? A resposta 

afirmativa repugna à mais ingênua e desavisada das criaturas. 

Está claro que em casos como o de que se trata a prova há de ser indiciaria. E evidente que 

os participantes da trama agem com o máximo de cautela, procurando deixar o mínimo 

possível de vestígios. 



A Comissão de Valores Mobiliários, autarquia federal que por força de lei funcionou no 

caso em papel equivalente ao do Ministério Público, dando parecer absolutamente neutro 

pois que, como foi bem salientado, não tinha o menor interesse no desfecho da causa, 

concluiu com base em meticulosa sindicância feita, que não havia a menor dúvida sobre ter 

o apelado praticado a manobra conhecida como "inside trading", É verdade que o ora 

apelado, em uma ação que tramitou perante uma Vara da Justiça Federal do Rio de 

Janeiro, conseguiu anular a decisão administrativa proferida no inquérito (fls. 1.227). Não 

consta que esse feito tenha sido julgado em segunda instância. Mas de qualquer forma, a 

sólida argumentação constante desse processo, baseada em fatos positivos, de maneira 

alguma ficou abalada. Observe-se também que há outra ação idêntica à presente na qual é 

réu o ora apelado, foi julgada procedente (certidão de fls. 1.195/1.198). 

É interessante notar que a sentença recorrida admite que os diretores da Servix 

receberam a notícia da anulação no referido dia 28 (fls. 1.224). Essa conclusão decorreu 

dos depoimentos de Elias Chama e Roberto Ary (fls. 1.177 e 1.178). Mas o MM. Juiz 

aceitou d explicação de que seria apenas um boato, dos muitos que circulavam. Esse 

raciocínio merece viva repulsa. Quem transmitiu a notícia foi Olympio Campos, que era 

exatamente a pessoa que representava a Servix perante a Cia. Hidroelétrica do São 

Francisco, o qual evidentemente não iria propalar boatos mas dar informes precisos. 

E está claro que, à vista de simples boatos, não iriam o apelado e os demais Diretores da 

Servix desfazer-se de milhares de ações. A esse respeito, há um documento muito 

significativo, que está a fls. 319 dos autos. Trata-se de carta confidencial subscrita por 

Arnaldo Rodrigues Barbalho, Presidente da Cia. Hidroelétrica do São Francisco, 

confirmando que no dia 28 de março a notícia da anulação da concorrência havia sido 



transmitida a Olympio Campos, representante da Servix. Diante disso, como cogitar-se de 

simples boato? 

Com muita habilidade e com muito brilho, o nobre patrono do apelado quer atribuir o 

prejuízo sofrido pêlos apelantes a um mero golpe de azar, a que estão sujeitos os 

investidores de Bolsa. Assim, tratar-se-ia somente de uma especulação mal sucedida. 

O argumento, embora lançado com inteligência, não resiste a uma análise séria. Responde-

o com nítida vantagem a própria Comissão de Valores Mobiliários que diz com muita 

propriedade: "Uma coisa, em suma, é o risco do negócio, corrido em bases idênticas por 

vendedor e comprador. Outra, que claramente penetra na área do ato ilícito, é o uso do 

silêncio por parte do vendedor como forma de induzir a erro o comprador, ou vice-

versa"(fls. 197). 

O apelado evidentemente, usou de silêncio. A anulação da concorrência só foi 

comunicada à Bolsa depois que ele e seus companheiros haviam vendido suas ações. 

A meu ver a ação é de manifesta procedência. O digno magistrado não julgou com 

felicidade, pelo que dou provimento ao apelo. 

GALVÃO COELHO” 

 

“DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO 

Cuidam os autos, como assinala o relatório de fls. 1.304 v., de demanda de indenização 

promovida por adquirentes de ações de sociedade aberta, por terem sido vítimas da 

deslealdade do réu, com a prática do "insider trading", ocultando fato que determinaria a 

baixa das ações. 



A norma positiva invocada para fundamentar o pedido é nova, mas o princípio que 

agasalha é multisecular. 

Na verdade, afirma-se que o réu agiu de má fé, silenciando a respeito de informação 

relevante obtida como Presidente de determinada sociedade anônima de capital aberto e 

que influiria decisivamente na cotação de suas ações na Bolsa de Valores. Estaria obrigado 

a indenizar o dano daí decorrente, nos termos preceituados no art. 155, § 3P, da Lei n. 

6414/76. 

Em apertada síntese, o caso "sub judice" é o seguinte: 

Servix Engenharia S/A disputava, em concorrência pública, o contrato pára a construção 

da Hidroelétrica de Itaparica, em Pernambuco, sob a administração da Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco. As diligências do processo seletivo se arrastavam há algum 

tempo, veiculando-se, a seu respeito, notícias e prognósticos contraditórios, desde 

aqueles favoráveis à posição da Servix, que apresentara proposta do mais baixo custo, até 

outros que previam a anulação licitatória. Não há dúvida, porém, que se tratava de fato 

aleatório. 

Acontece que a diretoria da CHESF, em reunião realizada às 11:00 horas do dia 28 de 

março de 1978, anulou a questionada concorrência. Essa informação, segundo consta da 

inicial, foi transmitida, pela secretária da diretoria daquela entidade, ao jornalista 

Olympio Campos, por telefone, por volta das 17:00 horas, que, como informante da 

Servix, teria transmitido a notícia a esta empresa. No dia seguinte, o réu, que era o 

Presidente da Servix, vendeu aos autores 842.000 ações ao portador, ao preço unitário 

de Cr$ 0,98, vindo a cotação média dos títulos a cair para Cr$ 0,63, por força da 



divulgação da notícia da anulação da concorrência referente à construção que era 

disputada pela Servix. 

Estaria o réu, quando determinou a venda das ações, de posse de informação obtida em 

razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação daquele valor 

imobiliário? 

Ora, a comunicação oficial do que decidira a diretoria da CHESF foi feita verbalmente a 

31 de março e, depois, por escrito, a 6 de abril. 

Consta, porém, que, extra-oficialmente, a notícia foi transmitida ao jornalista Olympio 

Campos, pelo telefone, por volta de 17:00 horas, do dia 28 de março. 

Acontece, porém, que esse jornalista não foi ouvido nos autos a fim de elucidar os 

pormenores de sua intervenção no caso, mas forneceu ao advogado do réu o escrito de fls. 

1.040/1.042 e aí se limita a confirmar tão só a existência de boato a respeito da 

anulação da concorrência. 

E de qualquer modo, não há prova alguma de que s questionada informação tenha sido 

transmitida ao réu. A venda das ações, no dia seguinte, constituiria, quando muito, indício 

de que tivera conhecimento do fato, mas indício remoto e insuficiente para fundamentar 

um juízo de certeza sobre aspecto fundamental do dissídio. A quantidade de ações 

alienadas era pequena em face do vulto dos interesses do vendedor na sociedade a que se 

referem os títulos. 

Invoca-se como demonstração de que a Servix teve conhecimento da anulação no próprio 

dia em que ocorreu o fato a circunstância de solicitar, por telex, audiência com o Ministro 

Shigeaki Ueki, para tratar do assunto. 



Ora, não há dúvida alguma de que os referidos telex foram transmitidos às 11:48 e 

12:37 horas, do dia 28, muito antes mesmo da alegada divulgação da notícia pelo jornalista 

Olympio Campos. Não tinha havido, assim, transmissão de notícia alguma, mesmo porque, 

àquela altura, tudo indica que inexistia a deliberação anulatória tomada em reunião que 

se iniciou às 11:00 horas. 

A má fé não se presume. Há de ser provada. Tal prova não existe nos autos. Além disso, 

não se demonstrou ter sido a venda das ações fato isolado ou extraordinário. Trata-se de 

fato comum na vida das sociedades, de capital aberto. 

Por esses motivos, com a devida vênia da douta maioria, meu voto negou provimento ao 

apelo para confirmar a sentença. 

Valentim Silva” 

 

Embargos Infringentes n. 12.145-1 - TJSP∗ 

“ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS INFRINGENTES NP 12.145-1, 

da comarca de SÃO PAULO, em que é embargante SÉRGIO SCHIMIDT NEVES, sendo 

embargados FÉLIX URQUIZA FRESNADILLO e OUTRO: 

ACORDAM, em Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

adotado o relatório de fls. 1.370 como integrante deste, por maioria de votos, rejeitar os 

embargos, pagas as custas como de direito. 

                                                 
∗ Retirado da obra de EIZIRIK, Nelson Laks; BASTOS, Aurélio Wander. Mercado de Capitais e S/A – 
Jurisprudência. Rio de Janeiro: CNBV, 1987. v. 2. p. 728-729. 



Ó Embargante, baseado no douto voto vencido de fls. 1.320/1.323, opõe estes Embargos 

Infringentes ao venerando acórdão de fls. 1.312/1.314, com voto vencedor declarado a 

fls. 1.315/1.319, pretendendo a improcedência da ação indenizatória dos prejuízos 

causados pelo Réu, com a prática do "insider trading", ou seja, com a violação do dever de 

lealdade, nos termos do artigo 155 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das 

Sociedades por Ações). 

A ação tem como fundamento a violação do dever de lealdade pelo Réu, Diretor-

Presidente do Conselho de Administração da Servix Engenharia S/A, companhia aberta, 

porque, valendo-se da informação relativa à anulação da concorrência para a construção 

de uma hidroelétrica na Ilha de Itaparica, com amplos reflexos negativos para a cotação 

das ações dessa empresa, por ele obtida em razão do referido cargo, antes de sua 

comunicação oficial, vendeu as ações referidas na inicial, obtendo para si uma vantagem 

indevida. 

A divergência estabelecida no seio da Egrégia Turma Julgadora situa-se no campo da 

prova. Para a douta maioria, os elementos probantes trazidos aos autos são suficientes 

para a caracterização do comportamento do Réu, ao proceder a venda das ações, em 

número de vulto, na bolsa, como eivado da má fé, resultante de um fator determinante, 

que outro não era que não o conhecimento da anulação da concorrência peia Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), com a antecedência privilegiada em razão de sua 

condição de administrador da correspondente empresa, como referido. O douto voto 

vencido teve como insuficiente a prova. 

Não resta dúvida de que o dolo e a má fé podem ser provados por meio de indícios e, 

pelo que se verifica dos fundamentos do venerando acórdão embargado, do voto 

vencedor declarado e do voto minoritário, não há divergência entre eles a esse respeito. 



Ocorre, porém, que o rigor, com que este analisa as provas documentais e orais, 

aprofundando o evento pêlos minutos, na verdade, exclui a prova indiciaria, 

Se boatos havia durante a apreciação da concorrência, dada a relevância da matéria e, em 

particular para a sociedade anônima referida, o que não deixa de ser normal, ocorreu um 

fato determinante para que se verificasse a venda das ações, como foi feita. A 

coincidência, no tempo, entre a deliberação anulatória e a alienação dos títulos, não pode 

ser atribuída ao acaso, mesmo porque os boatos continuaram a ser os mesmos, pois não 

se provou que tivesse ocorrido algum outro de maior expressão, que a explicasse. 

Como ressaltado pelo venerando julgado e pelo voto vencedor, o Réu teve ciência da 

decisão de anulação de concorrência por informação recebida de Olympio Campos, como 

consta do documento de fls. 319, que não é infirmado pela carta de fls. 1.040/1.042, a 

que se apega o Embargante. Ao contrário, fica bem claro o esforço do missivista, 

precisamente o mesmo agente informante, no sentido de reduzir o significado da 

comunicação por ele recebida e, de imediato, transmitida ao mesmo Embargante. 

Com muita acuidade, a douta maioria ressalta os fatos paralelos, deixando bem firme a 

convicção de que houve o conhecimento prévio da deliberação referida, dando causa às 

atividades da Servix Engenharia S/A, no sentido de obter uma audiência ministerial na 

busca de uma sua alteração, e à venda das ações denunciadas nos autos, sendo certo que 

não ficou ele circunscrito ao âmbito dessa empresa. 

A anulação do inquérito administrativo não interfere com o reconhecimento da 

responsabilidade do Embargante, reservado à apreciação ampla do Poder Judiciário. 

Também deixam de influir no julgamento da causa as decisões em contrário relativas a 



outras vendas de ações da indigitada empresa, mesmo porque não há princípios de direito 

em conflito, mas apenas apreciação de prova, que se circunscreve a cada caso. 

O venerando acórdão embargado deve prevalecer pêlos próprios fundamentos, a que se 

somam os do douto voto vencedor, com a devida vênia do douto voto vencido. 

Assim, os embargos são rejeitados. 

O julgamento foi presidido pelo Sr. Desembargador Valentim Silva, com voto vencido e 

dele também participaram os Srs. Desembargadores Mendes Pereira, Octávio Stucchi e 

Galvão Coelho, com votos vencedores. 

São Paulo, 22 de fevereiro de 1983. 

GOMES CORRÊA – Relator”. 

 



 

 

 

 

 

Apêndice II 

 

Apelação Cível n. 15263-1 - TJSP∗∗∗∗ 

“ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 15.263-1, da 

comarca de SÃO PAULO, em que são apelantes e reciprocamente apelados RÔMULO 

MARIANO CARNEIRO DA CUNHA e SÉRGIO SCHMIDT NEVES: 

ACORDAM, em Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por 

votação unânime, adotado o relatório dos autos, dar provimento à apelação do réu, 

prejudicado o recurso do autor. 

Custas na forma da lei. 

Trata-se de ação de indenização movida por acionistas que adquiriram ações e depois 

souberam que o réu, sabendo que a SERVIX tivera anulada uma concorrência, fato que 

                                                 
∗ Retirado da obra de EIZIRIK, Nelson Laks; BASTOS, Aurélio Wander. Mercado de Capitais e S/A – 
Jurisprudência. Rio de Janeiro: CNBV, 1987. v. 2. p. 729-730. 



acarretaria uma baixa no valor das ações, tratou de vendê-las, antes que a notícia fosse 

divulgada. 

A sentença, entendendo que o réu teria violado o art. 155, § 1.°e art 157, § 4P, ambos da 

Lei n. 6404 de 1976, não revelando "fato relevante ocorrido nos seus negócios, que pode 

influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de venda ou compra 

valores mobiliários emitidos pela Companhia", valendo-se de informação privilegiada 

para obter, para si, vantagem mediante venda de valores mobiliários, em detrimento de 

comprador, julgou a ação procedente, que o autor ao comprar essas ações teve prejuízo. 

O que o autor alega, em síntese, é que o réu mediante a prática de "insider trading" 

causou-lhe prejuízo. 

O objetivo do "insider trading" é a proteção do investidor no mercado imobiliário, 

estendendo-se contra os atos dos especuladores ou dos que, com deslealdade, nele 

operam. 

E o art. 155, § 1o, da Lei n. 6404 vem de encontro a esse propósito. 

Esse artigo da nova lei das sociedades anônimas equivale, no plano civil, ao art. 159. 

E, revendo os autos, não se encontra a prova de que o autor tenha agido deslealmente, 

convindo notar que nem mesmo o alegado prejuízo ficou aqui demonstrado. 

Cabia ao autor fazer a prova de ato lesivo e malicioso do réu, o que não foi feito, em nada 

podendo influir a decisão da Justiça Federal, que não é definitiva,  na  qual o réu sofreu 

punição através da CVM, no plano administrativo, que tem parâmetros diversos dos aqui 

tratados. 



De notar que, em caso de todo semelhante ao presente, foi julgada, em primeiro grau, 

ação que redundou na improcedência da ação (cf. xerox de fIs. 241/252 dos autos). 

Daí porque a Câmara provê o recurso do réu, para desacolher a ação, invertidos os ônus da 

sucumbência, tendo como prejudicado o recurso do autor. 

Participaram do julgamento, com votos vencedores, os Srs. Desembargadores 

GONÇALVES SANTANA e FERREIRA PRADO. 

São Paulo, 25 de março de 1982. 

(a) FRANCISCO NEGRISOLLO - Presidente e Relator“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Apêndice III 
 

 

Ano 

Processos 
Julgados 

No. de 
indiciados 

Exclusão 
de 

indiciados 
Absolvição 

Advertência Multa Inabilitação 
ou 

suspensão 

1976 x       
1977 x       
1978 x       
1979 3 23 2 16 5 1  
1980 x       
1981 1 1    1  
1982 1 11   2 9  
1983 x       
1984 1 1  1    
1985 4 12 4 7 1   
1986 1 1  1    
1987 1 1   1   
1988 x       
1989 1 1    1  
1990 x       
1991 2 12  4 4 6  
1992 x       
1993 1 4   1 3 2 
1994 x       
1995 2 7  7    
1996 1 6   6   
1997 x       
1998 2 9  2  4 4 
1999 x       
2000 1 2  2    
2001 x       
2002 1 2    2  
2003 1 1  1    
2004 1 57  54  3 1 
2005 1 7  5 1 1  
2006 3 7  1  5  
Fonte: CVM  


