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ESTÓRIA DESSE VOLUME 

Vou lhe contar em poucas palavras. Havia uma centena de folhas, 

todas espalhadas aqui e ali, como se o vento tivesse brincado com 

elas. Um belo dia, para não estar ali em ócio, me veio a inspiração de 

recolhê-las, numerá-las e costurá-las juntas. Quando as tinha 

costurado, percebi que havia feito um livro. Muitíssimos livros 

atualmente se fazem assim; vale dizer, pegam-se as folhas escritas, 

impressas ou rabiscadas, o que seja, numeram-se uma após a outra, 

como vierem, e se não querem ficar juntas e de acordo entre si, então 

se pega um fio trançado e as costuram juntas. E o livro está pronto. 

Esse modestíssimo fio trançado, visto a olho nu, poderia parecer 

quase um acessório insignificante; no entanto, esse fio trançado em 

muitos livros é o verdadeiro nexo lógico que une os primeiros 

capítulos aos últimos e que mantém inteira a unidade de conceito do 

princípio ao fim. Esta história é breve, mas clara, especialmente para 

quem sabe ler.1 

 

Carlo Collodi (1880) 

 

 

 

  

                                                        
1 Tradução livre de: “STORIA DI QUESTO VOLUME. Ve la racconto in poche parole. Erano un centinaio di 

foglietti, tutti sparpagliati qua e là, come se il vento ci si fosse baloccato. Un bel giorno, tanto por non star lì 

con le mani in mano, mi saltò l’estro di raccoglierli, di numerarli, e di cucirli insieme. Quando li ebbi cuciti mi 

accorsi che avevo fatto un libro. Moltissimi libri in giornata si fanno così; vale a dire, si pigliano dei fogli scritti, 

stampati o scarabocchiati pur che sia, si numerano uno dopo l’altro come vengono vengono e se non vogliono 

stare uniti e d’accordo tra loro, allora si piglia un filo di refe e si cuciono insieme. E il libro è fatto. Quel 

modestissimo filo di refe, vedendolo così a occhio, parrebbe quasi un accessorio da nulla; eppure quel filo di 

refe in parecchi libri è il vero mezzo logico che serve a legare i primi capitoli cogli ultimi e a mantenere intera 

l’unità di concetto dal principio alla fine. Questa storia è breve ma chiara, specie per chi sa leggere.” 

(COLLODI, Carlo. Macchiette. Milão: Brigola, 1880, apud BRUNETTI, Bruno. Romanzo e forme letterarie 

di massa: dai “misteri” alla fantascienza. Bari: Dedalo, 1989, p. 85). Nota: Collodi era o pseudônimo de Carlo 

Lorenzini, jornalista e escritor italiano do século XIX, autor de “As aventuras de Pinóquio”. 



 

 

RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem por objetivo estudar a reparação de danos sofridos no mercado de 

valores mobiliários causados por divulgação de informações falsas ou enganosas. Partindo do 

papel da informação na formação dos preços de valores mobiliários, e dos danos que pode 

causar a divulgação de informação falsa ou enganosa, analisamos o tema sob a ótica da 

responsabilidade civil. O tema tem sido pouco explorado em nosso país até então, e apenas 

recentemente tem despertado maior atenção em virtude de ações privadas propostas por 

investidores no exterior em face de importantes companhias aberta brasileiras, com algum 

desdobramento em nosso país. Para expandir o nosso conhecimento, realizamos pesquisa de 

direito comparado examinando o tratamento dado nos Estados Unidos e na França aos casos 

de informação falsa ou enganosa no mercado de valores mobiliários. Verificamos as 

diferenças existentes e as barreiras à efetiva reparação de danos no mercado de valores 

mobiliários, concluindo que, embora os tribunais desses países demonstrem disposição de 

tutelar os interesses lesados, a reparação tem sido ficta. Identificamos como questão 

problemática a responsabilização da companhia emissora, pois nesse caso não há de fato 

reparação de danos, mas, sim, a socialização de prejuízos, embora isso possa ser contornado 

ou mitigado por meio de seguro de responsabilidade e/ou criação de fundo de reparação de 

danos no mercado de valores mobiliários. 

 

 

Palavras-chave: Informação falsa ou enganosa. Valores mobiliários. Direito comparado. 

Responsabilidade civil. Companhia aberta. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present dissertation aims to study the repair of damages suffered in the securities market 

caused by the disclosure of false or misleading information by public companies. Based on 

the role of information in the formation of securities prices, and the damages that may be 

caused by the dissemination of false or misleading information, we analyze the issue from a 

civil liability perspective. The issue has received little attention so far in our country, and only 

recently has it attracted more attention due to private actions filed by investors abroad in the 

face of important Brazilian public companies, with some development in our country. To 

further our knowledge, we conduct comparative law research by examining the treatment 

given in the United States and France to cases of false or misleading information in the 

securities market. We have verified the existing differences and barriers to the effective 

compensation of damages in the securities market, concluding that, although the courts of 

these countries have shown willingness in protecting the injured interests, reparation has been 

elusive. We identified the liability of the issuing company as a problematic issue, because in 

this case there is in fact no compensation of damages, but, rather, the socialization of losses, 

although this may be overcome or mitigated by means of civil liability insurance and/or 

creation of a compensation fund for damages in the securities market. 

 

 

Keywords: False or misleading information. Securities. Comparative law. Civil responsibility. 

Public company. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação trata da reparação de danos por divulgação de informação falsa 

ou enganosa ou por omissão de informação relevante no mercado de valores mobiliários e 

examina, particularmente, a responsabilidade civil da companhia emissora. 

Parte-se da premissa de que, em mercados desenvolvidos, livres e abertos, o preço das 

ações é determinado, fundamentalmente, pelo conjunto de informações disponíveis sobre a 

companhia emissora e suas atividades, bem como sobre a economia em geral. Assim sendo, 

informações falsas ou enganosas ou omissão de informações relevantes podem levar o 

investidor a assumir riscos que não previu ou não queria assumir ao tomar decisão de 

investimento, sobretudo quando as informações se referem a uma companhia em particular. 

Consequentemente, o dano atribuído à divulgação de informações defeituosas pode ser 

passível de reparação, a teor do regime geral de responsabilidade civil brasileiro. 

O dano ao detentor de valores mobiliários, e de ações em particular, pode advir, entre 

outras hipóteses, (i) do impacto da informação falsa ou incompleta no preço de compra ou 

venda (dano decorrente das condições de mercado); (ii) de ter arbitrado a decisão de 

investimento com base em informações inexatas (dano decorrente da decisão de investimento).  

Discute-se se a responsabilidade civil deveria ser atribuída apenas às pessoas 

responsáveis pela divulgação de informações inexatas ou se também poderia ou deveria ser 

atribuída à companhia emissora.  

Embora o tema da divulgação de informação a cada dia se mostre mais relevante, há 

pouca literatura nacional e insuficiente jurisprudência acerca da responsabilidade civil por 

divulgação deficiente de informações no mercado de valores mobiliários. 

Por outro lado, no exterior, a literatura e jurisprudência consultadas refletem 

entendimentos divergentes sobre o tema, a exigir análise crítica dos diversos posicionamentos 

existentes antes de sua aplicação no Brasil. 

Para abordar esse tema, dividimos o estudo em quatro partes: na primeira parte, 

tratamos da informação, do mercado de valores mobiliários e das principais teorias 

econômicas que embasam a responsabilidade civil por divulgação de informação falsa no 

mercado. 

Na segunda parte, examinamos o regime de divulgação de informações das 

companhias abertas, identificando os dispositivos legais e regulamentares relacionados ao 

direito societário, direito de valores mobiliários e direito penal societário, sobretudo deveres 

informacionais e fiduciários. 
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Na terceira parte, apresentamos pesquisa de direito comparado, examinando o 

tratamento dado nos Estados Unidos e na França à reparação de danos causados por 

divulgação de informação falsa ou enganosa. 

Na quarta parte, analisamos elementos de responsabilidade civil, em especial o dano, o 

nexo causal e a atribuição de responsabilidade. Concluímos essa parte da dissertação 

focalizando a problemática da responsabilização civil da companhia emissora. 

Como metodologia, seguimos a linha acadêmica traçada para o Curso de Mestrado 

Profissional em Direito dos Negócios da FGV Direito SP. Enquadra-se o presente estudo 

como pesquisa em direito aplicado, na medida em que ela parte de um problema jurídico 

concreto, aporta conhecimentos multidisciplinares, seguindo um método científico (revisão 

bibliográfica, fundamentalmente), visando chegar a proposições concretas para solucionar o 

problema de partida.2  

 

 

  

                                                        
2 “A prática é ao mesmo tempo o ponto de partida e o ponto de chegada da pesquisa, embora o segundo esteja 

situado em plano mais elevado do que o primeiro. O meio de elevação entre ambos é o percurso reflexivo do 

pesquisador, que toma consciência da prática que lhe é familiar, para então resgatar o seu embasamento teórico e 

torná-la mais qualificada sob o ponto de vista jurídico. O resultado final será o compartilhamento com a 

comunidade profissional e acadêmica, de uma prática mais consciente, refinada e fundamentada juridicamente.” 

(PINTO JUNIOR, Mario Engler. A pesquisa jurídica no mestrado profissional. Revista Direito GV. São Paulo, 

v. 14, n. 1, p. 27-48, jan./abr. 2018, p. 30. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v14n1/1808-2432-

rdgv-14-01-0027.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2018). 
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PARTE I – INFORMAÇÃO E MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
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1 INFORMAÇÃO E MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

A lógica de funcionamento do mercado de valores mobiliários, em particular do 

mercado de ações, baseia-se na ideia de que o preço que se forma em bolsa reflete o valor da 

companhia dividido pela quantidade de ações que compõem o capital social (valor da 

companhia por ação)3 e de que as trocas que nele se dão são cursadas por um preço justo e 

equitativo. 

Para propiciar a adequada formação de preços e para permitir aos acionistas bem 

exercerem os seus direitos de sócios, submete-se a companhia emissora de valores mobiliários 

a um regime de divulgação de informações de tal modo que os investidores possam ter amplo 

e igual acesso a informações sobre a companhia e suas atividades. 

Neste ponto, é importante ressaltar o papel da informação como elemento fundamental 

para o bom funcionamento do mercado. Como observou o economista Joseph Stiglitz: 

 
Se, no limite, os indivíduos não tivessem informação sobre as probabilidades 

relativas a diferentes eventos e os méritos relativos de diferentes oportunidades de 

investimento, os preços deveriam ser simplesmente aleatórios, e o mercado seria 

incapaz de desempenhar o seu papel em alocar investimentos.4 

 

Contudo, a especulação e o risco em torno do valor (e do preço) são elementos 

inerentes ao mercado, reconhecidos pelo direito e ao mesmo tempo “uma força viva do 

mercado”.5 

Como no mercado de valores mobiliários os investidores negociam, entre si, títulos 

emitidos por terceiros (emissores), é fundamental para o bom funcionamento do mercado que 

os emissores forneçam informações para que os investidores possam tomar suas decisões de 

investimento bem informados. Assim sendo, pode-se afirmar que a companhia, ao divulgar 

                                                        
3 O valor da companhia por ação, em geral, difere do valor patrimonial contábil por ação, que resulta da divisão 

do valor do patrimônio líquido contábil pela quantidade de ações em que se divide o capital social. A diferença 

fundamental é que, enquanto o valor contábil reflete valores residuais (por exemplo, o valor de aquisição dos 

ativos líquido de depreciação), o valor de mercado da companhia reflete a sua situação e expectativas de retorno 

(por exemplo, o futuro fluxo de dividendos). 
4 Tradução livre de: “If, at the extreme, individuals had no ‘information’ about the relative probabilities of 

different events and the relative merits of different investment opportunities, prices would simply be random, and 

the stock market would be unable to perform its role in allocating investment.” (STIGLITZ, Joseph E. 

Information and Capital Markets. In: SHARPE, W. F.; COOTNER, C. M. (Ed.). Financial Economics: Essays 

in Honor of Paul Cootner. New Jersey: Prentice-Hall, 1982, p. 118-158. Disponível em: 

<http://www.nber.org/papers/w0678>. Acesso em: 21 jul. 2017). 
5 Tradução livre de: “La spéculation est un élément du droit et constitue en même temps ‘une force vive du 

marché’.” (TORRE-SCHAUB, Marthe. Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché. Paris: 

Librairie Générale du Droit et Jurisprudence, 2002, p. 35). 
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informação ao mercado, está divulgando informação a todos os interessados, que por sua vez 

se baseiam nelas para tomar suas decisões de investimento. 

Destarte, o ordenamento jurídico impõe deveres informacionais aos emissores de 

valores mobiliários, aos quais correspondem direitos de acionistas, investidores e outras 

partes interessadas receber informações nos termos previstos nas normas legais e 

regulamentares. De fato, no caso de sociedades que fazem apelo ao crédito público, como 

observou Joaquín Garrigues,  

 
a marcha dos negócios da sociedade não interessa apenas aos acionistas, mas 

também ao público em geral, a todos os cidadãos que podem, talvez, querer ser 

acionistas, adquirindo ações da sociedade em questão, e que, por isso, têm o direito 

de ser informados do que ocorre no seio de determinada sociedade. O direito 

individual converteu-se em dever público.6 

 

Dessa forma, por meio do princípio da concorrência, que está na base do fundamento 

do mercado, e do princípio da ampla divulgação de informação, procura-se assegurar que o 

preço de mercado seja justo e equitativo na medida em que é fixado livremente por todos os 

participantes do mercado, em igualdade de condições, e a partir do mesmo conjunto 

informacional. Assim, o preço resultante não depende apenas das contrapartes que estão 

fechando uma determinada operação, mas de todos os participantes, na medida em que podem 

interferir em cada operação, oferecendo um preço melhor de compra ou de venda. Visto sob 

esse ângulo, as partes estabelecem, a cada negócio, imparcialmente, o preço de mercado, que, 

não obstante sua flutuação, continua sendo considerado justo e equitativo,7 na medida em que 

expressa a “força viva do mercado”. 

 

1.1 Noção de informação falsa ou enganosa 

 

O equilíbrio de mercado, no entanto, pode ser alterado indevidamente por divulgação 

de informação relevante falsa ou enganosa, especialmente quando feita por companhia aberta, 

ou por meio de outros artifícios que afetem as condições de oferta e procura. 

                                                        
6 GARRIGUES, Joaquín. Hacia un nuevo derecho mercantil. Madri: Tecnos, p. 174-175, apud LAMY FILHO, 

Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A lei das S.A.: pressupostos, elaboração, aplicação. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1997, p. 87. 
7  Tradução livre e adaptação de: “Le prix du marché est formé en principe d’une façon naturelle, par le 

croisement de l’offre et de la demande. Mais ce sont au fond des partenaires qui fixent ou fournissent l’offre et 

la demande. Vu sous cet angle, les parties forment le prix du marché, qui continue pourtant à s’appeler juste.” 

(TORRE-SCHAUB, Marthe. Op. cit., p. 189). 
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Quanto à divulgação de informação, qualquer uma que não seja genuína e verdadeira, 

ou que contenha omissão, ou que no seu conjunto leve a uma representação contrária ou 

distorcida da realidade, pode se qualificar como falsa ou enganosa e produzir efeitos 

indesejados sobre o equilíbrio de mercado. 

Embora quase sempre tratadas alternativa e indistintamente, os termos “informação 

falsa” e “informação enganosa” representam fenômenos diferentes, o que leva à necessidade 

de precisar melhor os seus significados.  

Informação falsa é aquela que contém um dado objetivamente contrário à realidade. 

Em outras palavras, algo se passa por verdadeiro não o sendo.  

Informação enganosa, por seu turno, segundo Martin, Dezeuze e Bouaziz,8 é aquela 

suscetível, em razão do seu conteúdo, sua forma ou sua apresentação, de provocar no seu 

destinatário uma representação incorreta da realidade, sem que se possa identificar nela um 

elemento falso específico. De acordo com esse conceito, a omissão de informação pode ser 

considerada como espécie de informação falsa ou de informação enganosa, conforme o caso. 

De qualquer modo, tem-se um ato antijurídico9 e, se este causar dano relevante a 

terceiro, pode implicar a responsabilidade do agente. 

A figura que logo vem à mente, ao tratar-se de divulgação de informação falsa, na 

forma comissiva ou omissiva, é a do dolo, “que é o ato, positivo, ou negativo, com que, 

conscientemente, se induz, se mantém, ou se confirma outrem em representação errônea”.10 

Na lição de Pontes de Miranda, 

 
Dolo, […], é o enganar, consciente. Não é preciso que consista em comunicação 

direta de conhecimento (palavras, escritos, gestos); pode consistir em ocultação de 

defeito, ou resultar de outra omissão, ou de atos positivos ou negativos, ou positivos 

e negativos, que levem, ou concorram, ou mantenham em informação errônea a 

outra pessoa. Pode, outrossim, provir de deformação dos fatos, ou incompleta 

referência, ou alusão parcial, ou de utilização de informes de outrem que sejam 

falsos.11  

 

                                                        
8 MARTIN, Didier; DEZEUZE, Éric; BOUAZIZ, Florian. Les abus de marché: manquements administratifs et 

infractions pénales. Paris: LexisNexis, 2013. [Colaboração Mathieu Françon]. 
9 A doutrina civilista considera o delito como uma ação contra o direito (antijurídica), a qual adotamos, com 

reservas, nesta dissertação, considerando a posição de Kelsen, na lição do Professor Tércio Ferraz Jr. Segundo 

Kelsen, “o delito não é uma ação contra o direito, mas uma condição prevista pela norma que lhe imputa uma 

sanção. Não há, pois, ações a favor ou contra o direito, apenas juridicamente lícitas (as que evitam a sanção) e 

ilícitas (que provocam a sanção). Ou seja, o delito é também uma conduta jurídica (juridicamente punível).” 

(FERRAZ JUNIOR. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3 ed. São Paulo: Atlas, 

2001, p. 161). Essa posição nos parece compatível com a decisão de não divulgar informações que possam ser 

prejudiciais à sociedade, apenas para citar um exemplo. 
10 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, t. 

1, p. 326. 
11 Ibidem, p. 326. 
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Não se pode, contudo, descartar as hipóteses de erro ou culpa (sentido estrito), 

sobretudo no caso de omissão de informação. 

 

1.2 Tipologia da informação falsa ou enganosa 

 

As informações falsas ou enganosas podem estar relacionadas a todos os tipos de 

eventos, mesmo acidentais e estranhos ao emissor, mas concernentes mais frequentemente à 

situação de um emissor ou suas perspectivas futuras. 

Quanto à situação do emissor, Martin, Dezeuze e Bouaziz 12  classificam as 

informações em: (i) contábeis e financeiras; (ii) jurídicas; (iii) relativas a operações 

financeiras realizadas pelo emissor; e (iv) técnicas, operacionais ou comerciais. 

De acordo com os referidos autores, dentre as informações contábeis e financeiras, 

podem-se destacar as demonstrações financeiras, incluindo as demonstrações propriamente 

ditas, o relatório da administração, notas explicativas, pareceres que acompanham as 

demonstrações financeiras, documentos assinados pelos administradores certificando a 

qualidade das demonstrações.13  

As informações jurídicas podem se referir, e.g., a informações societárias e a situação 

do contencioso e de licenças e autorizações.  

Relativamente a operações realizadas pelo emissor, pode-se mencionar a divulgação 

de informação em prospectos de ofertas públicas de ações, ou sobre operações de fusões e 

aquisições (M&A). 

Quanto às informações técnicas, operacionais e comerciais, pode-se citar informações 

sobre invenções, descobertas, exploração, produção, qualidade e contratos. 

Citaríamos, adicionalmente, as informações sobre riscos aos quais o emissor pode 

estar exposto, hoje de informação obrigatória ao mercado, bem como informações 

prospectivas, que, embora não obrigatórias no Brasil, muitas companhias abertas 

espontaneamente divulgam.  

                                                        
12 MARTIN, Didier; DEZEUZE, Éric; BOUAZIZ, Florian. Op. cit. 
13 Aqui cabe destacar casos de fraudes e falhas de controles internos, em casos de corrupção, que resultam em 

divulgação de demonstrações financeiras que não representam fidedignamente os resultados da atividade 

operacional e a situação patrimonial da empresa. Tais fraudes e falhas de controle têm sido utilizadas como 

fundamento em class actions, nos EUA, a exemplo do caso Petrobras, bem como de enforcement da U.S. 

Securities and Exchange Commission e do U.S. Department of Justice, no que se refere à lei anticorrupção 

(FCPA). 
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Empresas de alguns setores, de acordo com a experiência norte-americana, são 

particularmente mais sujeitas a ações privadas envolvendo valores mobiliários (“Securities 

class actions filings”).14 Assim, de acordo com os dados do estudo da Cornerstone Research, 

os setores (industries) financeiro, de consumo cíclico e não cíclico, industrial e comunicações, 

responderam por 82% do número de ações (class actions) movidas por investidores, no ano 

de 2017.15 

Quanto a informações sobre perspectivas futuras, as projeções de resultados parecem 

ser as mais problemáticas, em países como os Estados Unidos e França, embora as 

autoridades reguladoras, nesses casos, costumem adotar regras safe harbor,16 de modo a não 

inibir as companhias de divulgar informações que possam ser úteis à tomada de decisão de 

investimento. Ademais, o receio de um impacto negativo nos preços das ações pode levar os 

administradores a postergar ao máximo a correção ou atualização de informações 

prospectivas, sobretudo quando se considera que parte da remuneração dos administradores 

pode estar atrelada ao desempenho das ações em bolsa. 

Por outro lado, o simples fato de as projeções não se realizarem não é suficiente para 

caracterizar um ato ilícito — bem assim, nem todas expressões de otimismo que não se 

realizem, mesmo que se caracterizem como declarações falsas, podem ser consideradas 

relevantes para efeito de responsabilidade civil. Por exemplo: afirmações de otimismo 

exagerado, ou declarações vagas, ou que constituam uma mera opinião, que nenhum 

investidor sensato as levaria em consideração, dificilmente poderiam ser consideradas aptas a 

fundamentar a responsabilização do agente. 

Além do emissor e pessoas a ele ligadas, é importante mencionar que investidores, 

analistas de investimentos, consultores e gestores de recursos e outros participantes do 

                                                        
14  Como explica Nelson Eizirik, “o direito norte-americano admite a class action, que diferentemente da 

derivative suit — fundamentada no princípio de que, sendo a sociedade prejudicada, também o é o acionista —, 

possibilita ao investidor mover uma ação em face da companhia não apenas em seu benefício direto, mas, 

também, em prol de outros que tenham sofrido o mesmo dano”. (EIZIRIK, Nelson. “Fraud-on-the-Market 

Theory” pode ser aplicada no direito societário brasileiro? In: VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos 

Augusto da Silveira; ROSMAN, Luiz Alberto Colonna (Org.). Lei das S.A. em seus 40 anos. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 89). 
15 CORNERSTONE RESEARCH. Securities Class Actions Filings: 2017 Year in Review. Disponível em: 

<https://www.cornerstone.com/Publications/Reports/Securities-Class-Action-Filings-2017-YIR>. Acesso em: 25 

ago. 2018. 
16 Regras safe harbor são existentes em diversos outros contextos, como, por exemplo, no caso de insider 

trading, a regra 10b-5 do Securities Act, que prevê um “safe harbor” quando a negociação das ações em questão 

derivar de um contrato previamente firmado em boa-fé. No contexto de informações falsas ou enganosas, a regra 

21E(c) (“Safe Harbor”) prevê a exclusão de responsabilidade quando, por exemplo, a informação prospectiva 

vier acompanhada de informações acauteladoras que identifiquem fatores importantes que podem levar a um 

resultado futuro que divirja significativamente do previsto. 
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mercado podem representar um fonte importante de divulgação de informações falsas ou 

inexatas. O mesmo se pode dizer das redes sociais, que passaram a ser uma fonte preocupante 

de disseminação de informações falsas (fake news), sobretudo quando se considera que a 

informação provém de uma fonte desconhecida e que atinge um público não especializado. 

Por outro giro, a divulgação de informação falsa está, muitas vezes, associada a 

alguma outra prática questionável ou ilícita. Exemplos: (i) fraude contábil em conexão com 

desvio de recursos ou atos de corrupção; (ii) práticas ilícitas em bolsa, como manipulação de 

mercado, negociação com informação privilegiada; (iii) conflito de interesses em temas como 

remuneração dos administradores e transações com partes relacionadas; (iv) interesse da 

própria companhia emissora, e.g., de colocar ações no mercado por um preço mais elevado ou 

de não descumprir uma obrigação contratual (covenant). 

Percebe-se que o seu potencial de causar danos no mercado de valores mobiliários é 

incomensurável, não sendo por outra razão que as autoridades reguladores dos mercados de 

valores mobiliários colocam grande ênfase na transparência e divulgação plena de 

informações verdadeiras, claras e corretas. 

 

1.3 Prejuízo causado por informação falsa ou enganosa 

 

Parte-se da premissa de que a informação é fundamental para a tomada de decisões de 

investimentos e, consequentemente, para a boa precificação dos valores mobiliários. Embora 

se possa considerar a ação de uma companhia como uma reserva de valor, semelhante a 

moeda, ouro, objetos de arte etc., um forte componente do seu valor está associado aos 

fundamentos econômicos da companhia emissora, em especial a sua capacidade de geração 

futura de caixa. Por outro lado, embora o valor da companhia dependa de estimativas de 

natureza subjetiva, é possível estabelecer no mercado um consenso em torno do seu valor a 

partir das informações disponíveis. Assim, pode-se afirmar que o preço de mercado objetiva e 

resume o conjunto de informações disponíveis. 

Ao contrário, quando a informação é imperfeita, segundo Stiglitz, as condutas de um 

agente (empresa, consumidor) dão surgimento a efeitos semelhantes à externalidades 

(“externality like”) sobre terceiros. 17  A informação imperfeita divulgada por companhia 

                                                        
17 STIGLITZ, Joseph E. Preface. In: Selected Works of Joseph E. Stiglitz. New York: Oxford University, 2009, 

v. 1, p. xl.  
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aberta pode, por exemplo, afetar a taxa de retorno exigida pelos investidores não apenas em 

relação à companhia que divulgou a informação, mas em relação ao mercado como um todo. 

 

1.4 Breve nota sobre responsabilidade civil: evolução recente e tendências  

 

Não se dispõe, no ordenamento brasileiro, de um regime próprio de responsabilidade 

civil para atos ilícitos cometidos no mercado de valores mobiliários. Assim sendo, deve-se 

recorrer ao regime geral da responsabilidade civil disciplinado nos artigos 186, 187, 944 e 

seguintes do Código Civil brasileiro. 

A aplicação do regime geral a prejuízos por divulgação de informação inexata no 

mercado de valores mobiliários é pouco frequente e problemática, como demonstra 

levantamento feito por Viviane Muller Prado,18 não havendo, por essa razão, diretrizes firmes 

nas quais possamos nos apoiar. Assim sendo, mister se faz verificar, inicialmente, as linhas 

gerais da responsabilidade civil, sua evolução recente e tendências. 

Os principais autores consultados, citados abaixo, concordam que há em curso um 

movimento no sentido de diminuir as barreiras à reparação de danos, cujos vetores principais 

seriam a liberdade de empreender, tendo como corolário a responsabilidade, e os deveres de 

solidariedade, de colaboração, de cuidado, da tutela da dignidade humana. 

Orlando Gomes se referiu ao giro conceitual do ato ilícito para o dano injusto.19 Luiz 

Edson Fachin se referiu à “Solidariedade social e análise causal presumida” como “exemplos 

de novos paradigmas desse avanço no giro conceitual antes referido por Orlando Gomes e que, 

superando o limite do ilícito, se assenta no dano injusto”.20 Anderson Schreiber alertou para o 

fato de que, “no afã de proteger a vítima, o Poder Judiciário dispensa, com facilidade, a prova 

da culpa e do nexo causal, mostrando-se interessado não em quem gerou o dano, mas em 

quem pode suportá-lo”.21 Como observou Gisela Sampaio da Cruz, “não é mais possível em 

alguns casos, à luz dos princípios constitucionais, exigir da vítima a prova cabal e absoluta da 

                                                        
18 PRADO, Viviane M. Não custa nada mentir: desafios para o ressarcimento de investidores, set. 2016. 

[Working Paper]. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/308722569_NAO_CUSTA_NADA 

_MENTIR_desafios_para_o_ressarcimento_de_investidores>. Acesso em: 01 ago. 2018. 
19 GOMES, Orlando. Tendências modernas da reparação de danos. In: DI FRANCESCO, José Roberto Pacheco 

(Org.). Estudos em homenagem ao Professor Silvio Rodrigues. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 293, apud 

FACHIN, Luiz Edson. Responsabilidade civil contemporânea no Brasil: notas para uma aproximação. 

Disponível em: <https://www.fachinadvogados.com.br/artigos/FACHIN%20Responsabilidade.pdf>. Acesso em: 

11 dez. 2017. 
20 FACHIN, Luiz Edson. Op. cit. 
21 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à 

diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 7 
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relação de causalidade”. 22  Para o jurista francês Patrice Jourdain, essa evolução da 

responsabilidade civil foi possível graças ao desenvolvimento do seguro de responsabilidade, 

que favorece e mesmo condiciona aquela responsabilidade.23 

Se existe, hoje, em geral, um afã de proteger a vítima, o mesmo não ocorre quando a 

vítima é um investidor no mercado de valores mobiliários. As barreiras são altas, tanto de 

direito material (dano e nexo causal) quanto de direito processual (prova, custos, duração), 

para não mencionar o desequilíbrio de forças: de um lado, diversos investidores; de outro, um 

grupo empresarial. 

Com efeito, em operações em bolsa, nem sempre é fácil determinar o dano causado 

por ato ilícito culposo e estabelecer o nexo causal na medida em que outros fatores podem 

“mascarar” a ocorrência do dano. Por outro ângulo, os prejuízos individuais em geral são de 

pequena monta para justificar uma ação judicial individual e há dúvidas sobre a efetividade do 

processo coletivo, afora a demora e o custo processual, não se podendo olvidar as dificuldades 

decorrentes da pouca familiaridade dos nossos tribunais com o tema. 

Enfim, tem-se um longo caminho a ser percorrido, como bem observa Viviane Muller 

Prado:  

 
É necessário aprofundar os estudos sobre os elementos da responsabilidade civil 

para danos causados no mercado de valores mobiliários. Isso serve não só à análise 

de situações de falhas informacionais, mas de outros problemas de mercado 

secundário, […]. 

[…] A nosso ver, há um longo caminho a ser percorrido para a reflexão mais 

profunda do tema, com necessidade de comunhão de expertises em regulação de 

mercado, direito processual, direito civil, direito administrativo, bem como 

finanças.24 

 
  

                                                        
22 CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005, p. 347. 
23 JOURDAIN, Patrice. Les principes de la responsabilité civile. 9 ed. Paris: Dalloz, 2014, p. 14. 
24 PRADO, Viviane M. Op. cit., p. 54. 
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2 MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

2.1 Noções gerais 

 

Entre as suas acepções principais, o termo “mercado” designa, por um lado, local em 

que se dão regularmente trocas; e, por outro, a atividade de trocas propriamente dita. 

“Mercado”, segundo uma outra acepção dada por Ary Oswaldo Mattos Filho, 

 
significa o conjunto de ofertas feitas e de negócios realizados em um dado período 

de tempo, de acesso público direto ou indireto, independentemente de terem suas 

transações ocorrido ou não no mesmo local físico ou eletrônico, buscando, pelo 

volume de transações, alcançar a melhor e mais correta formação de preço 

possível.25 

 

Como atividade, com relevante função econômica e social, o mercado não prescinde, 

segundo o jurista italiano Natalino Irti, de uma “ordem que assegure a regularidade e a 

previsibilidade de comportamentos”26 de todos os seus participantes, bem como a liberdade 

econômica e a livre concorrência, garantidas por regras jurídicas que lhe servem de 

fundamento e por regras que consubstanciam o seu substrato. Em outras palavras, assegura-se 

a liberdade econômica, mas se estabelece uma ordem que garanta a regularidade de 

comportamentos, superando o individualismo próprio ao atuar dos agentes de mercado.27 

Para Torre-Schaub, citando Lyon-Caen, em sua visão tridimensional, “o mercado seria 

uma utopia, um projeto político, ‘mas também um objeto jurídico a construir pelo direito, que 

justifica as regras particulares para organizá-lo e defendê-lo’”.28 

De modo semelhante, afirma Eros R. Grau,  

 
Como o mercado é instituição jurídica, constituída pelo Direito posto pelo Estado, 

deste se reclama, a um tempo só, que garanta a liberdade econômica e, 

concomitantemente, opere a sua regulamentação [= regulação]. Sendo atividade, as 

regras do mercado consubstanciam o seu substrato.29 

 

O mercado funciona também como um sistema de troca de informações, indicando as 

melhores ofertas e comunicando os negócios realizados. Com essas informações, os agentes 

podem “tomar o pulso do mercado” e fazer as suas escolhas, confiando nas informações que 

                                                        
25 MATTOS FILHO, Ary O. Direito dos valores mobiliários. São Paulo: FGV, 2015, v. 1, t. 1, p. 25. 
26 IRTI, Natalino. L’ordine giuridico del mercato. 3. ed. Roma: Laterza, 2002, p. 5, apud GRAU, Eros Roberto. 

A ordem econômica na constituição de 1988. 18. ed. São Paulo, Malheiros, 2017, p. 28. 
27 Nesse sentido, ver voto do Ministro Eros R. Grau no julgamento da ADIN n. 3.512/ES, DJ 15 fev. 2006. 
28 TORRE-SCHAUB, Marthe. Op. cit., p. 8. 
29 GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p. 33. 



28 

 

lhes são transmitidas. Em outras palavras, o mercado funciona como um “agente não 

remunerado” (“unpaid agent”) informando aos investidores o valor dos ativos e o estado 

geral dos negócios. Os investidores, por seu turno, atuam como tomadores de preço (price-

takers), no sentido de que cada investidor, ao fazer as suas escolhas, não é capaz de 

influenciar, isoladamente, de modo determinante, a evolução do preço de mercado. Os 

participantes podem fechar negócios apenas dentro das condições que o mercado permite, 

confiando na integridade do preço de mercado. 

Embora se fale em mercado de valores mobiliários, na verdade este é composto por 

diversos segmentos, cada um com regras próprias, que se intercomunicam, e que em muitos 

casos operam simultaneamente no mesmo ambiente. 

Num corte horizontal, as operações com valores mobiliários podem ser realizadas nos 

mercados de bolsa e de balcão.  

Em breve síntese, o mercado de bolsa constitui um sistema multilateral de 

negociação 30  que permite a interação simultânea e direta de diversos participantes. Por 

intermédio da bolsa, os investidores podem, anonimamente, comprar e vender ações a 

qualquer momento, ao preço de mercado, em quantidade variável, em uma ou mais operações, 

sem ter de procurar uma contraparte ou se preocupar com o risco de crédito dela, ou com a 

liquidação física e financeira da operação, ou com o risco de evicção das ações, tendo por trás 

regras definidas, cujo cumprimento é supervisionado pela autoridade do mercado. Todas essas 

facilidades promovem o maior giro dos negócios e fluxo de recursos para as companhias 

emissoras, que dessa forma podem também participar do mercado emitindo ações ou as 

recomprando de volta. 

O mercado de balcão, por seu turno, registra os contratos realizados por meio de 

negociações bilaterais sem a possiblidade de interferência direta de terceiros. Nesse sentido, 

as informações dele provenientes são menos determinantes na escolha dos demais 

investidores do que as informações do mercado de bolsa, onde há maior transparência e os 

preços são formados a partir do confronto de ofertas concorrentes.  

Num corte vertical, as operações se processam em dois estratos distintos e 

complementares denominados “mercado primário” e “mercado secundário”. 

Cada um desses compartimentos em que se divide o mercado de valores mobiliários se 

rege por regras próprias, que atendem as suas especificidades e objetivos. 

                                                        
30 De sua dimensão multilateral e, portanto, da interdependência dos diversos mercados, decorre a necessidade 

de uma regulação eficiente que leve em conta, além dos riscos individuais, os riscos sistêmicos. 
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2.1.1 Mercado primário 

 

Mercado primário é aquele por meio do qual se introduzem valores mobiliários no 

mercado, o que se faz, geralmente, por meio de oferta pública registrada junto a autoridade 

competente. No Brasil, essa autoridade é a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 

instituída pela Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976.31 

A oferta pública, por seu turno, pode ser primária ou secundária: primária, em se 

tratando de emissão para distribuição pública de novos valores mobiliários; secundária, em se 

tratando de distribuição de valores mobiliários anteriormente emitidos. 

Assim, dentre os objetivos de uma oferta pública, podem-se citar: captação de recursos 

para investimentos ou para alterar a estrutura de capital (oferta primária); liquidez para os 

detentores de valores mobiliários (oferta secundária); aumento da base de investidores em 

valores mobiliários da companhia para aumentar a liquidez e a avaliação da companhia 

(oferta primária e/ou secundária). 

De acordo com a Instrução CVM n. 400/2003 (ICVM 400), a oferta pública de 

distribuição primária ou secundária, como regra geral, deve ser feita por intermédio de 

instituição do sistema de distribuição de valores mobiliários contratada pelo emissor para 

assessorá-lo em todo o processo perante a CVM, bem como para coordenar a colocação dos 

valores mobiliários no mercado.  

Para coordenar a distribuição pública, é necessário contratar uma instituição financeira 

(“instituição líder”) por meio de contrato de distribuição (contrato de “underwriting”) — 

conforme regulação da CVM (ICVM 400), que estabelece regras obrigatórias e fixa a 

responsabilidade da companhia e das instituições financeiras, em especial sobre as 

informações prestadas ao mercado.  

Quanto ao regime de distribuição, pode-se dar por meio de “garantia firme”, ou de 

“melhores esforços” ou por um misto dessas duas. 

Anteriormente à distribuição, contudo, a companhia deve obter o (i) registro de 

emissor junto à CVM32 e (ii) o registro de emissão e de distribuição (se for o caso), bem como 

                                                        
31 As ofertas públicas nos mercados primário e secundário são regulamentadas pela Instrução CVM n. 400/2003. 

De acordo com o art. 4º da ICVM 400, considerando as características da oferta pública, a CVM pode dispensar 

o registro ou alguns de seus requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nessa Instrução. 
32 De acordo com a ICVM 480, a companhia pode se registrar em duas categorias: “Os emissores registrados na 

categoria A estão autorizados a negociar quaisquer valores mobiliários em mercados regulamentados. Os 

emissores registrados na categoria B estão autorizados a negociar em mercados regulamentados valores 

mobiliários que não sejam ações, certificado de depósito de ações ou valores mobiliários que se convertam ou 

confiram o direito de adquirir ações ou certificados de depósito de ações.” (COMISSÃO DE VALORES 
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(iii) registrar-se nas bolsas de valores (no caso de ações) onde os seus papéis serão listados, 

submetendo-se também às disposições e à supervisão dessas entidades. No caso de uma 

“oferta global”, em que a distribuição se dá simultaneamente em mais de um país, a 

companhia deve obter (iv) o registro perante as autoridades reguladoras competentes no 

exterior. 33 

Os registros implicam, em geral, a obrigação de fornecimento de um amplo conjunto 

de informações e a sua atualização periódica ou sempre que um fato relevante ocorra nas 

atividades da companhia. 

No pedido de registro de companhia emissora, por exemplo, a companhia é obrigada a 

fornecer uma série de informações sobre a companhia e sobre a oferta pública, de tal modo 

que os investidores possam avaliar a conveniência de aceitar ou não a oferta. No mesmo ato 

de registro, a companhia se compromete a divulgar informações periódicas ou eventuais, 

conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos pela CVM e pelas entidades 

administradoras de mercados organizados de títulos e valores mobiliários, como a B3 S.A. — 

Brasil, Bolsa, Balcão (B3), atual denominação da BM&FBovespa —, e respectivas 

congêneres no exterior, se for o caso. 

Registrada a oferta, a colocação é feita por intermédio do sistema de distribuição de 

valores mobiliários, composto, em geral, por um consórcio de bancos múltiplos e de 

investimentos, e sociedades corretoras e distribuidoras de valores, coordenado pela instituição 

líder.  

Como ocorre em qualquer oferta pública, “o ofertante é o responsável pela veracidade, 

consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e 

fornecidas ao mercado durante a distribuição” (ICVM 400, art. 56, caput). Assim, a 

instituição líder ofertante é responsável pela elaboração dos documentos da oferta, entre os 

quais se destaca o prospecto, contendo informações sobre a companhia, sobre os valores 

mobiliários de sua emissão e sobre a oferta propriamente dita. A instituição líder é 

                                                                                                                                                                             
MOBILIÁRIOS. CVM divulga norma com regras de registro de emissores de valores mobiliários com 

negociação em mercados regulamentados, 07 dez. 2009. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2009/20091207-1.html>. Acesso em: 25 ago. 2018. 
33 As hipóteses de dispensa de registro de emissor de valores mobiliários previstas no art. 7º da Instrução CVM n. 

480/2009 (ICVM 480) se restringem a: inciso I, emissores estrangeiros cujos valores mobiliários sejam lastro 

para programas de certificados de depósito de ações – BDR Nível I, patrocinados ou não; e inciso IV, empresas 

de pequeno porte. Mais recentemente, a Instrução CVM 588/2017 (ICVM 588), que regulamentou o 

“crowdfunding”, admite a dispensa de registro no caso de ofertas públicas no valor de até R$ 5 milhões 

realizadas por sociedades empresárias de pequeno porte (faturamento anual até R$ 10 milhões). 
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responsável, também, por assegurar a qualidade das informações prestadas, respondendo por 

falta de diligência ou omissão (ICVM 400, art. 56, § 1º, I e II).34 

Para proteger o público investidor, a distribuição de ações que envolva maior risco ou 

avaliação mais complexa (empresas em fase pré-operacional, por exemplo) pode ser limitada 

apenas a investidores qualificados,35 que supostamente têm melhores condições de avaliar a 

conveniência de realizar o investimento e maior capacidade de assumir riscos.36  Para as 

demais ofertas, em princípio, a adesão é facultada a todos os interessados. Na prática, no 

entanto, não raramente os intermediários financeiros reservam os lançamentos, em grande 

parte, a determinadas classes de investidores ou a clientes preferenciais.  

Finalmente, cumpre mencionar que, em momentos em que o mercado de ações está 

em alta (em relação a indicadores históricos), o investidor fica mais exposto aos riscos de 

mercado. De um lado, as companhias ficam mais propensas a emitir novas ações em função 

dos preços mais altos, assim como alguns acionistas podem se interessar em vender suas 

ações em ofertas secundárias, aproveitando-se, assim, das condições favoráveis de mercado.  

De outra parte, os investidores, atraídos por ganhos recentes, procuram, muitas vezes 

avidamente, os lançamentos “quentes”, com o intuito de fazer um ganho rápido, às vezes no 

primeiro dia de negociação das ações (“flipping”).  

Nessa “atmosfera de investimento” (“Anlagestimmung”) 37  que se cria, algumas 

companhias e instituições do sistema de distribuição podem ser menos cautelosas no que 

concerne às informações divulgadas no prospecto de lançamento e à fixação do preço. 

                                                        
34  Importa mencionar que “o ofertante e a instituição líder deverão declarar que o Prospecto contém as 

informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da oferta, dos valores mobiliários 

ofertados, da emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e 

quaisquer outras informações relevantes, bem como que o Prospecto foi elaborado de acordo com as normas 

pertinentes”. (ICVM 400, art. 56, § 5º). Discute-se, outrossim, se essa responsabilidade, por ser de meio, daria 

ensejo à reparação de danos. 
35 Consideram-se investidores qualificados: os investidores profissionais (entre outros, instituições financeiras, 

fundos, pessoas naturais ou jurídicas com patrimônio superior a R$ 10 milhões que atestem por escrito a 

condição de investidor profissional); pessoas naturais ou jurídicas com patrimônio superior a R$ 1 milhão que 

atestem por escrito a condição de investidor qualificado; profissionais de investimento e clubes de investimento. 

(Cf. artigos 9º-A e 9º-B da ICVM 539). 
36 De acordo com o art. 32-A, caput, da ICVM 400, “A primeira oferta pública registrada de ações emitidas por 

companhia em fase pré-operacional será distribuída exclusivamente para investidores qualificados.” O § 1º, por 

seu turno, estabelece que “a negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários emitidos nos 

termos do caput deve ser realizada somente por investidores qualificados pelo prazo de 18 (dezoito) meses 

contado do encerramento da oferta.” Por outro lado, as ofertas públicas de distribuição com esforços restritos 

deverão ser destinadas exclusivamente a investidores profissionais, nos termos do art. 2º, caput, da Instrução 

CVM n. 476/2009. 
37 Esse termo nos parece que expressa bem o sentimento de disposição para investir que pode ser criado a partir 

da divulgação de informações sobre uma companhia, ou mesmo por uma sequência de ganhos recentes no 

mercado de ações. A respeito do sentido termo “Anlagestimmung”, cf. REIDENBACH, Dirk. Executives’ 

Liability for Incorrect Ad Hoc Announcements: A Comment on the Decision of the German Federal Court of 
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Com isso, pode aumentar significativamente o risco, especialmente dos pequenos 

investidores, implicando, eventualmente, a responsabilidade (lato sensu) da companhia, dos 

seus controladores e dirigentes, das instituições intermediárias e de outras instituições 

certificadoras da qualidade das informações (auditores e consultores, por exemplo), por 

divulgação de informações inexatas. 

 

2.1.2 Mercado secundário 

 

No mercado secundário, por sua vez, são realizadas operações entre 

acionistas/investidores envolvendo valores mobiliários emitidos anteriormente pelas 

companhias.38  

Em linhas gerais, as operações no mercado secundário são realizadas em bolsa de 

valores, ou nos chamados mercados de balcão organizado e de balcão não organizado.39  

Em bolsas de valores são negociadas as ações nelas listadas. A listagem em bolsa 

implica a obrigatoriedade de atender requisitos estabelecidos pela entidade administradora do 

respectivo mercado. No caso da B3, por exemplo, os requisitos diferem conforme as práticas 

adotadas de governança. Assim, por exemplo, o segmento do Novo Mercado  

 
firmou-se como uma seção destinada à negociação de ações de empresas que 

adotam, voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais às que são 

exigidas pela legislação brasileira. A listagem nesse segmento especial implica na 

adoção de um conjunto de regras societárias que ampliam os direitos dos acionistas, 

além da adoção de uma política de divulgação de informações mais transparente e 

abrangente.40 (grifamos) 

 

Em bolsa, os comitentes operam por intermédio de sociedades corretoras de valores. 

Atualmente, na B3, as operações são realizadas por meio de um sistema centralizado e 

multilateral de negociação em que a oferta de compra ou venda de cada comitente, apregoada 

no sistema eletrônico de negociação, fica exposta a contraofertas ou ofertas concorrentes de 

                                                                                                                                                                             
Justice (BGH) in In re Infomatec AG, BGH II ZR 217/03, 218/03 and 402/02 of 19 July 2004. German Law 

Journal, v. 5, n. 9, p. 1.081-1.093, 2004. Disponível em: <http://www.germanlawjournal.com/volume-05-no-

09>. Acesso em: 01 set. 2018. 
38 Eventualmente, as companhias emissoras podem adquirir no mercado secundário ações de sua emissão para 

permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior revenda, como prevê a Lei Societária (art. 30 da Lei n. 

6.404/1976). 
39 No mercado secundário são também realizadas operações no chamado “mercado de balcão organizado”, em 

que são cursados papéis mediante negociação direta entre mesas de operação de intermediários financeiros. 
40  B3. Segmentos de listagem: Novo Mercado. Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/ 

pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/novo-mercado>. Acesso em: 21 jul. 2017. 
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outros comitentes, 41  assegurando, assim, que as operações sejam realizadas ao preço de 

mercado. A Bolsa e a CVM acompanham os negócios realizados e qualquer operação que 

fuja à normalidade pode ser suspensa ou cancelada. 

Em se tratando de um mercado de livre acesso a todos os interessados, regulado pelas 

autoridades competentes, com ampla transparência e possibilidade de interferência de ofertas 

concorrentes, o preço de mercado assim fixado goza de fé pública, máxime para efeitos 

judiciais e administrativos (inclusive tributários) e para produção de prova. 

No mercado de balcão organizado podem ser negociadas ações de emissão de 

companhias abertas não listadas em bolsa, registradas para negociação no mercado de balcão 

organizado. Diferentemente do mercado de bolsa, as contrapartes podem operar entre si, por 

intermédio de instituições financeiras, sem ficarem sujeitas à interferência de terceiros.42 

Nesses mercados, registram-se operações previamente negociadas e a divulgação dessas 

operações não necessariamente é imediata ou de amplo conhecimento público. 

No mercado de balcão não organizado, por seu turno, são negociados os demais 

valores mobiliários não registrados para negociação em bolsa ou no mercado de balcão 

organizado. No mercado de balcão não organizado costumam-se registrar ofertas secundárias 

de ações listadas em bolsa, por um preço predeterminado — fora do mecanismo de leilão em 

bolsa, portanto. 

Além dos atributos que conferem integridade ao preço de mercado, considera-se que o 

preço de mercado reflete a melhor estimativa do preço da ação, dado o conjunto de 

informações disponíveis.43 

 

                                                        
41 Particularmente no caso de ações, o mercado de bolsa oferece inúmeras vantagens. Entre elas, pode-se citar: 

(i) não há necessidade de procurar a contraparte para realizar a operação; (ii) o risco de crédito da contraparte é 

bancado pela bolsa; (iii) não há custo para descobrir o preço de mercado; (iv) a possiblidade de livre 

interferência compradora ou vendedora assegura que o preço do negócio seja o melhor preço tanto para a parte 

compradora quanto para a vendedora. 
42 O mercado de balcão pode ser organizado ou não organizado. No mercado de balcão organizado, as operações 

são realizadas de acordo com as regras e sob supervisão de uma entidade administradora de mercado.  
43 A propósito, Calixto Salomão publicou interessante artigo em que aborda, entre outros temas, assimetrias de 

informações e limitações da dimensão preço, discutindo a hipótese de inadaptabilidade do critério preço como 

principal critério de direcionamento das escolhas no mercado. (SALOMÃO, Calixto. Reflexões sobre a 

disfunção dos mercados. In: VALLADÃO, Erasmo; ADAMEK, Marcelo (Coords.). Temas de direito 

empresarial e outros estudos em homenagem ao Professor Luiz Gastão Paes de Barros Leães. São Paulo: 

Malheiros, 2014, p. 294-315). 
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2.2 Conceito de valor mobiliário 

 

Como observou Mattos Filho, “a evolução doutrinária dos títulos ou valores 

mobiliários não tem sido tão rápida quanto a ampliação do mercado no qual são emitidos e 

negociados,” sendo assim forçoso concluir que “devem ser examinados no contexto funcional 

em que atuam”.44 

Ademais, a necessidade de proteger a poupança pública faz com que instrumentos que, 

a rigor, não se caracterizariam como valores mobiliários (cotas de clube de investimentos, por 

exemplo), passem a constar da relação de valores mobiliários estabelecida no artigo 2º da Lei 

n. 6.385/1976, com o propósito de serem disciplinados e supervisionados pela CVM, o que 

torna difícil a dedução de um conceito unitário de valor mobiliário.45 

Em termos de benefícios, importante assinalar que os valores mobiliários, de um lado, 

oferecem aos investidores maior segurança, na medida em que a emissão é autorizada por 

autoridade reguladora e os valores emitidos são negociados em mercados organizados, e 

liquidez, e, de outro, propiciam às companhias melhores condições de financiamento da sua 

atividade, em termos de custo de capital, prazo e garantias, bem como menor dependência do 

sistema financeiro. Outrossim, ao benefício que propiciam às companhias emissoras 

correspondem deveres para com os investidores, entre os quais se destacam os deveres 

informacionais. 

 

2.2.1 Conceito de valores mobiliários em circulação (“free float”)  

 

Parece-nos útil mencionar o conceito de valores mobiliários em circulação, pois são os 

seus detentores as potenciais vítimas de informações falsas ou enganosas, podendo ser, 

eventualmente, um critério diferenciador para efeito de reparação dos prejuízos por 

divulgação de informações falsas ou enganosas. 

Consideram-se valores mobiliários em circulação todos os valores mobiliários de um 

determinado emissor, com exceção dos detidos pelo acionista controlador, pelas pessoas a ele 

vinculadas, pelos administradores do emissor e dos mantidos em tesouraria pela companhia 

(ICVM 480, art. 62).46 

                                                        
44 MATTOS FILHO, Ary O. Op. cit., p. 49-50. 
45 Para efeito do nosso estudo, valores mobiliários, por excelência, são as ações emitidas por companhias abertas, 

cujos preços de bolsa são mais suscetíveis a informações sobre a situação e perspectivas da companhia emissora. 
46 De acordo com a Lei n. 6.404/1976, no art. 4º-A, § 2º, “consideram-se ações em circulação no mercado todas 
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Existem diversas normas legais e regulamentares que fazem alusão a “valores 

mobiliários em circulação”. 

A Lei Societária condiciona o cancelamento de registro de companhia aberta à oferta 

pública de aquisição da totalidade das ações em circulação no mercado (art. 4º, § 4º). Os 

titulares de, no mínimo, 10% das ações em circulação no mercado poderão requerer a 

realização de nova avaliação para efeito de determinação do valor de avaliação da companhia 

(art. 4º-A). De forma semelhante, os debenturistas detentores de mais de 10% das debêntures 

em circulação poderão convocar assembleia de debenturistas (art. 71, § 1º). Se houver em 

circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do capital deverá ser aprovada pela 

maioria dos debenturistas, reunidos em assembleia especial (art. 174, § 3º). O mesmo no caso 

de incorporação, fusão ou cisão da companhia emissora de debêntures (art. 231). 

Para listar as suas ações no Novo Mercado da B3, a companhia aberta “se compromete 

a manter, no mínimo, 25% das ações em circulação (free float), ou 15%, em caso de ADTV 

(average daily trading volume) superior a R$ 25 milhões”.47 Igual percentual de 25% se 

aplica à listagem no Nível 2 de Governança Corporativa estabelecido pela B3. 

O total de ações em circulação serve como parâmetro para diversos outros fins. 

Seguem alguns exemplos de normas da CVM: 

 

i. As companhias abertas não podem manter em tesouraria ações de sua emissão em 

quantidade superior a 10% (dez por cento) de cada espécie ou classe de ações em 

circulação no mercado. (ICVM 567, art. 8º, caput) 

ii. Terá o status de emissor com grande exposição ao mercado (EGEM) o emissor que 

atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: I - tenha ações negociadas em bolsa 

há, pelo menos, 3 (três) anos; II - tenha cumprido tempestivamente com suas 

obrigações periódicas nos últimos 12 (doze) meses; e III - cujo valor de mercado das 

ações em circulação seja igual ou superior a R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de 

reais), de acordo com a cotação de fechamento no último dia útil do trimestre anterior 

à data do pedido de registro da oferta pública de distribuição de valores mobiliários. 

(ICVM 480/2009, art. 34, caput) 

                                                                                                                                                                             
as ações do capital da companhia aberta menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de 

conselheiros de administração e as em tesouraria”. 
47 B3. Segmentos de listagem: Novo Mercado. Op. cit. 
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iii. O cancelamento do registro na categoria B48 está condicionado à comprovação de uma 

das seguintes condições, entre as quais anuência de todos os titulares dos valores 

mobiliários em circulação em relação ao cancelamento do registro. […] (ICVM 480, 

art. 47, IV) 

iv. O direito de retirada, previsto no art. 137 da LSA, não pode ser exercido por detentor 

de ações que tenham liquidez e dispersão no mercado. Considera-se que há dispersão 

“quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob 

seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação”. (inc. II, alínea 

b). 

 

A informação sobre o total de ações em circulação consta dos registros e dos informes 

periódicos da CVM. A ICVM 480, no Anexo 24 (Conteúdo do Formulário de Referência), 

item 15.3 (distribuição do capital), alínea d, requer que a companhia informe o número de 

ações em circulação, por classe e por espécie. 

O número de ações em circulação no mercado multiplicado pelo preço de bolsa 

informa o valor de mercado da companhia. No cálculo dos índices da bolsa (B3), “são 

considerados os valores dos ativos em circulação na espécie/classe pertencente à carteira do 

índice”.49 

Observa-se que as ações em circulação se distinguem das ações detidas pelo acionista 

controlador, pessoas a ele vinculadas, administradores e pela própria companhia em tesouraria. 

Em muitas das disposições há a indicação da presença de interesses próprios dos detentores 

das ações em circulação, alguns inclusive em oposição aos interesses dos detentores de ações 

“fora de circulação” no mercado. 

Assim sendo, poderia ser um critério para efeito de reparação de prejuízos, caso a 

responsabilidade civil recaia sobre companhia em que um grupo de acionistas exerça de fato o 

poder de controle — pois, nesses casos, há nitidamente um interesse diferente e em muitos 

casos oposto ao interesse detentores de ações em circulação. Tipicamente, é o caso de 

companhias em que o controle é concentrado e há um percentual inferior a 50% de ações em 

circulação no mercado.50 

                                                        
48 Sobre a Categoria B, cf. nota 32, supra. 
49  B3. Manual de definições e procedimentos dos índices da BM&FBovespa, p. 2. Disponível em: 

<http://bvmf.bmfbovespa.com.br/indices/download/Manual-de-procedimentos-pt-br.pdf>. Acesso em: 30 jul. 

2018. 
50 Em junho de 2016, de acordo com dados da empresa Economática, o percentual médio de ações em circulação, 

das vinte maiores companhias brasileiras listadas na B3, considerando todas as espécies e classes de ações 
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Por outro lado, existem muitas companhias cujo capital está disseminado no mercado. 

Neste caso, não se pode identificar interesses diferentes usando como critério as ações em 

circulação no mercado, mas, sim, a partir da verificação da existência eventual de um controle 

de fato. 

Por fim, e nem por isso menos importante — muito ao contrário —, o percentual de 

ações em circulação no mercado de determinada espécie/classe de ações pode ser usado como 

um dos parâmetros para verificar se as ações de emissão de uma companhia são negociadas 

em um mercado ativo e desenvolvido, para efeito de avaliação do impacto das informações 

sobre o preço de mercado. 

 

  

                                                                                                                                                                             
emitidas, era de 52%, sendo que, entre essas companhias, sete delas tinham um free float superior a 90%. 

(ECONOMÁTICA. Ambev é a empresa mais valiosa da Bovespa e Bradesco a empresa com maior valor de 

mercado no free float. 29 jun. 2016. Disponível em: <https://economatica.com/estudos/data/20160629a.pdf>. 

Acesso em: 24 dez. 2017).  
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3 TEORIAS ECONÔMICAS RELEVANTES PARA O TEMA 

 

3.1 Moderna teoria de portfólios 

 

No início da década de 1950, Harry Markowitz51 desenvolveu a Moderna Teoria dos 

Portfólios, em que resolveu o problema da seleção de investimentos em termos de retorno 

esperado e variância dos retornos. Segundo a teoria dos portfólios, os investidores procuram 

otimizar a relação retorno-risco, escolhendo a carteira de investimentos com o maior retorno 

para determinado nível de risco tolerado, ou, visto sob outro ângulo, a carteira de menor risco 

para determinado nível de retorno desejado. Dessa forma, é possível construir uma fronteira 

de eficiência em que (i) a noroeste, não é possível encontrar nenhuma carteira mais eficiente, 

e (ii) a sudeste, qualquer carteira é menos eficiente. A fronteira de eficiência tem o perfil da 

figura abaixo, na qual se pode observar que (a) existe uma relação direta entre retorno e risco 

e que (b) o nível de risco aumenta mais que proporcionalmente com o aumento do retorno. 

 
Figura 1 - Fronteira de Eficiência52 

 

 

                                                        
51 MARKOWITZ, Harry M. Portfolio Selection. The Journal of Finance, v. 7, n. 1, p. 77-91, mar. 1952. 

Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2975974>. Acesso em: 6 jan. 2018. 
52 Elaboração própria. 
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Note-se, todavia, que abaixo do ponto A as carteiras situadas na fronteira de eficiência, 

apresentam o menor nível risco, para uma dada taxa de retorno, porém não apresentam a 

maior taxa de retorno para o mesmo nível de risco. Portanto, somente devem ser consideradas 

carteiras eficientes as que se situam acima do ponto A no gráfico acima. 

Um resultado importante da Teoria dos Portfólios de Markowitz foi a comprovação do 

benefício da diversificação de investimentos. Por meio de diversificação, pode-se demonstrar 

matematicamente que o investidor pode reduzir praticamente a zero o risco específico do 

investimento em determinado ativo. Assim, sendo o único risco relevante é o risco sistemático, 

ou risco não diversificável, que está associado ao risco de mercado.53 

Em 1958, James Tobin deu uma grande contribuição à teoria dos portfólios, 

expandindo a análise a uma ampla gama de ativos e dívida, estabelecendo a ligação entre os 

mercados financeiros e o mercado de ativos reais. Ao considerar o investimento em caixa e a 

possibilidade de tomar recursos emprestados, foi possível descrever um nova fronteira de 

eficiência, sob a forma de uma reta com origem em um ativo sem risco (por exemplo, 

dinheiro em caixa, ou em títulos do governo), tangenciando a fronteira de eficiência dos 

ativos de risco, como pode-se observar na figura abaixo. 

 
Figura 2 - Fronteira de Eficiência com a inclusão de um ativo sem risco54 

 

 

                                                        
53 Uma das forças que impulsionou a globalização dos mercados financeiros foi exatamente a possibilidade de 

diversificação dos investimentos não apenas em ativos diferentes, mas, também, em mercados diferentes. 
54 Elaboração própria. 
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No ponto de tangência se encontra a carteira de mercado, composta por ativos de risco. 

Entre a origem e o ponto de tangência, encontram-se infinitas carteiras eficientes que podem 

ser construídas mediante a alocação do capital, em proporções variáveis, na carteira de 

mercado e no ativo sem risco. Acima do ponto de tangência, encontram-se carteiras eficientes 

que podem ser construídas com financiamento à taxa do ativo sem risco e investimento na 

carteira de mercado. 

A conclusão fundamental é a seguinte: todos os investidores deveriam investir na 

carteira de mercado, combinando-a com a aplicação ou tomada de recursos à taxa do ativo 

sem risco, em proporções que variam de acordo com os objetivos individuais de investimento.  

Como não é possível, na prática, comprar todos os ativos que fazem parte da carteira 

de mercado, o investidor tem como alternativa comprar a carteira de um índice de bolsa (S&P 

500, por exemplo) que funcionaria como uma proxy da carteira de mercado. 

O que poderia parecer algo puramente teórico acabou se demonstrando extremamente 

útil e eficiente para os investidores, que cada dia mais têm adotado a “estratégia de 

investimento passivo”, em que o investidor apenas decide a alocação de recursos entre um 

fundo que replique a carteira do índice de bolsa55 e títulos de renda fixa. 

 

3.2 Modelo de precificação de ativos financeiros (“Capital Asset Pricing Model” – 

CAPM)56 

 

A partir da teoria dos portfólios, na década de 1960, Sharpe57 e Lintner58 procuraram 

encontrar implicações econômicas mais amplas para essa teoria. Em seu trabalho, 

apresentaram uma descrição de como os ativos são precificados. 

                                                        
55 Esses fundos são os denominados ETFs – Exchange-Traded Funds. O ETF é um fundo negociado em bolsa 

cujos recursos são investidos em uma carteira de ações que busca retornos que correspondam ao retorno de um 

índice de referência. Como índice de referência do ETF de ações admite-se qualquer índice de ações reconhecido 

pela CVM. (B3. ETF de Renda Variável. Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/ 

produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/etf-de-renda-variavel.htm>. Acesso em: 29 dez. 2017). 
56 CAPM é a sigla em inglês de Capital Asset Pricing Model (que se pode traduzir por Modelo de Precificação 

de Ativos Financeiros). 
57 SHARPE, William F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. The 

Journal of Finance, v. 19, n. 3, p. 425-442, set. 1964. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2977928>. 

Acesso em: 6 jan. 2018. 
58 LINTNER, John. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and 

Capital Budgets. The Review of Economics and Statistics, v. 47, n. 1, p. 13-37, fev. 1965. Disponível em: 

<http://finance.martinsewell.com/capm/Lintner1965a.pdf> Acesso em: 6 jan. 2018. 
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Partindo do pressuposto de que os investidores se comportam como foi descrito acima, 

desenvolveram um modelo em que o retorno esperado de um ativo está associado a uma 

medida de risco de mercado desse ativo, conhecida como “beta”.  

O renome do CAPM, contudo, se deve à sua aplicação prática mais importante, que é 

a de estabelecer um método de cálculo do retorno esperado de investimentos, de uma forma 

geral, amplamente adotado pelos agentes econômicos, ao precificar os ativos financeiros, 

calcular valor econômico de empresas e hierarquizar projetos alternativos de investimento. 

O modelo teórico considera que, em um mercado competitivo, o prêmio de risco 

esperado é diretamente proporcional ao risco sistemático ou de mercado (“beta”).59 De acordo 

com o beta do ativo ou da carteira de ativos, o modelo CAPM permite estimar o retorno 

esperado. A título ilustrativo, seguem exemplos de cálculo do retorno esperado, onde este é 

igual à soma da taxa do ativo sem risco e do prêmio de risco multiplicado pelo coeficiente 

beta. 

 
Tabela 1 - Cálculo do Retorno Esperado60 

 Carteira de  

mercado 
Ativo A Ativo B 

Retorno do ativo sem risco 2% 2% 2% 

Prêmio de risco 6% 6% 6% 

Beta 1,0 1,2 1,5 

Retorno Esperado 8,0% 9,2% 11,0% 

 

Um ativo A, com beta igual a 1,2, em uma carteira diversificada, tem um retorno 

esperado de 9,2%, sendo 2% atribuído ao investimento sem risco, e 7,2% pelo risco assumido 

(prêmio de risco x beta). 

Assim, se os investidores detêm as mesmas informações e possuem expectativas 

homogêneas, qualquer desvio da taxa de retorno esperada seria imediatamente corrigido pelo 

mercado, o que garantiria aderência ao CAPM. Por exemplo, se o Ativo B, no quadro acima, 

tivesse um retorno esperado de 14%, os investidores comprariam a ação elevando o preço até 

que o retorno esperado se ajustasse ao retorno esperado de 11% dado pelo modelo CAPM. 

Abaixo de 11%, o investidor deveria vender o Ativo B, até que voltasse a 11%. Dessa forma, 

se estabelece o equilíbrio de mercado. 

                                                        
59 O coeficiente Beta de um ativo mede a sensibilidade do retorno desse ativo em relação ao retorno da carteira 

de mercado. Assim sendo, o beta da carteira de mercado, por definição, é igual a um. 
60 Elaboração própria. 
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O mesmo raciocínio se aplica às decisões de investimento de uma companhia. Por 

meio do CAPM é possível estimar o custo de capital de cada projeto, e escolher os que 

oferecem o maior valor presente líquido já ajustado ao risco. O mesmo vale para a avaliação 

periódica dos investimentos existentes. 

 

3.3 Hipótese do mercado eficiente 

 

Na linha de trabalhos realizados anteriormente por Bachelier em 1900,61 Kendall e 

Hill62 apresentaram um estudo sobre o comportamento dos preços de ações e commodities, 

verificando que os preços pareciam seguir um caminho aleatório (random walk), sem um 

padrão repetitivo, como, por exemplo, um movimento cíclico. Entre as conclusões, destaca-

se: “Em séries de preços que são observadas em intervalos muito curtos as variações 

aleatórias de um termo para o seguinte são tão amplas que desaparece qualquer efeito 

sistemático que possa estar presente. Os dados se comportam como séries erráticas.”63 

Nessa mesma linha, Paul Samuelson concluiu que, em um mercado 

informacionalmente eficiente, se as expectativas e informações de todos os participantes do 

mercado forem corretamente incorporadas nos preços, as variações de preços devem ser 

imprevisíveis.64 

Posteriormente, Eugene Fama apresentou um estudo definindo mercado eficiente 

como aquele em que os preços sempre “refletem plenamente” as informações disponíveis.65 

                                                        
61 BACHELIER, Louis. Théorie de la spéculation. Annales scientifiques de l’É.N.S. 3. série, t. 17, p. 21-86, 

1900. Disponível em: <http://www.numdam.org/article/ASENS_1900_3_17__21_0.pdf>. Acesso em: 6 jan. 

2018. Em sua tese de doutorado apresentado à Universidade de Sorbonne, Bachelier afirmava: “As influências 

que determinam os movimentos da Bolsa de Valores são inumeráveis: eventos passados, presentes ou mesmo 

descontáveis [futuros], muitas vezes sem qualquer relação aparente com suas variações, se repercutem nos seus 

preços. Tradução livre de: “Les influences qui déterminent les mouvements de la Bourse sont innombrables, des 

événements passes, actuels ou même escomptables, ne présentant souvent aucun rapport apparent avec ses 

variations, se répercutent sur son cours.” 
62  KENDALL, Maurice G. The Analysis of Economic Time-Series-Part I: Prices. Journal of the Royal 

Statistical Society, série A (General), v. 116, n. 1, p. 11-34, 1953. Disponível em: <http://e-m-

h.org/KeHi53.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2018. 
63 Tradução livre de: “In series of prices which are observed at fairly close intervals the random changes from 

one term to the next are so large as to swamp any systematic effect which may be present. The data behave 

almost like wandering series.” (Ibidem, p. 11). 
64 SAMUELSON, Paul. Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly. Industrial Management 

Review, v. 6, n. 2, p. 41-49, primavera 1965. Disponível em: <https://www.ifa.com/media/images/pdf%20files/ 

samuelson-proof.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2018, apud CAMPBELL, John Y.; LO, Andrew W.; MACKINLAY, A. 

Craig. The Econometrics of Financial Markets. New Jersey: Princeton University, 1997, p. 20. 
65 FAMA, Eugene F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 

v. 25, n. 2, p. 383-417, maio, 1970. [Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the 

American Finance Association, New York, 28-30 dez. 1969], apud CAMPBELL, John Y.; LO, Andrew W.; 

MACKINLAY, A. Craig. Op. cit., p. 20. 
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De acordo com Campbell, Lo e MacKinlay, nesse estudo Fama atribui a um dos seus 

orientadores, Harry V. Roberts, 66  a classificação e a nomenclatura hoje utilizadas, 

distinguindo a eficiência de mercado entre: 

 
i. Forma fraca: o conjunto de informações inclui somente o histórico de preços ou 

retornos dos ativos. 

ii. Forma semiforte: o conjunto de informações inclui todas as informações 

publicamente disponíveis. 

iii. Forma forte: o conjunto de informações inclui todas as informações conhecidas 

por qualquer participante do mercado (inclusive informações privadas).67 

 

Em 1989, Burton Malkiel ofereceu a seguinte definição de mercado eficiente. 

 
Formalmente, o mercado é considerado eficiente com respeito a um conjunto de 

informações, ϕ, se os preços dos valores mobiliários não forem afetados pela 

divulgação de informação a todos os participantes. Adicionalmente, eficiência com 

respeito a um conjunto de informações, ϕ, implica que é impossível obter ganhos 

econômicos por meio de operações com base em ϕ.68 

 

A hipótese de mercado eficiente tem como argumento o fato de que, se o mercado for 

competitivo, qualquer distorção do preço do ativo em relação ao valor econômico deveria ser 

rapidamente eliminada. Existem pesquisas empíricas69 que indicam que é pouco provável que 

um investidor consiga obter um desempenho consistentemente superior ao do mercado, 

demonstrando que, para o mesmo nível de risco, não seria possível obter ganhos extras a 

partir de informações disponíveis e que, portanto, as informações são eficientemente 

incorporadas aos preços de mercado. 

                                                        
66 A menção consta da nota 1 do estudo de Fama, porém não consta da bibliografia final. Supõe-se que se refira a 

um texto não publicado do estatístico americano Harry V. Roberts intitulado “Statistical versus clinical 

Prediction of the Stock Market”, apresentado num seminário realizado em 1967 (Seminar on the Analysis of 

Security Prices, Center for Research in Securities Prices, University of Chicago). 
67 Tradução livre de: “Work-form Efficiency: The information set includes only the history of prices or return 

themselves. Semistrong-form Efficiency: The information set includes all information known to all market 

participants (public available information). Strong-form Efficiency: The information set includes all information 

known to all market participant (private information).” (ênfase no original) (CAMPBELL, John Y.; LO, Andrew 

W.; MACKINLAY, A. Craig. Op. cit., p. 22). 
68 Tradução livre de: “A capital market is said to be efficient if it fully and correctly reflects all relevant 

information in determining security prices. Formally, the market is said to be efficient with respect to some 

information set, ϕ, if security prices would be unaffected by revealing that information to all participants. 

Moreover, efficiency with respect to an information set, ϕ, implies that it is impossible to make economic profits 

by trading on the basis of ϕ.” (MALKIEN, Burton G. Efficient Market Hypothesis. In: EATWELL, J.; 

MILGATE, M.; NEWMAN, P. (Eds.). Finance. Londres: Palgrave Macmillan, 1989, p. 127 et seq.). 
69 Cf., por exemplo: JENSEN, Michael C. The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. Journal 

of Finance, v. 23, n. 2, p. 389-416, 31 ago. 2002. [Escrito em: 01 maio 1967]. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=244153>; <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.244153>. Acesso em: 31 jul. 2018. Nesse 

estudo, Jensen analisou o comportamento de 115 fundos, no período 1945/1964, concluindo que a performance 

desses 115 fundos, na média, não só indica que os administradores não foram capazes de prever a evolução de 

preços, como também que o comportamento de qualquer um deles não difere muito do resultado que seria 

esperado de mera chance aleatória. 
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3.3.1 Algumas críticas ao modelo de eficiência do mercado 

 

Robert Shiller, em estudo publicado em 1981, notou que a volatilidade do mercado 

contrasta com a ideia de mercado eficiente, no qual os preços deveriam medir o valor presente 

dos fluxos de caixa futuros. O autor concluiu que, se os preços das ações previssem os 

retornos futuros esperados, então deveriam variar menos do que os próprios retornos 

descontados, sob pena de contrariar o princípio fundamental de previsão ótima segundo o qual 

a previsão deve variar menos do que a variável que está sendo prevista. Concluiu Shiller, em 

1981, que  

 
a volatilidade de preços no último século parece ser muito mais alta — cinco a treze 

vezes mais alta — para ser atribuída a novas informações sobre futuros dividendos 

reais se a incerteza sobre futuros dividendos é medida pela amostra de desvios-

padrão dos dividendos reais em torno de seu curso de crescimento exponencial de 

longo prazo.70 

 

Em texto posterior,71 Shiller voltou ao tema, ilustrando a sua tese com o gráfico que 

reproduzimos a seguir. 

 

                                                        
70 Tradução livre de: “We have seen that measures of stock price volatility over the past century appear to be far 

too high — five to thirteen times too high — to be attributed to new information about future real dividends if 

uncertainty about future dividends is measured by the sample standard deviations of real dividends around their 

long-run exponential growth path.” (SHILLER, Robert J. Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by 

Subsequent Changes in Dividends? The American Economic Review, v. 71, n. 3, p. 421-436, jun. 1981. 

Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/pdf/1802789.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2017). 
71 SHILLER, Robert J. From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. The Journal of Economic 

Perspectives, v. 17, n. 1, p. 83-104, inverno 2003. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/3216841>. 

Acesso em: 18 ago. 2017. 
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Figura 3 - Preços reais das ações (S&P 500) e valores presentes de dividendos subsequentes distribuídos 

(dados anuais)72 

 

 

Neste estudo de 2003, Shiller rebate as principais críticas que foram feitas a partir da 

publicação do seu trabalho original de 1981, concluindo o seguinte:  

 
Após todos os esforços para defender a teoria dos mercados eficientes, há ainda toda 

razão para pensar que, enquanto os mercados não são totalmente malucos, eles 

contêm um ruído bastante substancial, tão substancial que domina os movimentos 

no mercado agregado. O modelo de mercados eficientes, para o mercado de ações 

agregado, ainda não foi suportado por qualquer estudo ligando efetivamente as 

flutuações do mercado de ações com fundamentos subsequentes. Por volta dos anos 

1980, as mentes inquietas de muitos pesquisadores acadêmicos se voltaram para 

outras teorias.73 

 

No que tange à informação, os modelos econômicos consideram que ela se reflete 

imediatamente nos preços dos ativos, enquanto, na prática, segundo constatou Robert Merton, 

algumas informações relevantes podem demorar para serem totalmente absorvidas pelo 

mercado. 74  Concluiu Merton que: “Tudo isso não quer dizer que o modelo de mercado 

                                                        
72 SHILLER, Robert J. From Efficient Markets. Op. cit. 
73 Tradução livre de: “After all the efforts to defend the efficient markets theory, there is still every reason to 

think that, while markets are not totally crazy, they contain quite substantial noise, so substantial that it 

dominates the movements in the aggregate market. The efficient markets model, for the aggregate stock market, 

has still never been supported by any study effectively linking stock market fluctuations with subsequent 

fundamentals. By the end of the 1980s, the restless minds of many academic researchers had turned to other 

theories.” (Ibidem, p. 90).  
74 “Considere-se, no entanto, o evento informativo de publicação em um periódico científico da descoberta 

empírica de uma oportunidade de lucro anômalo (por exemplo, empresas de menor capitalização ganham 
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perfeito não tem sido e não continuará a ser uma abstração útil para análise financeira. O 

modelo pode certamente prover a melhor descrição do sistema financeiro no longo prazo.”75 

Complementando que “[…] uma reconciliação da teoria de finanças com violações empíricas 

significativas do modelo de informação-completa, mercado-perfeito não requer um abandono 

radical daquele paradigma”.76 

Stiglitz, por seu turno, também critica a hipótese de eficiência de mercado. Para o 

autor, a economia de mercado não é, em geral, eficiente — ao contrário, a ineficiência é a 

regra geral. Aduz que, em equilíbrio, os preços não podem transmitir informação 

completamente, pois, se transmitissem, não haveria incentivo à obtenção de informação.  

 
Os mercados são frequentemente caracterizados por uma distribuição de preço. E, 

no equilíbrio, preços não transmitem totalmente informação — se transmitissem 

ninguém teria incentivo para obter informação. Há uma certa dose de equilíbrio no 

desequilíbrio. As condutas transmitem informações, e, se os detentores originais 

tentam vender uma parte muito significativa de sua participação numa empresa, os 

outros pensarão que o mercado superestimou suas ações — e o preço cairá.77 

 

3.3.2 Síntese sobre a hipótese de mercado eficiente 

 

O debate a respeito da hipótese de mercado eficiente é infindável, pois existem 

dificuldades metodológicas para testar se um mercado é eficiente ou não. Primeiramente, é 

necessário partir de um modelo de equilíbrio, como o CAPM, por exemplo, que defina qual 

deve ser o retorno “normal” de um ativo. Assume-se que o retorno normal é constante ao 

longo do tempo, mas isso não necessariamente é verdadeiro. De outra parte, se a eficiência é 

rejeitada em estudos empíricos, não se pode determinar se o mercado é ou não eficiente ou se 

                                                                                                                                                                             
retornos médios ajustados pelo risco excessivos). A duração esperada entre a criação dessa oportunidade de 

investimento e sua eliminação pelas ações racionais do investidor na chapa do mercado pode ser considerável.” 

Tradução livre de: “Consider, however, the informational event of publication in a scientific journal of the 

empirical discovery of an anomalous profit opportunity (e.g., smaller-capitalized firms earn excessive risk-

adjusted average returns). The expected duration between the creation of this investment opportunity and its 

elimination by rational investor actions in the market plate can be considerable.” (MERTON, Robert C. A 

Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information. The Journal of Finance, v. 42, n. 3, 

p. 483-510, jul. 1987, p. 485. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1540-

6261.1987.tb04565.x/full>. Acesso em: 8 jan. 2018). 
75 Tradução livre de: “All of this is not to say that the perfect-market model has not been and will not continue to 

be a useful abstraction for financial analysis. The model may indeed provide the best description of the financial 

system in the long run.” (Ibidem, p. 486). 
76 Tradução livre de: “[…] a reconciling of finance theory with significant empirical violations of the complete-

information, perfect-market model need not require a radical departure from that paradigm.” (Ibidem, p. 504). 
77 Tradução livre de: “Markets are often characterized by a price distribution. And, in equilibrium, prices cannot 

fully convey information — if they did, no one would have an incentive to gather information. There is an 

equilibrium amount of disequilibrium. […]. Actions convey information, and if the original owners try to sell too 

large of a share of their firm, others will think that the market has overvalued its shares — and the price will 

fall.” (STIGLITZ, Joseph E. Preface. Op. cit., p. xxxvi.) 
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o modelo de equilíbrio assumido é ou não correto. Esse problema da hipótese conjunta (joint 

hypothesis) significa que a eficiência de mercado nunca poderá ser rejeitada.78 

Em segundo lugar, eficiência perfeita é uma meta irrealista no mundo concreto, em 

que as premissas do modelo não se verificam na prática. 

Assim sendo, Campbell, Lo e MacKinlay, entre outros autores, entendem que o 

conceito de eficiência relativa é mais útil, permitindo testar o grau de eficiência de um 

mercado em relação a outro, sem as dificuldades metodológicas apontadas.79  

Fama, por seu turno, nota que 

 
[…] a tarefa mais interessante é a de expor as evidências sobre o ajuste de preços a 

vários tipos de informação. Cada leitor fica então livre para julgar os cenários em 

que a eficiência do mercado é uma boa aproximação (isto é, desvios da versão 

extrema da hipótese de eficiência estão dentro dos custos de informação e 

negociação) e aqueles em que algum outro modelo é uma melhor visão 

simplificadora do mundo.80 

 

Cumpre, finalmente, assinalar que alguns autores questionam a relevância do tema, 

afirmando que não importa se o mercado é eficiente ou não, o que importa, para fins práticos, 

é se, em determinado caso, uma informação impactou o preço da ação ou não. 

Adicionalmente, pode-se inferir que a evolução mais recente da inteligência 

computacional, capacidade de armazenamento (big data), velocidade de processamento e 

robótica, tudo isso associado a custos continuamente decrescentes de captação e análise das 

informações, vem contribuindo significativamente para o aumento da eficiência de mercado.  

Podemos, assim, resumir algumas conclusões sobre eficiência de mercado e sua 

relevância para o nosso tema: 

 

i. A interpretação dos resultados dos estudos empíricos realizados não é conclusiva, 

devido ao problema da hipótese conjunta de eficiência de mercado e de equilíbrio de 

preços (joint hypothesis). Embora existam métodos estatísticos que permitem testar a 

hipótese conjunta, a eficiência de mercado dificilmente poderá ser rejeitada de modo 

definitivo. 

                                                        
78 CAMPBELL, John Y.; LO, Andrew W.; MACKINLAY, A. Craig. Op. cit., p. 24. 
79 Ibidem, p. 24. 
80 Tradução livre de: “[…] the more interesting task of laying out the evidence on the adjustment of prices to 

various kinds of information. Each reader is then free to judge the scenarios where market efficiency is a good 

approximation (that is, deviations from the extreme version of the efficiency hypothesis are within information 

and trading costs) and those where some other model is a better simplifying view of the world.” (FAMA, Eugene 

F. Efficient Capital Markets II. The Journal of Finance, v. 46, n. 5, p. 1.575-1.617, dez. 1991, p. 1.575.) 
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ii. O conceito de eficiência de mercado pode ser tratado de forma relativa, ou seja, em 

relação a um nível ideal, ou em comparação ao grau de eficiência passada ou ao de 

outros mercados. 

iii. As violações empíricas do modelo baseado em informação completa e mercado 

perfeito não exigem um abandono radical desse paradigma. 

iv. A ideia de que os preços se ajustam rapidamente às novas informações, sobretudo 

após os avanços no campo da cibernética, permite afirmar que a hipótese de mercado 

eficiente pode ser adotada como premissa no estudo de eventos em que se busca 

evidenciar o impacto no preço provocado por determinada informação. 

 

3.4 Estudo de eventos 

 

O estudo de eventos é utilizado, geralmente, para determinar o impacto de um ato ou 

fato sobre uma atividade econômica ou, mais particularmente, o impacto de uma informação 

sobre o preço de uma ação negociada em bolsa. Por exemplo, por meio do estudo de evento 

pode-se determinar qual o efeito econômico de uma prática anticoncorrencial, ou qual o efeito 

da divulgação de um resultado diferente do esperado pelo mercado no preço de uma ação. 

A econometria tem se ocupado desse tipo de estudo desde pelo menos a década de 

1930. Ao longo desse tempo os métodos estatísticos se sofisticaram, permitindo isolar com 

maior precisão o efeito do fenômeno estudado.  

No caso da variação do preço de uma ação por ocasião de um evento (por exemplo, o 

anúncio de distribuição extraordinária de dividendos), analisando-se a série histórica de 

preços é possível determinar, com um grau de certeza elevado, a data81 em que o mercado 

tomou conhecimento do evento (distribuição de dividendos) e o seu impacto no preço da ação, 

isolando-o dos demais fatores que possam ter influenciado o preço da ação no entorno do 

evento.  

No meio acadêmico, o estudo de eventos foi largamente utilizado para demonstrar, 

empiricamente, a hipótese de eficiência de mercado, bem como para refutá-la a partir de 

inconsistências encontradas na prática. 

                                                        
81 Como observam Campbell, Lo e MacKinlay, uma importante característica de um estudo de evento bem 

sucedido é a sua capacidade de identificar precisamente a data do evento. Em casos em que é difícil identificar a 

data ou em que o evento é parcialmente antecipado, os estudos de evento têm sido menos úteis. (CAMPBELL, 

John Y.; LO, Andrew W.; MACKINLAY, A. Craig. Op. cit., p. 179). 
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Ao permitir determinar, estatisticamente, o impacto no preço, o estudo de eventos, 

como destacam Fisch, Gelbach e Klick, 82 tornou-se um instrumento crucial em litígios tendo 

por objeto fraude com valores mobiliários (EUA), para efeito de estabelecer (i) nexo causal, 

(ii) reliance (da qual trataremos mais adiante), (iii) relevância e (iv) prejuízo a ser reparado. 

A metodologia do estudo de eventos foi reconhecida pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos, como atestam Campbell, Lo e MacKinlay, 

 
Um grande sucesso relacionado àqueles na área de finanças corporativas é a 

aceitação implícita da metodologia de estudo de evento pela Suprema Corte dos 

EUA para determinar a relevância em casos de abuso de informação privilegiada e 

para determinar os valores apropriados de reembolso em casos de fraude.83 

 

Vejamos uma breve descrição da metodologia adotada no estudo de eventos.  

De acordo com Fisch, Gelbach e Klick, 

 
Um estudo de evento típico tem cinco etapas básicas: (1) identificar uma ou mais 

datas de eventos apropriadas, (2) calcular o retorno da ação em cada data de evento, 

(3) determinar o retorno esperado da ação na data de cada evento, (4) subtrair o 

retorno observado do retorno esperado para calcular o retorno excedente para cada 

data de evento e (5) avaliar se o retorno excedente é estatisticamente significativo a 

determinado nível escolhido de significância estatística.84 

 

No que diz respeito à estimativa do retorno esperado (etapa 3), de acordo com 

Campbell, Lo e MacKinlay,  

 
os dois modelos para estimar o retorno esperado são o retorno médio constante e o 

modelo de mercado. O primeiro assume que o retorno de uma ação é constante ao 

longo do tempo. O modelo de mercado assume uma relação linear constante entre o 

retorno do mercado e o retorno da ação.85  

 

                                                        
82 FISCH, Jill E.; GELBACH, Jonah; KLICK, Jonathan. The Logic and Limits of Event Studies in Securities 

Fraud Litigation. Texas Law Review, v. 96, p. 553-611, 2018.  
83 Tradução livre de: “A major success related to those in the corporate finance area is the implicit acceptance 

of event-study methodology by the U.S. Supreme Court for determining materiality in insider trading cases and 

for determining appropriate disgorgement amounts in cases of fraud.” (CAMPBELL, John Y.; LO, Andrew W.; 

MACKINLAY, A. Craig. Op. cit., p. 179). 
84 Tradução livre de: “A typical event study has five basic steps: (1) identify one or more appropriate event dates, 

(2) calculate the security’s return on each event date, (3) determine the security’s expected return for each event 

date, (4) subtract the actual return from the expected return to compute the excess return for each event date and 

(5) evaluate whether the resulting excess return is statistically significant at a chosen level of statistical 

significance.” (FISCH, Jill E.; GELBACH, Jonah; KLICK, Jonathan. Op. cit., p. 20). 
85 Tradução livre de: “There are two common choices for modeling the normal return – the constant-mean-

return model […], and the market model […]. The constant-mean-return model, as the name implies, assumes 

that the mean return of a given security is constant through time. The market model assumes a stable linear 

relation between the market return and the security return.” (CAMPBELL, John Y.; LO, Andrew W.; 

MACKINLAY, A. Craig. Op. cit., p. 151). 
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O cálculo do retorno esperado pelo modelo de mercado é relativamente simples, como 

explicam Macey et al., “Uma simples análise de regressão torna possível calcular a 

sensibilidade, chamada beta, do preço da ação de uma companhia individual aos movimentos 

do mercado como um todo”.86 Assim, por exemplo, se a ação de uma companhia tem um 

coeficiente beta de 1,2 e em determinado período o mercado como um todo teve um retorno 

de 5%, o retorno esperado da ação, de acordo com o modelo de mercado, seria de 6% (5% x 

1,2). 

Podem ser usados, também, modelos econômicos, como o CAPM mencionado acima, 

que permitem “calcular medidas mais precisas do retorno normal usando restrições 

econômicas”.87 

A partir do cálculo do retorno esperado, pode-se compará-lo com o retorno 

efetivamente ocorrido no período relevante de modo a verificar o retorno atípico (“abnormal 

return”) da ação nesse período. 

De acordo com Campbell, Lo e MacKinlay,  

 
Interpreta-se o retorno atípico durante a janela de eventos como uma medida do 

impacto do evento sobre o valor da empresa (ou suas ações). Assim, a metodologia 

implicitamente presume que o evento é exógeno com respeito à variação no valor de 

mercado da ação. Na maioria dos casos essa metodologia é apropriada, mas há 

exceções. Há exemplos em que um evento é provocado por uma mudança no valor 

de mercado da ação, em que o evento é endógeno. Nesses casos, a interpretação 

usual será incorreta.88 

 

Quanto ao nível de significância estatística (etapa 5), utiliza-se, normalmente, o nível 

de 5%. Esse nível corresponde ao intervalo de confiança de até 95%89 (100% – 5%), em torno 

da média, em que os retornos são considerados aleatórios. Nesse nível de significância, se o 

                                                        
86 Tradução livre de: “Simple regression analysis makes it possible to measure the sensivity, called beta, of an 

individual firm’s stock price to the movements of the market as a whole.” (MACEY, Jonathan R. et al. Lessons 

From Financial Economics: Materiality, Reliance, and Extending the Reach of Basic v. Levinson. Virginia Law 

Review, v. 77, n. 5, p. 1.017-1.049, ago. 1991, p. 1.034). 
87  Tradução livre de: “[…] the potential advantage of economic models is not the absence of statistical 

assumptions, but the opportunity to calculate more precise measures of the normal return using economic 

restrictions.” (CAMPBELL, John Y.; LO, Andrew W.; MACKINLAY, A. Craig. Op. cit., p. 154). 
88 Tradução livre de: “We interpret the abnormal return over the event window as a measure of the impact of the 

event on the value of the firm (or its equity). Thus, the methodology implicitly assumes that the event is 

exogenous with respect to the change in market value of the security. In other words, the revision in value of the 

firm is caused by the event. In most cases this methodology is appropriate, but there are exceptions. There are 

examples where an event is triggered by the change in the market value of a security, in which case the event is 

endogenous. For theses cases, the usual interpretation will be incorrect.” (Ibidem, p. 157-158). 
89 O nível de 95% abrange retornos que se situam dois desvios-padrão acima ou abaixo da média, de uma 

distribuição normal de probabilidades. Nesse intervalo, os retornos podem ser considerados aleatórios, 

considerando o padrão de retornos típico da ação. Fora desse intervalo, pode-se admitir que tenham sido atípicos 

ou não aleatórios, com 95% de grau de confiança. 
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retorno atípico superar o intervalo de confiança, pode-se admitir, com 95% de confiança, que 

não tenha sido aleatório e que, portanto, esteja associado ao evento estudado. 

Embora o mercado de capitais brasileiro não tenha a mesma dimensão do mercado 

norte-americano e quiçá o mesmo nível de eficiência informacional, nos parece que o estudo 

de eventos pode ser útil nas ações de reparação de danos por divulgação de informação, na 

medida em que permite identificar o evento (o ato ilícito), o impacto no preço (relevância), o 

dano individual de cada investidor e o nexo causal entre o ato e o resultado. 
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PARTE II – REGIME JURÍDICO DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
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4 REGIME JURÍDICO DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO MERCADO DE 

CAPITAIS BRASILEIRO 

 

4.1 O papel do disclosure no mercado de capitais 

 

A teoria econômica atribui ao mercado, entre outros, o papel de transformar 

informações de diversas fontes em informações úteis aos agentes econômicos, sob a forma de 

preços, sinalizando a alocação ótima de recursos à produção, investimentos etc. De acordo 

com Roy Radner, se o conjunto de preços em equilíbrio objetiva toda a informação, o 

equilíbrio de preços define uma situação ótima em relação à estrutura de informação. Nesse 

caso, pode-se falar verdadeiramente da eficácia do sistema de preços considerado como 

sistema de informação.90 

Assim, em um mercado livre e ativo,91 havendo um ambiente propício de disclosure, 

os investidores, que por natureza buscam otimizar a relação retorno-risco de seus 

investimentos, transmitem as informações ao preço dos ativos, por meio de ofertas e negócios 

realizados.  

Nesse sentido, Reinier Kraakman et al. afirmam:  

 
o objetivo mais imediato das normas do direito dos valores mobiliários […] é o de 

dar aos participantes do mercado um melhor ambiente de disclosure. Quando 

suportado por um mercado ativo onde os traders competem para realizar ganhos 

com as novas informações, um sistema de disclosure que funcione bem aumenta o 

conteúdo informacional dos preços de mercado, frequentemente referido como 

eficiência informacional do mercado. Adicionalmente, sanções efetivas para 

declarações falsas aumentam a veracidade dos disclosures, significando que os 

investidores podem confiar neles mais seguramente.92  

 

                                                        
90 Tradução livre de: “Les cas le plus est celui où les prix d’équilibre […] rendent objective toute l’information. 

Dans ce cas, étant donné les prix d’équilibre, […] et (sous les conditions bien connues) un équilibre définit un 

optimum par rapport à la structure d’information […]. Dans ce cas, on peut vraiment parler de l’efficacité du 

système des prix considéré comme système d’information.” (RADNER, Roy. Équilibre des marchés a terme et au 

comptant en cas d’incertitude. Cahiers du Séminaire d’Économétrie, n. 9, p. 35-52, 1966, p. 51. Disponível 

em: <http://www.jstor.org/stable/20075410>. Acesso em: 01 jan. 2018. Ênfase no original). 
91 A expressão “free and active market” pode-se traduzir como um mercado livre (de práticas ilícitas) e ativo. 
92 Tradução livre de: “The most immediate goal of the securities law provisions […] is to provide market 

participants with a better disclosure environment. When supported by an active market where traders compete 

to realize gains from new information, a well-functioning disclosure system increases the “informativeness” of 

market prices, often referred to as the market’s “informational efficiency.” Furthermore, effective sanctions for 

misleading statements increase the veracity of disclosures, meaning investors can rely on them more safely.” 

(KRAAKMAN, R. et al. (Orgs.). The Anatomy of Corporate Law A Comparative and Functional Approach. 

3 ed. Oxford, 2017. [Kindle], seção 9.1.1, p. 244).  
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No mesmo sentido, resume Paul Davies: “a formação efetiva de preço opera para 

proteger investidores e promover a alocação eficiente de capital na economia, bem assim 

entre projetos econômicos concorrentes”.93 

Fugiria ao escopo do presente trabalho discutir se o regime de divulgação de 

informações de companhias abertas deveria ser compulsório ou não. Podemos partir da 

premissa de que sim, com base na opinião de relevante parte da doutrina abaixo citada. 

Joel Seligman, por exemplo, examina os argumentos que historicamente têm sido 

utilizados justificando o regime compulsório de divulgação de informações:  

 
Primeiro, na falta de um sistema de disclosure corporativo compulsório, alguns 

emissores omitirão ou falsearão informações relevantes para decisões de 

investimento. Segundo, […] custos de underwriting e remuneração de executivos e 

benefícios serão excessivos. Terceiro, […] haverá menor “confiança pública” nos 

mercados. Quarto, […] nem as leis estaduais nem as entidades privadas, como a 

Bolsa de Nova York, poderão assegurar o nível ótimo de disclosure corporativo. 

Quinto, […] as ações civis e penais não assegurarão níveis ótimos de disclosure 

corporativo.94 

 

Easterbrook e Fischel observam que as regras de divulgação compulsória de 

informações sobrevivem a outras editadas à mesma época (1933), e que talvez “durem porque 

elas não são predominantemente legislação de interesse de grupo”, e que se deveria procurar 

pelas justificativas de “interesse público” dessas leis.95 

John Coffee Jr. conclui: “o argumento mais forte seria o baseado em eficiência. Dados 

empíricos fortemente sugerem que a adoção de um sistema de disclosure obrigatório reduz a 

dispersão de preços e assim melhora a eficiência alocativa do nosso mercado de capitais.”96 

                                                        
93 Tradução livre, com adaptações, de: “Effective price formation operates so as both to protect investors and, 

more generally, to promote the efficient allocation of financial resources in the economy as between competing 

projects.” (DAVIES, Paul. Davies Review of Issuer Liability: Liability for Misstatements to the Market. Davies 

Review of Issuer Liability: A Discussion Paper, mar. 2007. Disponível em: <https://www.treasurers.org/ 

ACTmedia/daviesdiscussion260307.pdf>. Acesso em 13 nov. 2017).  
94 Tradução livre de: “First, in the absence of a compulsory corporate disclosure system some issuers will 

conceal or misrepresent information material to investment decisions. Second, in the absence of a compulsory 

corporate disclosure system, underwriting costs and insiders’ salaries and perquisites will be excessive. Third, 

in the absence of a mandatory corporate disclosure system, there will be less “public confidence” in the markets. 

Fourth, in the absence of the laws creating a mandatory corporate disclosure system, neither state laws nor 

private associations such as the New York Stock Exchange can ensure the optimal level of corporate disclosure. 

Fifth, in the absence of a mandatory corporate disclosure system, civil or criminal actions will not ensure 

optimal levels of corporate disclosure.” (SELIGMAN, Joel. The Historical Need for a Mandatory Corporate 

Disclosure System. Journal of Corporation Law, v. 9, n. 1, 1983-1984. Disponível em: <http://heinonline.org/ 

HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jcorl9&div=8&id=&page=>. Acesso em 19 jun. 2017). 
95 Tradução livre de: “Perhaps the laws endured because they are not predominantly interest-group legislation. 

We think it appropriate, therefore, to search for the ‘public interest’ justifications of the securities laws.” 

(EASTERBROOK, Frank H.; FISCHEL, Daniel R. The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge-

MA: Harvard University, 1991, p. 279).  
96  Tradução livre de: “Nonetheless, the strongest arguments for a mandatory disclosure system may be 
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Entre as justificativas para a adoção do regime de divulgação compulsória de 

informações, Reinier Kraakman et al. destacam três razões:  

 
Primeiro, há os familiares problemas de conflito dentro das companhias. Os insiders 

da companhia geralmente preferem suprimir más notícias: os administradores 

podem fazê-lo para obter uma remuneração maior ou para manter os seus postos de 

trabalho; os acionistas podem ganhar com o silêncio ao vender as suas ações a um 

preço mais alto, ou por suas companhias captarem capital adicional mais barato. O 

disclosure tendencioso aumenta o custo de capital em geral e distorce sua alocação 

quando as condições de mercado no mundo real impedem as companhias de 

sinalizar o seu valor real. Uma segunda justificativa para o disclosure compulsório é 

que, mesmo aparte os problemas de conflito, os benefícios privados do disclosure 

para os emissores podem ser menores do que os seus benefícios sociais para os 

participantes do mercado. A divulgação de informações sensíveis pode prejudicar 

uma dada companhia no mercado, enquanto as mesmas divulgações de informações 

por todas as empresas podem gerar um benefício líquido para acionistas que 

detenham um portfólio diversificado. Finalmente, uma terceira justificativa para o 

disclosure compulsório é o valor da padronização do conteúdo, formato e qualidade. 

No fundo, isso resolve um problema de coordenação entre as empresas. A 

padronização por meio do disclosure compulsório melhora a comparabilidade, e 

assim aumenta o valor da informação para os seus usuários. Embora as empresas 

tenham superado esse problema de ação coletiva no passado — por exemplo, por 

meio de regras contábeis e das bolsas de valores — o disclosure compulsório pode 

acelerar o processo de padronização.97 

 

André Grüspun Pitta considera que “o regime de disclosure se presta a múltiplas 

funções distintas que, conjuntamente, constituem os efetivos elementos justificadores desse 

regime enquanto pilar regulatório do mercado de valores mobiliários”.98 

Pitta lembra que “parte das funções exercidas pelo regime de disclosure é menos 

dependente do efetivo conteúdo das obrigações informacionais, estando associada em maior 

                                                                                                                                                                             
efficiency-based. Empirical data strongly suggests that the adoption of a mandatory disclosure system reduced 

price dispersion and thereby enhanced the allocative efficiency of our capital markets.” (COFFEE JUNIOR, 

John C. Market Failure and the Economic Case for a Mandatory Disclosure System. Virginia Law Review, v. 

70, n. 4, p. 717-753, maio, 1984, p. 751-752. [Fifty Years of Federal Securities Regulation: Symposium on 

Contemporary Problems in Securities Regulation]. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1073083>. 

Acesso em: 1º jan. 2017). 
97 Tradução livre de: “First, there are the familiar agency problems within corporations. Corporate insiders 

often prefer to suppress bad news: managers may do so to obtain higher compensation or to retain their jobs; 

shareholders may gain from silence by selling their shares at a higher price, or by having their companies raise 

additional capital more cheaply. Biased disclosure raises the cost of capital across the board and distorts its 

allocation when real-world market conditions prevent companies from signaling their true value. A second 

justification for mandatory disclosure is that, even apart from internal agency problems, the private benefits of 

disclosure to issuers may be less than its social benefits to market participants. Sensitive disclosures might 

damage any given firm in the market, while having the same disclosures delivered by all firms might generate a 

net benefit for shareholders holding a diversified portfolio. Finally, a third justification for mandatory 

disclosure is the value of standardization of substance, format, and quality. At bottom, this solves a coordination 

problem among firms. Standardization through mandatory disclosure improves comparability, and thus 

increases the value of information to its users. Although firms have surmounted this collective action problem in 

the past—for example, through accounting and stock exchange rules—mandatory disclosure may accelerate the 

standardization process.” (KRAAKMAN, R. et al. (Orgs.). Op. cit., p. 246). 
98 PITTA, André G. O regime de informações das companhias abertas. São Paulo: Quartier Latin, 2013. 

[Coleção IDSA de Direito Societário e Mercado de Capitais, v. 5], p. 108-109. 
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medida à sua extensão,” como é o caso, entre outras, “das funções relativas à confiança dos 

investidores, […] e à viabilização do sistema de responsabilização de emissores, 

administradores, controladores, ofertantes e intermediários”.99 

 

4.2 Regime de informação das companhias abertas no Brasil: deveres e 

responsabilidades da companhia e dos seus órgãos sociais 

 

De acordo com Roberto Teixeira da Costa, primeiro presidente da CVM, a 

manifestação do Conselho Monetário Nacional no Voto CMN n. 426/1978, aprovada em 21 

de dezembro de 1978, intitulada “Regulação do Mercado de Valores Mobiliários: 

Fundamentos e Princípios”,100 

 
compreende os elementos dos quais serão geradas as políticas da CVM e, com base 

nelas, os atos normativos específicos. Os “fundamentos” são as ideias centrais que 

justificam a regulação. Os “princípios” são os conceitos básicos que orientarão as 

políticas de regulação.101 

 

Tendo como pressuposto a economia de mercado, torna-se necessário “um mercado de 

valores mobiliários eficiente, que, para tanto, precisa ser livre, competitivo e informado, e 

[…] um mercado confiável como resultado de uma adequada proteção e harmonização dos 

interesses de todos os que nele transacionam”.102 (grifamos) 

Com essas diretrizes que orientam a atuação da CVM, passamos a examinar a seguir o 

regime de informações ao qual estão sujeitas as companhias abertas. 

 

4.2.1 Regime legal de informações das companhias abertas 

 

O regime de informações das companhias abertas é orientado sobretudo por dois 

diplomas legais: a Lei n. 6.385/1976 (que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e 

cria a Comissão de Valores Mobiliários) e a Lei n. 6.404/1976 (que dispõe sobre as 

sociedades por ações — “Lei Societária” ou “LSA”). 

                                                        
99 PITTA, André G. Op. cit., p. 109. 
100 A competência do CMN para fixar a orientação geral a ser observada pela CVM no exercício de suas 

atribuições advém da norma do art. 3º, inciso IV, da Lei n. 6.385/1976. 
101 Cf. voto CMN n. 426/1978 (“Regulação do Mercado de Valores Mobiliários: Fundamentos e Princípios”). 

Disponível em: <http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/ 

galerias/arquivos-historias-interativas/RegulacaoDoMercadoDeValoresMobiliarios.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2017. 
102 Ibidem. 
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Para implementar as disposições legais no âmbito do mercado de capitais, foi criada a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entidade autárquica vinculada ao Ministério da 

Fazenda, com competência para regulamentar, a partir das diretrizes emanadas pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), particularmente: 

 

i. as matérias previstas na Lei Societária; 

ii. os registros instituídos pela Lei n. 6.385/1976; bem como 

iii. fiscalizar, no que concerne ao mercado de valores mobiliários, 

a. as atividades e os serviços prestados no mercado de capitais; 

b. a veiculação de informações; e 

c. as companhias abertas. 

 

Dentre os registros instituídos pela Lei n. 6.385/1976, cumpre destacar o registro de 

companhia emissora (art. 19, § 5°, II, a), o registro de distribuição pública (art. 19, §§ 1º a 4º) 

e o registro para negociação em bolsa e no mercado de balcão (art. 21). 

No que tange à fiscalização das atividades e serviços prestados, relevante mencionar a 

competência para instituir e administrar o registro de auditores independentes (art. 26), para 

fixar normas sobre o exercício das atividades de consultor e analista de valores mobiliários 

(art. 27), sem prejuízo dos registros próprios dessas atividades profissionais. O registro 

implica a regulamentação, supervisão e fiscalização pela CVM das atividades desenvolvidas 

no mercado de valores mobiliários das pessoas sujeitas a registro. 

 

4.2.2 Regime regulatório de informações das companhias abertas 

 

A Lei n. 6.385/1976 atribui à CVM a competência para expedir normas aplicáveis às 

companhias abertas, entre as quais cumpre destacar normas sobre: (i) a natureza e 

periodicidade das informações que as companhias abertas são obrigadas a divulgar; (ii) o 

conteúdo das demonstrações contábeis e os padrões contábeis; (iii) a divulgação de 

assembleias e das suas deliberações, bem como as informações que devem ser prestadas por 

membros dos órgãos da companhia e por acionistas, entre outras informações. 

A CVM tem também competência para expedir normas às companhias abertas no que 

se refere à realização de reuniões com acionistas e agentes do mercado de valores mobiliários 

para a divulgação de informações quanto a aspectos econômico-financeiros, projeções de 

resultados e respostas aos esclarecimentos solicitados (Lei n. 6.385/1976, art. 22, § 1º, VII). 
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Como observa André Pitta,103 a Lei n. 6.385/1976 atribui à CVM ampla competência 

para definir a estrutura e o conteúdo do regime de disclosure, dentro dos parâmetros 

estabelecidos na lei. 

No âmbito da regulação da CVM, ocupa lugar especial a ICVM 480, como bem 

resumiu a CVM, no voto do Diretor-Relator Pablo Renteria, por ocasião do julgamento do 

PAS CVM n. RJ2012/13605:104 

 
42. A Instrução n. 480, de 2009, desempenha, nesse arcabouço regulatório, a função 

de espinha dorsal, pois é nela que se encontram dispostas as regras fundamentais de 

obtenção, manutenção e cancelamento do registro junto à CVM dos emissores de 

valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados. Nessa 

esteira, referida Instrução define os alicerces do regime informacional a que se 

submetem as companhias abertas bem como estabelece regras básicas a serem 

observadas na divulgação de informações. 

43. Por sua importância, permito-me reproduzi-las abaixo: 

• Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, 

consistentes e que não induzam o investidor a erro. 

• Art. 15. Todas as informações divulgadas pelo emissor devem ser escritas 

em linguagem simples, clara, objetiva e concisa. 

• Art. 16. O emissor deve divulgar informações de forma abrangente, 

equitativa e simultânea para todo o mercado. 

• Art. 17. As informações fornecidas pelo emissor devem ser úteis à 

avaliação dos valores mobiliários por ele emitidos. 

• Art. 18. Sempre que a informação divulgada pelo emissor for válida por um 

prazo determinável, tal prazo deve ser indicado. 

• Art. 19. Informações factuais devem ser diferenciadas de interpretações, 

opiniões, projeções e estimativas. 

44. Tais regras, repito, devem ser observadas pelas companhias abertas na prestação 

de qualquer informação e, notadamente, na divulgação de aviso de fato ou ato 

relevante, de que tratam o artigo 157, § 4º, da Lei n. 6.404/197614 e os artigos 2º a 

6º da Instrução CVM n. 358, de 2002. 

 

Examinamos a seguir o regime informacional de três fontes de informação de 

companhia aberta importantes para a decisão de investimentos e para eventual 

responsabilização por divulgação de informação inexata: ato ou fato relevante; demonstrações 

financeiras; e registro de emissor/registro de distribuição pública. 

 

4.2.2.1 Ato ou fato relevante 

 

Na seção que trata de deveres e responsabilidades (artigos 153 e seguintes da Lei n. 

6.404/1976), destaca-se, entre as obrigações da companhia aberta, a que trata de atos ou fatos 

                                                        
103 PITTA, André G. Op. cit., p. 196-197. 
104  Cf. Voto do Diretor da CVM, Pablo Renteria, em 23 ago. 2016. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2016/20160823_PAS_RJ2012136

05.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2017. 
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relevantes nas suas atividades. No art. 157 (dever de informar), a lei determina que o 

administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assembleia geral ordinária, a pedido 

de acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social, quaisquer atos 

ou fatos relevantes nas atividades da companhia (§ 1º, “e”); e que os administradores de 

companhias abertas são obrigados a comunicar imediatamente ao mercado qualquer 

deliberação ou fato relevante ocorrido nos seus negócios que possa influir, de modo 

ponderável, na decisão dos investidores de vender ou comprar valores mobiliários emitidos 

pela companhia (§ 4º).  

Pode-se observar no art. 157 que o dever de informar previsto na Lei Societária 

abrange informações que dizem respeito aos administradores (e.g., posição acionária, 

benefícios, contrato de trabalho) e à companhia. Com relação a fatos afeitos à atividade da 

companhia, a divulgação não se dá apenas em assembleia de acionistas, mas devem ser 

informados ao mercado. 

Verifica-se, portanto, que o dever de informar não está adstrito ao interesse dos 

acionistas da companhia, mas visa também ao interesse de investidores de uma forma geral, 

ou seja, o interesse do mercado de valores mobiliários como um todo. 

A obrigação de divulgar atos e fatos relevantes, como bem notou André Pitta, 

 
possui natureza principiológica, tendo imensa serventia no preenchimento das 

lacunas eventualmente existentes diante da impossibilidade de o regulador prever, 

exaustiva e taxativamente, todas as informações que possam ser de interesse do 

mercado de valores mobiliários.105 

 

A norma em apreço é regulamentada pela Instrução CVM n. 358/2002 (“ICVM 358”), 

que tem por ementa: 

 
INSTRUÇÃO CVM N. 358, DE 3 DE JANEIRO DE 2002 

Dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante relativo 

às companhias abertas, disciplina a divulgação de informações na negociação de 

valores mobiliários e na aquisição de lote significativo de ações de emissão de 

companhia aberta, estabelecendo vedações e condições para a negociação de ações 

de companhia aberta na pendência de fato relevante não divulgado ao mercado […] 

e dá outras providências. 

 

Por sua relevância para o nosso trabalho, merecem ser destacadas as seguintes 

matérias regulamentadas pela ICVM 358. A instrução tem por escopo regular (i) a divulgação 

e uso de informações sobre ato ou fato relevante, (ii) a divulgação de informações na 

                                                        
105 PITTA, André G. Op. cit., p. 203. 
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negociação de valores mobiliários por insiders, e (iii) a negociação de ações na pendência de 

fato relevante não divulgado ao mercado. 

A ICVM 358 define ato ou fato relevante em seu art. 2º, que tem a seguinte redação: 

 
Art. 2º Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de 

acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de 

administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato […] 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. 

 

Destaque-se que o ato ou fato pode decorrer também de evento externo à companhia 

que tenha impacto relevante em suas atividades. 

O art. 3º atribui deveres e responsabilidades pela divulgação de ato ou fato relevante: 

ao diretor de relações com investidores (DRI) incumbe o dever de enviar à CVM e de 

informar ao mercado qualquer ato ou fato relevante, bem como zelar por sua ampla, imediata 

e simultânea disseminação; aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de 

administração e de quaisquer órgãos criados por disposição estatutária, impõe-se o dever de 

comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao DRI, para que este 

possa então promover a sua divulgação. 

Como foi mencionado acima, a Lei Societária prevê que os administradores da 

companhia poderão deixar de divulgar informação se entenderem que sua revelação poderá 

colocar em risco interesse legítimo da companhia (LSA, art. 157, § 5º). Em se tratando de ato 

ou fato relevante, cuja divulgação é disciplinada pela CVM, a ICVM 358 prevê que os atos ou 

fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas 

controladores ou os administradores entenderem que sua revelação poderá colocar em risco 

interesse legítimo da companhia (art. 6º, caput). 

Todavia, havendo vazamento da informação, ainda que a fonte não tenha sido a 

companhia, ou oscilação atípica envolvendo os valores mobiliários de sua emissão, a 

informação deve ser prontamente divulgada ao mercado pelo DRI, ou pelos controladores ou 

administradores que tiverem acesso à informação, no caso de omissão do DRI (art. 6º, 

parágrafo único).106 

                                                        
106  COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Comunicado ao Mercado n. 02/2016. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2016/20160602-1.html>. Acesso em: 29 ago. 2017. 
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A esse respeito, a CVM tem entendido que 

 
uma informação escapa ao controle, quando ela é divulgada pela imprensa ou 

quando ela é objeto de boatos ou rumores de mercado. Nesses [casos], a companhia 

deverá dar uma declaração franca e clara sobre o assunto, seja para negar ou 

confirmar a notícia. Caso os boatos ou rumores sejam indicadores de vazamento de 

informação relativa a ato ou fato relevante, a única forma de corrigir a situação é 

através de seu rápido esclarecimento.107 

 

Bem assim, a pedido dos administradores, de qualquer acionista ou por iniciativa 

própria, a CVM poderá decidir sobre a prestação de informação que tenha deixado de ser 

divulgada (art. 7º). 

Observa-se, assim, que, excepcionalmente, o interesse individual do 

acionista/investidor pode ser submetido ao interesse da companhia, o qual, por seu turno, 

pode ser submetido ao interesse público sempre que este possa ser afetado. 

Outrossim, existem situações críticas em que o mercado deveria ser informado, porém, 

se for informado, os efeitos negativos podem ser contrários ao interesse dos próprios 

acionistas. Imagine-se, por exemplo, uma companhia que se prepare para entrar com um 

pedido de recuperação judicial. 

 

4.2.2.2 Demonstrações financeiras 

 

A fonte primária de informação para a tomada de decisão de investimento ou de 

financiamento são as demonstrações financeiras de uma entidade. A partir delas se tem um 

retrato da situação patrimonial e dos resultados econômicos produzidos e que podem ser 

produzidos no futuro. Quando comparadas a demonstrações de períodos anteriores ou com as 

de outras entidades semelhantes, pode-se ter uma melhor apreciação da entidade, sua 

evolução e perspectivas futuras. 

Até o advento da Lei n. 11.638/2007, as normas contábeis aplicáveis às sociedades por 

ações eram disciplinadas pela Lei Societária, não havendo uma separação entre a 

contabilidade societária e a contabilidade tributária, o que de certa forma limitava o conteúdo 

informativo das demonstrações contábeis para fins societários e de investimento. Com a Lei n. 

11.638/2007, como comenta Nelson Eizirik, as companhias puderam seguir “um conjunto 

                                                        
107 Cf. voto da Diretora da CVM, Luciana Dias, no PAS CVM n. RJ2013/10909, em 18 mar. 2015, fazendo 

remissão ao voto do Diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, no PAS n. RJ2006/5928, julgado em 17 abr. 2007. 

Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2015/20150318_ 

PAS_RJ201310909.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2018. 
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normativo contábil homogêneo e fundamentado em princípios econômicos e não 

tributários”.108 Além disso, com a Lei n. 11.941/2009, que alterou, entre outros, o art. 177 da 

Lei n. 6.404/1976, as demonstrações financeiras das companhias abertas passaram a ser 

disciplinadas pela CVM (art. 177, § 3°). 

Para tanto, a CVM, alterou o § 1º do art. 1º da ICVM 457/2007, que passou a ter a 

seguinte redação: 

 
§ 1º Para fins de atendimento ao disposto no caput deste artigo, as demonstrações 

financeiras consolidadas das companhias abertas deverão ser elaboradas com base 

em pronunciamentos, plenamente convergentes com as normas internacionais, 

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e referendados pela 

CVM. As demonstrações financeiras consolidadas das companhias abertas serão 

denominadas “Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS”. 

 

A alteração conceitual mais importante introduzida pela adoção das normas e padrões 

internacionais de contabilidade do International Financial Reporting Standards (IFRS) é a que 

determina a prevalência da substância sobre a forma, de modo que os informes contábeis 

sejam fidedignos. 

Por sua importância, cumpre examinar as principais diretrizes para a elaboração e 

divulgação de demonstrações financeiras. 

As demonstrações financeiras dos emissores nacionais devem ser elaboradas de 

acordo com a Lei n. 6.404/1976 e, no caso de companhias abertas, de acordo com as normas 

expedidas pela CVM e auditadas por auditor independente registrado na CVM e 

acompanhadas dos seguintes documentos listados no § 1º e incisos do art. 45 da ICVM 480, 

destacando-se: 

 
I – relatório da administração; 

II – relatório do auditor independente; 

III – parecer do conselho fiscal ou órgão equivalente, se houver, acompanhado de 

eventuais votos dissidentes; 

[…] 

IX – se houver, parecer ou relatório de comitê de auditoria que trate das 

demonstrações financeiras, ainda que tal comitê não seja estatutário. 

 

Além dessas informações, cumpre mencionar as declarações dos diretores 

responsáveis por fazer elaborar as demonstrações financeiras (incisos V e VI), que reviram, 

discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes e 

com as demonstrações financeiras. Adicionalmente, conforme notas explicativas da 

                                                        
108 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015, v. 3, p. 321. 
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Orientação Técnica n. 07 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC (OCPC 07), a 

administração da companhia deve afirmar que todas as informações relevantes próprias das 

demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às 

utilizadas por ela em sua gestão. 

No que se refere aos critérios a serem adotados na elaboração das demonstrações 

financeiras, acima de todos se coloca o conceito de representação fidedigna, que por sua vez 

confere primazia da essência sobre a forma — princípio que que passou a orientar a 

elaboração de demonstrações contábeis a partir da adoção, pelo Brasil, das normas 

internacionais de contabilidade (IFRS) com a promulgação da Lei n. 11.638/2007. 

De acordo com o Pronunciamento Conceitual Básico (R1)109 emitido pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, 110  que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e 

Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, “as características qualitativas fundamentais 

são relevância e representação fidedigna”. Esclarece o Pronunciamento: 

 

• “Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas 

decisões que possam ser tomadas pelos usuários.” 

• Um aspecto da relevância é a materialidade. “A informação é material se a sua 

omissão ou sua divulgação distorcida (misstating) puder influenciar decisões que os 

usuários tomam com base na informação contábil-financeira acerca de entidade 

específica que reporta a informação”. 

• “Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três 

atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro.” 

• “O retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária 

para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as 

descrições e explicações necessárias.” 

 

                                                        
109 COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Pronunciamento Conceitual Básico (R1). Disponível 

em: <http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80>. Acesso em 

31 ago. 2017. 
110 Criado pela Resolução CFC nº 1.055/05, o CPC tem como objetivo “o estudo, o preparo e a emissão de 

Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, 

para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização 

do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões 

internacionais”. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Conheça o CPC. Disponível em: 

<http://www.cpc.org.br/CPC/CPC/Conheca-CPC>. Acesso em: 01 ago. 2018). 
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A OCPC 07, por seu turno, esclarece também que está sempre presente a necessidade 

de ênfase às informações relativas a todos os temas que possam representar riscos para a 

entidade. 

No que se refere a fontes de incerteza, o Pronunciamento Contábil CPC 26, nos itens 

125 a 133, dispõe, em breve síntese, que “a entidade deve divulgar, em notas explicativas, 

informação acerca dos pressupostos relativos ao futuro e outras fontes principais de incerteza 

nas estimativas ao término do período de reporte que possuam risco significativo de provocar 

ajuste material nos valores contábeis ao longo do próximo exercício social […]” (item 

125).111  As divulgações acima mencionadas não são requeridas em relação aos ativos e 

passivos avaliados pelo valor justo de mercado (item 128), cujos pressupostos já são 

explicitados em nota explicativa própria. 

As demonstrações financeiras deixam de atender as suas finalidades se estiver 

presente omissão material ou informação distorcida material. A esse respeito, este é o 

entendimento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis: 

 
As omissões ou divulgações distorcidas são materiais se puderem, individual ou 

coletivamente, influenciar as decisões econômicas que os usuários das 

demonstrações contábeis tomam com base nessas demonstrações. A materialidade 

depende do tamanho e da natureza da omissão ou da divulgação distorcida, julgada à 

luz das circunstâncias que a rodeiam. […] Avaliar se a omissão ou a divulgação 

distorcida pode influenciar a decisão econômica do usuário das demonstrações 

contábeis, e nesse caso, se são materiais, requer que sejam levadas em consideração 

as características desses usuários. A Estrutura Conceitual para Elaboração e 

Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, contida no Pronunciamento 

Conceitual Básico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, assim se manifesta no 

item QC 32: “Relatórios contábil-financeiros são elaborados para usuários que têm 

conhecimento razoável de negócios e de atividades econômicas e que revisem e 

analisem a informação diligentemente”. Dessa forma, a avaliação deve levar em 

conta como se espera que os usuários, com seus respectivos atributos, sejam 

influenciados na tomada de decisão econômica.112  

 

4.2.2.2.1 Comentários dos administradores sobre as demonstrações financeiras 

 

De acordo com Pitta, “no Brasil, até a edição da ICVM 480, a obrigatoriedade de as 

companhias abertas divulgarem documento contendo os comentários da administração sobre 

                                                        
111 COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1). Disponível 

em: <http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=57>. Acesso em: 

14 jan. 2018. 
112 Ibidem. 



65 

 

as demonstrações financeiras existia apenas nos prospectos das ofertas públicas de 

distribuição de valores mobiliários,” citando o item 5.1 do Anexo III da ICVM 400.113 

“Apenas com a edição da ICVM 480,” prossegue Pitta,  

 
instituiu-se no Brasil um regime expresso acerca do tema, determinando o escopo e 

a amplitude dos comentários a serem feitos pela administração, anualmente, acerca 

dos aspectos econômico-financeiros evidenciados nas demonstrações financeiras das 

companhias, em semelhança ao exigido pela regulação norte-americana no 

MD&A.114  

 

4.2.2.3 Informações prospectivas 

 

Se as demonstrações financeiras informam a situação patrimonial atual e indicam a 

capacidade de geração de lucros dos ativos atuais (earning power), por outro lado, falam 

pouco sobre suas perspectivas futuras, que é onde se concentra parte relevante do valor atual 

da companhia e, também, de potenciais litígios. 

Com efeito, empresas em fase de crescimento concentram mais de 50% do seu valor 

nos resultados gerados, digamos, a partir do décimo ano. Por exemplo, no caso de uma 

companhia com uma taxa de crescimento anual de 5%, e com um custo de capital de 10% a.a., 

apenas 20% do valor atual da companhia é atribuído ao resultado dos primeiros cinco anos, 

que já é um prazo suficientemente longo. 

Portanto, informações prospectivas são fundamentais, especialmente quando 

fornecidas pela própria companhia. Por essa razão, passou-se a exigir a divulgação de 

informações prospectivas, projeção de resultados e respectivas premissas e parâmetros e 

atualizações periódicas para que o mercado possa fazer as suas próprias projeções e 

avaliações.  

Com isso, abriu-se um novo flanco para reclamação de investidores por conta de 

informações prospectivas alegadamente falsas ou enganosas.  

Por concentrar a maior parte do valor no longo prazo, e considerando as maiores 

incertezas envolvidas, o valor da companhia se torna extremamente sensível a pequenas 

variações nos parâmetros de avaliação. Assim, por exemplo, no exemplo anterior, se a taxa de 

crescimento diminuísse de 5% para 4%, a redução no valor econômico da companhia seria de 

18%. Ou então, se a margem líquida diminuísse de 15% para 12%, o impacto negativo no 

valor seria (proporcionalmente) de 20%. 

                                                        
113 PITTA, André G. Op. cit., p. 302. 
114 Ibidem, p. 302-303. 
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Por isso, a divulgação de projeções tem natureza relevante, sendo que a modificação 

de projeções consta no elenco exemplificativo de informações potencialmente relevantes, da 

ICVM 358, sendo recomendado por isso que conste da Política de Divulgação de Informações. 

No Brasil, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa, como dispõe a ICVM 

480. Porém, quando divulgadas, devem ser incluídas no Formulário de Referência, sendo 

identificadas como hipotéticas, e devem vir acompanhadas das premissas relevantes, 

parâmetros e metodologia adotados, bem assim as suas alterações, que naturalmente devem 

ser feitas sempre que relevantes e revisadas pelo menos uma vez por ano. 

Ademais, nos informes trimestrais, devem ser incluídos comentários sobre o 

comportamento das projeções, confrontando-as com os resultados efetivamente obtidos, 

indicando as razões para as eventuais diferenças. Quando fornecidas por terceiros, devem ser 

indicadas as fontes. 

Não obstante, difundiu-se nos últimos anos a prática de divulgação de expectativas de 

desempenho futuro (guidance). Segundo enquete realizada, em 2007, pelo Instituto Brasileiro 

de Relações com Investidores (IBRI), cerca de 76% das companhias abertas forneciam algum 

tipo de guidance. As principais informações fornecidas, segundo essa enquete, diziam 

respeito a: volume de vendas, financeiro e investimentos, custos operacionais e margem 

LAJIDA — lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (ou EBITDA, na sigla 

em inglês).115  

Em pesquisa mais recente, Brandão et al. verificaram que: 

 

[…] 81 empresas [de um total de 296 pesquisadas] apresentaram alguma informação 

sobre guidance e que as empresas de maior porte, listadas em segmentos 

diferenciados de governança e que remuneram seus gestores por meio de stock 

options, são mais propensas a divulgar informações prospectivas.116 

 

                                                        
115 INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES. Seminário: Guidance e criação de 

valor. Disponível em: <http://www.ibri.com.br/Upload/Arquivos/enquete/IBRI_Enquete_5_Guidance.pdf>. 

Acesso em: 26 ago. 2018. 
116 BRANDÃO, Isac de Freitas et al. Fatores determinantes do disclosure de guidance das companhias listadas 

na BM&FBOVESPA. Revista Contemporânea de Contabilidade. Florianópolis: UFSC. v. 10, n. 21, , p. 87-

114, set./dez. 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/2175-8069.2013v10n21p87>. Acesso em: 01 set. 

2018.  
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4.2.3 Conceito de infração grave 

 

Ao baixar a Instrução CVM n. 06/1979,117 que dispunha “sobre hipótese de infração 

grave para efeito de aplicação de penalidades dos incisos I a VI do artigo 11 da Lei n. 

6.385/76”, a CVM emitiu a Nota Explicativa CVM n. 12/1979, em que foi delineado o 

conceito de “infração grave” e estabelecida a sua vinculação à responsabilidade por falhas 

informacionais. Da Nota Explicativa n. 12/1979, pela sua pertinência ao objeto desta 

dissertação, destacamos os seguintes parágrafos: 

 
O conceito de infração grave, em qualquer contexto, deve necessariamente partir da 

relevância do interesse protegido, que justifica a punibilidade de forma qualificada 

daqueles que, pelo seu comportamento, atentarem contra esse interesse. 

Na conceituação das infrações graves a CVM considera dever atentar, […], em 

posição de destaque, a garantia de acesso, por parte do público investidor, às 

informações sobre os valores negociados no mercado e sobre as companhias que os 

tenham emitido. 

A relevância do acesso à informação não pode merecer maior ênfase do que aquela 

que lhe deu o Conselho Monetário Nacional, ao aprovar, em reunião de 20 de 

dezembro de 1978, os fundamentos e princípios da política de divulgação de 

informações da CVM. [grifamos] 

Em seu âmbito sustentou-se que a CVM considera como condição indispensável 

para a obtenção de um mercado eficiente, tanto no plano alocacional quanto no 

terreno operacional, a disponibilidade, em tempo hábil, das informações necessárias 

para a tomada da decisão de investir em valores mobiliários, e também das decisões 

de votar e de se fazer representar em assembleias de companhias abertas. 

 

Outrossim, na apuração de infrações, consoante o disposto no § 4º do art. 9º da Lei n. 

6.385/1976, a CVM deverá dar prioridade às infrações de natureza grave, “cuja apenação 

proporcione maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado”. 

Nessa prescrição, destaca-se a infração às normas que regem a divulgação de 

informações por companhias abertas. 

 

                                                        
117 Revogada pela Instrução CVM n. 491/2011, que discriminou hipóteses de infração grave, bem como o 

descumprimento de determinação da CVM feita nos termos do art. 9º, inciso IV, da Lei n. 6.385/1976 e o 

embaraço à fiscalização. 
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4.3 Atividade sancionatória da CVM: alguns exemplos 

 

Ao pesquisar no site da CVM julgamentos envolvendo a divulgação de informação 

falsa ou omissão, verificamos que, em sua quase totalidade, tiveram por objeto a 

inobservância do dever de divulgar fato relevante. Para ilustrar a atuação da CVM, 

identificamos118 os seguintes casos que nos pareceram representativos: 

 

4.3.1 PAS CVM n. RJ2015/10276 (“Petrobras”), de 11 de julho de 2017 

 

Neste caso foi examinada a informação constante no Formulário de Referência da 

Petrobras a respeito da aquisição do direito de voto, pelos preferencialistas, tendo-se 

concluído que “não era possível afirmar que o Formulário de Referência contivesse 

informação falsa, inexata ou incompleta,” sendo “que o entendimento então adotado pela 

Companhia era, no mínimo, razoável, contando com o respaldo de legítimos argumentos 

jurídicos”. Concluiu-se, também, que os diretores não faltaram “com a devida diligência na 

elaboração dessa informação apenas porque a administração, em momento posterior, quando 

já tinham se desligado dela, decidiu adotar entendimento diverso, contrário à incidência do art. 

111, § 1º, da Lei no 6.404, de 1976”. 

 

4.3.2 PAS CVM n. RJ2014/591 (“GPC”), 27 de setembro de 2016 

 

Neste caso tratou-se de apurar a responsabilidade de acionistas e administradores da 

GPC Participações S.A. por votarem/deliberarem a reforma do estatuto social em situação de 

conflito de interesses com a companhia; por não divulgarem a alteração do acordo de 

acionistas arquivado na companhia; e por divulgarem a proposta da administração à 

assembleia geral sem a descrição detalhada do interesse próprio. 

No que concerne ao dever de informação, o DRI foi condenado por não ter informado, 

tempestivamente, aditamento do acordo de acionista, que se mostrou relevante, sendo, de 

acordo com o voto do Diretor-Relator, Roberto Tadeu Fernandes, 

 
desnecessária a ocorrência de prejuízo efetivo, economicamente mensurável, como 

determinante da necessidade de a companhia proceder à divulgação das informações 

requeridas pela Lei das S/A e pelos normativos da CVM. O bem que se tutela ao se 

exigir a publicidade de informações de uma companhia aberta é a prevalência da 

                                                        
118 Pesquisa a respeito de “informação falsa”, no período de 01 jan. 2010 a 04 dez. 2017. 
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igualdade de conhecimento entre todos aqueles que necessitam da informação para 

decidir sobre seus negócios.119 

 

O DRI foi condenado, também, por divulgar a proposta da administração à assembleia 

geral sem a descrição detalhada do interesse próprio e dos demais acionistas, em infração ao 

art. 8º, V, da Instrução CVM n. 481/2009 (que dispõe sobre informações, pedidos públicos de 

procuração, participação e votação a distância em assembleias de acionistas). 

Nessa decisão, fica caracterizada, no âmbito da CVM, a responsabilidade objetiva do 

DRI, por descumprimento dos deveres informacionais, independentemente do resultado 

causado. 

 

4.3.3 PAS CVM n. RJ2012/13605 (“TEKA”) de 23 de agosto de 2016 

 

Trata-se de processo em que foi examinado caso de prática não equitativa no mercado 

de valores mobiliários e de não atualização tempestiva do Formulário de Referência. 

Na espécie, a companhia, com aquiescência do acionista controlador, celebrou 

contrato de subscrição particular de ações com investidor. Entendeu a CVM que foram 

proporcionadas vantagens indevidas a este investidor, ficando configurado “o dolo específico 

da prática não equitativa — constituiu efeito contratual, tendo sido consciente e 

voluntariamente perseguido pelas partes contratantes”. Foram apenados os membros do 

conselho de administração, o acionista controlador, bem como o investidor e o diretor de 

relações com investidores, que tomaram parte ativa na estruturação da operação. O DRI foi 

também condenado por não ter atualizado tempestivamente o Formulário de Referência.120 

No caso, ficou configurado o elemento subjetivo, dolo, do acionista controlador, 

elemento essencial da conduta caracterizada como prática não equitativa no mercado, 

estendendo-se às pessoas que tomaram parte ativa na celebração do contrato particular de 

subscrição. 

Adicionalmente, o DRI foi condenado, também, por descumprimento do dever 

informacional de atualizar tempestivamente o Formulário de Referência. 

 

                                                        
119  Trecho do voto do Diretor da CVM Roberto Tadeu Antunes Fernandes no PAS CVM n. RJ2014/591, 

julgamento em 27 set. 2016. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/ 

sancionador/anexos/2016/20160927_PAS_RJ2014591.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2017. 
120  Cf. voto da diretora da CVM Luciana Dias no PAS CVM n. RJ2012/13605. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2016/20160823_PAS_RJ2012136

05.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2017. 
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4.3.4 PAS CVM n. RJ2013/10909 (“Eneva”, ex-MPX), de 18 de março de 2015 

 

Trata-se de não divulgação de fato relevante, envolvendo uma operação em curso. Por 

se tratar de um caso relevante e por envolver uma situação que costuma ocorrer com alguma 

frequência, qual seja, o vazamento ao mercado de informações sobre negócio em curso, 

convém transcrever alguns trechos da decisão da CVM, sob a relatoria da Diretora Luciana 

Dias.121 

 
23. A companhia, seus administradores e seu controlador devem impedir que 

informações incorretas sejam tidas como verdadeiras, mesmo quando divulgadas por 

terceiros. […] 

26. Caso a operação envolva longos processos de negociação e tratativas, como faz 

crer a defesa, a divulgação deve ser feita gradativamente, de forma a divulgar novos 

fatos relevantes na medida em que a operação ganhe mais concretude […] 

31. Acredito que a conduta evasiva do Acusado foi ainda mais grave na divulgação 

do fato relevante de 19.3.2013, ocasião em que ele já havia começado a negociar os 

contornos específicos da operação […] No entanto, o Acusado comunicou à 

Companhia apenas que estava “em tratativas com potencial interessado em 

determinado número de ações de [minha] [sua] titularidade”. 

 

Dessa decisão, destaca-se a obrigação, imposta pelo dever legal de informar, de 

impedir que informações incorretas disseminadas por terceiros venham a adquirir foros de 

verdade. 

Importante observar que, neste caso, o DRI não foi apenado, mas sim o acionista 

controlador da companhia, que ao final foi responsabilizado por ter prestado informações 

incompletas e evasivas ao DRI da companhia sobre a operação em questão. 

 

4.3.5 PAS CVM n. RJ2012/14871 (“LAEP”), de 26 de novembro de 2013 

 

Este caso trata também de informações sobre operações em curso e o dever de 

informar fato relevante. A Diretora da CVM, Ana Novaes, em seu voto, fez algumas 

considerações que também vale a pena registrar.122 

 
13. Afasto também o argumento de que não foi publicado fato relevante porque não 

havia certeza quanto à concretização da operação. É dispensável a concretização do 

negócio para que ele seja considerado relevante e merecedor de divulgação, 

                                                        
121 Cf. voto da Diretora da CVM Luciana Dias no PAS CVM n. RJ2013/10909, julgamento em 18 mar. 2015. 

Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2015/ 

20150318_PAS_RJ201310909.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2017. 
122 Cf. voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes no PAS CVM n. RJ2012/14871, julgamento em 

26 nov. 2013. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/ 

2013/20131126_PAS_RJ201214871.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2018. 
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especialmente quando, como neste caso, se perde o controle sobre os fatos. Nesse 

sentido, reproduzo o voto do Diretor Pedro Marcilio nos autos do PAS CVM n. 

RJ2006/5928, julgado em 17.04.2007: “não se exige que a informação seja 

definitiva ou esteja formalizada para que se considere um fato relevante e, portanto, 

sujeito ao dever de divulgação. Basta que a informação não seja meramente 

especulativa, mera intenção, não baseada em fatos concretos. Informações sobre 

atos bilaterais (contratos, reestruturações societárias etc.) podem ser divulgáveis, 

independentemente de consenso entre as partes, desde que uma delas já tenha 

tomado a decisão de realizar o negócio, fazer uma oferta de compra, ou tenha a 

intenção de prosseguir uma negociação ou concluir uma negociação em andamento. 

Nesses casos, divulga-se a intenção, mas não a conclusão do negócio.” 

14. As tratativas e a expectativa da realização do negócio já são capazes de 

influenciar na decisão do investidor, que pode apostar, ou não, na sua concretização. 

Estes fatos podem influenciar na cotação e no volume de negociação dos valores 

mobiliários negociados. Nesses casos, deve ser feita a correta divulgação de 

informações que por ventura tenham sido divulgadas de forma incorreta, incompleta, 

ou somente a determinados participantes do mercado. 

 

No caso, foram condenados o representante legal da companhia, equiparado ao DRI, e 

os conselheiros da companhia, por descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 6º 

da Instrução CVM n. 358/2002. 

Nessa decisão, destaca-se o trecho do voto do Diretor Pedro Marcílio, segundo o qual 

“não se exige que a informação seja definitiva ou esteja formalizada para que considere um 

fato relevante”. Como veremos abaixo, para considerar relevante para um investidor médio, a 

administração deve considerar a magnitude e a probabilidade de concretização. Dessa forma, 

dependendo da magnitude, mesmo um evento pouco provável pode ser considerado relevante 

e a omissão em divulgá-lo pode configurar um descumprimento das normas legais e 

regulamentares. 

 

4.3.6 Conclusão parcial 

 

Embora se dê relevo à “prevalência da igualdade de conhecimento entre todos aqueles 

que necessitam da informação para decidir sobre seus negócios”, e embora seja incontroverso 

que “a companhia, seus administradores e seu controlador devem impedir que informações 

incorretas sejam tidas como verdadeiras, mesmo quando divulgadas por terceiros. […]”, e que 

“não se exige que a informação seja definitiva ou esteja formalizada para que considere um 

fato relevante”, nota-se que a preocupação da autoridade reguladora se restringe à atuação 

repressiva e dissuasória.  

Em nenhuma das decisões analisadas a CVM se preocupou com as perdas causadas ao 

mercado, tampouco os investidores agiram para obter o ressarcimento de danos. 
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A esse respeito, lembramos do que afirmou Alain Pietrancosta sobre a precedência do 

interesse geral sobre o interesse particular,  

 
uma hierarquia de prioridades revelada pela epígrafe das leis que regem a matéria, 

onde se estabelece o objetivo de proteger a “Poupança”, os “Investimentos” ou os 

“Mercados Financeiros”, mais que os poupadores, os investidores e os atores do 

mercado.123 

 

  

                                                        
123 PIETRANCOSTA, Alain. Délits boursiers: la réparation du préjudice subi par l’investisseur. RTDF, n. 3, p. 

1-7, 2007, p. 1. Tradução livre de: “[…] une hiérarchie des priorités que révèle l’intitulé des lois-phares de la 

matière, où s’affiche l’ambition de protéger l’« Épargne », les « Investissements » ou les « Marchés financiers », 

davantage que les épargnants, les investisseurs et les acteurs des marchés.”  
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5 DA RESPONSABILIDADE PENAL POR DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

FALSA OU ENGANOSA 

 

Antes de entrarmos no tema da responsabilidade civil propriamente dita, e já tendo 

examinado o regime informacional estabelecido pela CVM, entendemos que faltaria examinar 

a responsabilidade por divulgação de informação falsa no ordenamento penal societário 

brasileiro, na medida em que a conduta é tipificada em lei desde o vetusto Decreto n. 

869/1938. 

 

5.1 Da responsabilidade penal no ordenamento brasileiro 

 

O interesse à informação societária e sua tutela penal no Brasil é tratado por Cesare 

Pedrazzi e Paulo José da Costa Jr., combinando a experiência italiana e brasileira.124 

Segundo esses autores, “entre os aspectos multíplices da realidade societária, a 

atenção do legislador penal se volta, de modo prioritário, ao da informação”, sendo que os 

“destinatários de tais informações são, antes de mais nada, os sócios, quer como componentes 

da assembleia geral, quer como portadores de interesses individuais”.125 Mas, a informação 

circula também fora da sociedade, afetando todos aqueles que tenham relações com ela, 

inclusive os que venham a, no futuro, com ela se relacionar. Em síntese, afirmam os autores: 

“a autonomia patrimonial da sociedade tem como freio indispensável a publicidade, à qual a 

lei submete a estrutura do patrimônio social e suas oscilações no tempo”.126 

Sob a óptica penal, contudo, o que desencadeia a repressão não é o dano patrimonial 

sofrido por um indivíduo isolado, nem a sua reparação, mas a situação de perigo que ameaça 

a esfera patrimonial de numerosas pessoas. Trata-se de tutela ao mesmo tempo coletiva e 

indireta, pois protege a integridade patrimonial dos interessados. Assegura aos terceiros 

informações amplas para que possam fiscalizar e tomar suas decisões. “Finalmente, a tutela se 

estende ao funcionamento correto do mercado dos títulos societários, contra manobras 

capazes de perturbar a formação dos preços.”127 E, aqui, destacamos a informação falsa, que, 

assim como outras manobras, afeta a formação dos preços do mercado e, consequentemente, é 

                                                        
124 PEDRAZZI, Cesare; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Direito penal societário. São Paulo: Perfil, 2005, p. 

29 et seq. 
125 Ibidem, p. 29. 
126 Ibidem, p. 30. 
127 Ibidem, p. 14. 
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fonte de ganhos e perdas indevidas, tão ou mais perniciosas quanto as decorrentes de práticas 

fraudulentas ou abusivas, como insider trading ou manipulação de mercado. 

Como rápida visão histórica, a repressão às falsidades societárias foi prevista 

inicialmente pela legislação de crimes contra a econômica popular. O art. 3º da Lei n. 

1.521/1951, mantendo a redação dada no art. 2º do Decreto-Lei n. 869/1938, dispõe que 

configuram crimes contra a economia popular, entre outros, os previstos nos incisos VII e X, 

abaixo transcritos. 

 
VII - dar indicações ou fazer afirmações falsas em prospectos ou anúncios, para fim 

de substituição [rectius: subscrição], compra ou venda de títulos, ações ou quotas; 

[…] 

X - fraudar de qualquer modo escriturações, lançamentos, registros, relatórios, 

pareceres e outras informações devidas a sócios de sociedades civis ou comerciais, 

em que o capital seja fracionado em ações ou quotas de valor nominativo igual ou 

inferior a um mil cruzeiros com o fim de sonegar lucros, dividendos, percentagens, 

rateios ou bonificações, ou de desfalcar ou de desviar fundos de reserva ou reservas 

técnicas. 

 

De acordo com Pedrazzi e Costa Jr., em plena harmonia com a finalidade 

característica desse decreto-lei, o dispositivo protegeria apenas as camadas economicamente 

mais modestas da população.  

Para os demais investidores seria aplicável tão somente a norma do Código Penal, que 

dispõe a respeito no art. 177:  

 
Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações 

Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou 

em comunicação ao público ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da 

sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a 

economia popular. 

§ 1º - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia 

popular: 

I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, 

relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembleia, faz 

afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta 

fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo; 

II - o diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação 

das ações ou de outros títulos da sociedade; 

[…] 

 

Da análise do texto legal, concluem os autores que o delito descrito no caput do art. 

177 é próprio dos fundadores, de tal modo que quem não se revestir de tal qualificação só 

poderá responder a título de coautoria.128  

                                                        
128 Nesse mesmo sentido: HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1967, v. 
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A partir da constituição da sociedade, as falsidades regem-se pelo § 1º do art. 177, 

sendo delito próprio dos administradores da sociedade. 

O tipo penal admite a forma omissiva, como lembram Pedrazzi e Costa Jr., pois o 

silêncio pode ser equiparado, no plano jurídico, ao embuste, desde que o indivíduo tenha a 

obrigação de tornar públicos determinados fatos de que tenha conhecimento. Acrescentam os 

autores que, em caso de silêncio, a relevância do fato haverá de ser valorada com especial 

cautela, isto é, deverá tratar-se de fato de importância inequivocamente considerável. Por 

outro lado, a ocultação pode ser parcial, pois o que a lei pretende reprimir são as lacunas 

indevidas constantes de declarações escritas ou verbais. 

Trata-se de delito doloso. Contudo, como prelecionam Pedrazzi e Costa Jr., “requer o 

dolo exame acurado, visto que sua estrutura é particularmente complexa. Indispensável, 

primeiramente, o dolo genérico, no qual distinguimos um momento cognoscitivo [sic] e outro 

volitivo”.129 

Explicam os autores:  

 
O momento cognoscitivo consiste na consciência da irrealidade dos fatos afirmados, 

ou, então, no caso de ocultação, no pleno conhecimento dos fatos omitidos. Tal 

aspecto do dolo deixa de apresentar-se quando o sujeito acredita, por erro, na 

veracidade das afirmações falsas, ou mesmo quando ignora certos fatos que 

poderiam interessar aos destinatários da comunicação. 

[…] 

O momento volitivo do dolo compreende, além da vontade da falsa afirmação ou 

ocultação, também a vontade de empregar uma das três formas de comunicação [v. 

art. 177, caput] que caracterizam o elemento objetivo do crime.130 

 

Entendem os autores, com Nelson Hungria, que “inexistirá por certo também o dolo 

sempre que o erro ou ignorância forem devidos à culpa, embora grosseira, do autor da 

comunicação”.131 Ou seja, não admite a culpa stricto sensu, “já que não se harmoniza culpa 

com fraude”.132 

O tipo admite o dolo eventual, ou seja, a conduta em que o autor assume o risco de sua 

falsidade ou “que silencia circunstância importante, aceitando o risco de sua existência […] 

suficiente ao aparecimento do dolo genérico do presente delito”.133 

                                                                                                                                                                             
7, p. 281; NORONHA, Edgard Magalhães. Crimes contra o patrimônio. São Paulo: Saraiva, 1952, v. 5, 2. 

parte, p. 362, apud PEDRAZZI, Cesare; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Direito penal societário. São Paulo: 

Perfil, 2005, p. 34. 
129 PEDRAZZI, Cesare; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Op. cit., p. 44-45. 
130 Ibidem, p. 45. 
131 Ibidem, p. 45. Referência a HUNGRIA, Nelson. Op. cit., v. 7, p. 287. 
132 PRADO, Luiz R. Comentários ao código penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 638. 
133 PEDRAZZI, Cesare; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Op. cit., p. 45. 
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Finalmente, cumpre destacar que, assim como ocorre em outros ordenamentos, a 

falsidade delituosa, na sua forma ativa ou omissiva, é somente aquela que tenha como 

conteúdo algum dado de relevo. Na norma brasileira, esse conceito está implícito, conforme 

Pedrazzi e Costa Jr., na fórmula “condições econômicas”, expressa no § 1º do art. 177. 

Segundo os autores,  

 
Para que se possa dizer que a falsidade recai sobre condições econômicas da 

sociedade, não basta que venha omitido ou alterado qualquer dado de fato, mesmo 

de certo detalhe. Necessário que se apresente falseado um todo inteiro, em 

proporção sensível. […] que possa exercer influência motivadora sobre ditos 

sujeitos, induzindo-os a decisões que não seriam tomadas se lhes tivesse sido 

fornecido o quadro fiel das condições econômicas da sociedade.134 

 

Tais preceitos, como veremos, estão perfeitamente alinhados às atuais doutrina e 

jurisprudência estrangeiras que tratam da responsabilidade civil por divulgação de informação 

falsa ou enganosa e, com relação ao elemento subjetivo, podem ser aproveitados no estudo do 

nosso tema. 

 

5.1.1 Sobre o advérbio “fraudulentamente” 

 

Pedrazzi e Costa Jr. fazem uma interessante digressão a respeito do advérbio 

“fraudulentamente”. Lembram que o art. 177 teve inspiração na legislação italiana, que por 

sua vez empregava o advérbio scientemente, também empregado no direito francês 

(sciemment) e no direito norte-americano (scienter). Conforme os autores, “o que se exige não 

é outra coisa senão a consciência da falsidade, a má-fé sem a qual não haveria nem mesmo o 

dolo genérico”.135 

Prosseguem os autores: a respeito do significado do vocábulo “fraudulentamente”, 

muito se discutiu na doutrina italiana, a maioria insistindo na necessidade do animus nocendi, 

que se soma à intenção de enganar, concluindo alguns autores que, com esse acréscimo, a 

aplicação da norma penal se tornaria quase impossível. 

Todavia, o entendimento não é pacífico, pois vários autores entendem que não se pode 

compreender o crime sem a intenção de obter um proveito ilícito — afinal, estamos no 

                                                        
134 PEDRAZZI, Cesare; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Op. cit., p. 57-58. 
135 Ibidem, p. 73. 
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capítulo das fraudes patrimoniais (Eurico Basileu Garcia)136  e o nomen iuris do crime é 

fraudes e abusos (Noronha Magalhães).137 

  

5.2 Da criminalização de lege ferenda do delito de divulgação de informações falsas ou 

enganosas no mercado de valores mobiliários 

 

Como vimos acima, as falsidades societárias estão capituladas no Código Penal. No 

entanto, falta um dispositivo específico na Lei n. 6.385/1976 que, como lei especial, tipifique 

o crime específico de divulgação de informações falsas ou enganosas no mercado de valores 

mobiliários. Seria apenas um crime societário, ou seria também um crime contra o mercado 

de capitais e aos investidores que se basearam em informações falsas em sua decisão de 

investimento? 

Sente-se a falta de uma disciplina específica que dê o destaque que merece o delito de 

divulgação de informações falsas ou enganosas no mercado de valores mobiliários, a exemplo 

de outros delitos penais que o legislador introduziu na Lei n. 6.385/1976, por meio da Lei n. 

10.303/2001, que tipificam os seguintes delitos praticados no mercado de valores mobiliários: 

art. 27-C (Manipulação do Mercado); art. 27-D (Uso Indevido de Informação Privilegiada); 

art. 27-E (Exercício Irregular de Cargo, Profissão, Atividade ou Função). 

Ademais, a existência do fato e da autoria, quando decididas no juízo criminal, podem 

ser aproveitadas para efeito de responsabilidade civil, a teor do que dispõe o art. 935 do 

Código Civil.138 

Isso posto, fica como sugestão para futuros estudos a avaliação da necessidade e 

conveniência de criminalizar a conduta quando praticada, especificamente, no âmbito 

de companhia emissora de valores mobiliários. 

 

 

  

                                                        
136  GARCIA, E. Basileu. Direito penal. Centro Acadêmico XI de Agosto da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, p. 120, apud, PEDRAZZI, Cesare; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Op. cit., p. 47. 
137 NORONHA, E. Magalhães. Código Penal brasileiro comentado: crimes contra o patrimônio. São Paulo: 

Saraiva, 1952, v. 5, parte 2, p. 362, apud PEDRAZZI, Cesare; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Op. cit., p. 47. 
138“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a 

existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.” 
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PARTE III – ESTUDO DE DIREITO COMPARADO 
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6 DIREITO COMPARADO 

 

Para lembrar os ensinamentos de Tullio Ascarelli,  

 
o direito comparado representa o meio para ampliar nossa experiência jurídica no 

espaço, meio semelhante ao que a história representa quanto ao tempo; […] constitui 

auxílio indispensável para o progresso jurídico dos diversos países, oferecendo a 

possibilidade de utilizar, cada qual, as alheias experiências.139 

 

É com esse intuito que nos propusemos a examinar o tratamento que vem sendo dado 

no Brasil, nos Estados Unidos e na França aos casos de divulgação de informação falsa ou 

enganosa ou de omissão de informação relevante. Porém, embora tenhamos nos utilizado da 

experiência de outros sistemas e ordenamentos jurídicos, isso não torna esta dissertação um 

trabalho de direito comparado. 

A escolha dos ordenamentos jurídicos partiu de uma avaliação inicial na qual 

verificamos que os sistemas norte-americano e francês são bastante representativos de duas 

escolas diferentes e atendem perfeitamente à finalidade de nosso estudo. 

Em primeiro lugar, os institutos do mercado de capitais brasileiro são semelhantes aos 

dos Estados Unidos, embora pertençam a sistemas jurídicos diferentes. Ademais, o tratamento 

dado nos Estados Unidos aos casos de divulgação de informação falsa ou enganosa tem 

inspirado iniciativas semelhantes em outros países, a partir inclusive da tradução literal da 

expressão “false or misleading information” — no direito francês, por “informations fausses 

ou trompeuses”; no direito brasileiro, por “informação falsa ou enganosa”. 

O ordenamento jurídico francês, por outro lado, é semelhante ao brasileiro. Não 

obstante, o tratamento dado na França à responsabilidade civil tem particularidades cujo 

exame pode ser muito útil para as conclusões do nosso trabalho. Por fim, a partir das diretivas 

da União Europeia sobre abuso de mercado e da adaptação dos sistemas nacionais ao esforço 

de integração, a França pode ser considerada como um caso representativo de outros países da 

União Europeia, embora cada país mantenha certas peculiaridades do seu próprio 

ordenamento jurídico. 

Assim, poderemos comparar e contrastar o tratamento dado por diferentes sistemas 

jurídicos quanto à reparação de prejuízos com valores mobiliários decorrentes de divulgação 

de informações falsas ou enganosas. 

                                                        
139 ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Campinas: Bookseller, 

1999, p. 34. 
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6.1 Brasil 

 

Em estudo realizado por Viviane Muller Prado, intitulado “Não custa nada mentir: 

desafios para o ressarcimento de investidores”, 140  a autora analisou os mecanismos de 

ressarcimento de prejuízos de investidores, tendo como tema principal o problema das falhas 

informacionais no mercado de valores mobiliários. 

A escolha do tema, como observa a autora, se deveu ao fato de terem surgido casos 

recentes ligados a falhas informacionais, entre os quais cita os casos da OGX Petróleo e Gás 

S.A. e da Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., resultando em perdas vultosas a investidores e 

ao mercado de capitais brasileiro. 

Quanto a pedidos de ressarcimento na esfera cível, a autora examinou os casos: (i) do 

Banco Panamericano S.A., envolvendo fraude contábil; (ii) do Banco Real/ABN Amro, que 

trata de informação da alienação do poder de controle; (iii) da Cobrasma S.A., tendo por 

objeto prognósticos otimistas sobre rentabilidade; (iv) da OGX Petróleo e Gás S.A., ligado a 

falhas informacionais; (v) das Lojas Arapuã S.A., envolvendo transações entre partes 

relacionadas; (vi) da Laep Investments Ltd., onde se alega operação fraudulenta e falhas 

informacionais. 

Desses seis casos mencionados pela autora, comentaremos, em especial, o caso do 

Banco Panamericano, cuja decisão ilustra as dificuldades que o investidor brasileiro tem em 

ser ressarcido por prejuízo decorrente de falhas informacionais, justificando o título do seu 

trabalho.  

 

6.1.1 Caso Banco Panamericano S.A. (2013) 

 

A ação foi proposta por investidor que comprou ações do Banco Panamericano dois 

dias antes da revelação de fraude contábil e vendeu as ações em seguida à divulgação. O 

Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento de recurso de apelação, decidiu: 

 
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. A Lei de Sociedades por 

Ações impõe regra de responsabilidade subjetiva para os administradores, mas 

defere a interposição da demanda apenas à sociedade empresária (uti universi), 

contra seu administrador, após a sua destituição em Assembleia Geral, para se ver 

ressarcida de prejuízos próprios. Não tem a sociedade anônima responsabilidade 

pela reparação dos danos sofridos pelo autor, em razão da desvalorização das ações 

                                                        
140 PRADO, Viviane M. Op. cit. 
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que adquiriu. Sentença mantida. Apelo desprovido. Apelação n. 1089065-

29.2013.8.26.0100.141  

 

O voto do relator reproduz a sentença, confirmada pelo Tribunal, na qual foi exarado 

que: 

 
[…] A frustração do acionista com a queda do valor de suas ações, ainda que em 

decorrência de gestão ruinosa ou de conduta fraudulenta da administração da 

sociedade anônima, não torna a última responsável civilmente pelo prejuízo do 

acionista. A responsabilidade, no caso de dano direito, é do próprio administrador, 

conforme previsto no artigo 159, § 7º, da Lei n. 6.404/76. Os atos de gestão do 

administrador tendentes a causar danos sociais podem fundamentar a 

responsabilidade interna do primeiro perante a companhia ou a ação social. Tais 

danos sociais tendem a indiretamente causar prejuízos indiretos ao acionista, como 

no caso em comento, hipótese na qual não tem o último a ação contra a sociedade 

anônima, igualmente lesada pela administração irregular, sob pena de se impor à 

companhia duplo prejuízo, isto é, além dos danos sentidos em decorrência da má 

gestão, também o dever de indenizar os acionistas pelo dano indireto. A pretensão 

do requerente, se acolhida, importaria ainda na imposição a todos os acionistas, 

inclusive o próprio autor, na medida de sua participação, do ônus da reparação de 

seu prejuízo.  

 

Completou o Tribunal: 

 
Nessa lente, não se trata de fato inerente à atividade desenvolvida pelo Banco réu, 

mas de fraude praticada por seus administradores, que levaram dúvidas ao mercado 

quanto à higidez da instituição financeira e implicaram no forte movimento de 

queda do valor das ações. 

Observe-se que o artigo 159, § 7º, da LSA reza que a ação individual deve ser 

proposta em face dos administradores, eis que os atos cometidos dizem respeito à 

violação da lei e do estatuto social, devendo, portanto, os administradores serem 

responsabilizados pessoalmente (não a sociedade), eis que a ação individual visa “a 

reparar toda a lesão a um direito próprio do acionista ou de terceiro, causada por ato 

imputável aos administradores”. Trata-se, no caso, de uma ação social. 

Nessa esfera (responsabilidade dos administradores) a Lei de Sociedades por Ações 

impõe regra de responsabilidade subjetiva para os administradores, mas defere a 

interposição da demanda apenas à sociedade empresária (uti universi), contra seu 

administrador, após a sua destituição em Assembleia Geral, para se ver ressarcida de 

prejuízos próprios. Somente de forma excepcional é que se admite que o minoritário 

exerça tal ação social (uti singuli), no caso de legitimação extraordinária, quando 

exercerá papel de substituto processual, pois pleiteará em nome próprio direito 

alheio (da sociedade empresária).142 

 

No caso em tela, o Tribunal de Justiça foi ainda mais além, revelando o entendimento 

do Judiciário acerca do investimento em bolsa: 

                                                        
141 TJ-SP. APL n. 10890652920138260100/SP. Processo n. 1089065-29.2013.8.26.0100. Rel. Ramon Mateo 

Júnior, julgamento em 10 abr. 2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, publicação 14 abr. 2015. O 

acórdão pode ser obtido no site do TJ-SP na busca disponível em: 

<http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do>. Acesso em: 14 jan. 2018. 
142  A decisão apresenta como referência: CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades 

anônimas. São Paulo: Saraiva, 1997, v. 3, p. 382. 
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Insta salientar que o investimento em bolsa de valores mobiliários é negócio de risco 

que tem suas regras básicas (ainda que não fixas), havendo rigoroso controle por 

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

Fazenda) e no caso em testilha, o demandante (na condição de investidor) arriscou, 

ainda que motivado em análise subjetiva dos resultados apresentados nos balanços 

contábeis. 

Sublinhe-se que a cotação das ações de uma companhia na bolsa de valores não 

serve como critério para avaliar o perfil da empresa, eis que os parâmetros utilizados 

no mercado de ações são voláteis, sofrendo especulações de investidores e diversas 

influências externas. Assim, como ressabido, tendo em conta que o valor das ações 

cotado em bolsa de valores sofre oscilações significativas num mesmo dia, esse 

parâmetro não pode servir como fundamento para verificar o valor mercadológico 

da empresa. 

Nessa cadência, o valor do mercado das ações de uma companhia não é fixado com 

fundamento em seu valor patrimonial, mas sim por especulações financeiras, 

passíveis de oscilações mercadológicas, derivadas de fatores externos. 

 

O caso se revela mais complexo do que à primeira vista aparentava ser e merece uma 

análise mais aprofundada.  

De acordo com o trecho economicamente mais relevante da decisão da 6ª Vara 

Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em 

Lavagem de Dinheiro, nos autos do Processo n. 0000310-82.2011.403.618, dirigentes do 

Banco Panamericano teriam gerido fraudulentamente essa instituição, fazendo inserir 

elementos falsos em suas demonstrativos contábeis. 

 
A fraude consistiria na contabilização indevida de operações de cessão de crédito, 

induzindo e mantendo em erro sócios minoritários, investidores, o Banco Central do 

Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários quanto à situação financeira e 

patrimonial do Banco Panamericano. 

 

Pelo que se depreende dos autos da ação criminal, a instituição vinha operando com 

prejuízo e fraudes foram cometidas com o fim de acobertar a insuficiência patrimonial da 

instituição. Com efeito, “segundo balanço elaborado pela nova administração do Banco, a 

fraude teria alcançado, em novembro de 2010, aproximadamente R$ 1.600.000.000,00”,143 

enquanto, tomando por base o balanço de junho de 2010, o Banco Panamericano mostrava um 

patrimônio líquido contábil de R$ 1.591,8 milhões.144 

A divulgação do prejuízo, naturalmente, provocou a desvalorização das ações, 

causando prejuízo a investidores que compraram ações. 

                                                        
143 TJ-SP. APL n. 10890652920138260100/SP. Processo n. 1089065-29.2013.8.26.0100. Rel. Ramon Mateo 

Júnior, julgamento em 10 abr. 2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, publicação 14 abr. 2015, fl. 

013031 dos autos. 
144  PANAMERICANO. Resultados 2T10. Disponível em: 

<https://ri.bancopan.com.br/arquivos/PanAmericano_APR_2T10_port.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018. 
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Confrontando com o caso Petrobras, mencionado mais adiante, o caso Panamericano 

se mostra diferente. Neste caso, as fraudes citadas acima não foram praticadas contra a 

instituição, mas, sim, com o intuito de ocultar a insuficiência patrimonial desta. Assim, não 

foi vítima, mas, nesse aspecto, beneficiária, ou mesmo autora, poderíamos dizer, na medida 

em que com isso continuou em atividade. 

Destarte, salvo melhor juízo, restou um prejuízo direto aos investidores que 

subscreveram ações, por ocasião da oferta pública inicial de ações, bem como aos 

investidores que posteriormente adquiriram ações em bolsa, por preços que não refletiam a 

situação real e as perspectivas de lucro da companhia. 

Difere, por exemplo, do caso Petrobras, em que a companhia alega ter sido vítima de 

dirigentes que praticaram atos em benefício de interesses particulares e contrários ao interesse 

da própria companhia. 

Finalmente, devemos lembrar que, ao julgar, em sede penal, que os sócios minoritários 

foram enganados e induzidos em erro pelas fraudes cometidas, não resta mais dúvida sobre a 

materialidade dos fatos e sobre a autoria, para efeito de responsabilidade civil (art. 935 do 

Código Civil), restando apenas provar o nexo causal entre os fatos e o dano sofrido pelos 

investidores (sócios minoritários). 

 

6.1.2 Demais casos 

 

Os demais casos não tiveram melhor destino: ou foram extintos, ou ainda estão 

pendentes de recurso ou ainda não tiveram andamento, como no caso da Ação Civil Pública 

envolvendo a Laep e da ação ajuizada por acionistas da OGX Petróleo e Gás S.A. 

A propósito, Viviane Prado145 vê a possibilidade de os investidores buscarem a tutela 

jurisdicional por meio de ações coletivas patrocinadas por associações de investidores. Cita, 

como exemplos, a ação coletiva promovida pela Associação Brasileira dos Investidores no 

Mercado de Capitais (Abrimec) em nome de detentores de BDRs da Laep, em face da 

companhia, do seu controlador, das instituições financeiras que participaram da oferta de 

distribuição de BDRs, da CVM e da BM&FBovespa. Em primeira instância, o processo foi 

extinto sem julgamento do mérito. Em relação à companhia e seu controlador, o processo foi 

extinto tendo como fundamento litispendência relativa à Ação Civil Pública movida, 

                                                        
145 PRADO, Viviane M. Op. cit. 
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conjuntamente, pelo Ministério Público Federal e pela CVM. Em relação aos demais, com 

fundamento em falta de legitimidade passiva. 

Um outro caso de ação coletiva, mencionado por Viviane Prado,146 diz respeito à ação 

movida pela Associação dos Investidores Minoritários (AIDMIN) em nome de acionistas da 

OGX, em face de Eike F. Batista, pleiteando indenização por prejuízos causados em 

decorrência de informações falsas e prática de uso de informação privilegiada. Em primeiro 

grau de jurisdição, a ação foi extinta por entender-se que a ação civil pública não era o 

instrumento adequado, “por se tratar de direitos individuais, divisíveis e disponíveis, sem 

conotação de homogeneidade”, e por não ter ficado demonstrada a repercussão social dos atos 

supostamente ilícitos. 

Além dos casos citados, cabe mencionar um fato novo digno de nota. 

Trata-se de fato noticiado recentemente (setembro de 2017) de que um grupo de 

acionistas minoritários da Petrobras entrou com um requerimento junto à Câmara de 

Arbitragem do Mercado, com vista à instauração de um procedimento arbitral. Notícias mais 

recentes147 dão conta de que a iniciativa recebeu ampla adesão, inclusive do fundo de pensão 

dos funcionários da Petrobras, o fundo Petros. 

Será interessante observar nos próximos meses o desenvolvimento desse 

procedimento, que pode abrir caminho para outras iniciativas semelhantes por meio da 

reunião de ações individuais, bem como no que concerne à utilização de meios alternativos de 

resolução de disputas, como a mediação e a arbitragem. 

Em síntese, o panorama interno é marcado negativamente pelo número insignificante 

de casos, pelo teor das decisões judiciais, pelas dificuldades processuais, que acabam 

resultando em uma falta de efetiva tutela dos investidores que, como observa Viviane Prado, 

até agora não receberam um centavo sequer de indenização.  

 

                                                        
146 PRADO, Viviane M. Op. cit. 
147 MAIA, Camila. Petros, Funcef e Previ aderem à arbitragem contra Petrobras. Valor Econômico, 14 nov. 

2017. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/5192893/petros-funcef-e-previ-aderem-arbitragem-

contra-petrobras>. Acesso em: 17 nov. 2017. 
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6.2 Estados Unidos 

 

6.2.1 Visão geral 

 

Após os abusos ocorridos na indústria de securities que culminaram com o crash da 

Bolsa de Nova York, em 1929, que levou o mundo à Grande Depressão, o Congresso dos 

EUA promulgou uma série de leis de modo a assegurar que “os mais elevados padrões éticos 

prevaleçam em qualquer faceta da indústria de valores mobiliários”.148 

Dentre essas leis, destacam-se o Securities Act de 1933 e o Securities Exchange Act 

de 1934. Ambos tiveram como linha mestre a restauração da credibilidade do mercado de 

ações e o combate à fraude. De acordo com Jeanne Doyle, “A intenção do Congresso foi 

tornar as leis abrangentes de modo a proibir futuros esquemas fraudulentos engenhosos 

envolvendo a negociação de valores mobiliários”.149 

Podemos recapitular aqui algumas razões econômicas que justificaram a necessidade 

de uma regulação, a nível federal, do mercado de valores mobiliários150: 

 

i. o volume dos negócios realizados no mercado norte-americano, envolvendo 

investidores e emissores de valores mobiliários localizados em diferentes estados e 

países; 

ii. o fato de os preços em bolsa se tornarem referência para operações realizadas em 

diferentes mercados e para garantias dadas em operações bancárias; 

iii. os reflexos negativos para a atividade econômica decorrentes de manipulação de 

preços e de excessiva especulação. 

 

Como premissa primeira, o legislador considerou que o preço das ações é determinado 

pela percepção dos investidores a respeito das companhias emissoras e que os preços refletem 

melhor essas percepções se os investidores dispuserem de informações mais extensas e 

                                                        
148 SEC v. Capital Gains Research Bureau, Inc., 375 U.S. 180, 186-187, 84 S.Ct. 275, 11 L.Ed.2d 237 (1963) Cf. 

Charles R. KOKESH, Petitioner, v. Securities and Exchange Commission. Supreme Court of United States. J. 

Sotomayor. Opinion of the Court (2017), 137 S.Ct. 1635 (2017), p. 1.639-1.640. Disponível em: 

<https://www.leagle.com/decision/insco20170605e71>. Acesso em: 20 out. 2017. 
149 Tradução livre de: “It was the intent of Congress to make the acts comprehensive in order to prohibit future 

ingenious fraudulent schemes involving the trading of securities.” (DOYLE, Jeanne F. The Fraud on the Market 

Theory: A Unified Concept of Causation in Rule 10b-5 Open Market Actions. Loyola University Chicago Law 

Journal, v. 12, n. 4, p. 727-749, artigo 10, verão 1981, p. 728-729. Disponível em: 

<http://lawecommons.luc.edu/luclj/vol12/iss4/10>. Acesso em 23 out. 2017).  
150  A esse respeito, pode-se consultar: 15 U.S. Code § 78b – Necessity for regulation. Disponível em: 

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/78b>. Acesso em: 1º dez. 2017. 



86 

 

confiáveis. Partindo dessa premissa, o papel da legislação sobre valores mobiliários seria o 

de facilitar a eficiente descoberta e disseminação de informações acuradas sobre as 

companhias emissoras. Com isso, entende-se que o legislador pretendeu “substituir a filosofia 

de caveat emptor151 por uma filosofia de divulgação plena [full disclosure]”.152 

O Securities Act de 1933, em linhas gerais, trata da distribuição inicial de valores 

mobiliários e não das negociações subsequentes.153  

O Securities and Exchange Act de 1934, por seu turno, regula, sobretudo, os temas 

que surgem na fase subsequente à distribuição pública. Entre outros, destacam-se (i) a 

contínua prestação de informações (continuous disclosure), (ii) o funcionamento dos 

mercados secundários de bolsa e de balcão (over-the-counter), e (iii) as normas para prevenir 

fraudes e manipulação de mercado.154  

Adicionalmente, cumpre mencionar a autorregulação dos mercados, sob supervisão 

geral da U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).155 

Por se tratarem de operações realizadas no mercado de valores mobiliários, os casos 

de fraude acabam atingindo um número indeterminado de investidores com um interesse 

comum. Destarte, o instrumento por excelência para investidores reclamarem prejuízos 

sofridos no mercado de capitais é a ação coletiva, em sentido amplo, e, no sistema norte-

americano, especificamente, a class action.156 

Para se ter uma ideia da dimensão do chamado “mercado” de class actions de valores 

mobiliários (securities class actions), seguem algumas estatísticas extraídas do Relatório 

Cornerstone Research referentes ao ano de 2017:157 

                                                        
151 Segundo a qual o comprador assume o risco da qualidade do bem adquirido, salvo se o vendedor por ela se 

responsabilizou. 
152 Adaptação livre do original: “The premises of much current securities law commentary are that stock prices 

reflect investors’ perceptions of stock issuers, and that prices will more accurately reflect those perceptions — 

and to that extent be improved — if more extensive and reliable information is available to investors. From this 

premise, it follows that the appropriate role of securities legislation is to facilitate the efficient discovery and 

dissemination of accurate information about issuers. According to the prevailing view, Congress intended the 

Exchange Act to fill that role: the Act’s fundamental purpose was ‘to substitute a philosophy of full disclosure 

for the philosophy of caveat emptor’.” (THEL, Steve. The Original Conception of Section 10(b) of the Securities 

Exchange Act. Stanford Law Review, v. 42, n. 2, p. 385-464, 1990, p. 409. Disponível em: 

<www.jstor.org/stable/1228964>. Acesso em: 22 set. 2017).  
153 Adaptação livre de: “This Act is concerned by and large with the initial distribution of securities rather than 

with their subsequent trading.” (LOSS, Louis; SELIGMAN, Joel. Fundamentals of Securities Regulation. 5. 

ed. Aspen Publishers, 2003, p. 45).  
154 Temas esses que foram objeto de reiterados abusos no período que antecedeu o Crash. 
155 Vale mencionar que a lei de 1934 concedeu à SEC poderes para isentar pessoas e operações reguladas por 

essa lei. Tais poderes foram estendidos, em 1996, a determinadas disposições da lei de 1933. (Ibidem, p. 45-46). 
156 Optou-se por manter o termo em inglês, por falta de correspondência exata com as ações coletivas previstas 

do sistema de direito civil. 
157 CORNERSTONE RESEARCH. Securities Class Actions Filings: 2017 Year in Review. Op. cit. 
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• Foram propostas, nas cortes federais, o total de 412 class actions relativas a valores 

mobiliários (52%% acima de 2016), e mais que o dobro da média histórica do período 

de 1997 a 2016. Desse total, excluídas as decorrentes de operações de M&A, foram 

propostas 214 novas class actions (core filings). 

• O valor total das novas class actions (core filings) de valores mobiliários foi 

equivalente a 6,1% do valor de mercado das companhias do S&P 500. 

• A redução do valor de mercado das companhias envolvidas totalizou US$ 131 bilhões, 

entre o último dia do período da classe e o dia imediatamente seguinte ao final do 

período da classe. 

• O prejuízo máximo alegado pelos investidores totalizou US$ 521 bilhões, entre o 

valor máximo de mercado, durante o período da classe, e o dia imediatamente seguinte 

ao final do período da classe. 

 

Outras estatísticas relevantes para o nosso trabalho: 

 

• Entre 1997 e 2016, 50% das ações ajuizadas foram resolvidas por acordo (settlement), 

43% foram julgadas improcedentes ou extintas sem julgamento de mérito (dismissed), 

e 7% ainda estavam em curso no fechamento do Relatório.  

• Menos de 1% das ações de classe chegaram a um veredito judicial (trial verdict).158 

 

No primeiro semestre de 2018, o número de novas class actions federais se manteve 

em nível elevado. No período, 204 novas class actions foram propostas, sendo que, desse total, 

apenas 15% foram extintas sem julgamento de mérito.159 

                                                        
158 Nos EUA, em função da predominância da atuação dos advogados em oposição à intervenção judicial, a 

maioria dos casos jamais chega a julgamento. No caso de ações envolvendo responsabilidade civil (tort), cerca 

de apenas 2% dos casos são resolvidos nas cortes federais por julgamento. De acordo com, James H. Carter: 

“Somente uma muito pequena porcentagem de litígios anos Estados Unidos de fato prosseguem todos os 

estágios do processo ou terminam na fase final de julgamento, e os números recentes mostram que somente cerca 

de 2 por cento dos casos de tort encerrados nas cortes federais de primeiro grau o foram por meio de julgamentos, 

significando que muitos desses casos foram resolvidos fora do tribunal por meio de acordo das partes antes do 

julgamento.” Tradução livre de: “The predominance of counsel’s actions as opposed to the court’s intervention 

is furthered by the fact that most cases never make it to trial. Only a very small percentage of litigations in the 

United States actually proceed through every step of the process or terminate at the final judgment phase, and 

recent figures show that only approximately 2 percent of tort cases that terminated in federal district courts were 

done so via trials, meaning that many of these cases settled out of court by agreement of the parties prior to the 

judgment.” (CARTER, James H.; FELLAS, John. International Commercial Arbitration in New York. New 

York: Oxford University, 2010, p. 37-38). 
159 CORNERSTONE RESEARCH. Securities Class Action Filings: 2018 Midyear Assessment. Disponível em: 

<https://www.cornerstone.com/Publications/Reports/Securities-Securities-Class-Action-Filings—2018-Midyear-

Assessment>. Acesso em: 26 ago. 2018. 
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6.2.2 Do direito norte-americano 

 

Em geral, as ações de que aqui se trata têm como fundamento jurídico a violação da 

Regra 10b-5, promulgada pela U.S. Securities and Exchange Commission (a SEC)160 em 1942, 

a partir das disposições da Seção 10(b) do Securities Exchange Act of 1934,161 as quais tratam 

do emprego de instrumentos manipulativos e fraudulentos no mercado de valores mobiliários. 

Por envolver leis federais, a competência jurisdicional é das cortes federais,162 o que não 

impede que o investidor recorra às cortes estaduais de common law. 

Além das ações com fundamento na Seção 10 do Securities Exchange Act de 1934, os 

investidores dispõem de outros meios processuais para defesa dos seus direitos com 

fundamento, por exemplo, nos seguintes textos legais: 

 

i. na Seção 11 do Securities Act de 1933 (responsabilidade civil por declaração falsa nos 

documentos depositados na SEC);  

ii. na Seção 12 do Securities Act de 1933 (responsabilidade civil decorrente de 

informações constantes em prospectos e outros tipos de comunicação); e  

iii. na Seção 14 do Securities Exchange Act de 1934 (responsabilidade civil por 

informações falsas em conexão com a solicitação de procuração [proxy solicitation]). 

iv. na Seção 17 do Securities Exchange Act de 1934 (fraude e divulgação de informação 

falsa em oferta ou venda de valores mobiliários). 

v. na Seção 20 do Securities Exchange Act of 1934 (responsabilidade de controladores e 

de pessoas que colaboraram nas violações). 

 

Contrariamente ao que ocorre com as ações fundadas nas Seções 10 e 20, do 

Securities Exchange Act de 1934, por fraude, as demais ações mencionadas independem da 

prova do elemento subjetivo (scienter). 

 
                                                        
160 Codificada na norma 17 CFR 240.10b-5 – Employment of Manipulative and Deceptive Devices. Disponível 

em: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/240.10b-5>. Acesso em: 22 set. 2017. 
161  Codificada na 15 U.S. Code § 78j – Manipulative and Deceptive Devices. Disponível em: 

<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/78j>. Acesso em: 22 set. 2017. 
162 A estrutura do sistema judiciário norte-americano se divide em dois subsistemas: estadual e federal. Na 

justiça estadual, cada estado tem autonomia para se organizar, que é garantida pela constituição. Geralmente, em 

cada estado o sistema judiciário se organiza em três níveis: primeiro nível: trial courts; segundo nível: initial 

appellate courts; e no terceiro nível, uma corte de último recurso. A justiça federal, por seu turno, se organiza de 

forma semelhante: primeiro nível: district courts; segundo nível: U.S. Court of Appeals courts (“circuit courts”) 

em número de onze, mais a Court of Appeals for the District of Columbia e o Federal Circuit; no terceiro e mais 

alto nível da estrutura da justiça federal encontra-se a U.S. Supreme Court.  
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6.2.3 Regra 10b-5 da SEC 

 

No presente estudo, trataremos especificamente das ações com fundamento na Regra 

10b-5 da SEC, cujo teor traduziu-se abaixo. 

 
Regra 10b-5 – É ilegal para qualquer pessoa, direta ou indiretamente, pelo uso de 

qualquer meio ou instrumento de comércio interestadual, ou de correspondências ou 

de qualquer instalação de qualquer bolsa de valores nacional,  

a) empregar qualquer instrumento, esquema ou artifício para enganar, 

b) emitir qualquer declaração inverídica de um fato relevante ou omitir 

informação de fato relevante necessário para que as declarações prestadas, 

à luz das circunstâncias sob as quais foram feitas, não se tornem enganosas, 

ou 

c) engajar em qualquer ato, prática, ou curso de negócio que implique ou 

possa implicar uma fraude a qualquer pessoa,  

 

em conexão com a compra ou venda de qualquer valor mobiliário.163 

 

A história da Regra 10b-5 “tenta a caneta” (“tempts the pen”) como foi bem colocado 

por Loss e Seligman.164 O fato é que a norma que se transformou na mais importante das 

normas emitidas pela SEC foi rascunhada em poucas horas e aprovada no mesmo dia pelos 

commissioners da SEC, com uma única e singela observação: Bem, nós somos contra a 

fraude, não somos?165 Não só isso, inspirou normas semelhantes, inclusive no Brasil, como a 

Instrução CVM n. 08, de 1979, também em vigor até hoje. 

Trata-se de uma norma de alcance amplo. Concebida originalmente como uma medida 

para preencher uma lacuna (gap-filling measure)166 que impedia o efetivo exercício do poder 

de enforcement pela SEC, consolidou-se como fundamento para ação judicial privada quando 

a Suprema Corte reconheceu que havia um direito de ação implícito na Regra 10b-5.167  

 

                                                        
163 Tradução livre de: “Rule 10b-5 (§ 240.10b-5) Employment of manipulative and deceptive devices. It shall be 

unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate commerce, 

or of the mails or of any facility of any national securities exchange, (a) To employ any device, scheme, or 

artifice to defraud, (b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact 

necessary in order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, 

not misleading, or (c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as 

a fraud or deceit upon any person, / in connection with the purchase or sale of any security.” (Sec. 10; 48 Stat. 

891; 15 U.S.C. 78j) [ 13 FR 8183, Dec. 22, 1948, as amended at 16 FR 7928, Aug. 11, 1951]. 
164 Cf. no original: “The Rule 10b-5 story tempts the pen. For it is difficult to think of another instance in the 

entire corpus juris in which the interaction of the legislative, administrative rulemaking, and judicial processes 

has produced so much from so little.” (LOSS, Louis; SELIGMAN, Joel. Op. cit., p. 936). 
165 Ibidem, p. 936. 
166 CURRIE, Brian. Much Ado About Nothing: The Limits of Liability for Item 303 Omissions and the Circuit 

Split That Never Was. William and Mary Business Law Review, v. 8, n. 2, p. 379-405, 2017. Disponível em: 

<http://scholarship.law.wm.edu/wmblr/vol8/iss2/6>. Acesso em: 23 out. 2017. 
167 Superintendent of Ins. v. Bankers Life and Casualty Co., 404 U.S. 6, 13 n. 9 (1971). 
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6.2.4 Criação da ação judicial com fundamento na Regra 10b-5 

 

Preliminarmente, cumpre mencionar que a competência para julgar casos com 

fundamento no Securities Exchange Act de 1934 é exclusivamente das cortes federais, a teor 

da Seção 27 do Securities Exchange Act de 1934:  

 
Seção 27 - As cortes federais dos distritos jurisdicionais dos Estados Unidos e as 

cortes dos Estados Unidos de qualquer Território ou de outro local sujeito à 

jurisdição dos Estados Unidos terão exclusiva jurisdição sobre violações deste título 

[Jurisdição sobre violações e processos] ou das regras e regulamentos em virtude 

deles, e sobre todos os processos em equity e todas as ações de direito propostas 

para impor qualquer responsabilidade ou dever criado por este título ou as regras e 

regulamentos em virtude deles.168 

 

Após a instituição da Regra 10b-5, passaram-se um pouco menos de quatro anos para 

os tribunais admitirem um direito de ação privada com fulcro nessa Regra, suprindo a falta de 

previsão legal de um tipo de ação judicial específica,169 para efeito de enforcement privado 

das leis federais de valores mobiliários. 

Entendemos que seja útil registrar trecho de decisão da Suprema Corte que referendou 

o direito privado de ação sob a Regra 10b-5, e interpretou o seu alcance: 

 
O Congresso deixou claro que “a não observância de relações de confiança por 

aqueles que deveriam observar o direito na qualidade de fiduciários faz parte de uma 

única rede infindável junto com manipulação, [exploração da] ignorância do 

investidor e coisas semelhantes.” Como as práticas “variam constantemente, e, 

quando práticas legítimas para alguns propósitos se transformam em meios 

ilegítimos e fraudulentos, amplos poderes discricionários para a agência regulatória 

“foram considerados na prática essenciais”. Assim, nós não interpretamos a Seção 

10(b) tão limitadamente como a Corte de Apelações; não é “limitada a preservar a 

integridade do mercado”, embora esse propósito esteja incluído. A Seção 10(b) deve 

ser interpretada com flexibilidade, não técnica e restritivamente. Vez que houve uma 

                                                        
168 Tradução livre de: “JURISDICTION OF OFFENSES AND SUITS SEC. 27. (a) IN GENERAL.—The district 

courts of the United States and the United States courts of any Territory or other place subject to the jurisdiction 

of the United States shall have exclusive jurisdiction of violations of this title or the rules and regulations 

thereunder, and of all suits in equity and actions at law brought to enforce any liability or duty created by this 

title or the rules and regulations thereunder, and of all suits in equity and actions at law brought to enforce any 

liability or duty created by this title or the rules and regulations thereunder.” (Securities Exchange Act of 1934). 
169 Cf. Kardon v. National Gypsum Co. 69 F. Supp. 512 (E.D. Pa. 1946). “Onde, como aqui, a lei como um todo 

divulga uma finalidade ampla para regular operações de valores mobiliários de todos os tipos e, como parte de 

tal regulação, a seção específica em questão prevê a eliminação de todos os métodos manipulativos ou 

enganosos em tais operações, a interpretação sustentada pelos demandados não pode ser adotada. Em outras 

palavras, tendo em vista o objetivo geral da lei, a simples omissão de uma disposição expressa para 

responsabilidade civil não é suficiente para negar o que a lei geral implica”. Tradução livre de: “Where, as here, 

the whole statute discloses a broad purpose to regulate securities transactions of all kinds and, as a part of such 

regulation, the specific section in question provides for the elimination of all manipulative or deceptive methods 

in such transactions, the construction contended for by the defendants may not be adopted. In other words, in 

view of the general purpose of the Act, the mere omission of an express provision for civil liability is not 

sufficient to negative what the general law implies”. 
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“venda” de um título, e que fraude foi usada “em conexão com” ela, há um direito a 

reparação sob a Seção 10(b), não importando o que possa estar disponível como 

remédio legal no direito estadual.170 

 

Como a linguagem da Regra 10b-5 incorpora conceitos do tort of fraud or deceit do 

common law, as cortes de justiça basearam-se no delito de fraude do tort law para definir os 

seguintes elementos essenciais da ação com fundamento na divulgação de informação falsa ou 

enganosa ou omissão de informação relevante171: 

 

1) divulgação de informação falsa (ou omissão) sobre um fato relevante (material 

misrepresentation); 

2) intencional ou conscientemente (scienter);  

3) em conexão com uma operação de compra ou venda de valor mobiliário (connection); 

4) realizada com base nessa informação (reliance); 

5) ocorrência de perdas e danos (damages); e 

6) nexo de causalidade entre a divulgação ou omissão e a ocorrência de perdas e danos 

(loss causation).  

 

Algumas adaptações das normas de common law se fizeram necessárias para tornar 

viável a ação de fraude da Regra 10b-5. 

                                                        
170 Tradução livre de: “The Congress made clear that ‘disregard of trust relationships by those whom the law 

should regard as fiduciaries, are all a single seamless web’ along with manipulation, investor’s ignorance, and 

the like. H.R.Rep. No. 1383, 73d Cong., 2d Sess., 6. Since practices ‘constantly vary, and, where practices 

legitimate for some purposes may be turned to illegitimate and fraudulent means, broad discretionary powers’ 

in the regulatory agency ‘have been found practically essential.’ Id. at 7. Hence, we do not read § 10(b) as 

narrowly as the Court of Appeals; it is not ‘limited to preserving the integrity of the securities markets’ (430 

F.2d at 361), though that purpose is included. Section 10(b) must be read flexibly, not technically and 

restrictively. Since there was a ‘sale’ of a security, and since fraud was used ‘in connection with’ it, there is 

redress under § 10(b), whatever might be available as a remedy under state law.” (Superintendent of Ins. v. 

Bankers Life & Cas. Co., 404 U.S. 6 [1971]). 
171 Tradução livre de: “In cases involving publicly traded securities and purchases or sales in public securities 

markets, the action’s basic elements include: (1) a material misrepresentation (or omission), see Basic Inc. v. 

Levinson, 485 U. S. 224, 231–232 (1988); (2) scienter, i.e., a wrongful state of mind, see Ernst & Ernst, supra, 

at 197, 199; (3) a connection with the purchase or sale of a security, see Blue Chip Stamps, supra, at 730–731; 

(4) reliance, often referred to in cases involving public securities markets (fraud-on-the-market cases) as 

‘transaction causation,’ see Basic, supra, at 248–249 (nonconclusively presuming that the price of a publicly 

traded share reflects a material misrepresentation and that plaintiffs have relied upon that misrepresentation as 

long as they would not have bought the share in its absence); (5) economic loss, 15 U. S. C. §78u–4(b)(4); and 

(6) ‘loss causation,’ i.e., a causal connection between the material misrepresentation and the loss, ibid.; cf. T. 

Hazen, Law of Securities Regulation, §§12.11[1], [3] (5th ed. 2002).” (Dura Pharmaceuticals, Inc. v. Broudo 

544 U.S. 336, 341-342 [2005]). 
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Como o delito de fraude do tort law exigia que houvesse uma relação jurídica direta, 

próxima entre as partes (privity), uma ação de fraude somente poderia ser proposta em 

decorrência de um negócio realizado pessoalmente (face a face).  

Nesse caso, a prova de que uma das partes realizou o negócio confiando nas 

informações que lhe foram prestadas pela outra parte (reliance) era relativamente fácil. A 

maior dificuldade residia, contudo, em demonstrar que a reliance era justificável no caso 

concreto. Para aferir se era justificável, seria necessário determinar se uma pessoa razoável 

teria confiado nas informações recebidas nas circunstâncias do caso. Para tanto, o demandante 

teria de mostrar que a informação em questão era relevante ou de importância suficiente de 

modo que qualquer pessoa razoável teria se baseado na informação para realizar o ato jurídico 

em questão. 

Assim, para comprovar causalidade, no common law, o demandante, além de 

comprovar ter confiado nas declarações do demandado, critério subjetivo, tinha também de 

demonstrar confiança razoável ou esperada naquelas circunstâncias, de acordo com um 

critério objetivo de relevância.172 

No caso da ação privada de fraude criada pelas cortes norte-americanas, como a 

relevância já é elemento essencial da ação, para estabelecer o nexo causal haveria necessidade 

de demonstrar que o dano sofrido foi causado porque o demandante confiou no demandado. 

No entanto, reliance, como elemento subjetivo, é mais difícil de se demonstrar quando o 

negócio é realizado de modo impessoal, em um mercado aberto, em que um investidor 

compra ações de outro investidor, que não tem nenhuma responsabilidade pela veracidade das 

informações.173  

Com isso, as cortes federais gradualmente passaram a reconhecer que o ônus da prova 

de reliance era demasiadamente pesado e inconsistente com objetivo das leis federais, e assim 

começaram a considerar outros fatores que poderiam satisfazer o requisito de causalidade.174 

Como regra geral, o recipiente de uma informação falsa pode obter ressarcimento por 

perdas econômicas delas resultante apenas se confiou na informação falsa ao agir ou deixar de 

agir e se essa confiança era justificável.175  

                                                        
172 DOYLE, Jeanne F. Op. cit., p. 735. 
173 Ibidem, p. 736. 
174 Ibidem, p. 737. 
175  Tradução livre de: “The recipient of a fraudulent misrepresentation can recover against its maker for 

pecuniary loss resulting from it if, but only if, (a) he relies on the misrepresentation in acting or refraining from 

action, and (b) his reliance is justifiable.” (Restatement Second of Torts. § 537). 
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Reliance, portanto, é um elemento fundamental no caso de fraude, ou seja, no caso de  

 
uma falsa representação, conhecida como tal, feita pelo demandado, calculada e 

intencionalmente para influenciar o demandante, e a qual veio ao seu conhecimento, 

e em confiança na qual ele em boa-fé entregou um bem, ou incorreu em obrigação 

que ocasionou o dano do qual se queixa.176 

 

Nas ações privadas da Regra 10b-5, reliance é tratada separadamente da causa 

próxima. Reliance é tratada como a causa da operação realizada pela vítima. Assim, para 

demonstrar reliance, o investidor deve demonstrar que tinha ciência da informação e que agiu 

em razão dela.177 Ou seja, por conta da informação falsa ou omissão, a vítima realizou um 

negócio que de outra forma não teria realizado ou teria realizado em outros termos 

(transaction causation). 

Além da prova da transaction causation, a vítima tem ainda de demonstrar que a 

informação ou omissão em questão causou o prejuízo para o qual ela busca ressarcimento 

(loss causation ou causa próxima). 

No que concerne à omissão, algumas observações: (i) a omissão de informação não 

fazia parte do tort of fraud or deceit; (ii) para efeito da ação da Regra 10b-5, a omissão pode 

ser fraudulenta somente se a informação omitida é necessária para tornar uma declaração 

afirmativa “não enganosa”; (iii) no caso de omissão, fica dispensada a prova de reliance, 

bastando apenas demonstrar a relevância da informação omitida. 

Reliance, por seu turno, deve ser demonstrada individualmente, para efeito de 

demonstração da transaction causation. No caso de uma class action, acrescer-se-ia uma 

dificuldade adicional que praticamente inviabilizaria a certificação da classe, pela 

impossibilidade de demonstrar que os interesses comuns prevalecem em relação aos 

individuais. Veremos à frente que, para contornar essa dificuldade, adotou-se a teoria da 

fraude ao mercado, que atende o requisito de reliance, tanto no caso de uma ação individual 

quanto no caso de uma class action. 

 

                                                        
176  Tradução livre de: “defining fraud or deceit as ‘false representation, known to be such, made by the 

defendant, calculated and intended to influence the plaintiff, and which came to his knowledge, and in reliance 

upon which he in good faith parted with property, or incurred the obligation which occasioned the injury of 

which he complains’.” (Brackett v. Griswold, 20 N.E. 376, 378 (N.Y. 1889), apud GOLDBERG, J. C. P.; 

SEBOK, Anthony J.; ZIPURSKY, Benjamin C. The Place of Reliance in Fraud. Arizona Law Review, v. 48, p. 

1.001-1.026, 2006. Disponível em: <http://www.arizonalawreview.org/pdf/48-4/48arizlrev1001.pdf> Acesso 

em: 23 out. 2017). 
177  Tradução livre de: “The ‘traditional (and most direct) way a plaintiff can demonstrate reliance’ on a 

misrepresentation is to show that he was aware of the false statement and purchased stock ‘based on that 

specific misrepresentation’.” (Erica P. John Fund, Inc. v. Halliburton Co. 131 S. Ct. 2179, 2185 [2011]). 
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6.2.5 Legitimidade processual 

 

Além dos requisitos acima mencionados, nessa espécie de ação estão legitimados a 

pleitear o ressarcimento de prejuízos os investidores que (i) compraram ou venderam valor 

mobiliário listado em uma bolsa norte-americana, ou que (ii) compraram ou venderam 

qualquer outro valor mobiliário em operação realizada nos Estados Unidos.178  

Em decisão subsequente, a interpretação dada à primeira hipótese foi a de que a 

compra ou venda tenha ocorrido em uma bolsa norte-americana, 179  excluindo, portanto, 

investidores que compraram valores mobiliários, mesmo que listados numa bolsa americana, 

e que tenham sido adquiridos fora dos Estados Unidos.180 

No polo passivo, são legitimados a companhia emissora de valores mobiliários, 

juntamente com a pessoa ou entidade com autoridade sobre o conteúdo e sobre a decisão de 

divulgá-la, incluindo auditores e outras pessoas que certificaram as informações ou que 

tiveram uma participação decisiva. Nesse sentido, verifique-se precedente da Suprema Corte 

no caso Janus Capital Group, Inc. v. First Derivative Traders:  

 
Estamos conscientes de que se deve dar “dimensões estreitas […] a um direito de 

ação que o Congresso não autorizou quando primeiro promulgou a lei e não o 

expandiu quando a reexaminou.” 

[…] 

Para os propósitos da Regra 10b-5, quem faz uma declaração é a pessoa ou entidade 

com a mais alta autoridade sobre a declaração, incluindo seu conteúdo e se e como 

                                                        
178 Morrison v. National Australian Bank Ltd., 130 S. Ct. 2869 (2010).  
179 Para discussão da questão sobre aplicação extraterritorial da § 10(b), vide CARANGELO, Robert F. et al. 

The 10b-5 Guide: A Survey of 2010-2011 Securities Fraud Litigation. New York: Weil, Gotshal & Manges 

LLP, set. 2012. Disponível em: <https://www.weil.com/~/media/files/pdfs/10b_5_Guide.pdf>. Acesso em: 19 

out. 2017. A esse respeito, os autores citam o caso In re Alstom SA Sec. Litig., 741 F. Supp. 2d 469, 473 

(S.D.N.Y. 2010): “[A previsão legal de que] as operações devem ocorrer em um mercado doméstico para 

acionar a aplicação da § 10(b), reflete a interpretação mais natural e elementar de Morrison (ênfase do autor 

citado).” Tradução livre de: “That the transactions themselves must occur on a domestic exchange to trigger the 

application of § 10(b) reflects the most natural and elementary reading of Morrison. (emphasis added)” apud 

CARANGELO, Robert F. et al. Op. cit., p. 2. 
180 A esse respeito, CARANGELO, Robert F. et al. citam o caso In re UBS Sec. Litig., 2011 WL 4059356, at *5 

(S.D.N.Y. Sept. 13, 2011): “[The Supreme] Court makes clear that § 10(b) applies only to ‘purchase-and-sale 

transactions’ that are executed ‘in the United States’ and not to all securities that happen to be cross-listed on 

an American exchange.” (emphasis added), apud Ibidem, p. 2. Impende comentar que, no caso de ações que 

visam ao ressarcimento de danos decorrentes de informações falsas divulgadas por companhias estrangeiras 

listadas em bolsa americana, e como as companhias, via de regra, participam do polo passivo da ação, no caso de 

condenação, os acionistas que compram ações fora dos EUA são duplamente prejudicados: prejudicados por não 

poderem participar das ações (class actions) promovidas nos EUA, e prejudicados por terem de pagar, 

indiretamente, o prejuízo dos acionistas que compraram ações naquele país. Além disso, o valor das ações 

adquiridas fora dos EUA não pode ser o mesmo que o das ações adquiridas nos EUA, no qual a proteção efetiva 

dos acionistas é nitidamente superior. Com isso, cria-se um maior estímulo para atrair investimentos para o 

mercado norte-americano, diminuindo, portanto, o fluxo de recursos e a liquidez dos outros mercados. 

Voltaremos a esse assunto mais à frente. 
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comunicá-la. Sem o controle, uma pessoa ou entidade pode meramente sugerir o que 

dizer, não “fazer” uma declaração propriamente dita.181 

 

6.2.6 Outros aspectos processuais 

 

Para propor uma ação com fulcro na Regra 10b-5, o demandante deve satisfazer 

também as disposições do Federal Rule of Civil Procedure e, a partir de 1995, do Private 

Securities Litigation Reform Act, codificadas na Seção 78u-4 do U.S. Code, que introduziu 

standards específicos para ações judiciais fundadas em fraude com valores mobiliários.182 

Quanto às limitações para propor ação privada com fundamento no Securities 

Exchange Act de 1934, o U.S. Code, em seu Título 15, Capítulo 2B (Securities Exchange), 

§78, dispõe que  

 
nenhuma ação deverá ser mantida para fazer cumprir qualquer obrigação disposta 

nesta seção, salvo se for proposta dentro de um ano do conhecimento dos fatos 

constitutivos da causa de pedir e dentro de três anos de tal causa ter se constituído 

um direito exigível (accrued).183 

 

6.2.7 Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) 

 

Em uma ação com fulcro na Regra 10b-5, o autor deve alegar 

 
9(b) – Fraude ou Erro; Estados Mentais: ao alegar fraude ou erro, uma parte deve 

mencionar com particularidade as circunstâncias constituintes de fraude ou erro. 

Malícia, intenção, consciência e outros estados mentais de uma pessoa podem ser 

mencionados genericamente.184 

 

                                                        
181 Tradução livre de: “we are mindful that we must give ‘narrow dimensions […] to a right of action Congress 

did not authorize when it first enacted the statute and did not expand when it revisited the law’. […] For 

purposes of Rule 10b-5, the maker of a statement is the person or entity with ultimate authority over the 

statement, including its content and whether and how to communicate it. Without control, a person or entity can 

merely suggest what to say, not “make” a statement in its own right.” (Janus Capital Group, Inc. v. First 

Derivative Traders, 131 S. Ct. 2296 [2011]). Disponível em: <https://www.leagle.com/decision/ 

insco20110613000t>. Acesso em: 25 dez. 2017. 
182 Codificado na norma 15 U.S. Code § 78u-4 – Private securities litigation. Em especial, 4(b) – Requirements 

for Securities Fraud Actions. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/78u-4>. Acesso em: 

22 set. 2017. As class actions, tendo em vista a pluralidade de participantes, possuem regras próprias no USC 

78u-4(a) “Private Class Actions”.  
183 Tradução livre de: 15 U.S. Code § 78r: “(c) Period of limitations: No action shall be maintained to enforce 

any liability created under this section unless brought within one year after the discovery of the facts 

constituting the cause of action and within three years after such cause of action accrued.” 
184 Tradução livre de: “Pleading Special Matters. Rule 9(b) Fraud or Mistake; Conditions of Mind. In alleging 

fraud or mistake, a party must state with particularity the circumstances constituting fraud or mistake. Malice, 

intent, knowledge, and other conditions of a person’s mind may be alleged generally.” (Federal Rule of Civil 

Procedure, Rule 9). 
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No caso de class actions, a lei prevê que: 

 
23(a) Pré-requisitos. Um ou mais membros de uma classe pode processar ou ser 

processado como parte(s) representante(s) em nome de todos os membros somente 

se: 

1. a classe é tão numerosa que a junção de todos os membros é impraticável; 

2. há questões de direito e de fato comuns à classe; 

3. as demandas ou defesas da(s) parte(s) representante(s) são típicas dos 

pedidos ou defesas da classe; e 

4. a(s) parte(s) representante(s) defenderão de modo justo e adequado os 

interesses da classe.185 

 
23(b)(1) o processamento de ações separadas por ou contra membros individuais da 

classe criaria o risco de: 

(A) decisões inconsistentes ou diferentes com respeito aos membros individuais da 

classe que estabeleceria padrões de conduta incompatíveis para a parte contrária à 

classe; ou 

(B) decisões com respeito a membros individuais da classe que, como questão 

prática, disporia de interesses de outros membros que não sejam parte da decisão ou 

que prejudicaria substancialmente ou impediria a sua capacidade de proteger seus 

interesses; 

23(b)(2) A parte oposta à classe tenha agido ou se recusado a agir em termos que se 

aplicam geralmente à classe, de modo que a decisão final ou a correspondente 

decisão declaratória seja apropriada com respeito à classe como um todo; ou 

23(b)(3) a corte verifica se as questões de direito ou de fato comum aos membros da 

classe predominam sobre questões que afetam somente membros individuais, e que 

uma class action é superior a outros métodos disponíveis para adjudicar a 

controvérsia justa e eficientemente. As matérias pertinentes a essas verificações 

incluem: 

(A) os interesses dos membros da classe em individualmente controlar a ação ou 

defesa de ações separadas; 

(B) a extensão e natureza de qualquer litígio concernente a controvérsia já iniciada 

por ou contra membros da classe; 

(C) a conveniência ou inconveniência de concentrar o litígio das reivindicações no 

fórum específico; e 

(D) as prováveis dificuldades em administrar a class action. 186 

                                                        
185 Tradução livre de: “Prerequisites. One or more members of a class may sue or be sued as representative 

parties on behalf of all members only if: (1) the class is so numerous that joinder of all members is 

impracticable; (2) there are questions of law or fact common to the class; (3) the claims or defenses of the 

representative parties are typical of the claims or defenses of the class; and (4) the representative parties will 

fairly and adequately protect the interests of the class.” (Rule 23(a)). 
186 Tradução livre de: “(1) prosecuting separate actions by or against individual class members would create a 

risk of: (A) inconsistent or varying adjudications with respect to individual class members that would establish 

incompatible standards of conduct for the party opposing the class; or (B) adjudications with respect to 

individual class members that, as a practical matter, would be dispositive of the interests of the other members 

not parties to the individual adjudications or would substantially impair or impede their ability to protect their 

interests; 2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds that apply generally to the class, 

so that final injunctive relief or corresponding declaratory relief is appropriate respecting the class as a whole; 

or (3) the court finds that the questions of law or fact common to class members predominate over any questions 

affecting only individual members, and that a class action is superior to other available methods for fairly and 

efficiently adjudicating the controversy. The matters pertinent to these findings include: (A) the class members’ 

interests in individually controlling the prosecution or defense of separate actions; (B) the extent and nature of 

any litigation concerning the controversy already begun by or against class members; (C) the desirability or 

undesirability of concentrating the litigation of the claims in the particular forum; and (D) the likely difficulties 

in managing a class action.” (Rule 23 – Class Actions. Rule; (b) Types of Class Actions) 
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A certificação de classe somente poderá ocorrer após uma rigorosa análise realizada 

pelo juízo de primeiro grau (trial court) acerca do atendimento dos pré-requisitos previstos na 

Regra 23(a) e não apenas com base em evidência.187 Essa análise, por envolver questões de 

fato e de direito, frequentemente entra no exame de questões de mérito. Pode-se citar como 

exemplo a comprovação de dolo (scienter) do demandado, que é um dos requisitos da ação 

privada. O PSLRA requer que o demandante demonstre circunstanciadamente que o agente 

cometeu o delito com o requerido estado mental. Contudo, a demonstração deve ser 

apresentada na petição inicial, antes da fase de discovery, sem acesso, portanto, a 

depoimentos ou a documentos internos da companhia, como mencionou Brian Currie.188 

Adicionalmente, a classe deve preencher pelo menos um dos três requisitos da Regra 

23(b) mencionados acima. No caso do item 23(b)(3), para atender o requisito de 

predominância, os demandantes devem demonstrar que o dano individual pode ser 

comprovado em juízo por meio de evidência comum a todos os membros da classe, e que a 

reparação desse dano pode ser mensurada para toda a classe (on a class-wide basis) por meio 

do uso de uma metodologia comum.189  

No caso de class actions envolvendo ressarcimento de perdas e danos (damages), 

todos os membros da classe, como esta for definida na certificação, são incluídos 

automaticamente, a menos que optem por dela não participar (opt-out). Em princípio, todos os 

elementos da ação são comuns a todos os autores da ação, salvo no caso de reliance, que a 

rigor deveria ser comprovada individualmente. Essa comprovação individual, na prática, 

                                                        
187 Tradução livre de: “A Title VII class action, like any other class action, may only be certified if the trial court 

is satisfied, after a rigorous analysis, that the prerequisites of Rule 23(a) have been satisfied.” (Cf. U.S. 

Supreme Court. General Telephone Co. of the Southwest v. Falcon, 457 U.S. 147, 102 S.Ct. 2364, 72 L.Ed.2d 

740 [1982]). 
188  De acordo com o autor, “A mais importante inovação dessa exigência mais rigorosa [pleitear com 

‘particularidade fatos que deem origem a uma forte inferência’ …] é que um proponente deve superar esse 

obstáculo antes de prosseguir com a produção de provas. Um proponente, portanto, sem acesso a meios de prova 

tais como depoimentos e produção de documentos, deve afirmar fatos particularizados sobre discussões de 

reuniões do conselho de administração ou decisões acerca de informações a serem arquivadas na SEC (e.g., item 

3030) – uma tarefa difícil. Tradução livre de: “The most important wrinkle to this heightened requirement [plead 

with ‘particularity facts giving rise a strong inference’ …] is that a plaintiff must overcome this hurdle before 

proceeding with discovery. A plaintiff, therefore, without access to discovery tools such as depositions or 

documents production, must state particularized facts regarding board room discussions or decisions about SEC 

filings (e.g., Item 303) – a difficult task.” (CURRIE, Brian. Op. cit., p. 403). 
189  Tradução livre de: “[…] to meet the predominance requirement respondents had to show (1) that the 

existence of individual injury […] was ‘capable of proof at trial through evidence that [was] common to the 

class rather than individual to its members’; and […] that the damages resulting from that injury were 

measurable ‘on a class-wide basis’ through use of a ‘common methodology’.” (Comcast Co. et al. v. Behrend et 

al. 569 U.S. (2013). Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-864_k537.pdf>. Acesso 

em: 12 jan. 2018). 
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inviabilizaria a certificação de classe. Para contornar esse obstáculo, passou-se a reconhecer a 

teoria da fraude ao mercado. 

 

6.2.8 Outros requisitos para certificação de classe 

 

Como se pode observar, as regras processuais relativas à certificação de classe visam, 

em resumo, escolher o instrumento processual mais adequado e eficiente para solucionar o 

conflito190 e, portanto, não devem ser utilizadas como instrumento de pressão para obter um 

acordo favorável ou para dificultar o exercício do direito de ação, especialmente no momento 

da certificação da class action, que é o mais crítico, pois pode multiplicar algumas vezes os 

valores discutidos em um acordo entre as partes para encerrar a demanda (settlement). 

Além desses pré-requisitos, a prática levou a jurisprudência a estabelecer outros 

requisitos para certificação de classe, entre os quais: (i) deve ser possível assegurar 

objetivamente a definição de classe, (ii) o(s) representante(s) deve(m) ter legitimidade 

processual; e (iii) a classe não deve sofrer de problemas, tais como a (iii.1) falta de 

amadurecimento das questões em litígio (ou seja, se foram esgotados todos os outros meios de 

solução do conflito, se o conflito já está bem delineado), e a (iii.2) insignificância jurídica dos 

pedidos.191 

Geralmente, o autor que representa os demais membros da classe (designado como 

leader plaintiff), podendo ser mais de um, é escolhido entre os investidores ou grupo de 

investidores que têm o maior interesse econômico em jogo, desde que preencha os requisitos 

previstos na Regra 23, do FRCP (vide item 6.2.7). Entretanto, há casos em que as cortes 

indicam um grupo de pessoas para agir em nome da classe com base na diversidade de 

experiências e de interesses dos membros da classe. Em outras palavras, há uma preocupação 

de que todos os investidores membros da classe tenham seus direitos bem representados, 

                                                        
190 Cf. (Amgen, Inc. et al. v. Connecticut Retirement Plans and Trust Funds, U.S. Supreme Court, Opinion of the 

Court. 568 U. S. ____ (2013), p. 3): “[…] a função de uma decisão de certificação conforme a Regra 23(b)(3) 

não é a de adjudicar o caso; ao invés, é a de selecionar o ‘método’ mais adequado para adjudicar a controvérsia 

‘de forma justa e eficiente’.” Tradução livre de: “[…] the office of a Rule 23(b)(3) certification ruling is not to 

adjudicate the case; rather, it is to select the ‘metho[d]’ best suited to adjudication of the controversy ‘fairly and 

efficiently’.”  
191 Adaptação livre de: “Although class certification is largely governed by the explicit requirements in Rule 23, 

class action jurisprudence also has developed certain implicit requirements for certification that are not 

articulated in the rule but have developed as a matter of common law. Among these requirements are that [sic] 

there be an objectively ascertainable class definition; that the class representatives have standing; and the class 

not suffer from justiciability problems, such as ripeness, mootness etc.” (MULLENIX, Linda. General Report: 

Common Law. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda (Orgs.). Os 

processos coletivos nos países de civil law e common law: uma análise de direito comparado. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 262). 
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independentemente de sua participação pessoal durante o curso do processo. Bem assim, 

algumas cortes observam o objetivo do Private Securities Litigation Reform Act de 1995 

(PSLRA) de evitar litígios promovidos por advogados, exigindo que os investidores 

demandantes tenham um relacionamento prévio com os advogados, para efeito de escolha do 

representante da classe,192 impondo limites à remuneração dos patronos da causa, entre outras 

condições. 

 

6.2.9 Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (PSLRA) 

 

Anteriormente à promulgação do PSLRA de 1995, as cortes seguiam as disposições da 

Regra 9(b) da Federal Rule of Civil Procedure (FRCP), transcritas acima, na seção 6.2.7. 

Em particular, no caso de informações falsas ou omissão, as cortes requeriam que o 

demandante identificasse o responsável, quando e onde as informações foram prestadas, 

especificando as declarações consideradas fraudulentas, e por que deveriam ser consideradas 

fraudulentas.  

O PSLRA aumentou as exigências para propositura de ações com base na Regra 10b-5, 

de forma a evitar ações frívolas e a litigância abusiva. Em especial, passou a exigir: 

 

i. a especificação de cada declaração alegadamente enganosa;  

ii. a justificativa sobre por que a informação é enganosa;  

iii. se uma alegação referente à declaração ou omissão é feita com base em informação e 

convicção pessoal do autor, a petição inicial deve vir instruída com documentos que 

indiquem, com particularidade, todos os fatos em que se baseia a convicção;193 

iv. Caso a ação seja proposta apenas com a prova de que o réu agiu com um propósito 

específico, a petição inicial deve, com respeito a cada ato ou omissão, informar, com 

particularidade, os fatos que dão origem a uma forte inferência de que o réu agiu com 

o requerido estado de ânimo;194 

                                                        
192 CARANGELO, Robert F. et al. Op. cit., p. 157-158, citando as decisões nos casos In re Atlas Mining Co. Sec. 

Litig., 2008 WL 821756, at *5 (D. Idaho Mar. 25, 2008) e Niederklein v. PCS Edventures!.com, Inc., 2011 WL 

759553 (D. Idaho Feb. 24, 2011). 
193 Cf. 15 USC § 78u–4(b)(1). 
194 Cf. 15 USC § 78u–4(b)(2)(A). Tradução livre de: “Except as provided in subparagraph (B), in any private 

action arising under this chapter in which the plaintiff may recover money damages only on proof that the 

defendant acted with a particular state of mind, the complaint shall, with respect to each act or omission alleged 

to violate this chapter, state with particularity facts giving rise to a strong inference that the defendant acted 

with the required state of mind.” 
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v. No que se refere à causa de pedir, o autor da ação deve indicar que o ato ou omissão 

violou normas do mercado de valores mobiliários, causou o dano alegado, cujo pedido 

de ressarcimento é objeto da ação.195 

 

Consequentemente, o não atendimento dos requisitos exigidos (pela Regra 9(b) do 

FRCP e pela PSLRA) justificam a extinção do feito.196 

No que se refere à responsabilidade, a norma em apreço prevê que qualquer pessoa 

que seja condenada em julgamento final somente deverá responder conjunta e solidariamente 

com os demais condenados pelo ressarcimento dos danos se o trier of fact197 especificamente 

determinar que tal pessoa conscientemente cometeu a violação às leis do mercado de valores 

mobiliários.198 

O PSLRA introduziu a regra safe harbor, no Securities Act de 1933,199 que oferece 

proteção relativamente à divulgação de informações prospectivas. A proteção se estende ao 

emissor, pessoas que atuam em seu nome, terceiros contratados pela companhia e 

underwriters em relação às informações fornecidas pelo emissor ou derivadas de informações 

fornecidas pelo emissor. 

As exclusões de responsabilidade não se aplicam a algumas situações,200 tais como: 

informação contida em demonstrações financeiras elaborada de acordo com os princípios 

gerais de contabilidade geralmente aceitos; informação divulgada em conexão com uma 

oferta pública de compra (tender offer) ou oferta pública inicial (IPO). 

No caso de uma ação privada baseada em informação falsa ou omissão de fato 

relevante, uma pessoa protegida pela regra safe harbor 201  não será responsabilizada em 

relação a uma informação prospectiva se tiver esclarecido que a informação é prospectiva 

                                                        
195 Com a promulgação do PSLRA, a exigência de comprovação do nexo causal foi codificada no 15USC § 78u–

4(b)(4) – Loss Causation. Adaptação livre de: “plaintiff shall have the burden of proving that the act or omission 

of the defendant alleged to violate this chapter caused the loss for which the plaintiff seeks to recover damages.” 
196  Por oportuno, cumpre mencionar que, posteriormente à edição do PSLRA, o Congresso promulgou o 

Securities Litigation Uniform Standards Act of 1998 (SLUSA) impedindo que os demandantes, para evitarem as 

restrições impostas pelo PSLRA, direcionassem para as cortes estaduais as ações envolvendo fraude no mercado 

de valores mobiliários. Entre outras disposições, o SLUSA atribuiu poderes às cortes federais para suspender a 

atividade de produção de provas (discovery) nas cortes estaduais que interferirem na sua jurisdição. 
197 O trier of fact é uma pessoa ou grupo de pessoas que decide a partir das evidências existentes se algo existiu 

ou ocorreu. No caso de um julgamento por um júri (jury trial) o júri é o trier of fact, aplicando o direito de 

acordo com as instruções recebidas do juiz.  
198 15 USC § 78u-4(f)(2)(A). 
199 Cf. PSLRA, Sec. 27A(a), disponível em: <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ67/html/PLAW-

104publ67.htm>. Acesso em: 25 jul. 2018. 
200 Cf. PSLRA, Sec. 27A(b). 
201 Cf. PSLRA, Sec. 27A(c). 
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(forward looking) e tal informação vier acompanhada de declarações sobre a cautela a ser 

tomada e sobre os fatores que podem causar um resultado futuro significativamente diferente 

do projetado. Além disso, o autor da ação deverá provar que, no caso de pessoa natural, 202 

esta tinha conhecimento de que a informação era falsa ou enganosa, e, no caso de pessoa 

jurídica,203 deve provar que a informação foi prestada por diretor executivo ou com aprovação 

deste e que tinha conhecimento de que a informação era falsa ou enganosa. 

 

6.2.10 Breve comentário sobre o item 303 do Formulário SEC Regulation S-K (MD&A) 

 

O item 303 do Regulamento S-K (“Discussão e análise da administração da condição 

financeira e dos resultados das operações”204) requer a discussão e análise das demonstrações 

financeiras e outros dados estatísticos necessários para melhorar a compreensão dos usuários 

das demonstrações financeiras. Devem-se considerar eventos e incertezas relevantes 

conhecidas pela administração que possam tornar as informações financeiras não 

necessariamente indicativas dos resultados futuros ou da futura situação financeira.  

Informações prospectivas fornecidas são expressamente protegidas pela regra safe 

harbor, como visto acima. 

De acordo com os precedentes das cortes norte-americanas, o item 303 impõe um 

dever de disclosure (affirmative duty to disclose) que pode servir como fundamento para uma 

ação de fraude em conexão com a negociação de valores mobiliários, consoante seção 10(b) 

do Securities and Exchange Act de 1934. 205  Outrossim, não há consenso sobre a 

responsabilidade por omissão de informação no item 303 da Regulation S-K. 

A SEC tem caracterizado uma obrigação da companhia nos termos do S-K item 303 

como segue: quando uma tendência, demanda, compromisso, evento ou incerteza é conhecida, 

a administração deve fazer duas avaliações: (1) a tendência, demanda, compromisso, evento 

ou incerteza deve provavelmente ocorrer? Em caso negativo, nada há ser informado. (2) Se a 

administração não pode fazer qualquer determinação, ela deve avaliar objetivamente as 

consequências da conhecida tendência, demanda, compromisso, evento ou incerteza, 

assumindo que venha a ocorrer. A divulgação de informação torna-se necessária, então, salvo 

se a administração avalie que efeito relevante sobre a situação financeira ou sobre os 

                                                        
202 Cf. PSLRA, Sec. 27A(c)(i). 
203 Cf. PSLRA, Sec. 27A(c)(ii). 
204 Tradução livre de: “Management’s discussion and analysis of financial condition and results of operations.” 
205 Cf. Stratte-McClure v. Morgan Stanley, 776 F.3d 94, 101 (2d Cir. 2015). 
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resultados das operações não deva ocorrer.206 Este teste é mais específico do que o definido 

pela Suprema Corte do Estados Unidos, no caso Basic v. Levinson, que veremos logo a 

seguir,207 na medida em que a divulgação de informações prospectivas deve ser avaliada em 

termos de probabilidade e magnitude, isto é, em termos de relevância para o valor atual. Por 

esta razão, a violação do item 303 não necessariamente leva a uma ação por fraude com fulcro 

na Regra 10b-5 da SEC.208 

Por outro lado, qualquer informação prospectiva fornecida é expressamente coberta 

pela regra “safe harbor”, conforme comentado acima.209 

Dúvida há quanto à omissão de informação prospectiva. Para dirimir essa dúvida, a 

Suprema Corte concedeu certiorari (25 de maio de 2017), no caso Leidos, Inc. v. Indiana 

Public Retirement System, para determinar se a omissão em revelar informação requerida 

pelo Regulamento S-K pode dar causa a uma ação privada, com base na Regra 10b-5. 

Enquanto a Corte de Apelação do Segundo Circuito entende que o item 303 enseja uma ação 

com fundamento no dever de disclosure, as cortes de apelação do Terceiro e do Nono 

Circuitos entendem que não.  

Todavia, em outubro de 2017, as partes submeteram, conjuntamente, pedido de 

suspensão do feito, junto à Suprema Corte, pelo fato de terem chegado a um acordo em 

princípio para encerrar o litígio. Desse modo, perdura ainda essa dúvida a respeito da omissão 

de informação prospectiva.  

 

6.2.11 Limites legais à reparação de danos 

 

Entre as normas legais, cumpre mencionar também as que tratam especificamente da 

reparação de danos. 

 

6.2.11.1 Limite à reparação na Seção 28 do Securities and Exchange Act of 1934 

 

De acordo com a Seção 28 (a) (“Limitation on Judgments”), do Exchange Act de 1934,  

 

                                                        
206 Cf. MD&A Act Release n. 34-26831, p. 288, 54 Fed. Reg. 22427, 22430 (May 24, 1989). 
207 Cf., também, seção 3.4, nota 86. 
208 Cf. Alphus v. Pyramid Tech. Corp. 764 F. Supp. 598, 608 (N.D.Cal. 1991). Cf. Oran et al. v. Stafford 

American Home Products et al., U. S. Court of Appeals, Third Circuit. 226 F. 3d 275 (2000). 
209 Cf. seção 1.2, nota 16. 
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(1) Em geral — nenhuma pessoa com legitimidade para propor uma ação de 

reparação de danos, fundada nas provisões deste título (“Regulation of Securities 

Exchanges), deverá recuperar, por meio do julgamento de uma ou mais ações, um 

montante total acima dos danos efetivamente causados àquela pessoa por conta do 

ato praticado pelo réu.210 

 

6.2.11.2 Limite à reparação no Private Securities Litigation Reform Act 

 

O PSLRA dispõe que em qualquer ação privada relativa à fraude no mercado de 

valores mobiliários, em que a apuração do dano tenha como referência o preço de mercado de 

um valor mobiliário, o ressarcimento não deve exceder a diferença entre o preço de compra 

(ou venda) pago (ou recebido) e a média de preços negociados desse valor mobiliário durante 

o período de noventa dias a partir da na data em que foi corrigida a informação ou sanada a 

omissão.211 

Por outro lado, se antes do final do período de noventa dias o demandante vende (ou 

recompra o valor mobiliário), o ressarcimento não deve exceder a diferença entre o preço de 

compra (ou de venda) pago (ou recebido), e o preço médio dos negócios desse valor 

mobiliário durante o período compreendido entre a correção da informação e o dia em que o 

demandante vendeu ou recomprou o valor mobiliário.212 

Com base nesses critérios, construímos a seguinte tabela exemplificativa, 

considerando o preço de compra de 100,00, e os preços de venda em três momentos diferentes.  

 
Tabela 2 - Cálculo da reparação de acordo com o PSLRA213 

Data Operação Preço 

Prazo 

decorrido a 

partir da 

correção da 

informação 

Preço 

médio214 

 

Prejuízo 
Reparação 

D0 Compra 100,00     

D1 Venda (1) 50,00 60 75,00 (50,00) (25,00) 

D2 Venda (2) 40,00 90 70,00 (60,00) (30,00) 

D3 Venda (3) 30,00 120 65,00 (70,00) (30,00) 

 

                                                        
210  Tradução livre de: “SEC. 28. (a) LIMITATION ON JUDGMENTS.— (1) IN GENERAL.—No person 

permitted to maintain a suit for damages under the provisions of this title shall recover, through satisfaction of 

judgment in 1 or more actions, a total amount in excess of the actual damages to that person on account of the 

act complained of.”  
211 Cf. 15 USC § 78u–4(e)(1). 
212 Cf. 15 USC § 78u–4(e)(2). 
213 Elaboração própria. 
214 Para efeito de preço médio dos negócios de um valor mobiliário, computa-se a média dos preços diários de 

fechamento do período considerado (até no máximo de noventa dias). Cf. 15 U.S. Code § 78u–4(e)(3). 
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Observe-se que, na Venda (1), em D1, o investidor teria direito a um ressarcimento de 

25,00, pois o preço médio entre a data da correção da informação e a data da venda foi de 

75,00, embora tenha tido um prejuízo real de 50,00. No caso da Venda (2), realizada no 90º 

dia a contar da correção da informação, embora tenha tido prejuízo de 60,00, teria direito a 

um ressarcimento de 30,00, pois o preço médio dos noventa dias foi de 70,00. No caso da 

Venda (3), embora tenha tido um prejuízo de 70,00, o ressarcimento seria de apenas 30,00, 

pois se limita à diferença entre o preço de compra e o preço médio do período de noventa dias 

contado da data da correção da informação. 

Essa fórmula, de acordo com Loss e Seligman,  

 
não parece ser inteligente tanto porque o período de 90 dias não tem relação 

necessária com o período durante o qual uma declaração corretiva deveria afetar um 

preço de mercado, como também, e mais importante, porque os prejuízos não são 

computados líquidos do mercado. Por exemplo, se o demandante compra ações a 

$50 quando o índice de mercado relevante é 1.000 e depois vende a $50 quando o 

índice é 2.000, o demandante receberia nenhum ressarcimento enquanto a maioria 

dos economistas argumentaria que o preço da ação declinou 50% líquido dos 

movimentos do mercado.215  

 

Independentemente do limite legal, para efeito de reparação de danos, as cortes norte-

americanas adotam como critério principal de apuração a perda efetivamente sofrida (out-of-

pocket). Como explica Merritt Fox,  

 
O racional envolve uma perspectiva ex post ao invés de uma perspectiva ex ante que 

é característica da moderna análise econômica do direito de valores mobiliários. 

Baseia-se na observação de que ser induzido por uma informação falsa a comprar 

valores mobiliários não significa por si só que o comprador ao final sofrerá uma 

perda. O induzimento simplesmente coloca o comprador numa posição de desfrutar 

todas as espécies ganhos possíveis e de sofrer todas as espécies de perdas possíveis. 

Se o comprador ao final realiza uma perda e a perda seria previsível conhecendo o 

verdadeiro estado de coisas, então, […], a pessoa que forneceu a informação falsa 

violando a Regra 10b-5 deve ser responsável pela perda ocorrida.216 

                                                        
215 Tradução livre de: “This formula appears to be unwise both because the 90 day period has no necessary 

relation to the period during which a corrective statement should affect a market price, but also, and more 

important, because damages are not computed net of the market. For example, if a plaintiff buys stock at $50 

when a relevant market index is 1,000 and later sells at $50 when the index is 2,000, the plaintiff would receive 

no damages while most economists would argue that the price of the stock had declined 50 percent net of market 

movements.” (LOSS, Louis; SELIGMAN, Joel. Op. cit., p. 1.390).  
216 Tradução livre de: “The rationale involves an ex post perspective rather than the ex ante perspective that is 

characteristic of modern, economics-based securities law analysis.22 It relies on the observation that being 

induced by a misstatement into making a securities purchase does not by itself inherently mean that the 

purchaser will ultimately be worse off. The inducement simply puts the purchaser in a position to enjoy all kinds 

of possible gains and suffer all kinds of possible losses. If the purchaser ultimately does realize a loss and the 

loss is one that would have been predictable given knowledge of the true state of affairs, then, the thinking goes, 

an injury has occurred for which the person who made the misstatement in violation of Rule 10b-5 should be 

liable.” (FOX, Merritt B. Demystifying Causation in Fraud-on-the-Market Actions. Business Lawyer, v. 60, p. 

507-532, 2005, p. 512). 
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Além disso, exigem a comprovação de dano com base em estudo de eventos, de forma 

a comprovar os requisitos da ação: reliance, relevância, dano, nexo causal. 

 

6.2.11.3 Critérios a serem observados na reparação de danos 

 

Em síntese, os tribunais norte-americanos levam em conta o menor dos seguintes 

valores, para efeito de reparação de fraude em conexão com a compra e venda de valores 

mobiliários: 

 

1. A perda “out-of-pocket” (base caixa); 

2. A perda atribuída à fraude (por meio de estudo de evento); e 

3. A perda apurada de acordo com os limites legais (PSLRA).217 

 

Além disso, de acordo com a Cornerstone Research, há um número de regras relativas 

à recuperação de danos; dentre elas, destaca que: 

 
1. Não são recuperáveis as perdas de ações compradas e vendidas antes da 

revelação da informação relevante alegadamente verdadeira; 

2. Não são recuperáveis as perdas de ações compradas e vendidas entre 

divulgações de informações distintas; 

3. Os danos recuperáveis para uma ação mantida após uma revelação particular 

não podem exceder o declínio de preço atribuível à revelação da informação.218 

 

6.2.12 Teoria da Fraude ao Mercado 

 

Como vimos acima, um dos requisitos essenciais de uma ação fundada no tort of fraud 

or deceit é a comprovação de reliance.219  Para ter o direito à reparação, a vítima deve 

comprovar que confiou justificadamente nas informações prestadas pela outra parte e, por ter 

agido assim, praticou um ato jurídico do qual sobreveio um dano para o qual pede reparação. 

                                                        
217 Adaptação livre de: “1. Out-of-pocket damages (i.e., the difference between any inflation at the time the share 

was purchased and any inflation that remained at the time that share was sold); 2. Losses caused by the fraud 

(i.e., actual share price declines attributable to revelation of the relevant truth regarding a misrepresentation 

made prior to the purchase of that share); and 3. A statutory limit prescribed by the Private Securities Litigation 

Reform Act of 1995 (PSLRA).” (CORNERSTONE RESEARCH. Estimating Recoverable Damages in Rule 

10b-5 Securities Class Actions. 2014, p. 2). 
218 Tradução livre de: “1. No recoverable damages for shares purchased and sold prior to any public revelation 

of the allegedly relevant truth. 2. No recoverable damages for shares purchased and sold between distinct public 

revelations. 3. Recoverable damages for a share held over a particular revelation cannot exceed the ensuing 

price decline attributable to that revelation.” (Ibidem, p. 5-7). 
219 Dependendo do contexto, traduzimos “reliance” como “confiança”; “in reliance” como “agiu em confiança 

ou baseado em”.  
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Contudo, as operações no mercado são impessoais e realizadas por meio de 

intermediários. As informações não são fornecidas pelas partes, mas, sim, por terceiros, na 

maioria dos casos pela companhia emissora, que via de regra não é parte da operação. Por 

outro lado, o investidor não tem meios, ou mesmo conhecimentos, para verificar se a 

informação é correta ou não. Mesmo que tivesse, seria impossível exigir que todos os 

investidores conhecessem todas as informações a todo tempo. Portanto, quem detém toda a 

informação é o mercado, contra quem todos operam, comprando ou vendendo. Portanto, não 

parece razoável exigir-se do investidor que comprove que a sua decisão de investimento 

baseou-se numa determinada informação falsa e que por isso sofreu um dano para o qual 

busca reparação. 

Hoje isso pode parecer óbvio; porém, no século passado, quando a informação não era 

ainda tão acessível, seria mais difícil para um investidor provar que se baseou em tal 

informação falsa, em razão da qual teve um prejuízo. Hoje, ao revés, difícil é provar o 

contrário, ou seja, que o investidor não teve acesso a tal informação. 

Vejamos agora como evoluiu o entendimento dos tribunais a partir de algumas 

decisões. 

Em 1965, a Corte de Apelações do Segundo Circuito reconheceu que os autores de 

uma ação com base na Regra 10b-5 tinham o ônus de estabelecer que confiaram na conduta 

fraudulenta do réu.220  

Em 1968, como explica Barbara Black, proferiu-se a primeira decisão que ampliou o 

escopo da regra 10b-5 no leading case TGS, do qual se reproduz o seguinte trecho: 

 
em casos da regra 10b-5, as cortes inicialmente obrigavam os autores da ação a 

provar, além da relevância, o ato de confiança (reliance) e a causa da perda 

(causation). Essas obrigações eram inquestionavelmente apropriadas e não 

particularmente onerosas quando a violação se assemelhava ao ilícito de fraude (tort 

of deceit) do common law, como, e.g., quando uma pessoa ajuizava uma ação por 

conta de informações falsas prestadas a ele em negociações diretas. A decisão do 

segundo circuito no caso SEC v. Texas Gulf Sulphur Co. [TGS], em 1968, no 

entanto, expandiu o alcance do remédio da regra 10b-5 ao incluir informações falsas 

contidas em documentos publicamente disponíveis. Assim, a reivindicação com 

fulcro na regra 10b-5 deixou de ser diretamente análoga ao ilícito (tort) do common 

law.221  

                                                        
220 Cf. List v. Fashion Park, Inc. 340 F.2d 457, 462 (2d Cir. 1965). 
221  Tradução livre de: “In rule 10b-5 cases, courts initially required plaintiffs to establish, in addition to 

materiality, both reliance and causation. These requirements were unquestionably appropriate and not 

particularly burdensome when the violation resembled the common-law tort of deceit, as when an individual 

sued on the basis of misrepresentations made to him in direct negotiations. The decision of the Second Circuit in 

SEC v. Texas Gulf Sulphur Co., however, expanded the rule l0b-5 remedy to include misstatements contained in 

publicly available documents. Thus, the rule l0b-5 claim was no longer directly analogous to the common-law 

tort.” (BLACK, Barbara. Fraud on the Market: A Criticism of Dispensing with Reliance Requirements in Certain 
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Em 1972, em uma das primeiras manifestações da Suprema Corte dos Estados Unidos 

relativamente à prova de reliance no contexto de uma ação promovida com base na Regra 

10b-5, a Corte decidiu que, no caso de omissão de informações, não era necessária a prova de 

reliance, bastando demonstrar a relevância da informação omitida.222 

Em 1975, a Corte de Apelações do Nono Circuito afirmou que os autores da ação 

eram obrigados, como matéria preliminar, a estabelecer que estavam cientes e que foram 

enganados pelos réus, mas que muitas cortes haviam realizado que, em certas situações, a 

prova direta de reliance impunha um sacrifício não razoável e irrelevante.223 

 
A prova direta seria inevitavelmente proforma, e impõe um ônus probatório difícil, 

porque voltado a uma possibilidade especulativa em uma área onde as motivações 

são complexas e difíceis de determinar. Essa dificuldade ameaça derrotar pleitos 

válidos — implícita no caso Affiliated Ute é a rejeição desse ônus porque leva à 

admissão de um número menor de casos de ressarcimento, ameaçando assim a 

imposição do direito dos valores mobiliários. […] Aqui, a exigência é redundante — 

o mesmo nexo causal pode ser adequadamente estabelecido indiretamente, por meio 

da prova da materialidade somada ao senso comum de que um comprador de ações 

não procura ordinariamente adquirir uma perda na forma de uma ação 

artificialmente inflacionada. Nessas circunstâncias, entendemos apropriado eliminar 

esse ônus.224 

 

Em 1986, a Corte de Apelações do Terceiro Circuito, na decisão do caso Peil v. 

Speiser, mencionou a teoria da fraude ao mercado afirmando que: 

 
A teoria da fraude ao mercado é baseada na hipótese de que, em um mercado de 

valores mobiliários aberto e desenvolvido, o preço da ação de uma companhia é 

determinado pelas informações relevantes disponíveis sobre a companhia e suas 

atividades […] Informações falsas fraudam, portanto, os compradores de ação 

mesmo que os compradores não tenham se baseado diretamente nas informações 

falsas […] A conexão causal entre a fraude dos réus e a compra de ações pelos 

autores da ação em tal caso não é menos significativa do que em um caso de 

confiança direta em informações falsas.225 

                                                                                                                                                                             
Open Market Transactions. Faculty Articles and Other Publications, paper 75, 1984. Disponível em: 

<https://scholarship.law.uc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1080&context=fac_pubs>. Acesso em: 14 dez. 

2017).  
222 Cf. Affiliated Ute Citizens of Utah v. United States, 406 U.S. 128 (1972). 
223 Cf. Blackie v. Barrack, 524 F.2d 891, 907 (9th Cir. 1975). 
224 Tradução livre de: “Direct proof would inevitably be somewhat proforma, and impose a difficult evidentiary 

burden, because addressed to a speculative possibility in an area where motivations are complex and difficult to 

determine. That difficulty threatens to defeat valid claims—implicit in Affiliated Ute is a rejection of the burden 

because it leads to underinclusive recoveries and thereby threatens the enforcement of the securities laws. See 

Harv. Note, supra, at 590-91. Here, the requirement is redundant—the same casual nexus can be adequately 

established indirectly, by proof of materiality coupled with the common sense that a stock purchaser does not 

ordinarily seek to purchase a loss in the form of artificially inflated stock. Under those circumstances we think it 

appropriate to eliminate the burden.” (Cf. Blackie v. Barrack, 524 F.2d 891, 907 [9th Cir. 1975]). 
225 Tradução livre de: “The fraud on the market theory is based on the hypothesis that, in an open and developed 

securities market, the price of a company’s stock is determined by the available material information regarding 

the company and its business. […] Misleading statements will therefore defraud purchasers of stock even if the 

purchasers do not directly rely on the misstatements. […] The causal connection between the defendants’ fraud 
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Em 1988, a teoria da fraude ao mercado, nos termos acima enunciados, foi 

referendada pela Suprema Corte, no julgamento do leading case Basic v. Levinson,226 do qual 

se extraem os seguintes parágrafos. 

 
As presunções tipicamente servem para auxiliar as cortes a administrar 

circunstâncias em que a prova direta, por uma razão ou outra, se torna difícil. […]. 

As cortes inferiores aceitaram uma presunção, criada pela teoria da fraude ao 

mercado e sujeita à refutação pelos recorrentes-réus, segundo a qual as pessoas que 

tinham negociado com ações de emissão da Basic o tinham feito em confiança na 

integridade do preço estabelecido pelo mercado, mas em razão das declarações 

falsas sobre fatos relevantes feitas pelos recorrentes-réus aquele preço tinha sido 

fraudulentamente deprimido. Exigir que um autor da ação mostre um quadro 

especulativo dos fatos, i.e., como ele teria agido se a informação relevante omitida 

tivesse sido divulgada, […], ou se a declaração falsa não tivesse sido feita, […] 

colocaria desnecessariamente um ônus de prova irrealista no autor da ação fundada 

na Regra 10b-5 que negociou em um mercado impessoal. 

Partindo de considerações de justiça, política pública e probabilidade, assim como 

de economia processual, as presunções são também instrumentos úteis para 

distribuir o ônus da prova entre as partes. […] A presunção de reliance empregada 

neste caso é consistente com, e, ao facilitar litígios da Regra 10b-5, apoia a política 

congressional incorporada na Lei de 1934. Ao elaborar essa Lei, o Congresso 

expressamente confiou na premissa de que os mercados de valores mobiliários são 

afetados pela informação, e promulgaram uma legislação para facilitar a confiança 

do investidor na integridade desses mercados: “Nenhum investidor, nenhum 

especulador, pode seguramente comprar e vender valores mobiliários nas bolsas sem 

ter uma base inteligente para formar seu julgamento sobre o valor dos títulos que ele 

compra ou vende. A ideia de um mercado público livre e aberto é construída sobre a 

teoria de que a concorrência dos julgamentos de compradores e vendedores sobre o 

preço justo de um título cria uma situação onde o preço de mercado reflete tão 

próximo quanto possível um preço justo. Assim como uma manipulação artificial 

tende a frustrar a verdadeira função de um mercado aberto, da mesma forma a 

ocultação e segredo de informações importantes obstrui a operação dos mercados 

como índices do valor real”.227 

                                                                                                                                                                             
and the plaintiffs’ purchase of stock in such a case is no less significant than in a case of direct reliance on 

misrepresentations.” (Cf. Peil v. Speiser, 806 F.2d 1154 (3d Cir. 1986), p. 1.160-1.161). 
226 Para adoção dessa teoria, foi importante o posicionamento da SEC, que acabou influenciando a decisão da 

Suprema Corte no caso Basic, a ser examinado a seguir. “In the 1988 case of Basic Inc. v. Levinson, for example, 

the Commission persuaded the Supreme Court to adopt its position on important questions relating to the 

materiality of preliminary merger discussions and the application of the ‘fraud on the market’ theory.” 

(PREZIOSO, Giovanni P. Remarks before the American Bar Association Section of Business Law: General 

Counsel Forum. 03 jun. 2004. Disponível em: <https://www.sec.gov/news/speech/spch060304gpp.htm>. Acesso 

em: 23 out. 2017). 
227 Tradução livre de: “Presumptions typically serve to assist courts in managing circumstances in which direct 

proof, for one reason or another, is rendered difficult. See, e.g., 1 D. Louisell & C. Mueller, Federal Evidence 541-

542 (1977). The courts below accepted a presumption, created by the fraud-on-the-market theory and subject to 

rebuttal by petitioners, that persons who had traded Basic shares had done so in reliance on the integrity of the 

price set by the market, but because of petitioners’ material misrepresentations that price had been fraudulently 

depressed. Requiring a plaintiff to show a speculative state of facts, i.e., how he would have acted if omitted 

material information had been disclosed, see Affiliated Ute Citizens v. United States, 406 U.S., at 153-154, 92 S.Ct., 

at 1472, or if the misrepresentation had not been made, see Sharp v. Coopers & Lybrand, 649 F.2d 175, 188 (CA3 

1981), cert. denied, 455 U.S. 938, 102 S.Ct. 1427, 71 L.Ed.2d 648 (1982), would place an unnecessarily unrealistic 

evidentiary burden on the Rule 10b-5 plaintiff who has traded on an impersonal market. Cf. Mills v. Electric Auto-

Lite Co., 396 U.S., at 385, 90 S.Ct., at 622. Arising out of considerations of fairness, public policy, and probability, 

as well as judicial economy, presumptions are also useful devices for allocating the burdens of proof between 
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Assim sendo, no que se refere à prova de reliance, exige-se apenas que: 

 

• A parte autora comprove que: (i) a informação em questão era publicamente 

conhecida; (ii) as ações da companhia eram negociadas em um mercado eficiente (ou 

seja, num mercado livre e desenvolvido); e (iii) o negócio para o qual se busca o 

ressarcimento foi realizado no período enquanto o mercado negociou sob influência da 

informação falsa, ou seja, entre o momento da divulgação da informação falsa, ou 

omissão, e o momento em que a verdade foi restabelecida. 

• A parte ré, por seu turno, pode afastar a presunção de reliance, apresentando as 

evidências apropriadas, e.g., que a informação falsa não teve impacto no preço de 

mercado ou que a parte autora não negociou em confiança (reliance) na integridade do 

preço de mercado. 

 

Dessa forma, procurou-se adequar as normas que regem as ações privadas individuais, 

com fundamento na Regra 10b-5, às ações coletivas, em especial as class actions, buscando-

se um balanceamento que não facilite a proposição de ações espúrias ou insignificantes, e ao 

mesmo tempo não crie dificuldades excessivas à certificação de classe. 

No que diz respeito à responsabilidade civil, cumpre transcrever a análise feita por 

Johan Prorok: 

 
Ao instaurar essa presunção, a jurisprudência norte-americana procurou responder à 

dificuldade de aplicar a responsabilidade civil ao mercado secundário no caso de 

informação pública defeituosa (ou seja, em caso de “fraude ao mercado”). Na 

verdade, como a fraude é cometida ao mercado, e não a uma pessoa em uma 

negociação bilateral, vez que a informação não é prestada individualmente, mas 

publicamente, a todo o mercado, a prova de que a referida informação tenha alterado 

sua decisão de investimento não será geralmente apresentada pelo investidor, seja 

porque ela não existiu (ele não tenha sido influenciado pela informação), seja, 

mesmo quando ela teria existido, porque essa prova é quase impossível. O direito 

norte-americano respondeu a essa dificuldade de prova utilizando uma técnica 

probatória clássica, que consiste em introduzir uma presunção refutável, de alteração 

                                                                                                                                                                             
parties. See E. Cleary, McCormick on Evidence 968-969 (3d ed. 1984); see als Fed. Rule Evid. 301 and Advisory 

Committee Notes, 28 U.S.C. App., p. 685. The presumption of reliance employed in this case is consistent with, and, 

by facilitating Rule 10b-5 litigation, supports, the congressional policy embodied in the 1934 Act. In drafting that 

Act, Congress expressly relied on the premise that securities markets are affected by information, and enacted 

legislation to facilitate an investor’s reliance on the integrity of those markets: “No investor, no speculator, can 

safely buy and sell securities upon the exchanges without having an intelligent basis for forming his judgment as to 

the value of the securities he buys or sells. The idea of a free and open public market is built upon the theory that 

competing judgments of buyers and sellers as to the fair price of a security brings sic about a situation where the 

market price reflects as nearly as possible a just price. Just as artificial manipulation tends to upset the true 

function of an open market, so the hiding and secreting of important information obstructs the operation of the 

markets as indices of real value.” H.R.Rep. No. 1383, at 11.” (Cf. Basic, Inc. et al., Petitioners, v. Max L. Levinson 

et al. 485 U.S. 224 [108 S.Ct. 978, 99 L.Ed.2d 194]).  
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da decisão do investidor. A teoria da fraude ao mercado é, portanto, uma teoria da 

causalidade no quadro da responsabilidade civil por informações públicas 

defeituosas no mercado secundário.228 (grifamos) 

 

6.2.12.1 Teoria da fraude ao mercado e hipótese de mercado eficiente 

 

 O conceito de fraude ao mercado aparece pela primeira vez na decisão Blackie v. 

Barrack, sem que se fizesse menção à hipótese de eficiência de mercado. Um simples e lógico 

raciocínio: “[…] a disseminação de informação falsa necessariamente se traduz por meio dos 

mecanismos de mercado na inflação de preço que lesa cada adquirente identicamente”.229 

Posteriormente, no caso In re LTV Securities Litigation (1980), a corte, considerando 

estudos sobre eficiência de mercado, concluiu que o mercado transmite informação ao 

investidor sobre o valor da companhia na forma de um preço de mercado, levando em conta 

todas as informações disponíveis, inclusive as falsas. Logo, a informação falsa distorce o 

preço de mercado, de tal modo que a prova da relevância é suficiente para estabelecer o nexo 

de causalidade, independentemente da prova de reliance (subjetiva). 

Em 1988, a Suprema Corte faz referência à chamada teoria da fraude ao mercado, no 

caso Basic v. Levinson (examinado abaixo), abrindo caminho para que as cortes inferiores 

dispensassem a prova individual de reliance, na fase de certificação de classe, no caso de 

ações negociadas em mercados abertos e desenvolvidos, em que as informações alegadamente 

falsas eram de conhecimento público, permitindo assim o ressarcimento de perdas por conta 

de negócios realizados em mercado durante o período em que circularam tais informações. 

No entanto, como veremos mais adiante, a Suprema Corte não endossou a hipótese de 

mercado eficiente, apenas mencionou existirem estudos que vão ao encontro dessa hipótese. 

Como deixou claro, ao aceitar a presunção de reliance a Suprema Corte não pretendeu 

                                                        
228 Tradução livre de: “En instaurant cette présomption, la jurisprudence américaine a cherché à répondre à la 

difficulté de mise en oeuvre de la responsabilité civile sur le marché secondaire en cas d’information publique 

défectueuse (c’est-à-dire en cas de « fraude sur le marché »). En effet, lorsque la fraude est commise sur le 

marché, et non pas envers une personne déterminée comme dans une transaction de gré à gré, parce que 

l’information n’est pas délivrée individuellement, mais publiquement, à tout le marché, la preuve que ladite 

information a altéré sa décision d’investissement, ne sera généralement pas apportée par l’investisseur, soit 

parce qu’elle n’a pas existé (il n’a pas été influencé dans sa décision), soit, quand bien même elle aurait existé, 

parce que cette preuve est quasiment impossible. Le droit américain a répondu à cette difficulté de preuve en 

utilisant une technique probatoire classique, consistant à poser une présomption, réfragable, d’altération de la 

décision de l’investisseur. La théorie de la fraude sur le marché est donc une théorie de la causalité dans le 

cadre de la responsabilité civile pour information publique défectueuse sur le marché secondaire.” (PROROK, 

Johan. La responsabilité civile sur les marchés financiers. 2016. Tese (Doutorado em Direito) – École 

Doctorale de Droit Privé, Université Panthéon-Assas. Paris, 2016).  
229 Tradução livre de: “[…] because dissemination of false information necessarily translates through market 

mechanisms into price inflation which harms each purchaser identically.” (Cf. Blackie v. Barrack 524 F.2d 891 

[1975]). 
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“adotar qualquer teoria em particular de quão rápida e completamente a informação pública 

disponível se reflete no preço de mercado”.230 

Para a presunção de reliance, basta que a informação falsa tenha tido um impacto no 

preço, quando divulgada e/ou quando corrigida, pois revela que um investidor sensato a teria 

levado em conta em sua decisão de investimento. 

Assim, como observam Macey et al.: 

 
Sempre que a metodologia do estudo de evento mostra que um evento fraudulento 

tenha tido um efeito estatisticamente significativo no preço das ações de uma 

empresa, as cortes estão justificadas em presumir reliance sob a teoria da fraude ao 

mercado.231 

 

Portanto, pode-se concluir que não é necessário que o mercado seja eficiente para que 

se possa presumir que o investidor confiou nas informações ao tomar a decisão de 

investimento. Basta provar que a fraude — por exemplo, a divulgação de informação falsa — 

teve impacto no preço da ação. Com isso, a prova se torna mais simples se comparada com a 

prova de que o mercado é eficiente para determinada ação. 

 

6.2.13 Da jurisprudência 

 

Examinamos a seguir três decisões da Suprema Corte, referidas como: “Basic”, 

“Halliburton” e “Dura”. 

 

6.2.13.1 Basic, Inc. v. Max L. Levinson et al. (“Basic”) 

 

Neste caso, os autores, liderados por Max Levinson, propuseram ação em face de 

Basic e alguns de seus administradores visando o ressarcimento de perdas decorrentes de 

informações falsas divulgadas pela companhia relativas a negociações em curso com outra 

companhia, que os induziram a vender ações dessa companhia a preços de mercado que não 

refletiam as informações corretas. 

                                                        
230 Tradução livre de: “By accepting this rebuttable presumption, we do not intend conclusively to adopt any 

particular theory of how quickly and completely publicly available information is reflected in market price.” 

(Basic, Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988), footnote 28). 
231 Tradução livre de: “Whenever event study methodology shows that a fraudulent event has had a statiscally 

significant effect on the price of a firm’s Securities, courts are justified in presuming reliance under the fraud-

on-the-market theory.” (MACEY, Jonathan R. et al. Op. cit., p. 1.018). 



112 

 

Discutiu-se, no caso, se informações sobre negociações em curso, que ainda não 

haviam chegado a um acordo preliminar (agreement in principle) (e.g., sobre o preço e 

estrutura do negócio), poderiam ser consideradas informação relevante (material information) 

para efeito de decisão de um investidor sensato (reasonable investor). 

Em sede de recurso, a corte federal de apelações confirmou a decisão de certificação 

de classe, concordando que, de acordo com a teoria da fraude ao mercado (fraud-on-the-

market), a confiança (reliance) em informações falsas poderia ser presumida e, assim, os 

interesses comuns dos membros da classe predominavam sobre questões individuais dos 

autores, atendendo assim um dos principais requisitos para certificação de classe.232 

Cumpre mencionar que, para se valer da teoria da fraude ao mercado e da presunção 

de reliance, as cortes norte-americanas exigem a presença de quatro pré-requisitos:  

 

1. publicidade: a alegada informação falsa era publicamente conhecida;  

2. relevância: versava sobre fato que o investidor levaria em conta em sua decisão de 

comprar, manter ou vender valores mobiliários;  

3. mercado eficiente: a ação era negociada em um mercado ativo e aberto em que o preço 

reflete as informações disponíveis; e  

4. período em que foi realizada a operação no mercado (market timing): o negócio 

ocorreu no período compreendido entre o momento em que informação falsa foi 

divulgada publicamente e o momento em que os fatos verdadeiros vieram à luz.  

 

Considerando que esse entendimento a respeito de reliance se distanciava dos 

princípios de common law, passou-se a questionar a sua aplicação. A questão chegou à 

Suprema Corte em 1988, quando foi concedido certiorari no caso Basic. Comentamos, abaixo, 

alguns pontos da decisão da Suprema Corte. 

Sobre reliance e a teoria da fraude ao mercado, a Suprema Corte citou decisão da 

Corte Federal de Apelações do Terceiro Circuito: 

 

                                                        
232 Nessa decisão nota-se uma influência da posição da SEC. Cf. U.S. Securities and Exchange Commission. 

Fifty Second Annual Report (1986). Tradução livre de: “In Levinson v. Basic, lnc., 177 the Commission filed a 

brief in the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit urging the court to reject the lower court’s 

holding that merger negotiations are never a material event until an agreement in principle is ‘reasonably 

certain.’ The court of appeals agreed with the Commission and held that, at least where a company makes 

statements about corporate developments, merger negotiations may be material to investors even before there is 

an agreement in principle. The court agreed with the Commission.” Disponível em: 

<https://www.sec.gov/about/annual_report/1986.pdf>. Acesso em: 23 out. 2017. 
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A teoria da fraude ao mercado é baseada na hipótese de que, em um mercado aberto 

e desenvolvido, o preço da ação de uma companhia é determinado pelas 

informações relevantes disponíveis sobre a companhia e seu negócio […] 

Declarações enganosas irão, portanto, fraudar compradores da ação mesmo que os 

compradores não tenham se baseado diretamente nas declarações falsas […] O nexo 

causal entre a fraude dos réus e a compra das ações pelos autores da ação em um 

caso como esse não é menos significativo do que no caso de reliance direta nas 

declarações falsas.233 

 

Contudo, a decisão deixou consignado que não se pretendia fazer uma avaliação da 

validade geral da teoria, mas considerar se era apropriado para as cortes inferiores adotar uma 

presunção relativa de reliance, com suporte na teoria da fraude ao mercado, citando o voto 

dissidente do Juiz White, do qual se extraiu o seguinte trecho: 

 
Em geral, o direito jurisprudencial (case law) desenvolvido nesta Corte com respeito 

à Seção 10(b) e à Regra 10b-5 tem sido baseado em doutrinas com as quais nós, 

como juízes, estamos familiarizados: doutrinas de common law sobre fraude. […] 

Mesmo quando estendemos a responsabilidade civil com fundamento na Regra 10b-

5 com um alcance mais amplo do que havia sido permitido anteriormente em 

common law, […] retivemos princípios jurídicos familiares como nossos guias. […] 

As cortes federais têm se provado adeptas a desenvolver uma jurisprudência da 

Regra 10b-5 evoluindo dessa maneira. Mas, sem um staff de economistas, sem 

experts escolados na “hipótese do mercado de capitais eficiente”, sem capacidade de 

testar a validade de estudos de mercado empíricos, não estamos bem equipados para 

abraçar novas interpretações de uma lei com base em teoria microeconômica 

contemporânea.234 

 

E, por essas razões, prosseguiu o Juiz White,  

 
Mesmo se eu concordar com a Corte que “mercados de valores mobiliários 

modernos envolvendo milhões de ações trocando de mãos diariamente” requer que o 

“entendimento do requisito de reliance da Regra 10b-5” seja mudado, […], eu 

prefiro que tais mudanças venham do Congresso alterando a Seção 10(b).235 

                                                        
233 Tradução livre de: “The fraud on the market theory is based on the hypothesis that, in an open and developed 

securities market, the price of a company’s stock is determined by the available material information regarding 

the company and its business. […] Misleading statements will therefore defraud purchasers of stock even if the 

purchasers do not directly rely on the misstatements. […] The causal connection between the defendants’ fraud 

and the plaintiffs’ purchase of stock in such a case is no less significant than in a case of direct reliance on 

misrepresentations.” (citando o caso Peil v. Speiser, 806 F.2d 1154, 1160-1161 (CA3 1986). (Basic, Inc. v. 

Levinson, 485 U.S. 224 [1988]). 
234 Tradução livre de: “In general, the case law developed in this Court with respect to § 10(b) and Rule 10b-5 

has been based on doctrines with which we, as judges, are familiar: common-law doctrines of fraud and deceit. 

See, e.g., Santa Fe Industries, Inc. v. Green, 430 U.S. 462, 471-477, 97 S.Ct. 1292, 1299-1302, 51 L.Ed.2d 480 

(1977). Even when we have extended civil liability under Rule 10b-5 to a broader reach than the common law 

had previously permitted, see ante, at 224, n. 22, we have retained familiar legal principles as our guideposts. 

See, e.g., Herman & MacLean v. Huddleston, 459 U.S. 375, 389-390, 103 S.Ct. 683, 691, 74 L.Ed.2d 548 (1983). 

The federal courts have proved adept at developing an evolving jurisprudence of Rule 10b-5 in such a manner. 

But with no staff economists, no experts schooled in the “efficient-capital-market hypothesis,” no ability to test 

the validity of empirical market studies, we are not well equipped to embrace novel constructions of a statute 

based on contemporary microeconomic theory.” (Basic, Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 [1988]). 
235 Tradução livre de: “Even if I agreed with the Court that “modern securities markets … involving millions of 

shares changing hands daily” require that the “understanding of Rule 10b-5’s reliance requirement” be 
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Dessa decisão da Suprema Corte, cumpre destacar alguns trechos: 

 
Full disclosure (Divulgação plena de informação). A Lei de 1934 foi elaborada para 

proteger investidores contra a manipulação do preço das ações. O propósito 

fundamental da Lei foi implementar uma filosofia de divulgação plena de 

informação (philosophy of full disclosure). Por traz da adoção de requisitos 

extensivos de divulgação de informações estava uma filosofia legislativa: “Não pode 

existir mercados honestos sem publicidade honesta. Manipulação e práticas 

desonestas do mercado medram com o mistério e o segredo.”236 237  

 

Preço de mercado. O preço de mercado reflete toda a informação disponível, 

inclusive as informações falsas. “Em um mercado aberto e desenvolvido, a 

disseminação de declarações falsas materiais ou omissão de informação material 

tipicamente afeta o preço da ação, e compradores geralmente confiam no preço da 

ação como um reflexo do seu valor”. Diferentemente das transações face a face, nas 

operações realizadas em mercado, “o mercado transmite informação ao investidor na 

forma de um preço de mercado. […] Assim, […] o mercado está agindo como o 

unpaid agent do investidor, informando-o que, dadas todas as informações de que 

dispõe, o valor da ação vale o preço de mercado.”238  

 

Relevância. Para preencher o requisito de materiality, “deve haver uma 

probabilidade substancial de que a divulgação do fato omitido teria sido visto por 

um investidor sensato como tendo alterado significativamente o ‘mix’ total 

[representação mental] de informações disponíveis. Adotamos agora expressamente 

o padrão de relevância adotado in TSC Industries no contexto da § 10(b) e da Regra 

                                                                                                                                                                             
changed, ibid., I prefer that such changes come from Congress in amending § 10(b).” (Basic, Inc. v. Levinson, 

485 U.S. 224 [1988]). 
236  Tradução livre de: “Underlying the adoption of extensive disclosure requirements was a legislative 

philosophy: ‘There cannot be honest markets without honest publicity. Manipulation and dishonest practices of 

the market place thrive upon mystery and secrecy’.” (See S.Rep. No. 792, 73d Cong., 2d Sess., 1-5 (1934), apud 

Basic, Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 1988]). 
237 Houve dissenso a respeito da presunção de reliance, adotada neste caso, e sobre a intenção do Congresso aos 

promulgar a Lei de 1934, tema que voltou à discussão no caso Halliburton. Na elaboração do projeto de lei, o 

Congresso expressamente se manifestou a respeito: “Nenhum investidor, nenhum especulador, pode 

seguramente comprar e vender ações nas bolsas sem ter uma base inteligente para formar seu julgamento sobre o 

valor das ações que compra ou vende. A ideia de um mercado público livre e aberto é construída com base na 

teoria de que os julgamentos concorrentes de compradores e vendedores sobre o preço justo de uma ação leva a 

uma situação onde o preço de mercado reflete tão próximo quanto possível um preço justo. Assim como a 

manipulação artificial tende a prejudicar a verdadeira função de um mercado aberto, a ocultação e encobrimento 

de informação importante obstrui a operação dos mercados como índices do real valor.” Tradução livre de: “No 

investor, no speculator, can safely buy and sell securities upon the exchanges without having an intelligent basis 

for forming his judgment as to the value of the securities he buys or sells. The idea of a free and open public 

market is built upon the theory that competing judgments of buyers and sellers as to the fair price of a security 

brings sic about a situation where the market price reflects as nearly as possible a just price. Just as artificial 

manipulation tends to upset the true function of an open market, so the hiding and secreting of important 

information obstructs the operation of the markets as indices of real value.” (H.R.Rep. No. 1383, at 11, apud 

Basic v. Levinson). 
238 Tradução livre de: “In face-to-face transactions, the inquiry into an investor’s reliance upon information is 

into the subjective pricing of that information by that investor. With the presence of a market, the market is 

interposed between seller and buyer and, ideally, transmits information to the investor in the processed form of a 

market price. Thus the market is performing a substantial part of the valuation process performed by the 

investor in a face-to-face transaction. The market is acting as the unpaid agent of the investor, informing him 

that given all the information available to it, the value of the stock is worth the market price.” (In re LTV 

Securities Litigation, 88 F.R.D. 134, 143 [ND Tex.1980]). 
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10b-5.” 239  […] “[…] relevância dependerá a qualquer tempo no balanceamento 

entre a probabilidade indicada de que o evento irá ocorrer e a magnitude antecipada 

do evento à luz da totalidade das atividades da companhia. […]”240 

 

Da decisão, por maioria de quatro votos,241 pode-se destacar: 

 
1. O standard estabelecido no caso TSC Industries, Inc. v. Northway, Inc., […] 

(1976), segundo o qual um fato omitido é relevante se houver uma probabilidade 

substancial de que a sua divulgação teria sido considerada significativa por um 

investidor razoável, é expressamente adotado no contexto da § 10(b) e da Regra 

10b-5. […].242 

 
2. O teste do ‘acordo preliminar’ (“agreement-in-principle”), sob o qual as 

discussões preliminares de fusão (“merger”) não se tornam relevantes até que os 

possíveis sócios da fusão tenham chegado a um acordo quanto ao preço e 

estrutura do negócio, é rejeitado como um teste nítido (“bright-line test”) de 

relevância. […]243 

 
3. A visão da Corte de Apelações de que a informação sobre outros acontecimentos 

somente se torna relevante por conta de uma declaração que negue a sua 

existência é também rejeitada: a Regra 10b-5 requer que as declarações sejam 

enganosas a respeito de um fato relevante. […]244 

 
4. Relevância no contexto de um negócio de fusão depende da probabilidade de que 

seja consumado, e sua significância para o emissor de valores mobiliários. Assim, 

relevância depende dos fatos e deve ser determinada caso a caso. […]245 

 
5. As cortes inferiores aplicaram apropriadamente uma presunção de reliance, 

suportada em parte pela teoria da fraude ao mercado, em vez de exigir que cada 

                                                        
239 Tradução livre de: “there must be a substantial likelihood that the disclosure of the omitted fact would have 

been viewed by the reasonable investor as having significantly altered the ‘total mix’ of information made 

available.” […]. We now expressly adopt the TSC Industries standard of materiality for the § 10(b) and Rule 

10b-5 context.” (Basic v. Levinson). 
240 Tradução livre de: “[…] materiality […] “will depend at any given time upon a balancing of both the 

indicated probability that the event will occur and the anticipated magnitude of the event in light of the totality 

of the company activity.” (Basic v. Levinson, citando, SEC v. Texas Gulf Sulphur Co., 401 F.2d at 849). 
241  Dos nove juízes da Suprema Corte, três não tomaram parte da decisão. Dos seis restantes, quatro 

concordaram integralmente, e dois deles concordaram com as partes I, II e III, e discordaram com a parte IV, que 

abordou a questão da fraude ao mercado, sendo que um deles foi o J. White, cujo voto extraímos os trechos já 

mencionados. Dos nove juízes que compunham a Corte, que julgou o caso Basic, apenas continua o J. Kennedy, 

que não tomou parte do julgamento. 
242 Tradução livre de: “The standard set forth in TSC Industries, Inc. v. Northway, Inc., 426 U.S. 438, 96 S.Ct. 

2126, 48 L.Ed.2d 757 (1976), whereby an omitted fact is material if there is a substantial likelihood that its 

disclosure would have been considered significant by a reasonable investor, is expressly adopted for the § 10(b) 

and Rule 10b-5 context.” (p. 230-232). 
243 Tradução livre de: “The ‘agreement-in-principle’ test, under which preliminary merger discussions do not 

become material until the would-be merger partners have reached agreement as to the price and structure of the 

transaction, is rejected as a bright-line materiality test. Its policy-based rationales do not justify the exclusion of 

otherwise significant information from the definition of materiality.” (p. 232-236). 
244  Tradução livre de: “The Court of Appeals’ view that information concerning otherwise insignificant 

developments becomes material solely because of an affirmative denial of their existence is also rejected: Rule 

10b-5 requires that the statements be misleading as to a material fact.” (p. 237-238). 
245 Tradução livre de: “Materiality in the merger context depends on the probability that the transaction will be 

consummated, and its significance to the issuer of the securities. Thus, materiality depends on the facts and is to 

be determined on a case-by-case basis.” (p. 238-241). 
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demandante demonstrasse reliance nas informações prestadas por Basic. Tal 

presunção isenta a parte demandante da Regra 10b-5 de um ônus probatório 

irrealista, e é consistente com, e apoia a, política da Lei [Act of 1934] de exigir a 

ampla divulgação e de fomentar a confiança na integridade do mercado. A 

presunção é também apoiada pelo bom senso e probabilidade: um investidor que 

negocia ações pelo preço estabelecido por um mercado impessoal o faz em 

confiança na integridade daquele preço. Porquanto a maior parte da informação 

publicamente disponível está refletida no preço de mercado, a confiança de um 

investidor em informações públicas falsas relevantes pode ser presumida para 

fins de uma ação proposta com fundamento na Regra 10b-5. […]246 

 
6. A presunção de reliance pode ser rebatida: os demandados da Regra 10b-5 

podem tentar demonstrar que o preço não foi afetado por essas informações 

falsas, ou que o demandante não negociou em confiança na integridade do preço 

de mercado. […].247 

 

Importante fixar o papel da informação na formação do preço dos valores mobiliários, 

e o estabelecimento da conexão entre, de um lado, teoria econômica e estudos empíricos, e, de 

outro, a filosofia que inspirou o marco legal do mercado de capitais norte-americano. Com 

isso, foi possível conciliar a ação com fundamento na Regra 10b-5 com as normas de common 

law, no que diz respeito à necessidade de provar reliance em uma ação civil de reparação de 

danos. 

Por outro lado, importante ressaltar que a Suprema Corte desnecessariamente invocou 

a Hipótese de Mercado Eficiente. Observe-se, por exemplo, que a decisão da Corte Federal de 

Apelações do Terceiro Circuito, citada na decisão, requer apenas que haja um mercado aberto 

e desenvolvido, em que a informação, por meio da competição dos agentes, se reflita no preço 

de mercado, de tal modo que uma informação falsa, ao impactar o preço da ação, caracteriza 

fraude ao mercado, ou seja, fraude a todos os investidores que negociaram as ações durante o 

período em que as informações falsas estavam presentes. 

Como não poderia deixar de ser, a decisão do caso Basic não esgotou todos os 

aspectos de uma ação de fraude; ao contrário, foi duramente contestada por outros membros 

da própria Suprema Corte, além de deixar uma série de questões em aberto. É o que veremos 

a seguir. 

                                                        
246 Tradução livre de: “The courts below properly applied a presumption of reliance, supported in part by the 

fraud-on-the-market theory, instead of requiring each plaintiff to show direct reliance on Basic’s statements. 

Such a presumption relieves the Rule 10b-5 plaintiff of an unrealistic evidentiary burden, and is consistent with, 

and supportive of, the Act’s policy of requiring full disclosure and fostering reliance on market integrity. The 

presumption is also supported by common sense and probability: an investor who trades stock at the price set by 

an impersonal market does so in reliance on the integrity of that price. Because most publicly available 

information is reflected in market price, an investor’s reliance on any public material misrepresentations may be 

presumed for purposes of a Rule 10b-5 action.” (p. 241-247). 
247 Tradução livre de: “The presumption of reliance may be rebutted: Rule 10b-5 defendants may attempt to 

show that the price was not affected by their misrepresentation, or that the plaintiff did not trade in reliance on 

the integrity of the market price.” (p. 248-249). 
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6.2.13.2 The Erica P. John Fund, Inc. et al. v. Halliburton Company e David J. Lesar 

(“Halliburton”) 

 

O caso Halliburton foi examinado duas vezes pela Suprema Corte. Na primeira vez, 

em 2011, (Halliburton I), 248 a Corte, por unanimidade, reverteu a decisão da corte que havia 

negado a certificação de classe. Na opinião da Suprema Corte, a corte a quo havia errado ao 

exigir num caso de fraude envolvendo a compra ou venda de valores mobiliários, sob a teoria 

da fraude ao mercado, que o demandante demonstrasse a causalidade para efeito de 

certificação de classe. 

Em Halliburton II, de 2014,249 o caso voltou a ser examinado. Como Basic havia sido 

decidido por uma maioria formada por apenas quatro juízes, de um total de nove membros 

que compõem a Suprema Corte, a expectativa de uma reforma total ou parcial da decisão era 

ansiosamente aguardada, especialmente após a Suprema Corte ter concedido o certiorari. Mas 

o resultado não foi o que se esperava. 

As questões apresentadas no writ foram as seguintes: 

 
1. Se a Suprema Corte deveria anular ou substancialmente modificar a decisão no 

caso Basic, na medida em que reconhece uma presunção de reliance para toda a 

classe derivada da teoria da fraude ao mercado. 

2. Se, em um caso em que o demandante invoca a presunção de reliance visando à 

certificação de classe, o demandado pode rebater a presunção e impedir a 

certificação de classe introduzindo evidência de que as alegadas informações 

falsas não distorceram o preço de mercado da ação.250 

 

Para melhor entendimento, segue um breve histórico do caso. 

Trata-se de uma class action em que se alegava que Halliburton havia prestado 

informações falsas com o objetivo de inflar o preço de suas ações, em violação da Seção 

10(b) e da Regra 10b-5. Para efeito da certificação de classe, conforme entendimento, à época, 

da Corte do Quinto Circuito (Texas), o autor da ação deveria demonstrar, ainda no estágio de 

certificação, que uma alegada informação falsa “efetivamente impactou o mercado”. Assim, 

                                                        
248  Cf. Halliburton I: 131 S.Ct. 2179 (2011). Disponível em: 

<https://www.leagle.com/decision/insco20110606001t>. Acesso em: 21 out. 2017.  
249  Cf. Halliburton II: 134 S.Ct. 2398 (2014). Disponível em: 

<https://www.leagle.com/decision/insco20140623c44>. Acesso em: 21 out. 2017. 
250 Tradução livre de: “1. Whether this Court should overrule or substantially modify the holding of Basic Inc. v. 

Levinson, 485 U.S. 224 (1988), to the extent that it recognizes a presumption of classwide reliance derived from 

the fraud-on-the-market theory. 2. Whether, in a case where the plaintiff invokes the presumption of reliance to 

seek class certification, the defendant may rebut the presumption and prevent class certification by introducing 

evidence that the alleged misrepresentations did not distort the market price of its stock.” (Halliburton Co. v. 

Erica P John Fund. U.S. Supreme Court). Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/qp/13-00317qp.pdf>. 

Acesso em: 21 out. 2017. 
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deveria estabelecer a causa da perda (loss causation) de modo a se prevalecer da presunção de 

fraude ao mercado.251 

Para configurar o nexo causal, a perda sofrida pela vítima deveria ser consequência 

previsível de uma informação falsa ou omissão, e que, assim, para efeito de common law, 

seria considerada uma causa próxima. Assim, o demandante deveria alegar que a informação 

falsa ou a omissão havia ocultado algo do mercado que, quando descoberto, afetou o valor da 

ação — caso contrário, a perda em questão não seria considerada previsível. 

Em outras palavras, o investidor deveria demonstrar o nexo causal, comprovando que 

a informação falsa não apenas havia afetado a integridade do mercado, mas também provocou 

uma perda econômica (economic loss).252 

Como os autores não demonstraram o nexo causal, a Corte federal de primeiro grau de 

jurisdição, inicialmente, negou a certificação de classe, e a Corte de apelações manteve a 

decisão.  

Subindo à Suprema Corte dos EUA, a decisão foi anulada (Halliburton I), concluindo-

se que os autores de ação de fraude com valores mobiliários não precisavam provar o nexo 

causal entre as alegadas informações falsas e as perdas econômicas sofridas, no estágio de 

certificação de classe, de modo a invocar a presunção de reliance do caso Basic.253 

Voltando o processo ao estágio inicial, o juízo de primeiro grau certificou a classe e a 

Corte de apelações manteve a decisão, afirmando, todavia, que Halliburton poderia usar a 

                                                        
251 Adaptação livre de: “[…] Plaintiff must show that an alleged misstatement ‘actually moved the market.’[8] 

Thus, “we require plaintiffs to establish loss causation in order to trigger the fraud-on-the-market 

presumption.”[9] And we require this showing “at the class certification stage by a preponderance of all 

admissible evidence.” (Archdiocese of Milwaukee Supporting Fund, Inc. v. Halliburton Co., 597 F.3d 330, 340–

41 [5th Cir. 2010]). Disponível em: <https://www.courtlistener.com/opinion/70838/archdiocese-of-milwaukee-

v-halliburton-co>. Acesso em: 01 set. 2017. Cf. ainda: “Para estabelecer esse nexo, segundo a Corte de 

Apelações do Quinto Circuito, o autor deveria demonstrar a junção entre uma informação falsa de 

responsabilidade do demandado e uma informação subsequente corretiva, e que a subsequente perda não poderia 

ser explicada por outros fatores adicionais revelados ao mercado. Esse requisito é consistente com a 

responsabilidade em ação de fraude com valores mobiliários, onde aqueles que prestam informações falsas sobre 

um fato relevante afetando o preço da ação são responsáveis pelas perdas.” Tradução livre de: “Causation 

therefore requires the Plaintiff to demonstrate the joinder between an earlier false or deceptive statement, for 

which the defendant was responsible, and a subsequent corrective disclosure that reveals the truth of the matter, 

and that the subsequent loss could not otherwise be explained by some additional factors revealed then to the 

market. This requirement that the corrective disclosure reveal something about the deceptive nature of the 

original false statement is consistent with liability in a securities fraud action, where it is those who affirmatively 

misrepresent a material fact affecting the stock price that are held responsible for losses.” 
252 Tradução livre de: “Loss causation, by contrast, requires a plaintiff to show that a misrepresentation that 

affected the integrity of the market price also caused a subsequent economic loss.” (Erica P. John Fund, Inc. v. 

Halliburton Co., 563 U.S. 804, 812 [2011]). 
253 Cf. Halliburton Co. et Al. v. Erica P. John Fund, Inc., FKA Archdiocese of Milwaukee Supporting Fund, Inc. 

– Certiorari to the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit. No. 13-317. Argued March 5, 2014—

Decided June 23, 2014. Syllabus. Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-

317_mlho.pdf>. Acesso em: 01 out. 2017. 
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alegada ausência de impacto no preço apenas na fase de julgamento (“at trial”) e não no 

estágio de certificação de classe. 

O caso voltou, então, à Suprema Corte (Halliburton II) e foi novamente concedido 

certiorari para resolver um conflito surgido entre os Circuitos sobre se seria permitido que os 

demandados afastassem a presunção de reliance, adotada no caso Basic, no estágio de 

certificação de classe, com a evidência de falta de impacto no preço.  

Os demandantes argumentaram que, se fosse permitido, a mesma evidência poderia 

derrotar o pedido de certificação de classe, pois todos os membros da classe teriam de provar 

o elemento de reliance individualmente, ao invés de provar por meio de evidência comum a 

toda a classe, como requer a Regra 23(b)(3).254 

A Suprema Corte reexaminou a questão e decidiu separar as duas questões: de um 

lado, manteve a presunção de reliance do caso Basic; de outro, admitiu a possibilidade de 

apresentação de evidência de inexistência de impacto no preço, na fase de certificação de 

classe, sem interferir na presunção de reliance.  

Destacamos alguns trechos desta decisão que tratam de questionamentos relacionados 

à teoria da fraude ao mercado e eficiência de mercado, reliance, relevância e nexo causal. 

Analisando os argumentos apresentados, a Suprema Corte entendeu que não havia 

uma “justificação especial” para reformar a decisão do caso Basic, pois, para reformar um 

precedente estabelecido a longo tempo, não é suficiente mostrar que foi mal decidido. 

Primeiro, porque não era persuasiva a alegação de que a presunção de reliance era 

inconsistente com a intenção do Congresso ao promulgar a Lei de 1934, como alegavam 

Halliburton e os juízes que dissentiram no caso Basic.  

O elemento reliance, segundo a Suprema Corte 

 
assegura que haja uma conexão correta entre as informações falsas prestadas pelo 

réu e o dano do demandante. […] O tradicional (e mais direto) meio para um 

demandante demonstrar reliance é mostrar que estava ciente de uma informação da 

companhia e participou de um negócio relevante — e.g., comprando ações 

ordinárias — com base naquela específica informação falsa.255 

                                                        
254 Tradução livre de: “If permitted at the class certification stage, the same evidence could defeat a motion for 

class certification because the plaintiffs would be required to prove the element of reliance on an individualized 

basis, rather than through evidence common to the class. See Fed. R. Civ. P. 23(b)(3) (requiring that common 

questions of fact or law predominate for class treatment).” (Brief for Chamber of Commerce et al. as Amici 

Curiae of Petitioners (Halliburton), p. 21). Disponível em: <http://sblog.s3.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2013/10/250057_Brief.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2018). 
255 Tradução livre de: “The reliance element ‘ensures that there is a proper connection between a defendant’s 

misrepresentation and a plaintiff’s injury’. 568 U.S., at ___, 133 S.Ct., at 1192 [quoting Halliburton I, 563 U.S., 

at ___, 131 S.Ct., at 2184-2185). ‘The traditional (and most direct) way a plaintiff can demonstrate reliance is 

by showing that he was aware of a company’s statement and engaged in a relevant transaction — e.g., 
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Segundo, porque não era correto afirmar que a Suprema Corte esposou “uma robusta 

visão de eficiência de mercado” que não poderia ser mais mantida à luz de evidências 

empíricas mostrando ostensivamente que uma informação pública sobre fato material com 

frequência não é rapidamente incorporada nos preços da ação. Ao invés, a presunção de 

reliance foi baseada em uma premissa bastante modesta de que “os profissionais de mercado 

geralmente consideram a maior parte das informações públicas sobre fatos materiais 

divulgadas pelas companhias, afetando assim os preços de mercado da ação”.256  

Em suporte a suas alegações, Halliburton citou estudos que procuravam mostrar que 

“informação pública não é, com frequência, incorporada imediatamente (muito menos 

racionalmente) nos preços de mercado”.257 

Porém, para a Suprema Corte,  

 
ao tornar a presunção impugnável, Basic reconheceu que a eficiência de mercado é 

uma questão de grau e, por conseguinte, tornou-a uma matéria de prova. Halliburton 

não identificou uma mudança fundamental na teoria econômica que poderia 

justificar a mudança de um precedente com fundamento em que foi mal 

compreendido ou que desde então tenha sido superada pelas realidades econômicas. 

[…] 

Halliburton também contesta a premissa de que os investidores “investem confiando 

na integridade do preço [de mercado]”, identificando várias classes de investidores 

para quem “a integridade do preço” é supostamente marginal ou irrelevante. Mas 

Basic nunca negou a existência de tais investidores, que de qualquer forma confiam 

pelo menos no fato de que os preços de mercado incorporarão informação pública 

dentro de um período razoável de tempo e que os preços de mercado, embora 

imprecisos, não estão distorcidos por fraude.258 

 

Ainda sobre as presunções de reliance e eficiência de mercado, a Suprema Corte 

esclareceu: 

                                                                                                                                                                             
purchasing common stock — based on that specific misrepresentation.’ Id., at ___, 133 S.Ct., at 1192.” 

(Halliburton, 134 S.Ct. 2398 [2014]). 
256 Tradução livre de: “The Court instead based the presumption of reliance on the fairly modest premise that 

‘market professionals generally consider most publicly announced material statements about companies, 

thereby affecting stock market prices’.” (Halliburton, 134 S.Ct. 2398 [2014]). 
257 Tradução livre de: “To support this contention, Halliburton cites studies purporting to show that ‘public 

information is often not incorporated immediately (much less rationally) into market prices.’ Brief for 

Petitioners 17; see id., at 16-20. See also Brief for Law Professors as Amici Curiae 15-18.” (Halliburton, 134 

S.Ct. 2398 [2014]). 
258 Tradução livre de: “Moreover, in making the presumption rebuttable, Basic recognized that market efficiency 

is a matter of degree and accordingly made it a matter of proof. Halliburton has not identified the kind of 

fundamental shift in economic theory that could justify overruling a precedent on the ground that it 

misunderstood, or has since been overtaken by, economic realities. […] Halliburton also contests the premise 

that investors ‘invest ‘in reliance on the integrity of [the market] price,’’ id., at 247, identifying a number of 

classes of investors for whom ‘price integrity’ is supposedly ‘marginal or irrelevant.’ But Basic never denied the 

existence of such investors, who in any event rely at least on the facts that market prices will incorporate public 

information within a reasonable period and that market prices, however inaccurate, are not distorted by fraud.” 

(Halliburton, 134 S.Ct. 2398 [2014]). 
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A presunção de Basic incorpora dois pressupostos constituintes: Primeiro, se um 

demandante mostra que a informação falsa prestada pelo réu era pública e relevante, 

e que a ação era negociada em um mercado geralmente eficiente, ele pode usufruir 

de uma presunção de que a informação falsa afetou o preço da ação. Segundo, se o 

demandante também mostrar que comprou a ação ao preço de mercado durante o 

período relevante, pode usufruir de uma presunção adicional de que comprou a ação 

confiando na informação falsa do réu. Requerer que os demandantes provem o 

impacto no preço diretamente tiraria a primeira presunção constituinte. O argumento 

de Halliburton para que fosse requerido isso é o mesmo argumento para anular a 

presunção de Basic inteiramente, e tem o mesmo destino.259 

 

Por outro lado, de acordo com a Suprema Corte, a prova indireta do impacto no preço 

não preclui a apresentação da prova direta pelo réu, na fase de certificação da classe. Nesse 

sentido, seria incoerente impedir a apresentação de evidências na fase de certificação, como 

decidiram as cortes inferiores. Assim sendo, a Suprema Corte concordou com o argumento 

apresentado por Halliburton segundo o qual deve ser concedido aos demandados uma 

oportunidade de afastar a presunção de reliance antes da certificação de classe com evidência 

na ausência de impacto no preço. Ademais, concluiu, o impacto no preço é uma premissa 

fundamental no caso Basic. 

 
Assim, tem tudo a ver com a questão da predominância [dos pontos comuns dos 

membros da classe] no estágio de certificação de classe. Isto é, se reliance deve ser 

mostrada por meio da presunção de Basic, os requisitos de publicidade e eficiência 

de mercado devem ser provados antes da certificação da classe […] não há razão 

para artificialmente limitar o exame naquele estágio excluindo a evidência direta do 

impacto no preço.260 

 

A respeito do nexo causal, como elemento das ações com fundamento na Regra 10b-5, 

esclareceu que não se confunde com reliance, pois este elemento diz respeito ao fato de o 

investidor, ao efetuar a compra ou venda de ações, ter considerado ou não a informação falsa 

(transaction causation), presumivelmente ou não, e, nesse sentido, como pontuou Prorok,261 a 

teoria da fraude ao mercado é uma teoria da causalidade para efeito de responsabilidade civil 

                                                        
259 Tradução livre de: “The Basic presumption incorporates two constituent presumptions: First, if a plaintiff 

shows that the defendant’s misrepresentation was public and material and that the stock traded in a generally 

efficient market, he is entitled to a presumption that the misrepresentation affected the stock price. Second, if the 

plaintiff also shows that he purchased the stock at the market price during the relevant period, he is entitled to a 

further presumption that he purchased the stock in reliance on the defendant’s misrepresentation. Requiring 

plaintiffs to prove price impact directly would take away the first constituent presumption. Halliburton’s 

argument for doing so is the same as its argument for overruling the Basic presumption altogether, and it meets 

the same fate.” (Halliburton, 134 S.Ct. 2398 [2014]). 
260 Tradução livre de: “It thus has everything to do with the issue of predominance at the class certification stage. 

That is why, if reliance is to be shown through the Basic presumption, the publicity and market efficiency 

prerequisites must be proved before class certification. Given that such indirect evidence of price impact will be 

before the court at the class certification stage in any event, there is no reason to artificially limit the inquiry at 

that stage by excluding direct evidence of price impact.” (Halliburton, 134 S.Ct. 2398 [2014]). 
261 Cf. nota 228, acima. 
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por divulgação de informação defeituosa, na medida em que a identificação da causa requer a 

prova de que a informação falsa, efetivamente, teve um impacto no preço da ação, afetando a 

integridade do preço de mercado, e causou uma perda econômica.262 

Para efeito da responsabilidade civil por divulgação de informação inexata, importante 

registrar que o aspecto mais importante que se pode extrair do caso Halliburton diz respeito 

ao impacto da informação no preço de mercado, independentemente do grau de eficiência de 

mercado. A determinação do impacto pode ser feita por meio de estudos de evento ou outra 

metodologia semelhante, ajustando o impacto provocado pela informação à velocidade com 

que os preços se ajustaram a ela. 

Adicionalmente, nos casos de ações coletivas, a própria quantidade de demandantes 

pode dar uma boa indicação da existência ou não de um mercado aberto e ativo com algum 

grau de eficiência. 

 

6.2.13.3 Dura Pharmaceuticals, Inc., et al. v. Broudo et al. (“Dura”) 

 

O terceiro caso a ser examinado envolveu investidores que compraram ações de 

emissão de Dura Pharmaceuticals no mercado de ações. Os demandantes propuseram ação em 

face de Dura por fraude com valores mobiliários, alegando que antes e durante o período em 

que as ações foram compradas, a companhia fez declarações falsas relativas a lucros e a 

aprovação do lançamento de um novo produto pelo Food and Drug Administration (FDA). No 

último dia do referido período, Dura anunciou que os seus lucros seriam menores do que os 

esperados, principalmente por conta do ritmo mais lento de vendas. No dia seguinte, o preço 

da ação caiu 46%. Oito meses depois, Dura anunciou que o FDA não aprovou o lançamento 

do novo produto. No dia seguinte ao do anúncio, o preço da ação caiu, mas se recuperou na 

semana seguinte. 

                                                        
262 Cf. Securities Exchange Act of 1934, § 10(b), 15 U.S.C.A. § 78j(b); 17 C.F.R. § 240.10b–5.” (Supreme Court 

Reporter, caso Halliburton, p. 2.179: “Nexo causal, como elemento da causa da ação privada da § 10(b) para 

fraude com valores mobiliários, trata de uma matéria diferente a do elemento reliance desse tipo de ação; o 

elemento reliance leva em conta se um investidor confiou em uma informação, presumivelmente ou não, ao 

comprar ou vender uma ação, enquanto o nexo causal requer que um investidor demonstre que uma informação 

falsa que afetou a integridade do preço de mercado causou uma perda econômica subsequente. […]” Tradução 

livre de: “Loss causation, as element of § 10(b) private cause of action for securities fraud, addresses a matter 

different from the reliance element of such a claim; the reliance element involves whether an investor relied on a 

misrepresentation, presumptively or otherwise, when buying or selling a stock, while loss causation requires an 

investor to show that a misrepresentation that affected the integrity of the market price also caused a subsequent 

economic loss. Disponível em: 

<https://wiki.duke.edu/download/attachments/79565246/Erica%20P.%20John%20Fund%20v.%20Halliburton,%

20131%20S.Ct.%202179,%2005.08.2015.pdf?api=v2>. Acesso em: 01 out. 2017). 



123 

 

Na reclamação, os autores alegaram que “confiando na integridade do mercado, […] 

pagaram preços artificialmente inflacionados pelas ações de emissão da Dura e que por isso 

sofreram prejuízos”.263 

Na Corte federal de primeiro grau de jurisdição, a ação foi julgada improcedente com 

a justificativa de que os autores da ação deixaram de demonstrar adequadamente o estado de 

ânimo de causar dano e o nexo causal. 

A Corte federal de apelações do Nono Circuito reverteu a decisão. Na parte da decisão 

submetida à apreciação da Suprema Corte dos EUA, a Corte de apelações entendeu que foi 

alegado adequadamente o nexo causal em decorrência da não aprovação do novo produto pelo 

FDA, na medida em que os autores mostraram que o preço na data da compra estava inflado 

por causa de informação falsa prestada pelos dirigentes da companhia (misrepresentation). A 

Corte de apelações aduziu, outrossim, que a perda se verificou no momento da compra das 

ações. Como foi alegado que o preço estava artificialmente inflacionado e foi identificada 

suficientemente a causa, entendeu a Corte de apelações que as alegações eram juridicamente 

suficientes, anulando, por consequência, a decisão da Corte de primeiro grau.264 

Com essa decisão, o Nono Circuito divergiu do entendimento de outros circuitos, o 

que motivou a Suprema Corte a conceder certiorari para elucidar a vexata quaestio, 

revertendo ao final a decisão da Corte de apelações. Vejamos os fundamentos da decisão da 

Suprema Corte. 

Primeiramente, a Suprema Corte entendeu que o Nono Circuito interpretou o direito 

erroneamente. Não basta que o demandante alegue que o preço estava inflado artificialmente 

por ocasião da compra, pois isso, por si só, não constitui uma perda econômica relevante e 

tampouco pode ser considerado uma causa próxima. 

A perda econômica e a causa da perda são elementos essenciais numa ação com 

fundamento na Regra 10b-5, que tem suas raízes no common law. Assim, numa ação de 

                                                        
263 Tradução livre de: “In reliance on the integrity of the market, [the plaintiffs] […] paid artificially inflated 

prices for Dura securities and the plaintiffs suffered damage[s] thereby.” (Dura Pharmaceuticals, Inc., et al. v. 

Michael Broudo et al. 544 U.S. 336 (2005). Disponível em: 

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/544/336/opinion.html>. Acesso em 17 out. 2017). 
264.A corte federal de primeiro grau do Nono Circuito havia decidido que “os demandantes estabelecem a causa 

da perda se demonstrarem que o preço na data da compra foi inflado devido à informação falsa […] Adicionou 

que ‘a lesão ocorre no momento da operação’. Ibid. Desde que a demanda alegou ‘que o preço no momento da 

compra foi exagerado’, e suficientemente identificou a causa, suas alegações foram juridicamente suficientes”. 

Tradução livre de: “Plaintiffs establish loss causation if they have shown that the price on the date of purchase 

was inflated because of the misrepresentation […] It added that ‘the injury occurs at the time of the transaction.’ 

Ibid. Since the complaint pleaded ‘that the price at the time of purchase was overstated,’ and it sufficiently 

identified the cause, its allegations were legally sufficient.” Cf. decisão da Suprema Corte, no caso Dura 

Pharmaceuticals, Inc., et al. v. Michael Broudo et al. 544 U.S. 336 [2005], citando e criticando a decisão da corte 

federal de primeiro grau. 
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responsabilidade civil (tort) do common law por dolo ou fraude (action for deceit or 

misrepresentation), esses elementos devem ser alegados pelo autor da ação. Por conseguinte, 

o pedido deve vir instruído com uma demonstração clara do direito que foi violado, o 

fundamento jurídico que justifica o provimento de mérito e uma indicação à parte ex adversa 

do montante das perdas envolvidas.  

Assim, o Nono Circuito errou ao adotar o enfoque do preço de compra da ação 

inflacionado para efeito de demonstração de ocorrência de dano e de causa do dano, uma vez 

que a petição simplesmente alegou que a compra foi efetuada a um preço inflado, sem indicar 

a causa próxima e o dano sofrido. 

Por se tratar de uma questão crucial para determinação do nexo causal e também para 

apuração de perdas e danos, convém reproduzir e discutir brevemente parte relevante do voto 

que tratou dessa questão. 

 
Por um lado, como matéria de pura lógica, no momento em que ocorre a operação, o 

demandante não sofreu nenhuma perda; o pagamento de um preço inflado é 

contrabalançado pela propriedade de uma ação que naquele instante possui valor 

equivalente. Além disso, o nexo lógico entre o preço inflacionado de compra da 

ação e qualquer perda econômica posterior não é invariavelmente forte. As ações 

são normalmente compradas com um olho numa venda posterior. Mas se, digamos, 

o comprador vende as ações rapidamente antes que a verdade relevante comece a se 

tornar conhecida, a fraude (misrepresentation) não terá provocado qualquer perda. 

Se o comprador vende após a verdade se tornar conhecida no mercado, um preço de 

compra inicialmente inflado pode significar uma perda posterior. Mas isso está 

longe de ser inevitável. Quando o comprador subsequente revende essas ações, 

mesmo que a um preço inferior, esse preço inferior pode refletir, não a fraude 

anterior, mas a mudança de circunstâncias econômicas, mudança nas expectativas 

do investidor, novos fatos ou condições específicas do setor ou da empresa, ou 

outros eventos que, considerados separada ou conjuntamente, explicam parte ou a 

totalidade daquele preço inferior. (O mesmo é verdadeiro com respeito a uma 

alegação de que o preço mais alto das ações é menor do que deveria ter sido — uma 

alegação que não consideramos aqui.) Em iguais condições, quanto mais longo o 

tempo entre a compra e a venda, mais provável que isso ocorra, i.e., mais provável 

que outros fatores causem a perda. 

Dado o emaranhado de fatores que afetam o preço, o mais lógico que se pode dizer é 

que o preço mais alto de compra algumas vezes poderá causar uma perda futura. 

Pode ser uma condição necessária de qualquer perda, e nesse sentido pode-se dizer 

que o preço inflado de compra sugere que a misrepresentation (usando a linguagem 

do Nono Circuito) “touch upon” [aproxima-se a] uma perda econômica futura. Ibid. 

Mas, mesmo que assim seja, é insuficiente. Aproximar-se a uma perda não é o 

mesmo que causar uma perda, e é esta última que o direito requer. 15 U. S. C. 

§78u.4(b)(4).265 

                                                        
265 Tradução livre de: “For one thing, as a matter of pure logic, at the moment the transaction takes place, the 

plaintiff has suffered no loss; the inflated purchase payment is offset by ownership of a share that at that instant 

possesses equivalent value. Moreover, the logical link between the inflated share purchase price and any later 

economic loss is not invariably strong. Shares are normally purchased with an eye toward a later sale. But if, 

say, the purchaser sells the shares quickly before the relevant truth begins to leak out, the misrepresentation will 

not have led to any loss. If the purchaser sells later after the truth makes its way into the market place, an 

initially inflated purchase price might mean a later loss. But that is far from inevitably so. When the purchaser 
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Para reforçar o entendimento sobre o momento em que ocorre a perda, a Suprema 

Corte menciona o Restatement of Torts, que reflete o consenso jurisprudencial segundo o qual 

uma pessoa que fornece uma informação falsa sobre a situação financeira de uma companhia 

de modo a vender suas ações torna-se responsável perante um comprador que confiou na 

informação pela perda sofrida quando os fatos se tornam públicos e como resultado o valor da 

ação se deprecia.266 

Menciona também que os tratadistas (treatise writers) enfatizam a necessidade de 

provar a causa próxima e que perdas não conferem o direito ao ressarcimento se causadas por 

fatores que afetam as condições econômicas (business conditions) ou de outra natureza.267 

A Suprema Corte observou também que a decisão do Nono Circuito não se baseou em 

precedentes e se afastou de princípios de common law que exigem que um demandante deve 

mostrar que, se tivesse conhecido a verdade dos fatos, não teria agido, bem como que sofreu 

uma perda econômica efetiva.  

Assim, concluiu que não se pode conciliar o critério do “preço de compra inflado”, 

adotado pelo Nono Circuito, com o entendimento de outras cortes de justiça, aduzindo que a 

singularidade dessa perspectiva vai contra a validade desse critério em um caso como este, 

considerando os contornos de uma causa de agir implícita de criação jurisprudencial com 

raízes no common law.268 

                                                                                                                                                                             
subsequently resells such shares, even at a lower price, that lower price may reflect, not the earlier 

misrepresentation, but changed economic circumstances, changed investor expectations, new industry specific 

or firm-specific facts, conditions, or other events, which taken separately or together account for some or all of 

that lower price. (The same is true in respect to a claim that a shares higher price is lower than it would 

otherwise have been — a claim we do not consider here.) Other things being equal, the longer the time between 

purchase and sale, the more likely that this is so, i.e., the more likely that other factors caused the loss. Given the 

tangle of factors affecting price, the most logic alone permits us to say is that the higher purchase price will 

sometimes play a role in bringing about a future loss. It may prove to be a necessary condition of any such loss, 

and in that sense one might say that the inflated purchase price suggests that the misrepresentation (using 

language the Ninth Circuit used) ‘touches upon’ a later economic loss. Ibid. But, even if that is so, it is 

insufficient. To ‘touch upon’ a loss is not to cause a loss, and it is the latter that the law requires.” (Cf. Dura 

Pharmaceuticals, Inc., et al. v. Michael Broudo et al. 544 U.S. 336 [2005]). 
266 Adaptação livre de: “Indeed, the Restatement of Torts, in setting forth the judicial consensus, says that a 

person who ‘misrepresents the financial condition of a corporation in order to sell its stock’ becomes liable to a 

relying purchaser “for the loss” the purchaser sustains ‘when the facts […] become generally known’ and ‘as a 

result” share value “depreciate[s].’ §548A, Comment b, at 107.” (Cf. Dura Pharmaceuticals, Inc., et al. v. 

Michael Broudo et al. 544 U.S. 336 [2005]). 
267 Adaptação livre de: “Treatise writers, too, have emphasized the need to prove proximate causation. Prosser 

and Keeton §110, at 767 (losses do ‘not afford any basis for recovery’ if ‘brought about by business conditions 

or other factors’).” (Cf. Dura Pharmaceuticals, Inc., et al. v. Michael Broudo et al. 544 U.S. 336 [2005]). 
268 Adaptação livre de: “We cannot reconcile the Ninth Circuit’s “inflated purchase price” approach with these 

views of other courts. And the uniqueness of its perspective argues against the validity of its approach in a case 

like this one where we consider the contours of a judicially implied cause of action with roots in the common 

law.” (Cf. Dura Pharmaceuticals, Inc., et al. v. Michael Broudo et al. 544 U.S. 336 [2005]).  
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Complementa a Suprema Corte, referindo-se ao Private Securities Litigation Reform 

Act de 1995, que se impõe aos demandantes, entre outros deveres, o ônus da prova de que as 

falsidades atribuídas ao demandado causaram a perda que o demandante busca recuperar.269  

E, por fim, cita o caso Basic, segundo o qual as leis do mercado de valores mobiliários 

não pretendem dar aos investidores um amplo seguro contra perdas no mercado, mas, sim, 

protegê-los contra perdas econômicas que as falsidades podem causar. Assim sendo, conclui, 

 
permitir o ressarcimento em face de evidência afirmativa de não ter havido reliance 

seria efetivamente converter a Regra 10b-5 em um esquema de seguro do investidor. 

Não há suporte no Securities Exchange Act, na Regra ou em outros casos para tal 

resultado.270 

 

6.2.13.4 Comentários 

 

1. A fixação do momento em que ocorre a perda é de fato controvertida. Para alguns, a 

perda ocorre no momento em que o investidor compra a ação por um preço artificialmente 

mais elevado, como alegaram os investidores. Para outros, a perda ocorre quando o preço da 

ação reage à correção da informação, como entendeu a Suprema Corte. Enfim, no direito 

norte-americano, há controvérsia quanto a saber se a perda ocorre quando se compra “gato 

por lebre” ou quando se descobre o engodo. 

2. Ambas as posições podem ser defendidas com bons argumentos jurídicos. Porém, a 

lógica utilizada pela Suprema Corte para fundamentar a sua decisão, do ponto de vista 

econômico, parece questionável. Economicamente falando, pode-se dizer que a perda já se 

verifica no momento da compra, na medida em que o investidor poderia adquirir mais ações 

do que as adquiridas não fosse a informação falsa (I) ou poderia investir menos para adquirir a 

mesma quantidade de ações. No caso de queda futura do preço, a perda é maior; e no caso de 

alta, o ganho é menor, em relação ao preço não inflacionado, como pode-se verificar na tabela 

abaixo. 

 

                                                        
269 Adaptação livre de: “Loss Causation – In any private action arising under this chapter, the plaintiff shall 

have the burden of proving that the act or omission of the defendant alleged to violate this chapter caused the 

loss for which the plaintiff seeks to recover damages.” (Cf. 15 U.S.C. §78u.4(b)(4)). 
270 Refere-se ao voto do juiz White, no caso Basic, 485 U. S., at 252. Tradução livre de: “Allowing recovery in 

the face of affirmative evidence of nonreliance – would effectively convert Rule 10b.5 into a scheme of investor’s 

insurance. There is no support in the Securities Exchange Act, the Rule, or our cases for such a result.” (Cf. 

Dura Pharmaceuticals, Inc., et al. v. Michael Broudo et al. 544 U.S. 336 [2005]). 
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Tabela 2 - Efeito patrimonial do sobrepreço271 

 Preço 

Inflacionado 
(I) (II) 

Quantidade 833 1.000 833 

Preço de Compra 12,00 10,00 10,00 

Valor de Compra 10.000,00 10.000,00 8.333,33 

        

Preço de Venda 8,00 8,00 8,00 

Valor de Venda 6.666,67 8.000,00 6.666,67 

Resultado -3.333,33 -2.000,00 -1.666,67 

        

Preço de Venda 15,00 15,00 15,00 

Valor de Venda 12.500,00 15.000,00 12.500,00 

Resultado 2.500,00 5.000,00 4.166,67 

 

3. Ademais, se a falsidade atenta contra a integridade do mercado, configurando o que 

se denomina fraud-on-the-market, isso ocorre no momento em que o investidor compra ações 

acreditando estar comprando “lebre” e não quando descobre que comprou “gato”. Afinal, 

como afirma Merritt Fox, a preocupação do direito é com o efeito na estrutura de incentivos 

dos vários atores envolvidos à época em que o investidor realiza a operação.272 

4. Para reforçar a argumentação, fizemos uma simulação considerando determinados 

parâmetros de projeção.273 Os valores encontrados foram trazidos a valor presente pela taxa 

de retorno fixada pelo investidor. Sobre o valor presente acrescemos um sobrepreço e 

calculamos a nova taxa de retorno do investimento. Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 
Tabela 3 - Efeito do sobrepreço na taxa de retorno274 

Sobrepreço 
Taxa de 

retorno (a.a.) 

0% 8,0% 

10% 7,3% 

20% 6,7% 

30% 6,2% 

40% 5,7% 

50% 5,3% 

                                                        
271 Elaboração própria. 
272 Adaptação livre de: “Efficiency-oriented thinking considers problems from an ex ante perspective because its 

concern is with the law’s effect on the structure of incentives of the various actors involved at the time the 

plaintiff enters into the transaction.” (FOX, Merritt B. After Dura: Causation in Fraud-on-the-Market Actions. 

Journal of Corporation Law, p. 829-875, primavera 2006. Disponível em: 

<http://lesliecaton.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/5-Fox-FINAL.pdf.> Acesso em 13 nov. 2017). 
273 Basicamente os parâmetros utilizados foram os seguintes: taxa de crescimento anual do lucro de 2% e taxa de 

retorno desejada de 8% ao ano. Projeção: 30 anos + perpetuidade. 
274 Elaboração própria. 
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Verifica-se que, por exemplo, com um sobrepreço de 30%, a taxa de retorno cai de 8% 

para 6,2% ao ano. O diferencial de 1,8 ponto percentual ao ano, em 30 anos, representa um 

diferencial no valor final de 70%, que representa o custo de oportunidade, ou a perda de uma 

chance,275 se assim se puder considerar.  

5. Em sentido contrário, o prejuízo pode variar de acordo com a evolução futura do 

Mercado, bem como o investidor ainda poderia ter um ganho. Assim, pode-se concordar com 

John Coffee Jr. segundo o qual,  

 
qualquer alteração nos critérios de causalidade que permita que o autor da ação 

deixe de demonstrar o declínio no preço da ação atribuível à informação falsa ou 

omissão criaria incentivos perversos, que possivelmente resultariam na atribuição de 

perdas “fantasmas” que possam ter sido causadas por outros fatores, tais como 

bolhas especulativas.276 

 

6. Além disso, no momento em que a operação é realizada, não há prejuízo; naquele 

instante o valor pago pela propriedade das ações possui valor equivalente.277 

7. Adicionalmente, pelo common law, não basta alegar que a informação era falsa, é 

necessário que o demandante comprove que sofreu efetivamente uma perda econômica.278 

8. Embora existam argumentos válidos em ambos os sentidos, parece incorreto, sob o 

princípio da reparação integral, limitar as perdas à diferença out-of-pocket. Com efeito, 

segundo os critérios adotados pelas cortes norte-americanas, se uma ação se valoriza após a 

correção de um fato que foi fraudulentamente representado anteriormente, o investidor não 

poderá recuperar aquela parte do investimento atribuída à fraude, mesmo que o investimento 

tenha um valor menor do que teria na ausência de fraude (pois o investidor poderia ter 

investido menos para comprar a mesma quantidade de ações, ou teria adquirido uma 

quantidade maior de ações com o mesmo valor investido). 

                                                        
275 Sobre o tema, ver, em especial, seção 7.3.6.2, infra. 
276 Tradução livre de: “[…] any change in causation standards that permits a plaintiff to escape showing a 

decline in the security’s stock market price attributable to the material misstatement or omission gives rise to 

perverse incentives, which would likely result in the award of phantom losses that may have been caused instead 

by other factors, such as a market bubble.” (COFFEE JUNIOR, John C. Causation By Presumption? Why the 

Supreme Court Should Reject Phantom Losses and Reverse Broudo. Columbia Law and Economics Working 

Paper, n. 264, jan. 2005. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=648624> Acesso em: 12 dez. 2017). 
277 Cf. a Opinião da Suprema Corte, in Dura Pharmaceuticals, Inc., et al. v. Michael Broudo et al. 544 U.S. 336 

[2005]: “at the moment the transaction takes place, the plaintiff has suffered no loss; the inflated purchase 

payment is offset by ownership of a share that at that instant possesses equivalent value.” (Ênfase no original). 
278 Ibidem: “[…] a plaintiff in such a case show not only that had he known the truth would not have acted but 

also that he suffered actual economic loss”.  
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9. Por outro giro, esses argumentos são consistentes com o tratamento dado em 

common law aos casos de tort for deceit or misrepresentation. Como observa Elizabeth 

Burch.279 

 
Certamente, a medida out-of-pocket é a única reparação do common law que 

reconhece as distinções entre operações face a face e fraude no mercado aberto, está 

em conformidade com a exigência de causa de perda e limita os demandantes às 

suas perdas e danos efetivos. Conceder aos investidores apenas as suas perdas out-

of-pocket é uma reparação que promove a dissuasão ótima por meio de clareza e 

previsibilidade. 

 

10. Para a Suprema Corte, permitir que os demandantes deixassem de indicar a perda 

econômica e a causa próxima atrairia toda sorte de dificuldades que as leis de valores 

mobiliários procuram evitar, nomeadamente a prática de litigiosidade abusiva na expectativa 

de que durante a fase de instrução processual (discovery) possam identificar alguma causa 

passível de ação. 

 

6.2.13.5 Universities Superannuation Scheme Limited et al. v. Petrobras et al. (em 27 de 

fevereiro de 2018) 

 

Além de ações individuais, a Petrobras, administradores, auditores, entre outros, 

respondem à ação judicial em epígrafe perante a Corte federal de primeiro grau de jurisdição 

do distrito sul de Nova York. 

Entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015, cinco putative class actions foram 

propostas perante a referida corte alegando substancialmente os mesmos direitos em face da 

Petrobras por violação das leis de valores mobiliários federais norte-americanas.  

A class action em questão compreende as ações judiciais individuais consolidadas em 

fevereiro de 2015, cuja unificação se deu com a certificação de classe em fevereiro de 2016. 

Em suma, os autores da ação alegam que o valor de mercado da companhia, que 

atingira o topo de 310 bilhões de dólares (2009), havia se reduzido a 39 bilhões de dólares 

(2015). Entre os fatores responsáveis pela perda, alegam que as demonstrações financeiras 

                                                        
279 Tradução livre de: “Indeed, the out- of-pocket measure is the only common law remedy that recognizes the 

distinctions between face-to-face transactions and open-market fraud, complies with the loss causation 

requirement, and limits plaintiffs to their actual damages. Awarding investors only their out-of-pocket losses is a 

specific remedy that advances optimal deterrence through clarity and predictability.” (BURCH, Elizabeth C. 

Reassessing Damages in Securities Fraud Class Actions. Maryland Law Review, v. 66, p. 348-397, 2007. 

Disponível em: <http://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/753>. Acesso em 18 out. 2017, p. 316). 
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dos anos 2010 a 2014 e as informações prestadas pela companhia ao mercado continham 

informações falsas e omissões relevantes, decorrentes do conjunto de atos delituosos 

praticados pela administração da companhia, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro, 

desvio de recursos, favorecimento, formação de cartel etc., que inflaram o valor dos ativos e 

que, ao fim e ao cabo, resultaram num write-down estimado pelos demandantes de 30 bilhões 

de dólares. 

O pedido de indenização tem como fundamento a violação da Seção 10(b) do 

Securities Exchange Act de 1934, especialmente da Regra 10b-5, e da Seção 11 da mesma lei, 

no que se refere a suposta fraude em conexão com ADS negociados na New York Stock 

Exchange (NYSE) ou ações negociadas na BM&FBovespa; e de outros dispositivos do 

Securities Exchange Act de 1934 e do Securities Act de 1933 relativos a notes emitidas por 

subsidiárias da Petrobras no exterior. 

Na ação, os autores, liderados pela Universities Superannuation Scheme (USS) alegam 

que, durante o período da classe, os valores mobiliários de emissão da Petrobras e subsidiárias 

(notes) tiveram os seus preços inflados artificialmente por informações falsas e omissões e 

que, com a revelação das condutas ilícitas e a posterior retificação das demonstrações 

financeiras, os preços dos referidos valores mobiliários se desvalorizaram causando prejuízos 

aos investidores, em relação aos quais formulam o pedido de indenização.280 

Adicionalmente, os autores da ação mencionam dispositivos da Lei Societária 

brasileira, do Código Civil brasileiro e das normas da CVM que também foram violados pela 

companhia. 

Os principais fundamentos deduzidos na exordial foram os seguintes: 

 

i. o pedido de indenização contra os réus pessoas físicas baseia-se no artigo 158 da LSA 

(responsabilidade dos administradores); 

ii. os administradores deixaram de cumprir os seus deveres fiduciários e obrigações, 

nomeadamente, o dever de lealdade, de não participar em transações que tinham 

interesse pessoal em conflito de interesses e em condições não equitativas, de informar 

fatos relevantes omitindo informações a respeito de corrupção, e outros atos 

fraudulentos; 

iii. descumpriram os deveres no que tange à elaboração de demonstrações financeiras 

acuradas, indicando claramente o valor dos ativos e obrigações da companhia; 

                                                        
280 Não há quantificação desses prejuízos na peça principal e tampouco indicação do impacto no preço da ação e 

da sua relevância. Eventualmente, esses dados podem constar de anexos, que não foram consultados. 
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iv. a responsabilidade não é exclusiva do diretor de relações de investidores, mas também 

da companhia, controladores e demais administradores; 

v. adicionalmente, descumpriram os deveres de informação periódica em conexão com o 

registro da companhia e de emissão; 

vi. ao deixar de fornecer informações corretas e precisas violaram as regras da CVM no 

que diz respeito à criação de condições artificiais de mercado, práticas de manipulação 

e não equitativas; 

vii. os ilícitos praticados devem ser integralmente reparados, de acordo com o Código 

Civil (artigos 186, 927 e 944) 

viii. os administradores representam a sociedade e, assim, a responsabilidade é da 

Petrobras; 

ix. a Petrobras é responsável, também, enquanto empregadora ou parte representada 

(“principal”) pelos demandados individuais, pelos prejuízos financeiros causados; 

x. a Petrobras responde também pelas falhas informacionais em prospectos; 

xi. a Petrobras responde também por informações periódicas ou eventuais e pelas 

deficiências dos registros de companhia e de emissão; 

xii. finalmente, os auditores independentes respondem civilmente pelos danos causados 

por culpa ou dolo e pelas falhas decorrentes do esquema fraudulento, contribuindo 

para a criação de condições artificiais de demanda e negociação dos valores 

mobiliários de emissão da Petrobras, manipulação de preço. 

 

Em petição para rejeição da ação (motion to dismiss), a Petrobras alegou, entre outras 

razões, que os demandantes deixaram de arguir qualquer informação falsa relevante ou 

omissão e que o valor das propinas pagas não afetaram materialmente as suas demonstrações 

financeiras. (A esse respeito, a corte entendeu que mesmo que o valor não ultrapasse o limite 

de cinco por cento, para efeito de relevância, outros fatores qualitativos devem ser 

considerados, tais como (1) a ocultação de um negócio ilegal, (2) a significância da 

informação falsa sobre as operações da companhia, e (3) a expectativa dos administradores de 

que a revelação da informação falsa resultará em uma reação do mercado significativa.) 
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Alegou, também, a exceção do interesse adverso, segundo a qual, os executivos que 

cometeram os atos de corrupção agiram inteiramente em benefício próprio e de seus patronos 

políticos.281 

 

6.2.13.5.1 Fatos ocorridos após 27 de fevereiro de 2018 

 

Como costuma acontecer nas class actions norte-americanas, as partes concluíram um 

acordo, conforme Fato Relevante,282 divulgado em 01 de março de 2018, informando que “a 

Corte Federal de Nova York, nos Estados Unidos, aprovou ontem, de forma preliminar, o 

acordo [no valor de US$ 2,95 bilhões] celebrado para encerrar a Class Action proposta em 

face da Companhia nos Estados Unidos”. 

Em 22 de junho de 2018, o juiz Jed F. Rakoff, da Corte federal de primeiro grau de 

jurisdição do distrito sul de Nova York, aprovou o acordo. Dessa decisão, extrai-se o seguinte 

excerto: 

 
O acordo para encerramento da ação está em conformidade com todos os requisitos 

legais, e as objeções ao encerramento da ação são destituídas de mérito. Mas 

aproximadamente $300 milhões em honorários advocatícios pedidos pelo advogado 

dos demandantes precisa ser reduzido cerca de um terço.283  

 

Em 25 de junho de 2018, a Petrobras divulgou Fato Relevante com o seguinte teor: 

 
Informamos que, em continuidade ao Fato Relevante de 01/03/2018, o acordo para 

encerrar a Class Action nos Estados Unidos foi aprovado na última sexta-feira, 

22/06/2018, de forma definitiva, pela Corte Federal de primeira instância em Nova 

Iorque.  

Essa decisão pode ser objeto de recurso à Corte de Apelações do Segundo Circuito, 

porém, a partir de agora, a Class Action está encerrada em primeira instância.284 

 

                                                        
281 Para um exame das alegações das partes e do entendimento judicial que concedeu em parte motion to dismiss, cf. 

Opinion on Motion to Dismiss, 14-cv-9662, In re Petrobras Securities litigation. Disponível em: 

https://cases.justia.com/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2014cv09662/435841/194/0.pdf?ts=1438454329. 

Acesso em: 6 ago. 2018. 
282 PETROBRAS. Fato relevante: acordo da class action da Petrobras nos Estados Unidos recebe aprovação 

preliminar da Corte Federal de Nova Iorque. 01 mar. 2018. Disponível em: 

<http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/comunicados-e-fatos-relevantes/fato-relevante-acordo-da-class-

action-da-petrobras-nos-estados-unidos-recebe-aprovacao-preliminar-da>. Acesso em: 14 jun. 2018. 
283 Tradução livre de: “The Settlement Agreement comports with all legal requirements, and the objections to the 

settlement are without merit. But the nearly $300 million in attorneys’ fees requested by the plaintiffs’ counsel 

needs to be reduced by roughly one-third.” (In re Petrobras Securities Litigation. Opinion and Order 14-cv-9662, 

June 22, 2018). 
284 PETROBRAS. Fatos e dados: Aprovação final do acordo da Class Action da Petrobras nos Estados Unidos. 

25 jun. 2018. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/aprovacao-final-do-acordo-da-class-

action-da-petrobras-nos-estados-unidos.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018. 
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6.2.13.6 Decisões das cortes de apelação do Segundo e do Nono Circuitos sobre nexo 

causal 

 

As cortes federais do Segundo e do Nono distritos, juntas, representam mais de 50% 

de todos os casos de ação privada de ressarcimento de prejuízos com fulcro na Regra 10b-

5.285 Por essa razão, trazemos alguns julgados das cortes de apelações desses dois circuitos 

federais a respeito de nexo causal (loss causation). 

Embora o PSLRA contenha disposições sobre a demonstração de loss causation, 

verifica-se que não há um padrão legal ou jurisprudencial estabelecido. Com isso o tratamento 

dado não tem sido uniforme entre os diversos circuitos jurisdicionais.286 

A título ilustrativo, trazemos à colação alguns pronunciamentos do Segundo 

Circuito287 e do Nono Circuito, sobre a causa da perda. 

 

6.2.13.6.1 Decisão da Corte de apelação do Segundo Circuito 

 

6.2.13.6.1.1 Caso John Schlick v. Penn-Dixie Cement Co. et al. 

 

Nos termos deste caso, “Em um caso de informação falsa, para mostrar transaction 

causation um demandante deve demonstrar que confiou nas informações falsas em questão 

quando realizou o negócio que lhe causou dano”.288 

Ou seja, não se aplicaria a presunção posta pela teoria da fraude ao mercado, exigindo-

se a prova de que a decisão do investidor foi efetivamente influenciada pela informação falsa. 

                                                        
285 Cf. CORNERSTONE RESEARCH. Securities Class Actions Filings: 2017 Year in Review. Op. cit. Em 

2017, o Segundo e o Nono Circuitos receberam 120 novas class actions de um total de 214, não incluindo nesses 

números class actions provenientes de operações de M&A. 
286 HILL, Evan. The Rule 10b-5 Suit: Loss Causation Pleading Standards in Private Securities Fraud Claims 

After Dura Pharmaceuticals, Inc. v. Broudo. Fordham Law Review, v. 78, n. 5, p. 2.659-2.700, 2010. 

Disponível em: <http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol78/iss5/15>. Acesso em 25 set. 2017. Nesse trabalho o autor 

analisa os vários padrões (pleading standards) aplicados pelas cortes do segundo, quarto, quinto, sétimo e nono 

circuitos. 
287 As Cortes do Segundo Circuito têm jurisdição em seis distritos, nos estados de Nova York, Connecticut e 

Vermont. As Cortes do Nono Circuito têm jurisdição em quinze distritos federais, em nove estados, entre os 

quais o da Califórnia, além de alguns Territórios. O Segundo e o Nono Circuitos, somados, contabilizam cerca 

de 1.500 class actions, envolvendo fraude com valores mobiliários, de um total de 4.700. (Cf. Securities Class 

Actions Clearinghouse. Disponível em: <http://securities.stanford.edu/circuits.html>. Acesso em: 21 out. 2017). 
288 Tradução livre de: “In a misrepresentation case, to show transaction causation a plaintiff must demonstrate 

that he relied on the misrepresentations in question when he entered into the transaction which caused him harm. 

2 Bromberg 8.6, at 209-11.” (Cf. John Schlick v PENN-DIXIE Cement Co. et al. 507 F.2d 374 [1974]). 
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Em caso de omissão de informação, não é necessário demonstrar transaction 

causation, mas deve-se provar que a omissão foi relevante, no sentido de que um investidor 

sensato a levaria em conta em sua decisão de investimento: 

 

Em um caso de omissão ou não revelação de informações baseado na Regra 10b-5, 

um demandante precisa não só mostrar reliance para demonstrar transaction 

causation, mas deve ainda mostrar que os fatos em questão eram relevantes “no 

sentido que um investigador [rectius: investidor] sensato poderia tê-los considerado 

importantes” ao tomar sua decisão de investimento.289 

 

A prova de transaction causation é desnecessária em virtude da alegada realização de 

um esquema fraudulento. Nesse caso, necessário demonstrar apenas a causa da perda: 

 

Sob a Regra 10b-5, a prova de transaction causation é desnecessária em virtude das 

alegações relacionadas à realização de um esquema para fraudar que inclui 

manipulação de mercado e uma incorporação (merger) em condições preferenciais, 

das quais as omissões na procuração e as informações falsas eram apenas um 

aspecto. Assim, o demandante precisa somente mostrar a causa da perda com 

relação ao seu pedido de procedência da ação sob a Regra 10b-5; Juiz Metzner 

verificou e nós concordamos que isso foi demonstrado. Aqui, a reclamação 

claramente alega que, como resultado da incorporação, o demandante foi forçado a 

vender suas ações de emissão da Continental para a Penn-Dixie com base numa 

relação de troca que refletia adversamente o valor de mercado manipulado da ação 

de emissão da Continental, e que em consequência ele sofreu prejuízo.290 

 

Outrossim, a corte cita decisão anterior, no caso AUSA Life v. Ernst & Young, na 

qual afirmou que “uma informação falsa ou omissão é uma ‘causa próxima’ da perda de um 

investimento se o risco que a causou estava dentro da zona de risco ocultada pelas 

informações falsas ou omissões […].”291 

                                                        
289 Tradução livre de: “In an omission or nondisclosure case based upon Rule 10b-5, a plaintiff need not show 

reliance in order to show transaction causation but must still show that the facts in question were material ‘in 

the sense that a reasonable investigator might have considered them important’ in making his investment 

decisions. Affiliated Ute Citizens v. United States, 406 U.S. 128, 153-154, 92 S.Ct. 1456, 1472, 31 L.Ed.2d 741 

(1972).”. (Cf. John Schlick v PENN-DIXIE Cement Co. et al. 507 F.2d 374 [1974]). 
290 Tradução livre de: “Under the 10b-5 count, proof of transaction causation is unnecessary by virtue of the 

allegations as to the effectuation of a scheme to defraud which includes market manipulation and a merger on 

preferential terms, of which the proxy omissions and misrepresentations are only one aspect.12 Thus appellant 

need only show loss causation with respect to his claim for relief under 10b-5; Judge Metzner found and we 

agree that this has been shown. Here the complaint clearly alleges that, as a result of the merger, appellant was 

forced to sell his Continental shares to Penn-Dixie on the basis of an exchange ratio that reflected adversely the 

manipulated market value of Continental stock, and that he sustained injury accordingly.” (Cf. John Schlick v. 

Penn-Dixie Cement Co. et al. 507 F.2d 374).  
291 Tradução livre de: “a misstatement or omission is the ‘proximate cause’ of an investment loss if the risk that 

caused the loss was within the zone of risk concealed by the misrepresentations and omissions alleged by a 

disappointed investor. See AUSA Life Ins. Co. v. Ernst & Young, 206 F.3d 202, 238 (2d Cir.2000) (Winter, J., 

dissenting). Cf. 396 F.3d 161 (2005), pp. 172-173.” (Cf. Lentell v. Merrill Lynch & Co., Inc. 396 F.3d 161 

[2005]).  
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A perda, por seu turno, exige-se que seja previsível e que seja causada pela 

materialização do risco que foi ocultado. Transcrevemos abaixo precedentes citados nesta 

decisão:  

 
• similar à causa da perda, o elemento causa próxima da fraude do common 

law requer que o demandante alegue adequadamente uma conexão causal 

entre as omissões dos demandados e o subsequente declínio no […] valor 

[…]; 

• a causa da perda é satisfeita onde os demandantes especificamente 

afirmaram uma conexão causal entre a informação ocultada […] e o 

fracasso final do empreendimento; 

•  um júri poderia concluir que, ao deixar de revelar informação relevante, 

[…] o demandado alterou a percepção do risco real do qual o demandante 

foi vítima;  

• um júri poderia concluir que a previsibilidade liga a informação omitida ao 

dano final neste caso; 

• a causa da perda requer uma demonstração de “que as informações falsas 

foram a razão por que o negócio acabou sendo um negócio perdedor”; 

•  para estabelecer a causa da perda um demandante deve demonstrar que o 

dano econômico sofrido ocorreu como um resultado das alegadas 

informações falsas. 292 

 

Se a relação entre a perda patrimonial e a informação falsa ou omitida é 

suficientemente direta, então a causa da perda está estabelecida. O requisito da causa, assim 

como a previsibilidade no tort law, visam fixar um limite legal a uma responsabilidade, 

mesmo para atos delituosos. 

 
Os membros desta Corte têm discordado sobre se certas perdas seriam atribuíveis ao 

risco ocultado; mas os nossos precedentes deixam claro que a causa da perda tem a 

ver com a relação entre a perda patrimonial do investidor e a informação falsa ou 

ocultada pelo demandado. Se a relação é suficientemente direta, a causa da perda 

está estabelecida (vide caso Suez Equity, concluindo que a incapacidade gerencial 

ocultada de um CEO levou a companhia à falência); mas, se a conexão é atenuada, 

ou se o demandante falhou em “demonstrar uma conexão causal entre o conteúdo 

das alegadas informações falsas ou omissões e o dano efetivamente sofrido,” uma 

demanda de fraude não se sustenta (vide, e.g., Citibank, concluindo que houve a não 

revelação pelo demandado de um empréstimo-ponte de sete semanas 

insuficientemente conectado à perda do demandante para estabelecer a causa). Isto é, 

por conta do requisito causa da perda — bem como a limitação de previsibilidade no 

                                                        
292 Tradução livre de: “See Emergent Capital, 343 F.3d at 197 (“Similar to loss causation, the proximate cause 

element of common law fraud requires that plaintiff adequately allege a causal connection between defendants’ 

non-disclosures and the subsequent decline in … value….”); id. at 198 (“loss causation satisfied where the 

plaintiffs ‘specifically asserted a causal connection between the concealed information … and the ultimate 

failure of the venture’)”; Castellano, 257 F.3d at 190 (“[a] jury could find that by failing to disclose material 

information … [defendant] disguised the very risk to which [plaintiff] fell victim”); id. at 188 (“a jury could find 

that foreseeability links the omitted information and the ultimate injury in this case”); First Nationwide Bank, 27 

F.3d at 769 (loss causation requires a showing “that the misstatements were the reason the transaction turned 

out to be a losing one”); Citibank, 968 F.2d at 1495 (“To establish loss causation a plaintiff must show, that the 

economic harm that it suffered occurred as a result of the alleged misrepresentations.”) (emphasis in original).” 

(Cf. John Schlick v. Penn-Dixie Cement Co. et al. 507 F.2d 374). 
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tort — “visa fixar um limite legal a uma responsabilidade pessoal, mesmo para atos 

delituosos”.293 

 

6.2.13.6.2 Decisões das cortes de apelação do Nono Circuito 

 

6.2.13.6.2.1 Caso WPP Luxembourg Gamma v. Spot Runner 

 

Nos termos deste caso, para uma companhia fechada, os demandantes podem alegar a 

causa da perda mostrando que realizaram o negócio induzidos por informações falsas e a 

perda está relacionada à correção da informação ou omissão. 

Em recurso de apelação, os demandados arguiram que WPP deixou de demonstrar 

adequadamente a causa da perda. O Nono Circuito observou que os demandantes usualmente 

demonstram a causa da perda alegando uma queda no preço da ação após a verdade ser 

revelada, mas com “uma companhia fechada (privately held company), uma comparação do 

preço de mercado da ação […] tem menos relevância porque as forças de mercado afetarão 

menos diretamente o preço de venda das ações.”294 

O Nono Circuito afirmou, adicionalmente, que os demandantes podem corretamente 

alegar a causa da perda “mostrando que uma informação falsa ou omissão levou-os(as) a 

realizar um negócio [transaction causation] e a revelação da verdade está diretamente 

relacionada à perda econômica alegada [loss causation].”295 

                                                        
293 Tradução livre de: “Members of this Court have disagreed as to whether certain losses were attributable to a 

concealed risk, see AUSA Life Ins., 206 F.3d at 224-28 (Jacobs, J., concurring in the mandate); but our 

precedents make clear that loss causation has to do with the relationship between the plaintiff’s investment loss 

and the information misstated or concealed by the defendant. See Emergent Capital, 343 F.3d at 198-99; 

Castellano, 257 F.3d at 186-90; Suez Equity, 250 F.3d at 96-98. If that relationship is sufficiently direct, loss 

causation is established, see, e.g., Suez Equity, 250 F.3d at 98 (finding that a CEO’s ‘concealed lack of 

managerial ability’ induced the company’s failure); but if the connection is attenuated, or if the plaintiff fails to 

‘demonstrate a causal connection between the content of the alleged misstatements or omissions and ‘the harm 

actually suffered,’’ Emergent Capital, 343 F.3d at 199 (quoting Suez Equity, 250 F.3d at 96), a fraud claim will 

not lie. See, e.g., Citibank, 968 F.2d at 1494-96 (finding defendant’s nondisclosure of a seven-week bridge loan 

insufficiently connected to plaintiff’s loss to establish causation). That is because the loss-causation requirement 

— as with the foreseeability limitation in tort — ‘is intended ‘to fix a legal limit on a person’s responsibility, 

even for wrongful acts.’’ Castellano, 257 F.3d at 186 (quoting First Nationwide Bank, 27 F.3d at 769-70).” (Cf. 

John Schlick v. Penn-Dixie Cement Co. et al. 507 F.2d 374). 
294 Tradução livre de: “With a privately held company, a comparison of market stock price to establish loss 

causation has less relevance because market forces will less directly affect the sales prices of shares of a 

privately held company. See, e.g., Livid, 416 F.3d at 944 n. 2 (distinguishing Dura in closely held companies); 

McCabe v. Ernst & Young, LLP, 494 F.3d 418, 434 & n. 11 (3d Cir.2007) (noting Dura has less application in a 

privately held corporation)”. (Cf. WPP Luxembourg Gamma Three v. Spot Runner, Inc., 655 F.3d 1039 [9th Cir. 

2011]). 
295 Tradução livre de: “In privately held companies, plaintiffs more commonly prove loss by showing that a 

misrepresentation or omission caused him or her to engage in a transaction and that the revelation of the truth 

is directly related to the economic loss alleged. Livid, 416 F.3d at 949.” (Cf. WPP Luxembourg Gamma Three v. 

Spot Runner, Inc., 655 F.3d 1039 [9th Cir. 2011]). 
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WPP, por sua vez, alegou que as ações tornaram-se imediatamente sem valor quando 

foi revelado que os fundadores estavam envolvidos em um esquema pump-and-dump.296 

O Nono Circuito considerou essas alegações suficientes, mesmo sem alegações 

“detalhadas dos preços das ações, o número de ações correntemente detidas, ou se tentativas 

de vender […] as ações foram feitas”.297  

 

6.2.13.6.2.2 Caso In re Oracle Corp. Sec. Litigation 

 

Nos termos deste caso, a perda ocorre quando os fatos se tornam conhecidos e, em 

consequência, o valor das ações se deprecia. Para comprovar a causa da perda, essa perda 

deve ser significativa: 

 
A causa da perda é o nexo causal entre uma informação falsa relevante e uma perda 

sofrida pelo demandante. […] “Um demandante tem o ônus de provar que um ato 

alegadamente ilegal do demandado ‘causou a perda para a qual o demandante busca 

ressarcir danos’.” […] Em Dura, a Suprema Corte decidiu que uma pessoa que 

representa falsamente a situação financeira de uma companhia visando vender ações 

somente é responsável perante um comprador, que confiou na informação, pela 

perda que o comprador sofre quando os fatos “se tornam geralmente conhecidos” e 

“em consequência” o valor das ações se deprecia. […] Para alegar adequadamente a 

causa da perda, a Corte decidiu, um demandante deve alegar que que o preço da 

ação caiu significativamente após a verdade se tornar conhecida.298 

 

Para estabelecer a causa da perda, o mercado deve tomar conhecimento e reagir à 

correção da informação. Essa reação, por seu turno, deve ser a causa da perda sofrida pelo 

demandante: 

 

                                                        
296 Trata-se de um esquema fraudulento de elevar o preço da ação para posteriormente vender as ações a um 

preço mais elevado. Neste caso, a WPP alegou que os fundadores da Spot Runner venderam ações secretamente 

enquanto encorajavam investimento em ações da companhia. Quando o fato se tornou público, nenhum 

investidor estaria mais interessado em investir em ações da companhia, tornando-as imediatamente sem valor.  
297 Tradução livre de: “Although these allegations do not provide detailed share prices, the number of shares 

currently held, or whether attempts to sell the Spot Runner shares were made, the amended complaint includes a 

statement of loss causation sufficient to provide “some assurance that the theory has a basis in fact.” In re 

Gilead, 536 F.3d at 1056.” (Cf. WPP Luxembourg Gamma Three v. Spot Runner, Inc., 655 F.3d 1039 [9th Cir. 

2011]). 
298  Tradução livre de: “Loss causation is the causal connection between a defendant’s material 

misrepresentation and a plaintiff’s loss. Dura Pharms., Inc. v. Broudo, 544 U.S. 336, 344-45 (2005). ‘A plaintiff 

bears the burden of proving that a defendant’s alleged unlawful act ‘caused the loss for which the plaintiff seeks 

to recover damages.’ In re Gilead Scis. Sec. Litig., 536 F.3d 1049, 1055 (9th Cir. 2008) (quoting 15 U.S.C. § 

78u-4(b)(4)). In Dura, the Supreme Court held that a person who misrepresents the financial condition of a 

corporation in order to sell stock is only liable to a relying purchaser for the loss the purchaser sustains when 

the facts ‘become generally known’ and ‘as a result’ share value depreciates. 544 U.S. at 344-45. To adequately 

plead loss causation, the Court held, a plaintiff must allege that the “share price fell significantly after the truth 

became known.” (Cf. Nursing Home Pension Fund v. Oracle Corporation. 627 F.3d 376, 383 (9th Cir. 2010), p. 

18.550-18.551). 
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A corte de primeiro grau de jurisdição (district court) concluiu que este caso é 

análogo a Metzler Inv. GMBH v. Corinthian Colls. Concordamos. No caso Metzler, 

a suposta fraude era a manipulação do número de estudantes inscritos em uma 

faculdade. […] Aplicamos a decisão do caso Dura e indicamos que a causa de perda 

não é adequadamente arguida a menos que o demandante alegue que o mercado 

tomou conhecimento de e reagiu às práticas que os demandantes alegam serem 

fraudulentas, em contraste com o mero relato geral acerca da fraca saúde financeira 

da reclamada. […] O mercado não precisava saber à época que as práticas em 

questão constituem uma “fraude,” nem as ter rotulado “fraudulentas”, mas, para 

estabelecer a causa da perda, o mercado deve tomar conhecimento de e reagir 

àquelas práticas […] Essa reação, por seu turno, deve ser a causa da perda sofrida 

pela demandante. […] Como a queda da ação, no caso Metzler, não foi devidamente 

alegada ter sido resultante de o mercado tomar conhecimento e reagir à fraude no 

número de inscrições, em contraste com a fraca saúde financeira geral, os 

demandantes deixaram de alegar corretamente a causa da perda.299 

 

Tangenciar (touch upon) uma perda, não é causar uma perda e é esta que o direito 

exige.  

 
Enquanto o caso Metzler tratou da causa da perda em um pedido para extinção do 

processo (motion to dismiss), a nossa discussão da causa da perda se aplica com 

ainda mais força a nossa consideração do pedido formulado pelos demandados de 

julgamento sumário no presente caso. Os demandantes discordam de nossa opinião 

no caso Metzler. Especificamente, afirmam que seriam capazes de provar a causa da 

perda mostrando que o mercado reagiu ao suposto “impacto” da alegada fraude — 

perda de resultados — ao invés de reagir aos atos fraudulentos eles mesmos. 

Rejeitamos essa afirmação. Vide Dura […] (“tangenciar uma perda não é causar 

uma perda, e é esta que o direito exige.”) […] (“A causa da perda exige mais.”). A 

causa da perda é estabelecida se o mercado toma conhecimento de um ato ou prática 

fraudulenta do reclamando, o mercado reage à prática ou ato fraudulento, e um 

demandante sofre uma perda como resultado da reação do mercado. […].300 

                                                        
299 Tradução livre de: “The district court concluded that this case is analogous to Metzler Inv. GMBH v. 

Corinthian Colls., Inc., 540 F.3d 1049, 1063 (9th Cir. 2008). We agree. In Metzler, the purported fraud was the 

manipulation of student enrollment figures at a college. Id. We applied Dura and indicated that loss causation is 

not adequately pled unless a plaintiff alleges that the market learned of and reacted to the practices the plaintiff 

contends are fraudulent, as opposed to merely reports of the defendant’s poor financial health generally. Id. The 

market need not know at the time that the practices in question constitute a ‘fraud,’ nor label them “fraudulent”, 

but in order to establish loss causation, the market must learn of and react to those particular practices 

themselves. Id. This reaction, in turn, must be the cause of a plaintiff’s loss. Id. As the stock drop in Metzler was 

not adequately alleged to be a result of the market learning of and reacting to enrollment fraud, as opposed to 

the college’s poor financial health generally, the plaintiffs had not adequately pled loss causation.” (Cf. Nursing 

Home Pension Fund v. Oracle Corporation. 627 F.3d 376, 383 (9th Cir. 2010), p. 18.550-18.551). 
300 Tradução livre de: “While Metzler addressed loss causation on a motion to dismiss, our discussion of loss 

causation applies with even greater force to our consideration of Defendants’ motion for summary judgment in 

the present case. Plaintiffs take issue with our opinion in Metzler. Specifically, they assert that they should be 

able to prove loss causation by showing that the market reacted to the purported “impact” of the alleged fraud 

—the earnings miss—rather than to the fraudulent acts themselves. We reject that assertion. Loss causation 

requires more than an earnings miss. See Dura, 544 U.S. at 343 (‘To ‘touch upon’ a loss is not to cause a loss, 

and it is the latter that the law requires.’); Metzler, 540 F.3d at 1063 (‘Loss causation requires more.’). Loss 

causation is established if the market learns of a defendant’s fraudulent act or practice, the market reacts to the 

fraudulent act or practice, and a plaintiff suffers a loss as a result of the market’s reaction. (Metzler, 540 F.3d at 

1063)”. (Cf. Nursing Home Pension Fund v. Oracle Corporation. 627 F.3d 376, 383 (9th Cir. 2010), p. 18.550-

18.551). 
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6.3 França 

 

6.3.1 Background 

 

Como informam Martin, Dezeuze e Bouaziz,301 o mercado de bolsa, na França, de 

longa data era muito malvisto pela população, que associava bolsa à especulação, no sentido 

de puro jogo. Era comum a expressão “jogar na bolsa” ao invés de “investir na bolsa”. A 

literatura, adágios e provérbios descreviam a bolsa como um meio devasso frequentado 

apenas por iniciados (ou seja, pessoas “bem informadas”) e ingênuos. “Corretores: todos 

ladrões” (Boursiers: Tous voleurs), cita Flaubert em seu dicionário de ideias recebidas.302 

Não seria possível, portanto, senão por uma legislação repressiva, mudar as condutas e 

a imagem pública da bolsa. À primeira vista, isso poderia ser conseguido pela aplicação do 

direito penal comum. No entanto, certos comportamentos nocivos ao mercado têm contornos 

específicos, fazendo-se necessário, um regime específico para tratar esses tipos de delitos. 

De acordo com o Conseil Constitutionnel, o delito de difusão de informações falsas ou 

enganosas, aplicável em relação ao mercado de bolsa, foi introduzido na ordenança n. 67-

833/1967 pela Lei n. 70-1208/1970, com a seguinte redação:  

 
Será punida com as mesmas penas [dois meses a dois anos de prisão e uma multa de 

5.000 a 5 milhões de francos ou até o quádruplo do ganho eventualmente realizado] 

qualquer pessoa que tenha cientemente difundido ao público por quaisquer vias e 

meios informações falsas ou enganosas sobre as atividades técnicas, comerciais ou 

financeiras de uma sociedade, a fim de influenciar o preço dos títulos [de emissão] 

desta.303 

 

Observa-se, portanto, que o delito em questão foi criado para proteger a integridade do 

“preço de mercado”, de modo a reprimir a manipulação de mercado e as operações de insiders, 

                                                        
301 MARTIN, Didier; DEZEUZE, Éric; BOUAZIZ, Florian. Op. cit., p. 3-4. 
302 FLAUBERT, Gustave. Dictionnaire des idées reçues. In: FLAUBERT, Gustave. Bouvard et Pécuchet. Paris: 

Conard, 1910. Disponível em: <https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Flaubert_-_Bouvard_et_Pécuchet,_ 

éd._Conard,_1910.djvu>. Acesso em: 17 jan. 2018. 
303 Tradução livre de: “Le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses en matière boursière a été 

inséré dans l’ordonnance nº 67-833 du 28 septembre 1967 par la loi nº 70-1208 du 23 décembre 1970 sous la 

rédaction suivante : « Sera puni des mêmes peines [deux mois à deux ans d’emprisonnement et une amende de 5 

000 à 5 millions de francs ou jusqu’au quadruple du gain éventuellement réalisé] toute personne qui aura 

sciemment répandu dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses 

sur la marche technique, commerciale ou financière d’une société, afin d’agir sur le cours des titres de celle-ci ».” 

(itálico no original) (Conseil Constitutionnel. Commentaire. Décision n. 2016-572 QPC du 30 septembre 2016. 

M. Gilles M. et autres. Disponível em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank/download/2016572QPC2016572qpc_ccc.pdf>. Acesso em 8 nov. 2017). Como ordem 

de grandeza, pode-se considerar a taxa de câmbio FRF/USD de 5 :1. 
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que comumente estão associadas à divulgação de informações falsas ou tendenciosas ou à 

omissão de informações relevantes. 

Nessa mesma época, o governo francês lançou um projeto que visava à maior inserção 

do mercado financeiro e da Bolsa de Paris no mercado internacional. Para tanto, era 

necessário assegurar a transparência e sinceridade das informações, bem como a publicidade 

das operações em bolsa. 

Para consecução desse objetivo, foi criada a Commission des Opérations de Bourse 

(COB). Adicionalmente, em 1970, foi promulgada nova lei inserindo disposições penais 

permitindo sancionar diversos comportamentos, hoje reunidos sob a rubrica “abuso de 

mercado” (Abus de Marché),304 que posteriormente foi sendo atualizada de acordo com a 

evolução do mercado. A partir de 1985, foi atribuído à COB o poder de editar normas 

regulamentares. 

Dessa forma, uma regulação administrativa repressiva veio complementar a atuação 

do direito penal. 

Pode-se, assim, entender as razões que levaram o legislador francês a priorizar a 

repressão dos delitos bursáteis. Conforme Alain Pietrancosta,305 repressão penal, em primeiro 

lugar, onde ainda se pode acrescentar uma ação civil de reparação; depois, por razões de 

eficácia, repressão administrativa, onde a preocupação indenitária é totalmente ignorada. 

Porém, a repressão administrativa continua sendo preponderante. Segundo Le Fur e 

Schmidt, 306 com base no relatório anual da Autorité des Marchés Financiers (AMF) de 2012, 

após 1990, a COB e depois a AMF instauraram 1.941 inquéritos administrativos e 314 

procedimentos sancionatórios. No mesmo período de 23 anos, a AMF encaminhou 459 

                                                        
304  De acordo com Martin, Dezeuze e Bouaziz, referindo-se ao ordenamento jurídico europeu/francês, “A 

expressão ‘abuso de mercado’ foi introduzida em nosso vocabulário jurídico pela diretiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho n. 2003/6/CE, de 28 de janeiro de 2003. Essa expressão, que o legislador europeu 

utilizou para intitular essa diretiva ‘Abuso de mercado’, foi inspirada no termo anglo-saxão ‘market abuse’. Tal 

como a diretiva ‘Abuso de mercado’ a compreende, a expressão designa o tríptico compreendendo as operações 

de iniciados [insider trading], a difusão de informações falsas ou enganosas e as manipulações de preço; a 

diretiva reagrupa adicionalmente essas duas últimas infrações sob o vocábulo ‘manipulações de mercado’.” 

Tradução livre de: “L’expression “abus de marché” a été introduite dans notre vocabulaire juridique par la 

directive du Parlement européen et du Conseil n. 2003/6/CE du 28 janvier 2003. Cette expression, que le 

législateur européen a au demeurant retenue pour intituler cette directive « Abus de marché », était inspirée du 

terme anglo-saxon de market abuse. Telle que la directive “Abus de marché” la comprend, l’expression désigne 

un triptyque comprenant les opérations d’initiés, la diffusion d’informations fausses ou trompeuses et les 

manipulations de cours, la directive regroupant d’ailleurs ces deux dernières infractions sous le vocable de 

“manipulations de marché”. (MARTIN, Didier; DEZEUZE, Éric; BOUAZIZ, Florian. Op. cit., p. 1). 
305 PIETRANCOSTA, Alain. Op. cit., p. 1. 
306 LE FUR, Anne-Valérie; SCHMIDT, Dominique. Il faut un tribunal des marchés financiers. Recueil Dalloz, n. 

9, p. 551-559, 6 mar. 2014. Disponível em: <https://www.cabinet-schmidt.avocat.fr/doc/Tribunal-marches-

financiers.pdf>. Acesso em 11 nov. 2017. 
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dossiês ao Ministério Público e apenas uma dúzia de casos transitaram em julgado pela justiça 

penal. 

Por outro lado, com a integração europeia e maior cooperação entre as autoridades 

administrativas e judiciais e respectivos ministérios públicos, a repressão aos delitos no 

mercado financeiro deve se acentuar e, na esteira dela, possivelmente, o número de casos 

envolvendo responsabilidade civil. 

 

6.3.2 Do direito 

 

A emergência do direito financeiro comunitário e o esforço de harmonização das 

normas dos mercados financeiros europeus somente vieram a se concretizar em 2003. Nesse 

ano, foi adotada a Diretiva n. 2003/6/CE (“Abuso de Mercado”). Na França, uma das 

novidades foi a criação da AMF, resultante da unificação da COB, do Conseil des Marchés 

Financiers e do Conseil de Discipline de la Gestion Financière (CDGF). Com isso, foi editado 

o Regulamento Geral AMF, em consonância com o texto europeu. 

Em setembro de 2016, entrou em vigor o Regulamento n. 596/2014/EU sobre abuso 

de mercado, substituindo as disposições correspondentes do Regulamento AMF. Esse 

Regulamento trata fundamentalmente de temas ligados a operações de iniciados (insiders) e 

de manipulação de mercado, em que a divulgação de informações falsas ou enganosas é 

tratada em conjunto com esta última. 

 

6.3.3 Do delito de divulgação falsa ou enganosa 

 

O delito de divulgação de informação falsa ou enganosa foi introduzido no direito 

francês junto com o delito de uso de informação privilegiada (délit d’initié), pela Lei n. 70-

1208 (1970), inicialmente no artigo 10-1 do Decreto n. 67-833, que, na terceira alínea, 

dispunha: 

 
É punido com as penas previstas na primeira alínea o fato, por toda pessoa, de 

divulgar deliberadamente ao público por quaisquer vias e meios informações falsas 

ou enganosas sobre as perspectivas ou a situação do emissor cujos títulos sejam 

negociados em mercado regulamentado ou sobre as perspectivas de evolução de um 

instrumento financeiro admitido em mercado regulamentado, de modo a agir sobre 

as cotações.307 

                                                        
307 Tradução livre de: “Article 10-1 […] Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute 

personne, de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses 
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O presente dispositivo, embora não tenha sido objeto de ab-rogação explícita, foi 

reproduzido com enunciado próprio no Code Monétaire et Financier.  

 

6.3.3.1 Code Monétaire et Financier (“CMF”) 

 

Atualmente, o delito de divulgação de informação falsa ou enganosa está disciplinado, 

no campo penal, entre outros, nos artigos L465-3-2 e L465-3-3 do CMF: 

 
Artigo L465-3-2 

I - É punido com as penas previstas na alínea A do inciso I do artigo L. 465-1 [cinco 

anos de prisão e 100 milhões de euros de multa, até dez vezes o montante da 

vantagem obtida do delito, sem que a multa possa ser inferior a essa vantagem] o 

fato, por todas as pessoas, de difundir, por qualquer meio, informações que deem 

indicações falsas ou enganosas sobre a situação ou as perspectivas de um emissor ou 

sobre a oferta, demanda ou as cotações de um instrumento financeiro ou que fixem 

ou sejam suscetíveis de fixar as cotações de um instrumento financeiro a um nível 

anormal ou artificial. 

II - A tentativa da infração prevista no inciso I do presente artigo é punida com as 

mesmas penas.308 

 

Artigo L465-3-3 

I - É punido com as penas previstas na alínea A do inciso I do artigo L. 465-1 [cinco 

anos de prisão e 100 milhões de euros de multa, até dez vezes o montante da 

vantagem obtida do delito, sem que a multa possa ser inferior a essa vantagem] o 

fato, por todas as pessoas:  

1º De fornecer ou transmitir dados ou informações falsas ou enganosas utilizadas 

para calcular um índice de referência ou informações de natureza a falsear as 

cotações de um instrumento financeiro ou de um ativo ao qual está ligado a um tal 

índice; 

2º De adotar qualquer outro comportamento objetivando a manipulação do cálculo 

de um tal índice. 

Constitui um índice de referência qualquer taxa, índice ou número colocado à 

disposição do público ou publicado, que é determinado periodicamente ou 

regularmente para aplicação de uma fórmula com base no valor de um ou de mais 

ativos ou preços subjacentes, compreendendo as estimativas de preços, de taxas de 

juros ou de outros valores reais ou estimados, ou os dados de sondagens e por 

referência às quais é determinado o montante a pagar a título de um instrumento 

financeiro ou o valor de um instrumento financeiro. 

                                                                                                                                                                             
ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché 

réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de 

nature à agir sur les cours.” 
308 Tradução livre de: “Article L465-3-2 (Créé par LOI nº 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1) I. – Est puni des 

peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 [cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, 

ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende 

puisse être inférieure à cet avantage] le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations 

qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur 

l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un 

instrument financier à un niveau anormal ou artificiel. II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent 

article est punie des mêmes peines.” 
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II - A tentativa de infração prevista no inciso I do presente artigo é punida pelas 

mesmas penas.309 

 

Cumpre mencionar que a Lei n. 2016-819, de 21 de junho de 2016, introduziu também 

importantes alterações no sistema de repressão aos abusos de mercado. Entre elas, pode-se 

destacar a previsão de um mecanismo de consulta (l’aiguillage) entre a AMF e o Ministério 

Público, refletindo um mudança de posição a respeito do tratamento do bis in idem. Assim, 

conforme o artigo L465-3-6, inciso I, do CMF, o procurador da República financeiro não 

pode iniciar uma ação pública para aplicar as penas previstas na seção “atentados contra à 

transparência de mercado” quando a AMF tenha procedido à notificação das acusações pelos 

mesmos fatos em face das mesmas pessoas, aplicando o artigo L621-15 (sanções aplicáveis 

pela AMF), do CMF, e vice-versa.310 

Cumpre também fazer menção aos artigos 452-1 a 452-4, do CMF, que dispõem sobre 

a atuação de associações de defesa dos investidores. As associações discriminadas no artigo 

452-1, que tenham por objeto estatutário defender investidores em títulos financeiros, podem 

agir em juízo, perante todas as jurisdições, inclusive pela via da constituição de parte civil em 

ação penal, relativamente a fatos que provocaram prejuízos diretos ou indiretos a interesses 

coletivos de investidores ou de certas categorias deles. Na medida em que os prejuízos 

tenham uma origem comum, basta o mandato outorgado por pelo menos dois investidores 

para que a associação possa agir em juízo em nome dos investidores. Por ordem expressa do 

Presidente do Tribunal, depois de admitida a ação, a associação mandatária poderá fazer uso 

de publicidade para angariar investidores para aderir à ação coletiva. Todo investidor que 

aderir é considerado como se estivesse exercendo os direitos reconhecidos à parte civil. 

Todavia, todas as notificações serão dirigidas à associação. 

                                                        
309 Tradução livre de: “Article L465-3-3 (Créé par LOI nº 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1) I. – Est puni des 

peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 [cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, 

ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende 

puisse être inférieure à cet avantage] le fait, par toute personne : 1º De fournir ou de transmettre des données 

ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de 

nature à fausser le cours d’un instrument financier ou d’un actif auquel est lié un tel indice ; 2º D’adopter tout 

autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un tel indice. Constitue un indice de référence 

tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou 

régulièrement par application d’une formule ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-

jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt ou d’autres valeurs réels ou estimés, ou des données 

d’enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument financier ou la 

valeur d’un instrument financier. II. – La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des 

mêmes peines.” 
310 Sobre críticas levantadas ao mecanismo de l’aiguillage, v. LE FUR, Anne-Valérie. Sanctions des abus de 

marché : « l’aiguillage », source de déraillements. Recueil Dalloz, p. 1.450, 2015. Disponível 

<https://www.cabinet-schmidt.avocat.fr/doc/L’aiguillage%20source%20de%20d%C3%A9raillements.pdf>. 

Acesso em: 10 nov. 2017. 
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6.3.3.1.1 Regulamento da AMF (“Regulamento”) 

 

O artigo 223-1 do Regulamento da AMF dispõe que “a informação dada ao público 

pelo emissor deve ser exata, precisa e sincera”.311 Por “emissor”, o artigo 223-1 considera, de 

forma ampla, qualquer sociedade que tenha seus títulos negociados em mercado que funcione 

no território francês. 

O Regulamento dispõe, no capítulo que trata de “manipulação de mercado”, sobre a 

“difusão de uma informação falsa”: 

 
Artigo 743-3 

Todas as pessoas devem se abster de difundir informação, seja por intermédio de 

mídias (entre eles a Internet) ou por qualquer outro meio, que deem ou sejam 

suscetíveis de dar indicações falsas ou enganosas sobre as quotas de emissão, 

compreendendo o fato de divulgar rumores e de difundir informações falsas ou 

enganosas, quando a pessoa, tendo procedido a uma tal difusão, sabia ou deveria 

saber que as informações eram falsas ou enganosas.  

[…]312 

 

O artigo 743-3 veio substituir o artigo 632-1, que estabelecia uma distinção entre 

comunicação e difusão de informações: “toda a pessoa deve se abster de comunicar, ou de 

difundir cientemente, informações, qualquer que seja o suporte utilizado, que deem ou sejam 

suscetíveis de dar indicações inexatas, imprecisas ou enganosas sobre instrumentos 

financeiros […]”. 313  Entendia-se que a comunicação independia do elemento subjetivo, 

enquanto a difusão não. Com a nova redação, essa distinção deixou de ser relevante. 

 

                                                        
311 Tradução livre de: “Article 223-1 L’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et 

sincère.” 
312 Tradução livre de: “Article 743-3. I- Toute personne s’abstient de diffuser des informations, que ce soit par 

l’intermédiaire des médias (dont internet) ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner 

des indications fausses ou trompeuses sur les quotas d’émission, y compris le fait de répandre des rumeurs et de 

diffuser des informations fausses ou trompeuses, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait 

ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.” Não foram traduzidas as alíneas 2 e 3, 

que tratam de situações de conflito de interesses e da atuação de jornalistas. 
313 Tradução livre de: “Article 632-1 Toute personne doit s’abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, 

des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications 

inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers […].” 
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6.3.4 Jurisprudência 

 

Os casos mais relevantes julgados nos últimos trinta anos, tendo por objeto a 

divulgação de informações falsas ou enganosas, foram os seguintes: 

 

• Justiça criminal: (i) Bertin; (ii) Société Générale de Fonderie; (iii) Landauer; (iv) 

Comptoir des Entrepreneurs; (v) Sedri; (vi) Banque Pallas Stern; (vii) Crédit Lyonnais; 

(viii) Sidel; (ix) Régina Rubens; (x) Vivendi e (xi) Altran;  

• Justiça civil/comercial: (xii) Eurodirect Marketing; (xiii) Flammarion e (xiv) Gaudriot; 

• Por ambas: (xv) Marionnaud. 

 

Observa-se que dos quinze casos de responsabilidade civil mencionados acima, doze 

foram processados perante a Justiça criminal, nos quais as vítimas participaram na qualidade 

de parte civil em ação penal. 

Conforme preleciona Geneviève Viney, diferentemente de outros ordenamentos 

jurídicos, “o art. 3° do código de processo penal [francês] […] dá à vítima a faculdade de 

exercer, perante o tribunal repressivo, acessoriamente à ação pública, uma ação civil que lhe 

permite obter a reparação do seu dano.”314 

Nesse caso, complementa a autora, a vítima “deve suportar as consequências do 

princípio da ‘primazia do criminal sobre o civil’ que afeta, de diversos pontos de vista, o 

exercício de sua ação civil, e por consequência, seu direito à reparação […].”315 

Entre as particularidades da atuação do juiz penal em matéria de reparação de danos, 

Viney menciona que,  

 
quanto ao mérito […] a demanda de reparação é submetida somente às regras de 

direito civil. Todavia, […] o juiz penal se arroga o direito de operar uma seleção 

entre as regras de direito civil e de excluir algumas dentre elas. Adicionalmente, sua 

interpretação das regras de direito civil não tem sido rigorosamente conforme à do 

juiz civil.316 

                                                        
314 Tradução livre de: “L’article 3 du Code de procédure pénale […] donne en effet à la victime la faculté 

d’exercer, devant le tribunal répressif, accessoirement à la ‘action publique’, une ‘action civile’ qui lui permet 

d’obtenir réparation de son dommage.” (VINEY, Geneviève. Introduction à la responsabilité. 3 ed. Paris: 

LGDJ, 2008, p. 187). 
315  Tradução livre de: “Par ailleurs, elle doit supporter les conséquences du principe de la “primauté du 

criminel sur le civil” qui affecte, à plusieurs points de vue, l’exercice de son action civile et, par contrecoup, son 

droit à réparation […]”. (Ibidem, p. 188). 
316 Tradução livre de: “Quant au fond du droit, […], la demande de réparation est soumise aux seules règles du 

droit civil. Toutefois, […], le juge pénal s’est arrogé le droit d’opérer une sélection parmi les règles du droit 

civil et de n’appliquer certaines d’entre elles. En outre, son interprétation des règles du droit civil n’a pas 

toujours été rigoureusement conforme à celle du juge civil.” (Ibidem, p. 253). 
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Isso posto, devem-se analisar com cuidado as decisões mencionadas abaixo, na 

medida em que determinados princípios e regras de direito civil nem sempre são observados 

pelo juiz penal, sobretudo quando doze das quinze ações analisadas foram processadas e 

julgadas pelo juízo penal. 

 

6.3.4.1 Cassation Criminel, 5 novembre 1991, n. 90-82.605 (“Société Industrielle et 

Financière Bertin”) 

 

Trata-se do primeiro caso em que a Corte de Cassação admitiu como causa da ação o 

prejuízo direto decorrente da divulgação de informações falsas ou enganosas. 

No acórdão recorrido, discutiu-se se um investidor, que se tornou acionista da 

sociedade após a apresentação das demonstrações financeiras inexatas e a sua publicação, 

poderia propor uma ação de reparação em face do dirigente da sociedade. 

Em sede de recurso de apelação, a corte manteve a decisão a quo entendendo que a lei 

em questão protegia apenas os interesses dos acionistas e credores sociais e não se estendia a 

terceiros. Como à época da referida publicação o investidor não mantinha nenhuma espécie de 

relação jurídica com a sociedade, o investidor, enquanto terceiro, não poderia alegar um 

prejuízo direto oriundo do fato ilícito. 

A Corte de Cassação reverteu a decisão recorrida, entendendo que, na espécie, a lei 

previa não apenas a hipótese de apresentação aos acionistas de um balanço inexato, mas 

também a sua publicação, o que a torna idônea a causar danos a terceiros. 

Ao estender a proteção legal a terceiro, numa ação judicial proposta em face de dirigente 

da sociedade, admitiu que a divulgação de uma informação inexata causou um prejuízo direto 

ao investidor que adquiriu ações com base nas referidas informações inexatas.317 

                                                        
317 Transcrevemos alguns excertos da decisão: “Enquanto o delito estabelecido pelo artigo 437.2° da lei de 24 de 

julho de 1966 previa não somente a apresentação aos acionistas de um balanço, mas igualmente a sua publicação, 

o qual pode ser prejudicial a terceiros pela dissimulação que lhes é feita da verdadeira situação da sociedade […] 

Mas, considerando que estabelecendo assim, a SIFB declarou que o balanço que criticava servira de base à 

avaliação das ações que estava a ponto de comprar, a câmara de acusação ignorou o princípio lembrado acima.” 

Tradução livre de: “[…] alors que le délit prévu par l’article 437.2° de la loi du 24 juillet 1966 prévoit non 

seulement la présentation aux actionnaires d’un bilan inexact, mais également la publication d’un tel bilan, 

laquelle peut être préjudiciable à des tiers par la dissimulation qui leur est faite de la véritable situation de la 

société […] Mais attendu qu’en statuant ainsi alors que, dans sa plainte, la SIFB faisait état de ce que le bilan 

qu’elle critiquait avait servi de base à l’évaluation des actions qu’elle était sur le point d’acheter, la chambre 

d’accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé;” (Cf. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 

novembre 1991, 90-82.605. Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/ 

affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007068461>. Acesso em: 10 jan. 2017). O citado artigo 437.2°, previa 

pena de prisão de cinco anos e multa para os dirigentes de uma sociedade anônima, que cientemente publicassem 
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6.3.4.2 Cassation Criminel, 15 mars 1993, n. 92-82263 (“Société Générale de Fonderie”) 

 

Trata-se do primeiro caso em que se admitiu, na França, ação de reparação de 

prejuízos sofridos em decorrência de informações falsas ou enganosas, em conexão com o uso 

de informações privilegiadas em operações de bolsa. Neste caso, dirigentes da Société 

Générale de Fonderie, cotada no mercado a termo da Bolsa de Paris, foram processados por 

terem, entre novembro de 1985 e maio de 1986, divulgado ao público informações falsas 

sobre a situação da sociedade, em diversas ocasiões, notadamente por comunicados na 

imprensa em que apresentavam seu grupo como estando em vias de recuperação 

(redressement), enquanto, na verdade, encontrava-se inadimplente, o que veio à luz somente 

em maio de 1986. Além deles, dirigentes da empresa OPFI Paribas, principal acionista, foram 

processados por terem colaborado com os dirigentes da Société Générale de Fonderie em seus 

atos delituosos e por terem se aproveitado do conhecimento da situação do grupo para vender 

uma parte importante das ações que a OPFI Paribas detinha, enquanto as ações ainda estavam 

em alta. (Neste caso, entendeu-se que os dirigentes respondiam penalmente pelos delitos 

cometidos pela sociedade.) 

Alguns investidores, portadores de ações da Société Générale de Fonderie adquiridas 

entre novembro de 1985 e maio de 1986, enquanto as ações estavam em alta, constituíram-se 

como parte civil na ação penal, somente para efeito de responsabilidade civil pelos prejuízos 

sofridos em decorrência do delito de divulgação de informações falsas. 

No que se refere à parte cível da ação penal, um dos acionistas recorreu da decisão da 

corte de apelações alegando que não foi respeitado o princípio da reparação integral. No caso, 

os administradores foram condenados a indenizar os acionistas que adquiriram ações naquele 

período, solidariamente, no montante total de 1,5 milhão de francos (cerca de 300 mil 

dólares), a título de reparação (dommages-intérêts), quantia inferior ao prejuízo alegado. 

Adicionalmente, alegou que não foi considerado o prejuízo com as ações mantidas em 

carteira, embora as informações falsas que incentivaram a compra tenham sido as mesmas que 

incentivaram a manutenção das ações. 

A Corte de Cassação, no entanto, entendeu que, ao limitar o valor da indenização, a 

Corte de Apelação decidiu que somente o prejuízo nascido da diferença de cotações é certo e 

                                                                                                                                                                             
ou apresentassem aos acionistas, para o fim de dissimular a verdadeira situação da sociedade, uma representação 

não fiel dos resultados do exercício e da situação patrimonial ao final do período. 
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decorre diretamente das infrações da qual o acionista foi vítima. Assim, foi mantida a 

decisão.318 

No que se refere às questões penais, foram mantidas as condenações dos dirigentes da 

Société Générale de Fonderie por divulgação de informações falsas; dos dirigentes da OPFI 

Paribas, apenas com relação ao uso de informação privilegiada, exceto o presidente desta, que 

foi absolvido da acusação de uso de informação privilegiada por falta de provas. 

Cumpre finalmente destacar que, neste caso, reconheceu-se:  

 

• que a informação tem um impacto no preço e assim uma informação falsa pode 

fundamentar o pedido de reparação de prejuízo;  

• somente o prejuízo direto (e não indireto) sofrido pelo acionista é reparável, no caso 

de divulgação de informação falsa ou enganosa; 

• o direito de o acionista privado participar do processo penal, como parte civil, para 

efeito de reparação de prejuízos. 

 

6.3.4.3 Cass. crim. 15 mai 1997, n. 96-80.399 (“Landauer”) 

 

No presente caso, M. Landauer, presidente da companhia, foi condenado duplamente 

pela Corte de Cassação Criminal, por divulgação de informações com pleno conhecimento de 

que eram falsas, com o intuito de evitar a queda do preço das ações e assim viabilizar o 

aumento de capital em curso, e de uso de informação privilegiada, ao vender a quase 

totalidade das ações que possuía no exato momento em que o preço das ações começava a cair 

devido à publicação de resultados desastrosos. 

                                                        
318 Transcreve-se o dispositivo do acórdão da Corte de cassação: “Considerando que, para limitar a 1.500.000 

francos a indenização a ser atribuída à parte civil, a Corte de Apelações sustenta que apenas o prejuízo 

decorrente da diferença de preço é certo e decorre diretamente da infração da qual Gérard X… foi a vítima; e que, 

nos termos dessas declarações, o Tribunal de Recurso justificou a sua decisão; os recursos, que se limitam a 

questionar a apreciação soberana feita pelos juízes dos fatos e circunstâncias do caso e a fixação da indenização 

para reparar o dano sofrido pela vítima, só podem ser desconsiderados.” Tradução livre de: “Attendu que, pour 

limiter à 1 500 000 francs l’indemnité à allouer à la partie civile, la cour d’appel retient que seul le préjudice né 

de la différence de cours est certain et découle directement de l’infraction dont Gérard X… a été la victime ; 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ; Que les moyens, qui se bornent à 

remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause et la fixation de 

l’indemnité propre à réparer le préjudice subi par la victime, ne peuvent qu’être écartés.” 
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De acordo com Johan Prorok, neste caso adota-se um novo critério para determinar a 

causalidade: 

 
[…] o juízo penal adota, pela primeira vez, um enfoque totalmente diverso: não 

somente ele abandona a alteração da cotação de bolsa para levar em consideração a 

alteração da decisão do investidor pela informação, mas coloca adicionalmente, para 

caracterizar essa alteração, uma presunção de causalidade que lhe permite supor que 

essa decisão foi determinada pela referida informação.319 

 

Por outro lado, observa Prorok, são excluídos de qualquer reparação de danos os 

detentores de ações que mantiveram as suas ações durante o período em que houve a 

divulgação de informações falsas. 

 
Se os juízes adotam, no caso Landauer, uma presunção de causalidade em matéria 

de aquisição de títulos, se recusam a fazer o mesmo em matéria de conservação de 

títulos. Os detentores são, de fatos, expressamente excluídos de qualquer 

indenização pelos títulos adquiridos antes do período de difusão de informações 

litigiosas e conservados durante ele. A solução surpreende porque o fato de optar 

por uma definição intelectual de prejuízo teria permitido precisamente, como a 

câmara criminal havia entendido no caso Société générale de fonderie, de reparar o 

prejuízo resultante da conservação dos títulos com base em informações falsas. A 

11a câmara do Tribunal correcional de Paris irá, pouco tempo depois, recuperar essa 

oportunidade perdida ao examinar o caso Comptoir des entrepreneurs.320 

 

6.3.4.4 Tribunal Correctionnel de Paris, 11e ch., 17 déc. 1997, n. 9304169023 (“Comptoir 

des Entrepreneurs”) 

 

Neste caso, de acordo com Johan Prorok, foi reconhecido o prejuízo de decisão e, pela 

primeira vez, o direito à reparação para acionistas que mantiveram suas ações. 

 
O tribunal acolheu os pedidos considerando que os acionistas não teriam adquirido 

seus títulos se não tivesse havido a divulgação de informações falsas sobre a 

situação da sociedade “o que, levando em conta a amplitude da falsidade e o colapso 

das cotações após a revelação da realidade, parece dificilmente contestável”, e que 

                                                        
319 Tradução livre de: “[…] le juge pénal adopte, pour la première fois, une tout autre approche : non seulement 

il délaisse l’altération du cours de bourse pour prendre en considération l’altération de la décision de 

l’investisseur par l’information, mais il pose en outre, pour caractériser cette altération, une présomption de 

causalité lui permettant de supposer que ladite décision a été déterminée par ladite information.” (PROROK, 

Johan. Op. cit., p. 219). 
320 Tradução livre de: “Si les juges ont posé, dans l’affaire Landauer, une présomption de causalité en matière 

d’acquisition des titres, ils se sont strictement refusés à faire de même en matière de conservation des titres. Ils 

ont, en effet, exclu expressément toute indemnisation pour les titres acquis avant la période de diffusion des 

informations litigieuses et conservés pendant celle-ci. La solution surprend car le fait d’opter pour une 

définition intellectuelle du préjudice aurait permis justement, comme l’y avait invité la chambre criminelle dans 

l’affaire Société générale de fonderie, de réparer le préjudice résultant de la conservation de titres sur la foi des 

fausses informations. La 11e chambre du Tribunal correctionnel de Paris allait, peu de temps après, rattraper 

cette occasion manquée à l’occasion de l’examen de l’affaire du Comptoir des entrepreneurs.” (Ibidem, p. 219). 
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os acionistas que mantiveram suas ações teriam imediatamente revendido suas ações 

antes da queda brutal das cotações se tivessem sido corretamente informados.321 

 

Ainda de acordo com Prorok, aos acionistas que compraram ações após a divulgação 

da informação, foi atribuída uma indenização compreendendo o preço das ações compradas 

mais um valor que deixou de ser ganho devido ao investimento nesses títulos (sem considerar 

o valor residual). Aos que mantiveram as ações, foi atribuída uma indenização igual à 

diferença entre o valor das ações anterior à divulgação de informação falsa e o seu valor 

residual. Dessa forma, o tribunal concede às partes civis uma reparação superior ao prejuízo 

sofrido, no primeiro caso, e igual à perda sofrida, no segundo caso. 

A decisão foi confirmada pela Corte de Apelação e posteriormente pela Corte de 

Cassação. Nesta, os demandados questionavam o não reconhecimento do valor residual e a 

indenização dos acionistas antigos que mantiveram as suas ações. Porém, a Corte de Cassação 

limitou-se a reconhecer a decisão da Corte de Apelação, sem entrar no mérito dos critérios de 

indenização. A esse respeito, concluiu Prorok que, nesse caso, a alta corte reconheceu 

implicitamente o direito à reparação aos acionistas que mantiveram as suas ações.322 

Destaque-se também, neste caso, a recepção da ação civil em processo penal, 

reconhecida pela Corte de Cassação, na decisão em 29 de novembro de 2000. A Corte de 

Apelação havia excluído uma parte civil, por entender que o prejuízo que ela havia sofrido 

teria sido indireto. A Corte de Cassação por seu turno cassou esta parte da decisão da Corte de 

Apelação, afirmando:  

 

                                                        
321 Tradução livre de: “Le tribunal fait droit à leurs demandes en considérant que les actionnaires n’auraient 

pas acquis leurs titres s’il n’y avait pas eu diffusion de fausses informations sur la situation de la société, « ce 

qui, compte tenu de l’ampleur de la tromperie et de l’effondrement du cours après la révélation de la réalité, 

apparaît difficilement contestable », et que les actionnaires ayant conservé leurs titres auraient immédiatement 

revendu leurs titres avant la chute brutale du cours s’ils avaient été correctement informés.” (PROROK, Johan. 

Op. cit., p. 220). 
322 “Para os primeiros que afirmavam que não teriam comprado suas ações se tivessem conhecimento da situação 

real da empresa, atribui-se uma indenização compreendendo o preço das ações compradas e um ganho que 

deixou de ser obtido devido à privação dos valores investidos em títulos de emissão de Comptoir 

des entrepreneurs. Aos segundos que alegavam um prejuízo decorrente da privação do exercício eficaz dos seus 

direitos de voto e sobretudo, da faculdade de revender imediatamente seus títulos antes da súbita queda do preço 

das ações, concede-se uma indenização igual à diferença entre o valor das ações antes da difusão das 

informações falsas e o seu valor residual. […]” Tradução livre de: “Aux premiers qui estimaient qu’ils 

n’auraient pas acheté leurs actions s’ils avaient été au fait de la situation réelle de la société, il octroie une 

indemnisation comprenant le prix des actions achetées et un manque à gagner dû à la privation des sommes 

placées dans les titres Comptoir des entrepreneurs. Aux seconds qui se prévalaient d’un préjudice tenant à la 

privation de l’exercice efficace de leur droit de vote et surtout, de la faculté de revendre immédiatement leurs 

titres avant la chute brutale du cours, il accorde une indemnisation égale à la différence entre la valeur des 

actions précédant la diffusion des fausses informations et la valeur résiduelle de ces dernières. […].” (Ibidem, p. 

220-221). 
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Considerando que, após ter declarado […] culpado […], a Corte de Apelação 

excluiu a CDE de suas demandas de reparação civil com base em que esses delitos 

não poderiam lhe causar um prejuízo senão indireto, por ricochete, provocado pelos 

delitos de gestão cometidos pelos por seus mandatários sociais; 

Mas, considerando que decidindo assim, a Corte de Apelação mal interpretou o 

sentido e alcance dos textos e princípio acima referidos; 

De onde resulta que a cassação é incorrida. 323 

 
6.3.4.5 Cour d’Appel de Paris, 26 sept. 2003, n. 01-21.885 (“Flammarion”) 

 

Trata-se de um caso em que a companhia divulgou maus resultados — o que levou 

alguns investidores a venderem as suas ações — e, alguns dias após, divulgou uma oferta 

pública de compra por um preço bem mais elevado. Com isso, investidores que venderam as 

ações não puderam aproveitar a oportunidade de vender as ações por um preço mais elevado, 

ficando bem caracterizada, portanto, a perda de uma chance. 

No caso Flammarion,  

 
os acionistas obtiveram um percentual elevado de reparação, igual a 88% da 

diferença entre o valor de venda das ações e o que (provavelmente) seria obtido na 

venda pelo preço garantido na oferta pública de compra, levando em conta a “álea 

muito pequena” (de não realizar a operação logo em seguida) à qual estava 

submetida a perda da chance.324 

 

6.3.4.6 Cassation Criminel, 4 novembre 2004, n. 03-82777 (“Banque Pallas Stern – 

BPS”) 

 

Neste caso, a Corte de Cassação criminal anulou a decisão da corte a quo, que havia 

condenado os dirigentes do BPS por terem difundido informações falsas ou enganosas, com 

fundamento no fato de que a Corte não averiguara se as informações em questão eram de 

natureza a induzir em erro aqueles que as receberam, razão pela qual julgou que a decisão 

recorrida carecia de fundamento legal. 

                                                        
323 Tradução livre de: ”Attendu qu’après avoir déclaré Jean-Jacques Y… coupable de la première infraction et 

l’avoir condamné avec Paul X… du chef de la seconde, la cour d’appel déboute le CDE [Comptoir des 

entrepreneurs] de ses demandes de réparations civiles aux motifs que ces délits n’ont pu lui causer qu’un 

préjudice indirect, par ricochet, provoqué par des fautes de gestion commises par les mandataires sociaux ; 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe 

susvisés ; D’où il suit que la cassation est encourue.” (Cour de cassation chambre criminelle. Audience publique 

du mercredi 29 novembre 2000. Nº de pourvoi: 99-80324). 
324 Tradução livre de: “dans l’affaire Flammarion, les actionnaires obtinrent un taux élevé de réparation égal à 

88%71 de la différence entre la valeur de cession de leurs titres et celle qu’ils en auraient retirée s’ils les 

avaient apportés à l’offre de garantie de cours, compte tenu de l’ « aléa très faible » auquel était soumise la 

perte de chance.” (LE CLUB DES JURISTES. L’Évaluation du préjudice financier de l’investisseur dans les 

sociétés cotées. Rapport, nov. 2014. Disponível em: <http://www.leclubdesjuristes.com/wp-

content/uploads/2014/11/CDJ_Réparation-du-préjudice-financier.pdf>. Acesso em 13 nov. 2017, p. 35). 
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6.3.4.7 Cassation Commercial, 22 nov. 2005, n. 03-20600 (“Eurodirect Marketing”) 

 

Em setembro de 1998, o autor da ação havia vendido em bolsa a maior parte das ações 

que detinha no capital da sociedade Eurodirect Marketing. Alegou que a sociedade havia 

publicado, em abril de 1998, informações errôneas sobre as perspectivas de resultados para o 

ano e que essas informações somente haviam sido retificadas tardiamente, por um 

comunicado de 16 de outubro de 1998. Pediu que a sociedade fosse condenada a reparar o 

prejuízo que sofreu com a venda das ações com prejuízo. 

A Corte de Cassação confirmou a condenação imposta pela Corte de Apelação, que 

havia considerado que a demanda estava bem fundamentada, com base no regulamento da 

COB, na medida em que a sociedade havia descumprido o dever de prestar informações 

exatas, precisas e sinceras. Ademais, assinalou a Corte de Cassação, a sociedade deixou de 

observar a obrigação prevista no Código de Comércio, no art. L232-7, de informar qualquer 

fato relevante conhecido; e que, tendo destacado, por decisão motivada, o caráter 

manifestamente tardio da informação sobre os resultados negativos, a Corte de Apelação 

decidiu que a sociedade havia faltado com as suas obrigações. 

Quanto ao nexo de causalidade, a Corte de Apelação verificou que a maior parte das 

ações foram compradas após o comunicado de 7 de abril de 1998, e que o acionista havia 

pedido esclarecimentos aos dirigentes da sociedade sobre as informações divulgadas, 

atestando o interesse que essas informações representavam para ele. 

No acórdão da Corte de Cassação não se menciona o critério adotado para apuração de 

perdas e danos. No entanto, Johan Prorok nos supre com os seguintes esclarecimentos: 

 
Enquanto em primeira instância o tribunal procedeu a uma reparação tarifada, 325 

“todas as causas de prejuízo confundidas”, sem detalhar entre as perdas sofridas e 

perda de chance de ganho e sem definir a natureza do prejuízo, a Corte de Apelação 

de Colmar reforma a decisão nesse ponto e se dedica a uma análise mais fina. Ela 

define prejuízo como sendo constituído pela “diferença entre o preço de compra e o 

preço de venda das ações e dos bônus de subscrição de ações adquiridos 

posteriormente à publicação do comunicado divulgando informações mentirosas”. 

Ela descarta, por outro lado, a perda de chance de ganho invocada pelo investidor, 

considerando que não tinha sentido “levar em conta uma pretendida perda de chance 

                                                        
325 A reparação é considerada tarifada quando se baseia em uma taxa ou uma soma fixa, única para todas as 

vítimas. No caso de prejuízos em bolsa, por exemplo, a reparação pode considerar o pagamento de um valor fixo 

por ação, ou o pagamento de um percentual fixo do preço da ação. Em um contrato, pode surgir pela estipulação 

pelas partes de um montante ou percentual fixo a ser pago ao credor de uma obrigação, no caso de sua 

inexecução. O interesse, neste caso, é assegurar não somente a previsibilidade, mas também resolver 

rapidamente a questão. Embora seja uma solução prática, colide com o princípio da reparação integral de danos, 

e por isso é objeto de críticas por parte da doutrina, como veremos adiante. 
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de ganho, totalmente aleatória, e ligada a circunstâncias exclusivamente 

externas”.326  

 

Prorok destaca que, neste caso, ficou bem comprovado que a informação falsa foi 

determinante para a decisão de investimento da qual sobreveio o prejuízo, diferentemente de 

outros casos, em que a prova é difícil e os tribunais decidem presumindo que tenha sido 

determinante.327 

 

6.3.4.8 Cour d’Appel de Paris, 30 mai 2006 (“Régina Rubens”) 

 

Trata-se de empresa do setor de moda, que divulgou informações inexatas, bem como 

perspectivas falsas ou artificiais. 

Nesse caso, concluiu-se que a perda do acionista foi “constituída pela perda da chance 

de ceder as suas ações”, esclarecendo que “não se confunde com o montante das perdas 

sofridas pelas partes civis quando da venda dos títulos, em razão do risco e da álea própria a 

todos os investimentos bursáteis”.328 

Assim sendo, observa o relatório que “os acionistas são indenizados por terem 

adquirido os títulos em consideração de informações falsamente otimistas, perdendo uma 

chance de realizar um investimento mais vantajoso.” E “os acionistas são indenizados pela 

                                                        
326 Tradução livre de: “Alors qu’en première instance, le tribunal procéda à une réparation forfaitaire « toutes 

causes de préjudice confondues » sans détailler entre pertes subies et perte de chance de gain et sans définir la 

nature du préjudice, la Cour d’appel de Colmar réforma la décision sur ce point et se livra à une analyse plus fine. 

Elle définit le préjudice comme étant constitué par « la différence entre le prix d’achat et le prix de vente des 

actions et des bons de souscription d’action acquis postérieurement à la publication du communiqué comportant 

les informations mensongères ». Elle écarta en revanche la perte de chance de gain dont se prévalait l’investisseur, 

estimant qu’il n’y avait pas lieu « de tenir compte d’une prétendue perte de chance de gain, totalement aléatoire, et 

liée à des circonstances exclusivement étrangères.” (PROROK, Johan. Op. cit., p. 226).  
327 “Uma informação falsa será raramente a causa determinante de uma decisão de investimento tomada por um 

investidor: este será geralmente movido por um conjunto de fatores, por vezes externos e internos, e as múltiplas 

razões que irão levá-lo a agir estarão tão inextricavelmente misturadas que será muito difícil distingui-las. […] 

Tendo em vista as dificuldades probatórias, o juiz não tem a opção, na maioria das vezes, afim de permitir uma 

efetiva implementação da responsabilidade civil no mercado secundário, senão a de presumir a natureza 

determinante da informação. No entanto, no caso do Marketing Eurodirect, a prova pode ser fornecida pelo 

investidores.” Tradução livre de: “Une fausse information sera rarement la cause déterminante d’une décision 

d’investissement prise par un investisseur : celui-ci sera généralement mû par un ensemble de facteurs, à la fois 

externes et internes, et les multiples raisons qui l’auront poussé à agir seront si inextricablement mêlées qu’il 

sera bien difficile de les distinguer. […] Eu égard aux difficultés probatoires, le juge n’a pas eu le choix, la 

plupart du temps, afin de permettre une mise en œuvre effective de la responsabilité civile sur le marché 

secondaire, que de présumer le caractère déterminant de l’information (1). Toutefois, dans l’affaire Eurodirect 

Marketing, la preuve a pu en être apportée par l’investisseur (2).” (Ibidem, p. 217). 
328 Tradução livre de: “ne se confond pas avec le montant des pertes subies par les parties civiles lors de la 

revente des titres, en raison du risque et de l’aléa propre à tout investissement boursier.” (LE CLUB DES 

JURISTES. Op. cit., p. 30). 
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perda de uma chance de renunciar ao seu investimento enquanto conservam os seus 

títulos”.329  

No caso dos pequenos investidores que conservaram as ações, foram indenizados por 

toda a perda sofrida. Para os demais, o “demandante obteve 10% da soma demandada, 

levando em conta a dimensão estratégica de sua decisão de investimento, reveladora de uma 

forte álea”.330 Portanto, a reparação foi estabelecida de modo tarifado. 

Segundo Johan Prorok,  

 
o Tribunal Correcional de Paris considera, com efeito, que “sem esses elementos 

fraudulentos os acionistas não teriam adquirido os títulos ao mesmo preço no início 

do processo delituoso”, e repara o prejuízo sofrido por estes à razão da metade do 

preço de aquisição das ações. Estima, em outros termos, que as cotações 

sobreavaliadas de 50% no início do processo delituoso colocado em prática pelos 

dirigentes de fato das falsidades.331  

 

Além disso, Prorok afirma que os investidores que conservaram os títulos não foram 

indenizados. 

Como não foi localizado o acórdão nos diversos bancos de dados consultados, 

mantivemos as duas informações, ressaltando os seguintes pontos:  

 

• reconhecimento da queda do preço de bolsa como justificativa para reivindicar a 

reparação do prejuízo; 

• reparação integral do prejuízo para os pequenos investidores; 

• critério tarifado de reparação, para os demais, fixando um mesmo percentual do valor 

demandado para todos os acionistas; 

• exigência de realização do prejuízo, por meio da venda das ações, de modo a conferir 

certeza e causa próxima. 

 

                                                        
329  Tradução livre de: “les actionnaires sont indemnisés pour avoir acquis des titres en considération 

d’informations faussement optimistes, en perdant une chance de réaliser un investissement plus avantageux. […] 

les actionnaires sont indemnisés de la perte d’une chance de renoncer à leur investissement lorsqu’ils ont 

conservé leurs titres.” (LE CLUB DES JURISTES. Op. cit., p. 33). 
330 Tradução livre de: “dans l’affaire Régina Rubens, le demandeur obtint 10% de la somme demandée, compte 

tenu de la dimension stratégique de sa décision d’investissement, révélatrice d’un fort aléa.” (Ibidem, p. 35). 
331  Tradução livre de: “Le Tribunal correctionnel de Paris considère, en effet, que « sans ces éléments 

frauduleux les actionnaires n’auraient pas acquis les titres au même prix au début du processus délictueux », et 

répare le préjudice subi par ces derniers à hauteur de la moitié du prix d’acquisition des actions. Il estime, en 

d’autres termes, que le cours était surévalué de 50 % au début du processus délictueux mis en place par les 

dirigeants du fait des fausses.” (PROROK, Johan. Op. cit., p. 200). 
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6.3.4.9 Tribunal de Grande Instance de Paris, 11e Chambre Correctionnel, 1re Section, 

12 sept. 2006, RG n. 0018992026 (“Sidel”) 

 

Neste caso, verificou-se que a Sidel, sociedade industrial especializada na concepção e 

fabricação de linhas de produção de embalagens, especialmente de plástico PET, e líder 

mundial em produção de garrafas de plástico, havia divulgado, em dezembro de 1999, 

estimativas otimistas que depois se mostraram infundadas. Verificou-se que a companhia 

havia utilizado artifícios contábeis para “normalizar” os resultados. Adicionalmente, em 

março de 2001, foi alvo de uma oferta pública amigável de compra do controle partida do 

grupo sueco Tetra Laval. A oferta de compra foi feita pelo preço de 50 euros, quando a maior 

cotação das ações da Sidel tinha sido de 138 euros, logo após a divulgação das estimativas 

favoráveis em 1999. 

Em setembro de 2002, em sede administrativa, a COB responsabilizou o principal 

executivo da Sidel pelas informações dadas em dezembro de 1999 sobre encomendas de 

produtos, e pelas demonstrações financeiras que se mostraram inexatas, imprecisas e 

enganosas. 

Da decisão da ação penal em comento destacaram-se os seguintes pontos: 

 

• Nesta decisão do tribunal correcional, depois confirmada pela Corte de Apelação, em 

17 de outubro de 2008, foi reconhecido que “os acionistas minoritários têm um direito 

de agir [em face da Companhia] previsto nos artigos 2 e seguintes do Código de 

processo penal”. 

• O tribunal determinou a indenização dos acionistas minoritários pelos prejuízos 

decorrentes da “publicação de informações financeiras inexatas que se prolongaram 

por um longo período de tempo, que efetivamente fizeram com que os acionistas 

acreditassem que a situação e as perspectivas da empresa eram melhores do que eram 

na realidade”. 

• Especifica-se que o prejuízo “não se confunde com o montante das perdas sofridas 

pelas partes civis na medida em que a revenda dos títulos, em razão do risco e da álea 

própria a todo investimento bursátil”.332 

                                                        
332 Tradução livre de: “ne se confond pas avec le montant des pertes subies par les parties civiles lors de la 

revente des titres, en raison du risque et de l’aléa propre à tout investissement boursier.” (HUET, Nathalie; 

REYGROBELLET. La réforme du contentieux boursier: répression des abus de marchés en France et 

solutions étrangères. Larcier, 2016. [Kindle], location 2.013-2.015).  
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• Conclui-se que “os acionistas sofreram um prejuízo resultante da perda de uma 

chance comprando ou conservando uma ação cujas perspectivas promissoras eram 

manifestamente sobreavaliadas”.333 

 

6.3.4.10 Cassation Commerciale, 19 décembre 2006, n. 05-18.833 (“Vivendi”) 

 

Nas demonstrações financeiras consolidadas de 2001, a Vivendi Universal utilizou 

métodos inapropriados de consolidação de resultados concernentes à empresa investida Telco, 

cujo controle era detido por meio de acordo de acionistas. Com isso, a comissão de sanções da 

AMF entendeu que a companhia havia faltado com sua obrigação de divulgar uma 

informação exata, precisa e sincera e aplicou multas de 1 milhão de euros, à companhia e ao 

seu principal executivo. 

No entanto, a Corte de Cassação entendeu que não havia nenhum elemento que 

pudesse estabelecer que a comunicação feita pelo administrador da companhia, na assembleia 

de abril de 2002, pudesse ser atribuída à Vivendi.  

Trata-se de um dos principais processos julgados na França envolvendo a divulgação 

de informações falsas. À época, a multinacional francesa Vivendi Universal, tinha mais de 1 

milhão de acionistas e havia se registrado na SEC para efeito de emissão de ADRs e sua 

negociação na NYSE.  

Em 2002, acionistas da Vivendi processaram, nos EUA, a companhia e dois dos seus 

principais administradores, por meio de class action. 334  Destacam-se aqui dois pontos 

importantes da decisão da corte do primeiro grau de jurisdição do distrito sudeste de Nova 

York (2011): 

 

• No curso do julgamento, sobreveio o entendimento da Suprema Corte no caso 

Morrison. Assim sendo, a Corte decidiu aplicar o entendimento de que os acionistas 

que adquiriram valores mobiliários fora dos EUA não poderiam participar da class 

action; e 

                                                        
333 Tradução livre de: “En réalité les actionnaires ont subi un préjudice résultant de la perte d’une chance en 

achetant ou en conservant une action dont les perspectives prometteuses étaient manifestement surévaluées.” 

(Trecho citado da decisão obtido em CANOY, Frédérik-Karel. Arrêt Sidel: une société cotée est responsable des 

infractions de ses dirigeants. DeontoFi.com, 30 nov. 2013. Disponível em: <https://deontofi.com/arret-sidel-

une-societe-cotee-est-responsable-des-infractions-de-ses-dirigeants>. Acesso em: 11 nov. 2017). 
334 In re Vivendi Universal, S.A. Sec. Litig., 765 F. Supp. 2d 512 (S.D.N.Y. 2011). Posteriormente, foram 

propostas 35 ações contra a Vivendi e seus dirigentes, por parte de investidores que foram excluídos da class 

action. 
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• Contrariamente à decisão da Corte de Cassação francesa, os ex-executivos foram 

absolvidos, mas a Vivendi foi condenada, entendendo-se que, para provar 

responsabilidade contra uma companhia, o autor da ação deve provar que um agente 

da companhia cometeu um ato culpável com o requisito intencional (scienter), e que o 

ato, e respectivo ato mental, são atribuíveis à companhia. Assim, sendo, nada impede 

que um júri absolva os agentes que cometeram o ato e condene a companhia. 

 

A SEC, por seu turno, entrou com uma ação judicial, em dezembro de 2003, contra a 

Vivendi e os seus principais executivos.335 Posteriormente, foi celebrado acordo por meio do 

qual a companhia se comprometeu a criar um fundo no valor de aproximadamente 51 milhões 

de dólares para reparar as perdas de investidores que adquiriram ações da Vivendi no período 

compreendido entre dezembro de 2000 e julho de 2002.336 

Não foi localizado o acórdão da decisão das cortes francesas, porém, por outras fontes, 

como veremos mais à frente, verificou-se que a companhia e seus administradores foram 

condenados a indenizar os investidores à razão de 10 euros por ação. 

 

6.3.4.11 Cassation Commerciale, 9 mars 2010, n. 08-21.793 (“Gaudriot”) 

 

Nessa decisão, a Corte de Cassação Comercial manifestou claramente que: 

 
tendo sido constatado que os acionistas da sociedade sustentaram que haviam sido 

encorajados a investir nos títulos emitidos por ela e a conservá-los em razão de 

informações falsas difundidas pelos dirigentes, de retenção de informações e de uma 

apresentação aos acionistas de contas inexatas, a corte de apelação deduziu 

exatamente que o prejuízo assim invocado se reveste de um caráter pessoal.337 

 

Segundo Bruno Zabala, com essa decisão quebrou-se a antiga fórmula adotada pela 

jurisprudência segundo a qual a responsabilidade pessoal dos administradores diretamente aos 

                                                        
335 Cf. Securities and Exchange Commission v. Vivendi Universal, S.A., Jean-Marie Messier, and Guillaume 

Hannezo, 03-CIV-10195 (S.D.N.Y.) (filed December 23, 2003).  
336  Cf. U.S. Securities and Exchange Commission Litigation Release No. 18523 / December 24, 2003. 

Disponível em: <https://www.sec.gov/litigation/litreleases/lr18523.htm>. Acesso em: 27 jul. 2018. 
337  Tradução livre de: “Et attendu, en second lieu, qu’ayant constaté que les actionnaires de la société 

soutenaient qu’ils avaient été incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison de 

fausses informations diffusées par les dirigeants, d’une rétention d’information et d’une présentation aux 

actionnaires de comptes inexacts, la cour d’appel en a exactement déduit que le préjudice ainsi invoqué revêtait 

un caractère personnel;” Acórdão disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte 

=JURITEXT000021968424>. Acesso em: 10 nov. 2017. 
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acionistas se restringiria a atos incompatíveis com o exercício normal das funções sociais, de 

uma particular gravidade e intencionalmente.338 

 

6.3.4.12 Cassation Commerciale 6 mai 2014 n. 13-17.632 ; 13-18.473 (“Marionnaud”) 

 

O acórdão da Corte de Apelação de Paris, de junho de 2008, condenou a companhia 

Marionnaud e dois de seus administradores pela divulgação, entre 2002 e 2004, de 

comunicados contendo informações inexatas sobre sua situação financeira. 

Em julho de 2009, a sociedade Esca, que havia adquirido ações naquele período, 

requereu o pagamento pelos danos sofridos. 

Em seu recurso de apelação, a companhia alegou que, na falta de uma presunção de 

nexo de causalidade, a divulgação de informações enganosas não pode justificar a condenação 

da sociedade emissora, salvo se for demonstrado que o investidor efetivamente considerou as 

informações em sua decisão de comprar, manter ou vender os títulos de emissão da sociedade. 

Não se verificando nos autos que a acionista tinha efetivamente se baseado nessas 

informações na sua decisão de compra, mas baseando-se apenas na alegação do caráter 

enganoso das informações para deduzir um prejuízo reparável, a Corte de Apelação, que não 

havia caracterizado a relação direta e certa entre os ilícitos atribuídos a Marionnaud e o 

prejuízo alegado pela acionista Esca, privou a decisão de base legal, nos termos do Código 

Civil francês. 

Contrariamente, a Corte de Cassação entendeu que as informações falsas encorajaram 

os acionistas a comprar e manter as ações e que a sociedade Esca tinha sido, de maneira certa, 

privada da possibilidade de tomar as decisões de investimentos com conhecimento de causa e 

de tomar decisões bem-fundamentadas, em particular revendo os investimentos já realizados. 

Dessa forma, a Corte de Apelação caracterizou o nexo de causalidade, entre os ilícitos 

cometidos pela sociedade e o prejuízo causado ao investidor, como a perda de uma chance 

sofrida pela sociedade Esca. 

Finalmente, a Corte de Cassação acolheu o recursos de Marionnaud contra a decisão 

que declarara inadmissível a ação de regresso proposta por ela contra os seus antigos 

dirigentes, em garantia dos prejuízos que poderia vir a ser obrigada a indenizar.339 

                                                        
338 ZABALA, Bruno. La Responsabilité civile des dirigeants envers les associés est précisée. CMS Publication, 

2010. Disponível em : <https://cms.law/fr/FRA/Publication/La-responsabilite-civile-des-dirigeants-envers-les-

associes-est-precisee>. Acesso em 10 nov. 2017. 
339  Cf. inteiro teor do acórdão em: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction= 
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6.3.5 Jurisprudência do Conseil Constitutionnel  

 

Dentre os julgamentos do Conselho Constitucional, cumpre mencionar, como registro 

histórico, apenas, a decisão infra. 

 

6.3.5.1 Décision n. 2016-546 QPC du 24 juin 2016, M. Jérôme C. [Pénalités fiscales pour 

insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale] 

 

Nessa decisão, o Conselho Constitucional se reporta ao art. 8° da Declaração dos 

direitos do homem e do cidadão, de 1789, que estabelece o princípio da estrita legalidade e da 

aplicação de penas estritas e necessárias (Le principe de nécessité des délits et des peines). 

Pondera, outrossim, que esse princípio não impede que os mesmos fatos cometidos 

por uma mesma pessoa sejam objeto de processos diferentes para fins de sanções de natureza 

administrativa ou penal. Se eventualmente os dois procedimentos levem a um cúmulo de 

sanções, o princípio da proporcionalidade implica que o montante global das sanções 

eventualmente aplicadas não ultrapasse o montante mais elevado de uma delas. 

Trata-se de decisão que antecede à reviravolta na jurisprudência, no caso de abuso de 

mercado, em que se passou a vigorar o mecanismo de consulta entre a AMF e o Ministério 

Público, para efeito de início de procedimento repressivo. 

 

6.3.6 Estudos sobre o aprimoramento do sistema jurídico francês no âmbito de prejuízos 

por abuso de mercado 

 

6.3.6.1 Relatório da AMF relativo à indenização dos prejuízos sofridos pelos poupadores 

e investidores 

 

O estudo foi realizado em 2011 a partir da constatação de que “se os procedimentos 

repressivos em matéria financeira são atendidos num nível satisfatório de eficácia […] os 

procedimentos de reparação de danos das pessoas lesadas (poupadores e investidores) pelos 

ilícitos cometidos em bolsa […] não são plenamente satisfatórios na prática.”340 

                                                                                                                                                                             
rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029026879&fastReqId=1818861872&fastPos=1>. Acesso em: 27 jul. 

2018. 
340 Tradução livre de: “Si les procédures répressives en matière financière ont atteint un niveau satisfaisant 

d’efficacité […] les procédures de dédommagement des personnes lésées (épargnants ou investisseurs) par les 
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Foram apontadas quatro causas principais: 

 

• Perante o juízo civil ou comercial, o custo processual e as dificuldades de prova e de 

avaliação dos prejuízos; 

• Perante o juízo penal, a preocupação com os ilícitos que constituem delito penal e a 

demora de um julgamento definitivo; 

• A falta de uma ação coletiva acessível e eficaz; 

• Os procedimentos de resolução amigável ainda insuficientemente conhecidos, 

difundidos e utilizados na prática. 

 

Principais recomendações apresentadas pelo Grupo de Trabalho: 

 

• Privilegiar a resolução por meios amigáveis 

o Adotar as melhores práticas 

▪ Circuito para tratamento das reclamações 

▪ Informação aos interessados 

▪ Organização material para mediação 

o Assegurar um procedimento amigável, rápido e eficiente 

▪ Formar um quadro de alto nível, se possível executivo 

▪ Estabelecer um prazo de resposta 

▪ Desenvolver mecanismo de mediação da AMF 

• Levar em conta o objetivo de indenização das vítimas nos procedimentos da AMF 

o Nos “termos de compromisso”, “acordos de leniência” etc. 

o Na determinação das sanções impostas pela AMF 

o Adotar procedimentos que incentivem o infrator a reparar o prejuízo, cessar a 

conduta etc. e com isso obter benefícios processuais, como a suspensão do 

processo (“procédure d’ajournement”) 

• Organizar a contribuição da AMF na solução das dificuldades de indenização judicial 

das vítimas 

o Acesso aos documentos da AMF e dos inquéritos administrativos 

                                                                                                                                                                             
manquements boursiers […] ne sont pas pleinement satisfaisantes en pratique.” (FRANÇA. Autorité des 

Marchés Financiers. Rapport relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les 

investisseurs. 25 jan. 2011. Disponível em: <https://www.amf-france.org/technique/multimedia? 

docId=workspace://SpacesStore/723fae97-eb42-4bb3-b8d8-d1b828680fbb_fr_1.0_rendition>. Acesso em: 30 

dez. 2017). 
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o Contribuição na avaliação dos prejuízos, ajudando os juízes e peritos nessa 

tarefa de avaliação 

• Refletir sobre as condições de aplicação de uma forma de ação coletiva específica no 

domínio financeiro e bursátil caso se decida introduzi-la no ordenamento francês. 

 

6.3.6.2 Relatório do Clube de Juristas: a avaliação do prejuízo financeiro do investidor 

nas sociedades cotadas (novembro de 2014) 

 

O Club de Juristes de Paris (Clube de Juristas), apresentou em 2014 um relatório 

(Relatório CdJ) com proposições para um melhor tratamento contencioso da demandas de 

indenização de prejuízos sofridos por acionistas de sociedades cotadas em bolsa, em 

decorrência da difusão de informações falsas ou enganosas.341 

O Relatório CdJ é fruto das reflexões de uma comissão ad hoc interdisciplinar do 

Clube de Juristas de Paris (CdJ). As suas proposições apelam essencialmente a uma evolução 

da jurisprudência e à introdução de métodos de avaliação rigorosos do prejuízo financeiro dos 

investidores. 

O relatório foi construído em torno de uma proposta de adoção de um método claro e 

previsível de avaliação de prejuízo em vez de se recorrer, generalizadamente, à noção de 

perda de uma chance. 

Em relação ao contencioso bursátil, o Relatório CdJ comenta que ele apresenta uma 

dupla particularidade de ser estruturalmente um contencioso de massa e ao mesmo tempo um 

contencioso evolutivo, em razão das evoluções constantes de uma regulamentação cada vez 

mais rica de obrigações para os emissores. 

Na primeira parte, o Relatório trata da reparação do prejuízo do investidor na 

jurisprudência, da qual reproduzimos as ideias principais. 

 

                                                        
341 LE CLUB DES JURISTES. Op. cit. 
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6.3.6.2.1 A responsabilidade civil se inscreve em um quadro jurisprudencial 

fragmentado e pouco explícito, apoiando-se no direito comum da responsabilidade 

extracontratual 

 

De um lado, a responsabilidade por ato ilícito, intencional ou não, supõe que a vítima 

demonstre uma conduta faltosa na origem do prejuízo e a existência de um nexo de 

causalidade, ligando conduta e prejuízo. 

Por outro, a avaliação do prejuízo é guiada, no direito francês, por dois princípios 

fundamentais: o princípio da reparação integral e a apreciação soberana do prejuízo pelo juízo 

de mérito (“juges du fond”). Assim, “toda falta mesmo que leve, abre o direito à reparação 

integral do dano causado, mas isso apenas para certos danos, reais, nascido do ilícito”.342  

A reparação deverá ter um caráter compensatório e não punitivo. Tampouco a 

reparação deverá apresentar um caráter tarifado, segundo o Clube de Juristas, citando decisões 

da Corte de Cassação e doutrina autorizada. 

 

6.3.6.2.2 O direito francês exclui a reparação do prejuízo eventual, mas, por seu turno, 

admite que o prejuízo se consubstancie na perda de uma chance 

 

Se o direito francês exclui a reparação do prejuízo eventual, admite, todavia, que o 

prejuízo se consubstancie na perda de uma chance, que consiste “no desaparecimento real e 

certo de uma eventualidade favorável”.343 Nesse caso, observa o Relatório CdJ: 

 
Assim, ao invés de rejeitar a ação por falta de certeza sobre o nexo de causalidade, 

os juízes substituem o prejuízo final pela perda da chance de evitá-lo. O subterfúgio 

é frequente em matéria médica. Dessa forma, quando o nexo de causalidade entre a 

culpa do médico e a deficiência da criança não é estabelecido, essa última podendo 

ter sua causa nas predisposições genéticas, a Corte de Cassação tende a substituir a 

reparação da deficiência pela reparação da perda de chance de evitar a referida 

deficiência. […] Tal retrocesso, que desnatura o conceito de perda de chance, é 

largamente criticado pela doutrina.344 

                                                        
342 Tradução livre de: “toute faute, même légère, ouvre droit à la réparation intégrale du dommage causé, mais à 

ce seul dommage certain, actuel, né de la faute.” (LE CLUB DES JURISTES. Op. cit., p. 20). 
343 Cf. Cass. civ. 1re, 21 nov. 2006, n. 05-15.674, Bull. civ. I, n. 498, apud Ibidem, p. 23. 
344 Tradução livre de: “Ainsi, plutôt que de rejeter l’action faute de certitude sur le lien de causalité, les juges 

substituent au préjudice final la perte de chance de l’éviter. Le subterfuge est fréquent en matière médicale. 

Ainsi, lorsque le lien de causalité entre la faute du médecin et le handicap de l’enfant n’est pas établi, ce dernier 

pouvant trouver sa cause dans des prédispositions génétiques, la Cour de cassation tend à substituer à la 

réparation du handicap la réparation de la perte de chance d’éviter ledit handicap. […] Une telle démarche, qui 

dénature le concept de perte de chance, est largement critiquée par la doctrine.” (Ibidem, p. 23-24). 
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“No entanto”, prossegue o Relatório CdJ, “dois princípios guiam a avaliação da perda 

de chance”: 

 
• A avaliação do dano não pode ser igual à vantagem que teria proporcionado o 

evento favorável se tivesse sido realizado. Conforme à exigência de certeza do 

prejuízo, essa regra impõe assim medir o prejuízo de perda de chance à chance 

perdida; 

• A reparação do dano resultante da perda de chance não pode apresentar uma 

caráter tarifado mas deve corresponder a uma fração da chance perdida.345 

 

6.3.6.2.3 As regras de reparação de prejuízos de títulos financeiros se inscrevem no 

quadro dos princípios de direito societário e de direito civil 

 

Pelas normas de direito societário, o acionista somente pode ser indenizado no caso de 

um prejuízo direto e pessoal, necessariamente distinto do prejuízo sofrido pela sociedade. 

O tratamento judicial tem evoluído até chegar ao julgamento do caso Gaudriot, 

comentado acima. O Relatório CdJ traça o percurso seguido pela jurisprudência francesa até 

chegar a esse resultado. 

 

6.3.6.2.3.1 Admissão de prejuízo de conservação dos títulos 

 

Os tribunais franceses se recusavam a indenizar os prejuízos em bolsa “em razão do 

risco inerente ao caráter especulativo das operações realizadas com títulos cotados em 

bolsa”.346 

Pela primeira vez, no caso Société Générale de Fonderie, visto acima, foi reconhecido 

que “o prejuízo nascido da diferença de cotações é certo e decorre diretamente das infrações 

da qual o acionista foi vítima”, solução que será reprisada na decisão da câmara comercial de 

22 de novembro de 2005, no caso Eurodirect marketing, examinado acima, em que a Corte de 

apelação considerou como prejuízo, para efeito de indenização, a perda efetivamente 

realizada em bolsa e não o prejuízo da perda de uma chance, pleiteado pelo autor da ação. 

                                                        
345 Tradução livre de: “Il n’en demeure pas moins que deux principes guident l’évaluation de la perte de 

chance : l’évaluation du dommage ne pourra être égale à l’avantage qu’aurait procuré l’évènement favorable 

s’il s’était réalisé. Conforme à l’exigence de certitude du préjudice, cette règle impose ainsi de mesurer le 

préjudice de perte de chance à la chance perdue; la réparation du dommage résultant de la perte de chance ne 

saurait présenter un caractère forfaitaire mais doit correspondre à une fraction de la chance perdue.” (LE 

CLUB DES JURISTES. Op. cit., p. 24). 
346 Tradução livre de: “en raison du risque inhérent au caractère spéculatif des opérations réalisées sur des 

titres cotés en bourse”. (RONTCHEVSKY, N. La réparation limitée du préjudice des investisseurs victimes 

d’une fausse information en droit français. Journal des Sociétés, jul. 2011, p. 19, apud LE CLUB DES 

JURISTES. Op. cit. p. 19). 
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No entanto, o prejuízo embutido nas ações que continuaram em carteira continuava 

não sendo considerado para efeito de indenização. A esse respeito surgiram dúvidas. De um 

lado, não se justificava adotar critérios diferentes para as ações compradas e vendidas e para 

as ações compradas e que foram mantidas em carteira em razão de informações falsas. Por 

outro lado, a distinção se justifica na medida em que no caso de compra e venda há a certeza 

do prejuízo e no caso das ações mantidas em carteira não. 

A questão da certeza do prejuízo foi pela primeira vez afastada no caso Sidel (2008), 

no qual, como vimos acima, o tribunal concluiu que “os acionistas sofreram um prejuízo 

resultante da perda de uma chance comprando ou conservando uma ação cujas perspectivas 

promissoras eram manifestamente sobreavaliadas”. 

A evolução se completa com o julgamento do caso Gaudriot (2010), “ao não mais 

distinguir pelo fato de os acionistas terem sido encorajados a ‘adquirir ou manter os títulos da 

sociedade’ em razão de falsas informações difundidas pelos dirigentes.”347 

 

6.3.6.2.3.2 A reparação apenas da perda de chance 

 

Como observa o Relatório do CdJ, enquanto se estendia o direito à indenização, a 

jurisprudência se orientava no sentido de restringir o prejuízo reparável, culminando com a 

sua redução à perda de uma chance. 

Questionava-se a reparação com base na diferença entre os preços de venda e de 

compra, pois a álea de bolsa diluía o impacto da informação, rompendo o nexo de 

causalidade. Para contornar isso, os juízes de mérito passaram a aplicar a teoria de perda de 

uma chance. 

Assim, no caso Flammarion, a Corte de Apelação de Paris adotou a teoria de perda de 

uma chance, num caso em que, como vimos, a perda de uma chance era muito evidente, pois, 

por uma falta de divulgação, os acionistas venderam ações abaixo do preço de uma oferta 

pública prestes a ser lançada. 

Esse mesmo critério foi aplicado no caso Sidel, afirmando a Corte de Apelação que o 

prejuízo não se confunde com as perdas em bolsa, reconhecendo a álea própria do mercado.  

Assim, conclui o Relatório do CdJ, a Corte de cassação fixou os princípios que 

refletem o estágio atual (2014) do direito positivo no acórdão do caso Gaudriot, enunciando: 

                                                        
347 Tradução livre de: “[…] en ne distinguant plus selon que les actionnaires avaient été incités ‘à acquérir ou à 

conserver les titres de la société’ en raison des fausses informations diffusés par les dirigeants”. (LE CLUB DES 

JURISTES. Op. cit., p. 28). 
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aquele que adquire ou conserva os títulos emitidos por via de oferta pública à vista 

de informações inexatas, imprecisas ou enganosas sobre a situação da sociedade 

emissora perde somente uma chance de investir seus capitais em um outro 

investimento ou de renunciar ao investimento já realizado.”348  

 

Dessa forma, cassou o acórdão da Corte de Apelação que definira “os prejuízos dos 

acionistas como sendo no mínimo o investimento realizado em seguida às informações 

truncadas chegadas ao seu conhecimento”.349 Entendimento confirmado posteriormente no 

caso Marionnaud (2014). 

 

6.3.6.2.3.3 O caráter tarifado (“forfaitaire”) da indenização da perda de uma chance 

 

O Relatório do Clube de Juristas observa que os juízos de mérito usam um critério 

tarifado para reparação de danos. Nos casos Sidel e Vivandi, por exemplo, foi fixado o valor 

de 10 euros por ação, embora a perda no caso Vivendi tenha sido de 53 euros por ação. A 

doutrina critica esse critério, e observa que, na ausência de um controle efetivo da Corte de 

Cassação, os juízes ficaram livres para estabelecer critérios de avaliação de prejuízos, sem 

uma rigorosa fundamentação. O Relatório cita também os casos Flammarion (88% da perda 

efetiva), Régina Rubens (10%) e Marionnaud (15%). 

 

6.3.6.2.3.4 Críticas do Relatório CdJ aos critérios adotados 

 

Em resumo, o Relatório CdJ critica os critérios adotados pelas cortes francesas no que 

se refere a (i) redução do prejuízo à perda de uma chance, (ii) o estabelecimento de uma 

causalidade hipotética e (iii) indenização tarifada. 

 

i. Redução do prejuízo à perda de uma chance: 

 
A redução do direito à reparação apenas à perda de uma chance, em nome do caráter 

aleatório do investimento não se justifica. Ela procede, na realidade, de um 

julgamento moral ligado ao fato que o investimento implica um risco. No entanto, o 

                                                        
348 Tradução livre de: “Confirmant les évolutions amorcées par la jurisprudence des juges du fond, la Cour de 

cassation a fixé les principes qui constituent l’état actuel du droit positif dans son arrêt Gaudriot du 9 mars 

2010 en énonçant que « celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d’offre au public au vu 

d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une 

chance d’investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé ».” (LE CLUB DES 

JURISTES. Op. cit., p. 30).  
349  Tradução livre de: “[…] le préjudice des actionnaires de la société comme étant au minimum de 

l’investissement réalisé en suite des informations tronquées portées à leur connaissance.” (Ibidem, p. 30).  
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direito à reparação não pode variar apenas pelo fato que o investidor empreende uma 

atividade intrinsecamente de risco. A álea bursátil, perfeitamente distinta da álea da 

perda de uma chance, não poderia justificar por princípio a redução do direito à 

reparação.350 

 

ii. Estabelecimento de uma causalidade hipotética: 

 
A reconstrução da decisão que a vítima tomaria se mais bem informada apresenta 

um caráter hipotético no plano da causalidade. 

O recurso sistemático à perda de uma chance, na jurisprudência, revela que não se 

constitui simplesmente de um remédio a uma incerteza sobre o nexo causal. Ele 

permite aqui evitar qualquer discussão sobre o nexo causal. 

A quantificação do prejuízo é assim realizada sem nenhuma justificação rigorosa no 

terreno do nexo da causalidade. 351 

 

iii. Indenização tarifada: 

 
Uma indenização indiferenciada para conceder uma soma tarifada confere às ações 

de responsabilidade uma dimensão não mais reparadora mas punitiva.352 

 

Recorrendo exclusivamente à noção de perda de uma chance para reparar o prejuízo 

do investidor, a jurisprudência atual faz uma confusão entre a álea bursátil, própria 

da evolução do valor dos ativos financeiros cotados, e a álea da perda de uma 

chance que visa uma outra coisa: uma eventualidade favorável cujo desaparecimento 

certo obriga a pessoa pela falta que ela cometeu a reparar o dano assim causado.353 

 

6.3.6.2.4 A título de resumo parcial 

 

O Relatório do Clube de Juristas resume o entendimento da Corte de cassação da 

seguinte forma: 

                                                        
350 Tradução livre de: “A cet égard, la réduction du droit à réparation à la seule perte d’une chance, au nom du 

caractère aléatoire de l’investissement, n’est pas justifiée. Elle procède en réalité d’un jugement moral lié au 

fait que l’investisseur prend un risque. Or, le droit à réparation ne saurait varier du seul fait que l’investisseur 

entreprend une activité intrinsèquement risquée. L’aléa boursier, parfaitement distinct de l’aléa de perte de 

chance, ne saurait justifier par principe la réduction du droit à réparation.” (LE CLUB DES JURISTES. Op. 

cit., p. 42).  
351 Tradução livre de: “La reconstruction de la décision qu’aurait prise la victime mieux informée présente un 

caractère hypothétique sur le plan de la causalité. […] Le recours systématique à la perte de chance dans la 

jurisprudence révèle qu’elle ne constitue pas simplement un remède à une incertitude sur le lien causal. Elle 

permet ici d’éviter toute discussion sur le lien causal. […] La quantification du préjudice est ainsi réalisée sans 

aucune justification rigoureuse sur le terrain du lien de causalité.” (Ibidem, p. 43-45). 
352 Tradução livre de: “[…] cette indemnisation indifférenciée par l’octroi d’une somme forfaitaire confère aux 

actions en responsabilité une dimension non plus réparatrice mais punitive.” (Ibidem, p. 49).  
353 Tradução livre de: “[…] en recourant exclusivement à la notion de perte de chance pour réparer le préjudice 

de l’investisseur, la jurisprudence actuelle opère une confusion entre l’aléa boursier propre à l’évolution de la 

valeur d’actifs financiers cotés et l’aléa de la perte de chance qui vise tout autre chose : une éventualité 

favorable dont la disparition certaine oblige celui par la faute duquel elle est survenue à réparer le dommage 

ainsi causé.” (Ibidem, p. 52). 



167 

 

O acórdão Gaudriot, tal como foi confirmado posteriormente, estabelece um duplo 

princípio de indenização: 

 
• O prejuízo reparável resulta tanto da aquisição quanto da conservação dos títulos 

financeiros realizadas à vista de informações inexatas, imprecisas ou enganosas 

sobre a situação da sociedade emissora; 

• Em qualquer um dos casos, o prejuízo é limitado unicamente à perda de uma 

chance, quer de investir em um outro investimento ou de renunciar ao já 

realizado, quer de arbitrar mais favoravelmente seus investimentos.354 

 

6.3.7 Comentários sobre alguns outros tópicos 

 

Nesta subseção, recorremos à análise e aos comentários de Martin, Dezeuze e Bouaziz 

sobre alguns tópicos de interesse. 

 

6.3.7.1 Apreciação do caráter falso ou enganoso da informação 

 

O juízo penal, assim como o regulador, se dedicam a uma interpretação in concreto do 

caráter falso ou enganoso da informação. Assim, por exemplo, a urgência à qual podia estar 

submetido o emissor ao divulgar a informação, as particularidades das atividades da 

companhia, o impacto dos ciclos econômicos sobre as atividades etc. 

O momento da avaliação é fundamental. O exame deve ser feito à luz das informações 

e circunstâncias então presentes. Assim, convém comparar as informações transmitidas ao 

mercado com as disponíveis no momento da comunicação. Nesse sentido, o regulamento 

europeu considera que a 

 

apreciação deve levar em consideração o impacto antecipado da informação em 

questão, considerando o conjunto das atividades do emissor […] e todas as outras 

variáveis de mercado suscetíveis, nas circunstâncias dadas, de ter um efeito sobre os 

instrumentos financeiros […].355 

                                                        
354 Tradução livre de: “[…] le préjudice réparable de l’investisseur résulte tant de l’acquisition que de la 

conservation de titres financiers réalisée au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la 

situation de la société émettrice ; qu’il s’agisse d’une acquisition ou de la conservation de titres financiers, le 

préjudice est limité à la seule perte d’une chance, soit d’investir des capitaux dans un autre placement dans le 

premier cas, soit de renoncer à celui réalisé dans le second64, autrement dit d’arbitrer plus favorablement65 

ses investissements” (LE CLUB DES JURISTES. Op. cit., p. 32).  
355 Tradução livre de: “Cette appréciation doit prendre en considération l’impact anticipé de l’information en 

question, compte tenu de l’ensemble des activités de l’émetteur qui y sont liées, de la fiabilité de la source 

d’information et de toutes les autres variables de marché susceptibles, dans les circonstances données, d’avoir 

un effet sur les instruments financiers concernés, les contrats au comptant sur matières premières qui leur sont 

liés ou les produits mis aux enchères basés sur les quotas d’émission.” (Considerando (14) do Regulamento n. 

596/2014/EU). 
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Por outro lado, a divulgação de uma informação inexata, posteriormente retificada, 

pode não eliminar a responsabilidade do emissor. 

 

6.3.7.2 Competência territorial 

 

O que determina a competência é a lei aplicável. “Consequentemente”, concluem 

Martin, Dezeuze e Bouaziz, “uma vez que os artigos do Código Monetário e Financeiro que 

criminalizam o abuso de mercado são aplicáveis, o tribunal francês é territorialmente 

competente para conhecer do caso.”356 

De acordo com esses autores, para a configuração desta infração é necessário que a 

informação tenha sido efetivamente divulgada ao público. O entendimento é que a informação 

deve ter sido transmitida ou que tenha se tornado acessível ao público na França, não 

importando o meio de comunicação. Se transmitida fora da jurisdição francesa, a informação 

deve ter um elemento de ligação com a França, por exemplo, uma companhia francesa 

realizando uma emissão de valores mobiliários no exterior, ou valores mobiliários emitidos 

por uma companhia estrangeira negociados no mercado francês. Caso haja um elemento de 

ligação com mais de um país, a questão é resolvida por meio de cooperação das autoridades 

pertinentes.357  

 

6.3.7.3 Quanto ao impacto nas cotações 

 

O artigo 465-2, in finis, do Code Monétaire et Financier previa, anteriormente, que a 

informação difundida tivesse sido “[…] de natureza a agir sobre as cotações dos referidos 

instrumentos ou ativos.” (com a redação dada pela Lei n. 2013-672). Posteriormente, foi 

totalmente remodelado o artigo 465-2, sendo eliminada a referência ao impacto nas cotações. 

 

6.3.7.4 Atribuição da responsabilidade civil no direito francês atual 

 

De acordo com Martin, Dezeuze e Bouaziz, até 1996, o delito de divulgação de 

informações falsas ou enganosas, por falta de disposição precisa nos textos legais, não 

                                                        
356 Tradução livre de: “Par conséquent, dès lors que les articles du Code monétaire et financier réprimant 

pénalement les abus de marché trouvent à s’appliquer, le juge français est territorialement compétent pour 

connaître de l’affaire.” (MARTIN, Didier; DEZEUZE, Éric; BOUAZIZ, Florian. Op. cit., p. 11). 
357 Ibidem, p. 13 et seq. 
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permitia responsabilizar penalmente uma pessoa jurídica, o que já era permitido na esfera 

administrativa desde 1992, para as sociedades emissoras.358 

Atualmente, de acordo com os autores, o artigo L465-2 do Código Monetário e 

Financeiro, assim como o artigo 632-1 do Regulamento Geral da AMF, são aplicáveis a 

“todas as pessoas”.359 Assim, prosseguem os autores, além da sociedade emissora e de seus 

administradores, outras pessoas que tenham tomado parte no processo de informação ao 

mercado podem ser sancionadas, administrativa e penalmente, como, por exemplo, acionistas, 

controladores ou minoritários, terceiros, como prestadores de serviços de investimentos, 

analistas financeiros, jornalistas (esses dois sujeitos a disposições profissionais específicas). 

Com o desenvolvimento da Internet, qualquer usuário pode facilmente originar a difusão de 

uma informação falsa ou enganosa, de modo que a expressão “qualquer pessoa” parece hoje 

perfeitamente apropriada.360 

No caso de demonstrações financeiras, destaca-se a responsabilidade dos 

administradores responsáveis pela elaboração e asseguração da fidelidade das informações, 

bem como dos auditores que opinam sobre as demonstrações financeiras e controles internos, 

entre outras atribuições. No âmbito penal, o auditor pode inclusive ser considerado como 

cúmplice.361 

 

6.3.8 Linha do tempo 

 

Para visualização da evolução da jurisprudência francesa, resumimos as principais 

decisões em ordem cronológica: 

 

 

                                                        
358 MARTIN, Didier; DEZEUZE, Éric; BOUAZIZ, Florian. Op. cit., p. 235. 
359 Ibidem, p. 235. 
360 Adaptação livre de: “Aujourd’hui, l’article L. 465-2 du Code monétaire et financier, tout comme l’article 

632-1 du Règlement général de l’AMF, vise « toute personne ». Bien évidemment, les premières personnes 

concernées sont les émetteurs eux-mêmes et leurs dirigeants, mais d’autres personnes prenant une part plus ou 

moins importante dans le processus d’information du marché ont pu être sanctionnées lorsque cette information 

se révélait fausse ou trompeuse. Il en va ainsi des actionnaires de l’émetteur, qu’ils soient majoritaires ou 

minoritaires. Les administrateurs qui prendraient part à la communication incriminée pourraient également voir 

engager leur responsabilité administrative, voire pénale. Sont également concernés les tiers à l’émetteur comme 

les prestataires de services d’investissement, les analystes financiers, les journalistes (ces deux catégories de 

personnes faisant l’objet de dispositions spécifiques) etc. Avec le développement des forum Internet dédiés à la 

bourse, tout utilisateur peut facilement aujourd’hui être à l’origine de la diffusion d’une information fausse ou 

trompeuse si bien que l’expression « toute personne »paraît aujourd’hui parfaitement approprié.” (Ibidem, p. 

235-236). 
361 Ibidem, p. 237. 
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Tabela 4 - Evolução da Jurisprudência francesa362 

Ano Nome do caso Descrição 

1991 Bertin Admite o prejuízo direto sofrido pelo investidor 

1993 Société Générale de Fonderie 
Admite a ação de reparação por prejuízos da 

divulgação de informação falsa 

1994 Landauer Concede a reparação total das perdas 

1997 Comptoir des Entrepreneurs 
Reconhece o direito de reparação de danos aos 

acionistas que mantiveram as ações 

2003 Flammarion 
Aplica pela primeira vez a teoria da perda de uma 

chance 

2005 Eurodirect Marketing 

Concede a reparação integral da diferença entre o 

preço de compra e de venda. Rejeita aplicação da 

teoria da perda de uma chance 

2006 Régina Rubens 

Reconhece o prejuízo de decisão e repara a perda 

de uma chance, por meio de indenização tarifada 

(fixa) 

2006 Sidel Reconhece a perda de uma chance 

2006 Vivendi 
Aporte de recursos para um fundo de reparação 

fixa por ação 

2010 Gaudriot 

Estabelece a responsabilidade pessoal dos 

dirigentes. Indenização total das perdas. Método 

não precisado363 

2014 Marionnaud 
Consagra a aplicação da teoria da perda de uma 

chance 

 

 

  

                                                        
362 Elaboração própria. 
363 LE CLUB DE JURISTES. Op. cit., p. 39. 
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PARTE IV – ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
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7 DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

FALSA OU ENGANOSA 

 

7.1 Visão geral 

 

O tema da responsabilidade civil é um dos mais recorrentes em nossos tribunais, como 

testemunha o Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, que relata que muitas vezes em sua 

carreira na magistratura pode constatar que, numa sessão de julgamento, quase 50% dos 

recursos envolviam matéria de responsabilidade civil. 364  Fato que não é de se estranhar 

considerando o potencial conflitivo da vida moderna. 

O que se estranha, no entanto, é a constatação de que raríssimos são os casos 

envolvendo a responsabilidade civil decorrente de infrações cometidas em bolsa de valores. E 

os poucos casos, quando admitidos, dão uma ideia das dificuldades de se obter alguma 

satisfação, ainda que mínima — isto é, o exame do pedido e uma decisão de mérito bem 

fundamentada, técnica e juridicamente, que pacifique o conflito da vida num prazo de tempo 

razoável —, como se depreende do estudo anteriormente mencionado de autoria de Viviane 

Muller Prado. 

Os casos de insider trading, de manipulação de mercado e, mais recentemente, de 

divulgação incorreta de informações, examinados pela Comissão de Valores Mobiliários, 

ficaram restritos à esfera administrativa e, mais recentemente, à esfera penal. Não obstante, 

em sua pesquisa, Viviane Muller Prado comenta as inovações introduzidas pela CVM, por 

meio de termos de compromisso e de ajustamento de conduta, que poderão atingir o “objetivo 

de ressarcir os investidores prejudicados”, de modo rápido, “sem as delongas da atuação do 

Poder Judiciário ou os custos de acessar os procedimentos arbitrais”.365 

Quando nos aprofundamos no assunto, verificamos que o fenômeno não é apenas 

nosso. Na França, observava Alain Pietrancosta, em 2007, que  

 
na ordem lógica das coisas, os juristas não deveriam se surpreender que o 

descumprimento do dever de informar provoca diversos efeitos, em particular a 

obrigação de reparar os prejuízos eventualmente causados. Forçoso, portanto, 

constatar que, por diversas razões, em matéria financeira, em especial no caso de 

prejuízos em bolsa, diria eu, essa questão permanece relativamente pouco 

examinada.366 

                                                        
364 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. xxv. 
365 PRADO, Viviane M. Op. cit., p. 4. 
366 Tradução livre de: “Dans l’ordre logique des choses, le juriste ne saurait s’étonner qu’à la définition des 

devoirs d’information succède l’énoncé des effets juridiques de leur manquement, et en particulier celui de la 
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Parece existir, portanto, razões comuns ao direito de diversos países, especialmente 

nos sistemas pertencentes à família romano-germânica, que dificultam a tutela dos 

investidores nos mercados de valores mobiliários. 

De um lado, existem aspectos culturais. No sistema jurídico desses países, 

relembrando o que disse Pietrancosta,  

 
o interesse geral prevalece, assim, sobre o interesse particular, uma hierarquia de 

prioridades que revela o título das principais leis sobre a matéria, onde aparece a 

ambição de proteger a Poupança, os Investimentos ou os Mercados Financeiros, 

mais do que os poupadores, investidores e participantes do mercado. 367 

 

Dessa forma, o sistema se satisfaz com a sanção administrativa ou penal e, mais 

recentemente, com acordos e termos de ajuste de conduta em que os valores pagos pelos 

investigados raramente chegam aos investidores. 

Falta, portanto, reconhecer o valor jurídico da indenização das vítimas no mercado de 

valores mobiliários e dar efetividade à reparação. Nesse sentido, Spitz comenta diretriz da 

União Europeia: “A Corte de Justiça da União Europeia tende a impor aos Estados membros a 

obrigação de garantir a efetividade do direito à reparação levantando os eventuais obstáculos 

jurídicos ou procedimentais.”368 

No caso do mercado de valores mobiliários, tem-se como certo que o vínculo 

obrigacional legal ou regulamentar estabelece um dever de conduta dos agentes em relação ao 

mercado como um todo, bem assim entre os agentes e determinados participantes, em 

particular. Portanto, o descumprimento de uma obrigação legal de bem informar, à qual 

corresponde uma expectativa dos participantes do mercado de receber uma informação nos 

termos fixados em lei e nos regulamentos da autoridade do mercado, enseja a 

responsabilidade pelos danos eventualmente causados. 

Por outro lado, a reparação dos prejuízos bursáteis enquadra-se no sistema geral do 

direito da responsabilidade civil extracontratual. Assim, deve-se indagar se esse sistema geral 

comporta a indenização de vítimas de operações em bolsa de valores, dadas as suas 

                                                                                                                                                                             
réparation des préjudices éventuellement causés. Force est pourtant de constater qu’en matière financière 

l’étude de cette question est demeurée relativement sous-développée. Et ce, sans doute, pour plusieurs raisons.” 

(PIETRANCOSTA, Alain. Op. cit., p. 1). 
367 Tradução livre de: “L’intérêt général prime ainsi l’intérêt particulier, une hiérarchie des priorités que révèle 

l’intitulé des lois-phares de la matière, où s’affiche l’ambition de protéger l’« Épargne », les « Investissements » 

ou les « Marchés financiers », davantage que les épargnants, les investisseurs et les acteurs des marchés.” 

(Ibidem, p. 1.) 
368 Tradução livre de: “La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) tend à imposer aux Étatx membres 

l’obligation de garantir l’effectivité du droit à la réparation en levant les éventuels obstacles juridiques ou 

procéduraux.” (SPITZ, Nicolas. La réparation des préjudices boursiers. Paris: Revue Banque, 2010, p. 71). 
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peculiaridades, entre as quais: impessoalidade, intermediação financeira, complexidade 

técnica, realizadas numa plataforma multilateral, difícil comprovação do dano e do nexo 

causal. Some-se a isso a oscilação de preços e o comportamento nem sempre racional dos 

investidores. 

Paralelamente à falta de normas específicas e à rala jurisprudência, deve-se mencionar 

também as dificuldades processuais: não apenas a lentidão e custo do processo judicial, 

incluindo o ônus de sucumbência, mas também a falta de instrumentos coletivos, de iniciativa 

privada, que possam aglutinar interesses comuns de investidores de modo eficiente. 

A partir dessa visão geral, passamos a examinar os principais elementos da 

responsabilidade civil no que tange à reparação de prejuízo decorrente da divulgação de 

informação falsa ou enganosa. 

 

7.2 Responsabilidade civil no caso de divulgação de informações falsas ou enganosas  

 

7.2.1 Definição do caso-modelo 

 

A responsabilidade aqui tratada tem por foco a responsabilidade civil pelo dano 

causado a investidores decorrente de divulgação de informação falsa ou enganosa. Sem perda 

de generalidade, trataremos do caso de investidores que comprem ações em bolsa por um 

preço inflacionado por informações falsas divulgadas dolosamente (“caso-modelo”). 

O caso-modelo retrata a situação clássica em que a companhia, ou seus 

administradores e outros insiders divulgam informações falsas ou enganosas sobre a situação 

atual e perspectivas futuras da empresa. Com isso, as ações da companhia são negociadas 

num patamar superior de preços até que o mercado reaja, corretivamente, ao tomar 

conhecimento da verdade dos fatos.  

O caso-modelo pode ser aplicado, sem grande dificuldade, à omissão de informações 

com o intuito de evitar a baixa do preço das ações, ou mesmo à divulgação de informações 

falsas com o intuito de provocar a baixa dos preços de modo a obter a comprar ações a preços 

depreciados. 

O mercado de bolsa aqui considerado é um mercado regulado, desenvolvido, livre e 

aberto onde as cotações refletem razoavelmente as informações disponíveis. Nesse mercado, 

parte-se da premissa de que os preços refletem as informações disponíveis e os investidores 

realizam operações confiando na integridade dos preços de mercado. Nessas condições, 

diferentemente de uma transação bilateral fora de bolsa, em que as partes trocam informações 
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entre si e combinam o preço e demais condições, no mercado de bolsa o espaço para 

negociação é mais limitado, sendo que em ordens passadas “a mercado” o investidor sequer 

estabelece o preço de execução. 

Não consideramos, neste estudo, a responsabilidade por prejuízos decorrentes de 

aquisição de ações em ofertas públicas, primárias ou secundárias, ou em operações privadas, 

ou em outras situações em que os preços não são estabelecidos em bolsa. 

No caso-modelo, descrito anteriormente, tendo em vista a pesquisa de direito 

comparado, entendemos que o dano para o investidor pode advir, basicamente (i) da inflação 

no preço de compra das ações, (ii) de não arbitrar a decisão de investimento corretamente 

informado. 

Antes de tratar dessas hipóteses, examinaremos a seguir os elementos da 

responsabilidade civil. 

 

7.2.2 Visão geral dos elementos da responsabilidade civil 

 

Recordando Francisco Amaral, o instituto da responsabilidade se estabelece em torno 

do ato ilícito, contratual ou extracontratual.369  Seu objetivo é puramente reparatório, não 

alcançando, por isso, os benefícios eventualmente obtidos pelo autor do dano.370 Prevalecendo 

o princípio da reparação integral, verificando-se a responsabilidade do agente, como regra 

geral, surge o dever de reparar integralmente o dano causado, nem mais e nem menos. 

Interessa-nos, em particular, a responsabilidade subjetiva, extracontratual, com 

fundamento no artigo 927 combinado com os artigos 186 e 187, todos do Código Civil 

brasileiro, que por comodidade transcrevemos abaixo. 

 
Da Obrigação de Indenizar 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

                                                        
369 Etimologicamente, a palavra responsável vem do latim responsus, particípio de respondere (no sentido de 

pagar, agir como garante). Inicialmente, a responsabilidade dita civil incluía, sobretudo, a reparação de danos 

causados por terceiros. Mais tarde, a responsabilidade passou a se designar “civil” para se distinguir da penal e, 

no final do século XIX, da contratual. Finalmente, a responsabilidade civil passou a cobrir as duas fontes de 

obrigações, tendo como objetivo exclusivo a reparação de danos. Curiosamente, a palavra responsabilité 

(qualidade de ser responsável) surge tardiamente, tendo sido admitida pela Academia francesa apenas em 1798. 

(LÉVY, Jean-Philippe; CASTALDO, André. Histoire du droit civil. Paris: Dalloz, 2000, p. 916). 
370 CUPIS, Adriano de. Il danno: Teoria generale della responsabilità civile. Milão: Giuffrè, 1966, n. 102, apud 

AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 550-551. 
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Dos Atos Ilícitos 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes. 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido; 

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de 

remover perigo iminente. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as 

circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 

indispensável para a remoção do perigo. 

 

Do artigo 927 deduz-se que, para que haja o dever de indenizar, devem ser 

verificados: (i) o ato ilícito ou atividade de risco; (ii) o dano; (iii) o nexo de causalidade entre 

o ato ou conduta e o dano; e (iv) o elemento subjetivo (exceto no caso de atividade de risco). 

 

7.2.3 Ato ilícito culposo ou atividade de risco 

 

Da leitura desses dispositivos, conclui-se que a responsabilidade civil pode decorrer de 

ato ilícito culposo (ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência ou abuso do 

exercício de direito), ou de atividade que por sua natureza implica risco para os direitos de 

outrem. 

 

7.2.3.1 Ato ilícito 

 

Como esclarece Sílvio Venosa,  

 
atos ilícitos são os que promanam direta ou indiretamente da vontade e ocasionam 

efeitos jurídicos, mas contrários ao ordenamento. Esse conceito, por seu turno, se 

prende ao de imputabilidade, porque a voluntariedade desaparece ou torna-se 

ineficaz quando o agente é juridicamente irresponsável.371 

 

No caso de informação falsa ou enganosa, o ilícito decorre de descumprimento de 

norma jurídica expressa, cuja verificação, em geral, não oferece maiores dificuldades. 

Há, porém, situações que desafiam qualquer regra ou juízo prévio. Referimo-nos, e.g., 

à omissão de uma informação que, se divulgada, pode causar dano irreparável à companhia. 

                                                        
371 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: v. 4: responsabilidade civil. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 31. 
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Block, Barton e Garfield citam, por exemplo, fatos negativos que podem gerar uma espiral 

negativa, podendo se transformar em uma “profecia autorrealizável resultando em falência 

ou outro dano aos acionistas”.372 

A decisão, nesses casos, de acordo com os citados autores, não é sobre se o fato deve 

ser divulgado ou não, mas é sobre quando divulgar, decisão esta em que o emissor pode ter 

considerável discrição.373 

Existem, pois, certas situações em que há responsabilidade objetiva, especialmente 

quando se coloca o “princípio do interesse mais relevante, pelo qual” no magistério de Pontes 

de Miranda, “se permite a invasão da esfera jurídica de outro, fundada em razão de interesse, 

público ou privado, de mais relevância — o que supõe, aqui como alhures, escala de 

interesses.”374  

Pontes de Miranda comenta também que: 

 
o princípio da responsabilidade pela palavra que não corresponde à verdade, 

conforme o qual o que emite enunciado de fato, em negócio jurídico, ou em atos 

jurídicos stricto sensu (art. 102,II), pode ser, em certos casos, responsável pela falta 

à verdade, ainda sem culpa (e.g., nos casos de erro, […]);375 

 

Em suma, a responsabilidade civil por divulgação de informação falsa, enganosa ou 

inexata ao mercado de valores mobiliários não oferece maiores dificuldades, se ficar bem 

caracterizado o elemento subjetivo, embora se possa também admitir casos de 

responsabilidade objetiva, como é o caso da responsabilidade civil da pessoa jurídica por 

divulgação de informação inexata no contexto de oferta primária de valores mobiliários.376 

Qualquer que seja a espécie de responsabilidade civil, pode-se encontrar um elemento 

comum nos casos discutidos acima. Esse elemento é, a nosso ver, o dever de lealdade,377 que 

                                                        
372 BLOCK, Dennis J.; BARTON, Nancy E.; GARFIELD, Alan E. Affirmative Duty to Disclose Material 

Information Concerning Issuer’s Financial Condition and Business Plans. The Business Lawyer, v. 40, n. 4, p. 

1.243-1.265, ago. 1985, p. 1.244. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/40686686>. Acesso em 14 dez. 

2017. 
373 Tradução livre de: “Ultimately, the issue turns less upon the necessity for disclosure than upon the timing of 

disclosure, where the issuer may have considerable discretion.” (Ibidem, p. 1.244). 
374 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. cit., t. 2, p. 386. 
375 Ibidem, p. 387. 
376  De acordo com Modesto Carvalhosa, “a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica por atos de seus 

administradores é hoje consagrada na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional […]”, concluindo 

que, “não havendo vontade psicológica na ação da pessoa jurídica, deve sua conduta ser objetivamente apurada 

no capítulo de sua desconformidade com a lei. A responsabilidade da sociedade é inteiramente independente da 

conduta de seus gestores, por isso é considerada objetiva.” (CARVALHOSA, Modesto. Parecer jurídico. In: 

WALD, Arnoldo; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; CARVALHOSA, Modesto (Orgs.). A responsabilidade 

civil da empresa perante os investidores: contribuição à modernização e moralização do mercado de capitais. 

São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 31). 
377  Na lição de Dom Lourenço de Almeida Prado, reitor emérito do Colégio de São Bento do Rio de 
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pode servir de divisor de águas para separar os danos causados por atos (ou omissões) ilícitos 

dos não ilícitos. 

 

7.2.3.2 Atividade de risco 

 

Observa Johan Prorok, 

 
Se existe, em verdade, um domínio do direito que tenha sido marcado por uma 

evolução profunda e contínua, a despeito da constância de cinco artigos fundadores 

do Código civil, é este o direito da responsabilidade civil. A demonstração tem sido 

largamente feita e há muito tempo, embora se identifiquem apenas em grandes 

traços os aspectos principais. O movimento se caracteriza essencialmente, de uma 

parte, por uma objetivação e um declínio da responsabilidade civil e, de outra parte, 

por uma socialização dos riscos.378 

 

Esse movimento se observa também em nosso país. Anderson Schreiber menciona a 

opção do legislador de Código civil de 2002 pela responsabilidade objetiva no caso de 

atividade de risco e ainda mais quando o Código convoca a participação da discricionariedade 

jurisdicional na ampla tarefa de definir as atividades sujeitas à sua incidência. Trata-se, 

segundo esse autor, de atividades que tragam risco elevado, risco provável, verdadeiro perigo 

de dano. 379  Essas atividades são normalmente cobertas por seguro, cujos riscos são 

distribuídos por meio de cosseguro ou resseguro. 

Nessa ordem de ideias, parece que seria possível deduzir que o parágrafo único do 

artigo 927 abrange inclusive riscos inerentes a atividades que, embora não tenham o mesmo 

grau de periculosidade física, tenham um impacto econômico vultoso quando se considera o 

dano que pode causar a uma quantidade indefinida de pessoas, como é, tipicamente, o caso de 

                                                                                                                                                                             
Janeiro, ”Para o nosso tema, a veracidade tem uma presença particular. Não é apenas dizer a verdade. Isso é 

exigência estrita da justiça, mas a veracidade não só impede a mentira, a simulação, a meia-verdade e até certo 

tipo de omissão ou de simplificação esquemática […] A LEALDADE: Há uma palavra, desconhecida pelos 

antigos, que é do nosso uso e, creio eu, diz tudo isso: a lealdade. Num sentido primitivo significaria fidelidade à 

lei (de lei, ela deriva), a um compromisso, a uma causa, ou a uma pessoa. Num sentido mais amplo, que adquiriu, 

envolve a veracidade, sinceridade, […] ausência de […] falsidade ou de tentativa de enganar e induzir a erro. 

Opõe-se ainda à felonia, traição, simulação, perfídia. Para usar uma rica expressão de Chesterton, lealdade inclui 

também o senso de reciprocidade e, […], e que é fundamental para uma convivência honesta, com reverência e 

respeito pelo outro.” (PRADO, Lourenço de Almeida. Educação: ajudar a pensar, sim; conscientizar, não. Rio 

de Janeiro: Agir, 1991, p. 178). 
378 Tradução livre de: “S’il est, en effet, un domaine du droit qui a été marqué par une évolution profonde et 

continue, en dépit de la constance des cinq articles fondateurs du Code civil, c’est bien le droit de la 

responsabilité civile. La démonstration en a été largement faite et depuis longtemps, si bien qu’on n’en 

rappellera qu’à grands traits les principaux aspects15. Le mouvement se caractérise essentiellement, d’une part, 

par une objectivation et un déclin de la responsabilité civile et d’autre part, par une socialisation des risques.” 

(PROROK, Johan. Op. cit., p. 14).  
379 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 23. 
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investimentos no mercado de ações. Não obstante, essa hipótese está fora de cogitação, pelo 

menos por ora. 

 

7.2.3.3 Normas jurídicas que caracterizam o ilícito civil 

 

Já descrevemos no capítulo 4 desta dissertação o regime jurídico de informações das 

companhias abertas. Não custa relembrar alguns dos dispositivos que regem a matéria. 

Partindo das normas gerais, pode-se mencionar o inciso VI do artigo 4º da Lei n. 

6.385/1976, que elenca, entre as atribuições do CMN e da CVM, a de “assegurar o acesso do 

público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os 

tenham emitido”. 

Em seguida, coloca-se o “Dever de Informar” previsto no parágrafo 4º do artigo 157 

da Lei n. 6.404/1976, que atribui aos administradores de companhias o dever de informar ao 

mercado informações sobre a companhia e sobre atos ou fatos relevantes. 

Cumpre também mencionar que a omissão de informação relevante por parte de quem 

estava obrigado a divulgá-la, bem como sua prestação de forma incompleta, falsa ou 

tendenciosa, é uma das hipóteses (inciso III) do artigo 1º da Lei n. 7.913/1989, que dispõe 

sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no 

mercado de valores mobiliários.380 

Além dessas normas legais, existem os normativos da CVM, entre os quais se 

destacam: ICVM 08 (fraude); ICVM 358 (fato relevante) e ICVM 480 (deveres 

informacionais). 

Há, portanto, um extenso rol de normas que permitem caracterizar como ato ilícito a 

divulgação de informação falsa ou enganosa ou a omissão de informação relevante. 

 

 

 

                                                        
380 “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: I – operação fraudulenta, prática não equitativa, manipulação de 

preços ou criação de condições artificiais de procura, oferta ou preço de valores mobiliários; II – compra ou 

venda de valores mobiliários, por parte dos administradores e acionistas controladores de companhia aberta, 

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; III – omissão de informação relevante por parte de quem estava obrigado a divulgá-

la, bem como sua prestação de forma incompleta, falsa ou tendenciosa.” (destacou-se). 
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7.3.4 Elemento subjetivo 

 

No ordenamento norte-americano, a divulgação de informação falsa ou enganosa é 

tratada como fraude e, como tal, deve ter sido feita intencionalmente, ou seja, “sabendo ou 

devendo saber” que a informação é falsa. Outrossim, não se exige a intenção de prejudicar 

(animus nocendi) ou de obter vantagem para si ou para terceiro. 

Na França, de acordo com Spitz,  

 
[…], contrariamente ao direito norte-americano e ao direito penal francês uma 

simples negligência pode implicar a responsabilidade desses atores [dirigentes e 

profissionais de informação financeira] e obrigá-los a suportar o custo, por vezes 

muito elevado, de indenização.381 

 

No ordenamento brasileiro, o regime da responsabilidade civil prevê que comete ato 

ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, cause dano a 

outrem. 

Requer, portanto, a presença do elemento subjetivo consistente no dolo ou culpa em 

sentido estrito. Assim sendo, no caso de divulgação de informação falsa, necessário que o 

autor do ato ilícito tenha ou devesse ter conhecimento do fato. 

Assim, o tratamento da responsabilidade, no Brasil, em caso de divulgação de 

informação falsa ou enganosa ou omissão de informação relevante, assemelha-se ao dado no 

ordenamento francês. 

 

7.3.5 O dano 

 

Anderson Schreiber comenta a universal ampliação da ressarcibilidade, a partir da 

erosão dos filtros tradicionais da reparação, isto é, com o ocaso da culpa e do nexo causal 

como óbices ao ressarcimento dos danos sofridos, permitindo com isso o surgimento de uma 

quantidade maior de pedidos indenizatórios, bem assim de uma pluralidade de tipos de danos 

completamente novos.382 Com isso, assinala o autor, “a lesão ao interesse da vítima — o dano 

                                                        
381 Tradução livre de: “Ainsi, et contrairement au droit américain et au droit pénal français des infractions 

boursières, une simple négligence peut engager la responsabilité de ces acteurs et les contraindre à supporter le 

coût, parfois très élevé, de l’indemnisation.” (SPITZ, Nicolas. Op. cit., p. 111). 
382 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 83. 
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— passa a figurar, independentemente da conduta do ofensor, como objeto da preocupação 

judicial e como elemento primordial da responsabilidade civil”.383  

Nesse sentido, o direito vem flexibilizando a prova de dano, nos casos em que os fatos 

impliquem “necessariamente” um dano. Segundo Viney, Jourdain e Carval,  

 
[…] em alguns casos o dano é presumido, em razão das dificuldades que suscitaria a 

sua prova direta. O exemplo mais típico sendo a concorrência desleal ou ilícita, a 

perda de clientela sendo a mais frequentemente impossível de estabelecer. É por isso 

que os tribunais afirmam frequentemente que essa prova não é necessária quando o 

ato desleal é constatado ou que um tal ato implique necessariamente um dano 

[…].384 

 

Entretanto, como bem observa Rafael Peteffi da Silva, “é importante não 

circunscrever a análise do processo evolutivo da responsabilidade civil ao advento da 

responsabilidade sem culpa”, pois, “outros requisitos da ação de indenização, como o nexo 

causal e o dano, vêm observando modificações inegáveis”.385 

 

7.3.5.1 O dano no direito brasileiro 

 

Nos países que adotam a cláusula geral de ressarcimento, não há uma definição 

jurídica de dano, como é o caso do Brasil. Tradicionalmente, a definição de dano encontra-se 

ligada à ideia de diminuição patrimonial, expressa na teoria da diferença. Como preleciona 

Gisela Sampaio da Cruz Guedes, segundo essa teoria, “o dano nada mais é do que o resultado 

da diferença entre a situação do lesado antes do evento danoso e aquela que se verifica após a 

sua ocorrência”.386 “No Brasil, Clóvis do Couto e Silva explica que essa é uma concepção 

naturalista, pois equipara o prejuízo ao dano que determinado bem do patrimônio do lesado 

tenha sofrido”.387 

                                                        
383 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 190. 
384 Tradução livre de: “[…], il arrive que le dommage soit présumé, en raison des difficultés que susciterait sa 

preuve directe. L’exemple le plus typique en est la concurrence déloyale ou illicite, la perte de clientèle étant le 

plus souvent impossible à établir. C’est pourquoi les tribunaux affirment souvent que cette preuve n’est pas 

nécessaire dès lors que l’acte déloyal est constaté ou qu’un tel acte entraîne nécessairement un dommage, […].” 

(VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice; CARVAL, Suzanne. Les conditions de la responsabilité. 4 ed. 

Paris: LGDJ, 2013, p. 11.) 
385 SILVA, Rafael P. A Responsabilidade pela perda de uma chance, rico exemplo de circulação de modelos 

doutrinários e jurisprudenciais. In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.). Modelos de direito privado. São Paulo: 

Marcial Pons, 2014, p. 391. 
386  CRUZ GUEDES, Gisela Sampaio da. Lucros cessantes: do bom-senso ao postulado normativo da 

razoabilidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 50. 
387 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da reparação integral. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 140. 
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Por ser elemento essencial do direito à reparação, acabou sendo assimilado ao próprio 

objeto da reparação, o que não trazia maiores inconvenientes na medida em que toda a 

alteração desfavorável causada por ato ilícito fosse objeto de reparação. 

Todavia, a noção naturalística de dano, como assinala Cruz Guedes, “mais 

recentemente, […] foi ultrapassada pela noção normativa de dano, pela qual dano é a lesão a 

qualquer interesse jurídico digno de tutela”. 388  No mesmo sentido, assinala Schreiber, 

recuperou-se “[…] o conceito de dano como lesão a um interesse juridicamente tutelado”.389 

Assim, a reparabilidade do dano passa a ser estabelecida em função do interesse lesado, e não 

mais em função da conduta lesiva. 

O conceito normativo de dano é relevante, como ressalta Schreiber, na medida em que 

a atenção volta-se para “o objeto da lesão — o interesse da vítima efetivamente violado pelo 

ofensor —, a fim de se aferir o seu merecimento de tutela ou não, possibilitando a seleção dos 

danos ressarcíveis”. 390  

A distinção entre prejuízo e dano parece relevante, na medida em que estabelece uma 

nítida vinculação entre dano e interesse jurídico tutelado, inclusive no que tange ao 

dimensionamento do próprio dano. Nesse sentido, Judith Martins-Costa conclui: “daí ser o 

dano dimensionado em relação ao legítimo interesse daquele que sofreu o dano no bem 

jurídico lesado, interesse, contudo, estabelecido nos limites da imputação”.391  

Portanto, antes de prosseguir, devemos responder, primeiramente, a seguinte 

indagação: a lesão em bolsa decorrente de informações falsas deve ser juridicamente tutelada? 

 

7.3.5.2 O dano no mercado de valores mobiliários decorrente de informação falsa deve 

ser juridicamente tutelada? 

 

Pode-se afirmar que o mercado de valores mobiliários, como instituição que 

desempenha relevante interesse econômico e social, merece ser tutelado. O legislador pátrio 

afastou qualquer dúvida a esse respeito ao editar a Lei n. 6.385/1976, dispondo sobre o 

mercado de valores mobiliários e criando a Comissão de Valores Mobiliários. Em seus vários 

dispositivos, a lei procurou assegurar a confiança do investidor, a transparência e o 

                                                        
388 CRUZ GUEDES, Gisela Sampaio da. Op. cit., p. 51. 
389 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 108. 
390 Ibidem, p. 108-109. 
391 MARTINS-COSTA, Judith. Entendendo problemas médico-jurídicos em ginecologia e obstetrícia. Revista 

dos Tribunais. São Paulo: RT, v. 831, p. 106-131, jan. 2005, apud CRUZ GUEDES, Gisela Sampaio da. Op. 

cit., p. 51. 
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funcionamento de um free and open market, ou seja um mercado livre de fraude e 

manipulação e em que o preço de mercado reflita tão próximo quanto possível o seu preço 

justo, de modo que os mecanismos de mercado possam cumprir a sua função social, em 

especial a circulação do capital e a informação sobre o preço dos ativos. 

Mesmo assim, considerando que o investimento no mercado de valores mobiliários, 

particularmente em ações negociadas em bolsa, é fortemente sujeito à álea, cabe indagar, 

adicionalmente, se o dano em bolsa decorrente de informação falsa também merece ser 

juridicamente tutelado, ou se representa um risco que já está embutido no preço das ações e 

no retorno esperado. 

 

7.3.5.3 O dano em bolsa decorrente de informação falsa merece também ser 

juridicamente tutelado? 

 

A pergunta se justifica a partir de decisões judiciais emblemáticas, como aquelas às 

quais se referiu acima, na seção 6.1.1, que transcrevemos, em parte. 

 
Insta salientar que o investimento em bolsa de valores mobiliários é negócio de risco 

que tem suas regras básicas (ainda que não fixas), havendo rigoroso controle por 

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

Fazenda) e no caso em testilha, o demandante (na condição de investidor) arriscou, 

ainda que motivado em análise subjetiva dos resultados apresentados nos balanços 

contábeis.392 

 

À parte questões que se situam no plano moral, de justiça e equidade, a divulgação de 

uma informação falsa constitui, como vimos acima, infração a normas penais societárias, 

administrativas e cíveis. 

Ademais, o prejuízo advindo de uma informação falsa não é um risco que o investidor 

contempla ao tomar uma decisão de investimento em um mercado regulado. Ao contrário, ao 

transmitir uma ordem em bolsa, acredita que o preço de mercado é livre de qualquer vício ou 

distorção.  

Ficando apenas na área cível, há expressa disposição legal e regulamentar sobre o 

dever de informar dos administradores de companhias abertas e sobre o correspondente 

direito à informação dos acionistas e investidores em geral. 

                                                        
392 Cf. Caso Banco Panamericano S.A. (2013). 
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Como observa Flávia Parente, 

 
o legislador teve a preocupação de disciplinar, detalhadamente, a prestação 

[continuada] de informações por parte das companhias abertas, uma vez que elas 

mobilizam a poupança popular e se encontram, conforme anota Fábio Konder 

Comparato, “em estado de oferta permanente de seus títulos ou valores mobiliários 

no mercado de capitais”.393 

 

O dever de informar dos administradores de companhias abertas está enunciado no 

parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n. 6.404/1976, verbis,  

 
§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar 

imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da 

assembleia-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. 

 

O dever de informar tem como credores, particularmente, os acionistas e investidores, 

que têm o direito de receber uma informação completa, correta e sincera que lhes permita 

tomar decisões de investimento conscienciosas, ponderando riscos e expectativas de retorno, 

bem como permita exercer os direitos de acionistas previstos em lei, entre os quais o de 

participar e votar em assembleia, bem informados, e o de fiscalizar a gestão da companhia. 

Nas palavras de Francesco Galgano, a informação tem um caráter instrumental, no 

sentido de que ela é fundamental para o exercício de direitos de sócio. No entanto, quando se 

trata de companhias abertas, a informação, além do caráter instrumental, que em regra é 

utilizado, em poucas ocasiões, por um grupo restrito de acionistas, é essencial à decisão de 

investimento que a qualquer momento é tomada por uma multidão de investidores.394 

                                                        
393 PARENTE, Flávia. O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005, p. 209. A autora cita COMPARATO, Fábio K. Competência privativa do conselho de 

administração para designação de diretores, em companhia aberta: ineficácia de cláusula do contrato social da 

holding, ou de eventual acordo de acionistas, para regular a matéria. In: COMPARATO, Fábio K. Novos ensaios 

e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 95. 
394 GALGANO, Francesco. Diritto commerciale: le società. 13. ed. Bologna: Zanichelli, 2003, p. 370-371. 

“Quanto alla funzione dell’informazione, è consueta in letteratura la constatazione del suo carattere 

strumentale. Essa vale a porre il socio nella condizione di esercitare consapevolmente i diversi diritti, 

amministrativi o patrimoniali, che la legge gli attribuisce, di esercitare a ragion veduta il voto e in genere i 

diritti che gli sono individualmente riconosciuti […]; gli permette, inoltre, di trarre elementi di valutazione circa 

il valore, di recedere dalla società, e così via. […]” Tradução livre: “Quanto à função da informação, é normal 

em literatura a constatação do seu caráter instrumental. Ela procura colocar o sócio na condição de exercer 

conscientemente os diversos direitos, administrativos ou patrimoniais, que a lei lhe atribui, para exercer após 

cuidadosa consideração o voto e em geral os direitos que lhes são individualmente reconhecidos […]; permite, 

também, tirar elementos para avaliação sobre o valor, de retirar-se da sociedade, e assim por diante. […]”. “Gli 

emittenti quotati e i soggetti che li controllano debbono informare il pubblico sui fatti che accadono nella loro 

sfera di attività e in quella delle società controllate, che no siano fatti già di pubblico dominio e che siano idonei 

a influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli.” (Ibidem, p. 422). Tradução livre: Os emissores cotados e as 
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Tratando-se de informação relevante, é fundamental para a decisão de investimento e 

para o resultado desse investimento. A presença de um elemento falso na informação leva o 

investidor a assumir riscos estranhos, levando-o a realizar ou a não realizar a operação 

esperada, tornando menos factível o atingimento de seus objetivos. 

O que mais seria necessário para o interesse do investidor ser juridicamente tutelado? 

Nada, seria a resposta mais óbvia. Mas, não obstante isso, há alguns autores contrários 

à reparação de danos em bolsa alegando, entre outros argumentos, que o risco de prejuízo 

decorrente da divulgação de informações falsas pode ser eliminado por diversificação, de 

modo que não caberia o ressarcimento, que do ponto de vista social não traria benefícios, 

apenas custos. 

 

7.3.5.4 A diversificação de investimentos elimina o risco de perda decorrente de 

divulgação de informação falsa? 

 

Recorrendo à matemática da Modern Portfolio Theory, de Markowitz, pode-se 

demonstrar que o risco específico de um ativo pode ser praticamente eliminado por meio de 

diversificação, confirmando, assim, a experiência humana que diz que não se deve colocar 

todos os ovos numa mesma cesta.  

Porém, o argumento não justifica deixar de indenizar perdas que de outra forma 

poderiam ser mitigadas por meio de diversificação, pois não se pode obrigar acionistas e 

investidores a investir em carteiras diversificadas próprias ou administradas por terceiros.  

Por outro ângulo, lembrando a relação entre retorno e risco, a informação falsa ou 

enganosa leva o investidor a selecionar ativos cuja expectativa de retorno e risco não são 

compatíveis, e a sua carteira, de acordo com o modelo de Markowitz, ficará aquém da 

fronteira de eficiência. Assim sendo, numa carteira diversificada, o prejuízo poderá 

representar uma fração menor do valor total, mas nem por isso a perda é eliminada, pois com 

o mesmo nível de risco o investidor poderia ter um retorno maior, ou, para o mesmo retorno 

esperado, o investidor poderia investir em uma alternativa de risco menor. 

Se pensarmos na carteira de mercado, composta por todos os ativos financeiros, a 

expectativa de retorno da carteira de mercado estará, também, afetada pela informação falsa, e 

                                                                                                                                                                             
pessoas que os controlam devem informar o público sobre fatos que ocorram na sua esfera de atividade e na da 

sociedade controlada, que já não se tornado de domínio público e que sejam idôneas a influenciar sensivelmente 

o preço dos títulos. 
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cada investidor será prejudicado na proporção em que cada ativo esteja mal precificado pelo 

mercado. 

Tampouco o risco é eliminado pelo fato de que, numa carteira diversificada, em 

alguns casos o investidor ganharia, e em outros perderia, com a divulgação de informação 

falsa. O argumento seria válido para uma aposta em lançamento de moeda, por exemplo, onde 

os eventos são previamente estabelecidos: cara ou coroa — não para uma carteira de 

investimentos, em que os retornos e as probabilidades de realização são as mais variadas. 

Finalmente, pode-se ainda argumentar que a reparação de danos poderia favorecer 

investidores que concentram os seus investimentos, e com isso deliberadamente assumem o 

risco específico de sua estratégia de investimento, em detrimento de investidores de portfólio, 

cujas carteiras são mais diversificadas. Segundo esse argumento, haveria uma transferência 

patrimonial de investidores de portfólio para investidores cujos investimentos são 

concentrados.  

No entanto, pode-se contra-argumentar que os investidores de portfólio se beneficiam 

do efeito dissuasório produzido por ações indenizatórias privadas e, por conseguinte, da 

existência de um mercado informacionalmente mais eficiente. De fato, o Congresso, a 

Suprema Corte e a SEC têm apoiado as ações privadas, como instrumento suplementar às 

ações de enforcement. Nesse sentido, vide trecho da palestra de Rick Fleming, do Office of 

Investor Advocate, da SEC: 

 

Por causa do escopo limitado dos recursos da SEC, os próprios investidores 

normalmente têm uma grande parcela da responsabilidade de policiar os mercados e 

erradicar desvios de conduta. Ao longo dos anos, o Congresso, a Suprema Corte, e 

antigos Comissários da SEC têm reconhecido a importância das ações privadas para 

ajudar a proteger os investidores e impedir as irregularidades.395 

 

Assim sendo, concluímos que o argumento da diversificação não dispensa a reparação 

cível dos danos sofridos em bolsa. 

 

                                                        
395 Tradução livre de: “Because of the limited scope of the SEC’s resources, investors themselves have typically 

borne a large share of the responsibility for policing the markets and rooting out misconduct. Over the years, 

Congress, […] the Supreme Court, […] and former SEC Commissioners […] have recognized the importance of 

private suits in helping to protect investors and deter wrongdoing.” (FLEMING, Rick. Mandatory Arbitration: 

An Illusory Remedy for Public Company Shareholders. U.S. Securities and Exchange Commission, 24 fev. 2018. 

Acesso em: 03 set. 2018). 
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7.3.5.5 As condições da reparação do dano 

 

Tendo-se verificado que a divulgação de informação falsa ou enganosa causa lesão a 

um interesse juridicamente protegido, deve-se observar se o dano preenche outras condições 

para ser reparável. 

Não há, no regime geral da responsabilidade civil, um catálogo de condições para a 

caracterização do dano. 

No nosso caso, em virtude da dificuldade de verificação do dano e do nexo causal, no 

mercado de ações, importante tratar do elemento “certeza”, sobre o qual “não há maior 

controvérsia entre os doutrinadores, discutindo-se apenas os seus contornos”.396  

“Essa condição de bom senso, como explica Patrice Jourdain, “tem por objeto excluir 

os prejuízos apenas eventuais. Assim, “uma simples ameaça de dano não pode ser 

reparada”.397  

“Porém”, prossegue Jourdain, 

 
o prejuízo não precisa já ter se realizado. Apenas sua certeza deve ser atual. O 

prejuízo futuro é, assim, perfeitamente reparável, desde que sua realização seja 

certa: que, segundo a jurisprudência, é a “extensão certa e direta de um estado atual 

de coisas”. […] Deve-se observar, no entanto, que a certeza exigida aqui só pode ser 

uma certeza relativa, porque o dano futuro é sempre afetado por uma certa álea. 

Uma probabilidade razoável será então suficiente, cujo grau pode variar de acordo 

com o tipo de dano. 398 

 

No caso de compra de ações por um preço inflacionado por uma informação falsa, não 

há dúvida quanto à certeza do dano, que, todavia, se constata na medida em que o mercado 

conhece a falsidade e expurga a inflação do preço da ação. 

 

                                                        
396 LE TOURNEAU, Philippe. La responsabilité civile. Paris: PUF, 2003, p. 35, apud, SANSEVERINO, Paulo 

de Tarso Vieira. Op. cit. p. 164. 
397 Tradução livre de: “Cette condition de bon sens a pour objet d’exclure la réparation des préjudices qui ne 

seraient qu’éventuels. Une simple menace de dommage ne peut donc être réparée.” (JOURDAIN, Patrice. Op. 

cit., p. 138). 
398 Tradução livre de: “Mais le préjudice n’a besoin d’être déjà réalisé. Seule sa certitude doit être actuelle. Le 

préjudice futur est donc parfaitement réparable dès lors que sa réalisation est certaine: qu’il est, selon la 

jurisprudence, la ‘prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel’. […] On observera cependant que 

la certitude exigée ne peut être ici qu’une certitude relative, car le préjudice futur est toujours affecté d’un 

certain aléa. Une probabilité suffisante suffira alors dont le degré peut varier selon le type de dommage.” 

(JOURDAIN, Patrice. Op. cit., p.138-139). 
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7.3.5.6 Princípio da reparação integral 

 

Considerando que a culpa perdeu o seu status como fundamento da responsabilidade 

civil, sobretudo em novas modalidades de dano que passaram a ser reconhecidos pelo direito, 

o objeto principal passou a ser o da reparação do dano, sendo que, na distribuição do prejuízo, 

na lição de Gisela Sampaio da Cruz, “é o nexo causal o elemento da responsabilidade civil 

que deve exercer essa função”.399 De acordo com o sistema de distribuição do prejuízo pelo 

sistema do nexo causal, “cada um dos agentes deve suportar o dano na medida em que o tenha 

produzido, isto é, na proporção em que sua conduta interferiu no evento danoso”.400 

Preserva-se, assim, o princípio da reparação integral, inscrito em nosso Código Civil, 

no artigo 944, caput (“a indenização mede-se pela extensão do dano”), e ao mesmo tempo se 

distribui o prejuízo de acordo com as condutas que o ocasionaram, independentemente de 

juízo de valor dessas condutas, com as exceções previstas em lei, entre as quais se destaca a 

do parágrafo único do referido artigo (“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da 

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”). 

Na prática, contudo, à medida que se ampliaram as possibilidades de reparação, o 

princípio da reparação integral passou a ser menos observado. Dentre as razões, pode-se 

mencionar a falta de proporcionalidade, em alguns casos, entre a conduta, a capacidade 

econômica do agente ou proveito obtido e o interesse efetivo da vítima e a dificuldade em se 

estabelecer o nexo de causalidade.. 

A relativização ou enfraquecimento do princípio da reparação integral, nos casos de 

prejuízos decorrentes de informação falsa ou enganosa, podem ser observados, 

particularmente na França, com o recurso à reparação tarifada de danos, que não guarda 

relação com os danos individuais efetivamente sofridos, e o maior apelo à teoria da perda de 

uma chance; por diferentes razões, o mesmo ocorre nos Estados Unidos, com a imposição de 

limites legais à reparação aos prejuízos e com a constatação de que, na prática, as class 

actions quase sempre chegam a termo por meio de acordo entre as partes — não por decisão 

judicial de mérito —, no qual, via de regra, o investidor recebe uma pequena fração da perda 

alegada. 

 

                                                        
399 CRUZ, Gisela Sampaio da. Op. cit., p. 325. 
400 Ibidem, p. 333. 
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7.3.5.7 Tipologia do dano por informação falsa ou enganosa 

 

O dano, enquanto lesão de um interesse juridicamente protegido, decorre de o 

mercado ter sido afetado pela divulgação de informação falsa.  

Sob a perspectiva do investidor, a lesão pode ser vista sob dois ângulos: 

 

(i) dano decorrente da condição de mercado alterada por informação inexata 

(“condição de mercado”); 

(ii) dano decorrente da decisão de investimento baseada em informação inexata 

(“decisão de investimento”); 

 

O dano da condição de mercado é o que prevalece nos Estados Unidos, enquanto o 

dado da decisão de investimento é o que se observa mais recentemente na França. 

 

7.3.5.7.1 Dano da condição de mercado 

 

Partindo do pressuposto de que, em um mercado eficiente, na forma semiforte, os 

preços das ações refletem o conjunto de informações disponíveis, uma informação falsa 

divulgada incorpora-se no preço da ação. Por conseguinte, as operações cursadas em bolsa 

são realizadas por um preço adulterado pela divulgação de informação falsa ou enganosa. 

Assim sendo, no caso-modelo, o investidor compra ações após a divulgação de 

informação falsa ou enganosa por um preço artificialmente inflacionado. O dano se 

materializa na medida em que o mercado conhece a falsidade e o preço da ação se desvaloriza. 

No caso clássico, isso ocorre quando a companhia divulga informação corrigindo de uma só 

vez a informação anteriormente divulgada. Mas isso pode ocorrer, também, à medida que 

chegam ao mercado informações provenientes da própria companhia (correção parcial) ou de 

fontes externas (analistas de investimentos, fornecedores, clientes, concorrentes, imprensa 

etc.). Nesse último caso, a inflação do preço vai sendo reduzida gradualmente até que seja 

totalmente eliminada com o conhecimento de toda a verdade dos fatos. 
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7.3.5.7.1.1 Prejuízo de “sobrerreação” 

 

Observa-se que a reação do mercado à retificação de informação pode ir além da 

inflação ainda remanescente no preço da ação, o que nos remete ao estudo realizado por De 

Bondt e Thaler.401 

Nesse estudo, De Bondt e Thaler encontram evidências de que o mercado sobrerreage 

à nova informação, atribuindo maior representatividade informacional a informações mais 

recentes (“representativeness heuristic”, para usar o termo cunhado por Kahneman e Tversky). 

Nesse caso, há uma clara violação da hipótese de eficiência de mercado, na forma fraca, 

porque seria possível obter um ganho comprando ações cujos preços tenham sido afetados por 

eventos negativos recentes (por exemplo, queda do lucro), pois após a reação negativa os 

preços em bolsa tenderiam a se recuperar, e vice-versa.  

Haveria uma outra razão, que nos parece igualmente plausível: investidores que 

operam no curtíssimo prazo, com alavancagem, costumam estabelecer o risco máximo 

tolerado, acionando ordens de “stop loss” por meio da qual as posições compradas ou 

vendidas são encerradas a mercado. Com a queda abrupta dos preços, provocada pela 

correção da informação, as ordens stop loss criam um desbalanceamento temporário entre 

oferta e procura, o que explica a sobrerreação no momento inicial, seguida de uma 

recuperação de preços. 

Assim sendo, pode-se considerar que a informação falsa pode causar um duplo 

prejuízo: ao comprar as ações após uma divulgação de informação falsa favorável e ao vender 

as ações após a divulgação de informação negativa (retificação). Essa hipótese parece 

plausível, pois não se pode imaginar que o mercado seja capaz de calibrar perfeitamente o 

preço a cada nova informação e que ele seja imune à percepção de uma parte significativa dos 

investidores.402  

                                                        
401 DE BONDT, Werner F. M.; THALER, Richard. Does the Stock Market Overreact? The Journal of Finance, 

v. 40, n. 3, p. 793-805, jul. 1985. [Papers and Proceedings of the Forty-Third Annual Meeting American Finance 

Association. Dallas-TX, 28-30 dez. 1984], p. 793-805. 
402 De Bondt e Thaler fazem referência a uma observação feita por John Maynard Keynes em que ele diz: “as 

flutuações no dia a dia dos ganhos dos investimentos existentes, que são obviamente de caráter efêmero e não 

significante, tendem a ter ao mesmo tempo uma influência excessiva e mesmo absurda no mercado”. Tradução 

livre de: “ […] day-to-day fluctuations in the profits of existing investments, which are obviously of an 

ephemeral, and nonsignificant character, tend to have an altogether excessive, and even an absurd influence on 

the market.” (KEYNES, John M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Harcourt 

Brace Jovanovich, 1964. [Reprint of the 1936 edition], p. 153-154, apud DE BONDT, Werner F. M.; THALER, 

Richard. Op. cit, p. 793-794). 
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Esse fato nos deve levar a questionar: os prejuízos da sobrerreação são reparáveis? O 

autor do ilícito pode ser considerado responsável por uma reação excessiva do mercado?  

Para alguns autores, o prejuízos atribuídos à sobrerreação não deveriam ser reparados 

por lhes faltar o caráter de certeza, ou seja, a perda sofrida pode ser atribuída a outros fatores 

e não à divulgação propriamente dita. 

Para Nicolas Spitz, no entanto, a evolução futura do preço das ações não deveria 

exonerar a responsabilidade do autor. Ademais, considerando o direito dos investidores de 

realizar as operações em bolsa por um preço corretamente avaliado, os prejuízos de 

sobrerreação, afirma ele, seriam reparáveis. Acrescenta que a reparação de prejuízos de 

sobrerreação não oferece dificuldades práticas insuperáveis. Se a reparação desses prejuízos é 

problemática, conclui o autor, é mais em razão de dúvida que pode existir sobre o nexo de 

causalidade que os une ao ilícito bursátil.403 

De nossa parte, entendemos que, se o estudo de eventos é capaz de identificar a 

inflação nos preços devido à divulgação de informação falsa, deveria também ser capaz de 

identificar movimentos endógenos do mercado, que, embora possam ter relação com o ato 

ilícito, não preencham as condições necessárias para o estabelecimento do nexo de 

causalidade. Consequentemente, a nosso ver, o prejuízo de sobrerreação não seria reparável 

sob a perspectiva do dano da condição de mercado. 

 

7.3.5.7.2 Dano da decisão de investimento 

 

Neste caso, parte-se do pressuposto de que os investidores arbitram as suas decisões 

de investimento tendo em vista os objetivos de retorno em determinado horizonte de 

                                                        
403 “Para alguns autores, os prejuízos de sobrerreação não deveriam ser reparáveis, pois lhes faltaria o caráter de 

certeza. O nexo que une o acionista à sociedade se estabeleceria no longo ou médio termo, de sorte que os 

direitos dos acionistas deveriam ser apreciados conforme sua duração. Se esta conclusão pode ser defendida no 

quadro das relações entre os acionistas e a sociedade, ela não nos parece pertinente no que se refere ao mercado 

bursátil. Antes de tudo, a evolução futura das cotações não deve ser considerada como um fato exoneratório da 

responsabilidade do autor do ilícito bursátil. […] Por consequência, os prejuízos de sobrerreação, analisados sob 

a óptica dos prejuízos de condições que reconhecem o direito dos investidores a realizar transações bursáteis a 

uma cotação corretamente avaliada, são prejuízos reparáveis.” Tradução livre de: “Pour certains auteurs, les 

préjudices de surréaction ne devraient pas être réparables car le caractère certain leur ferait défaut. Le lien qui 

unit l’actionnaire à la société s’établirait sur le long ou moyen terme de sorte que les droits de l’actionnaire 

devraient être appréciés dans la durée. Si cette conclusion peut être défendue dans le cadre des relations entre 

les actionnaires et la société, elle ne nous semble pas pertinente au regard du marché boursier. Tout d’abord, 

l’évolution future des cours ne doit pas être retenue comme un fait exonératoire de la responsabilité de l’auteur 

de la faute boursière. […] Par conséquent, les préjudices de surréaction, analysés dans l’optique des préjudices 

de conditions qui consacrent le droit des investisseurs à réaliser des transactions boursières à un cours 

correctement évalué, sont des préjudices réparables.” (SPITZ, Nicolas. Op. cit., p. 231). 
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investimento, sua tolerância ao risco e outras preferências e circunstâncias individuais. Tendo 

em vista esses parâmetros, o investidor escolhe os investimentos que, isolada ou 

conjuntamente, permitam realizar suas expectativas. 

Consequentemente, a divulgação de uma informação falsa sobre determinada 

companhia afeta o direito que o investidor tem de arbitrar as suas decisões de investimento 

corretamente informado. Tal direito se deduz, objetivamente, a partir dos deveres 

informacionais impostos às companhias abertas, administradores, acionistas controladores e 

outras pessoas responsáveis pela divulgação de informação. 

A lesão a esse direito, portanto, causado por um ato ilícito culposo, configura dano ao 

investidor, e como tal deve ser reparado. 

Esse dano é denominado pela doutrina francesa de dano decorrente da alteração da 

decisão, que admite duas espécies: dano da alteração concreta e dano da alteração abstrata da 

decisão.  

Como explica Johan Prorok, a jurisprudência 

 
[…] havia considerado inicialmente que a informação falsa poderia levar o 

investidor a tomar uma decisão de investimento precisamente definida ou então a 

perder uma chance de tomar uma decisão precisamente definida: a influência 

intelectual se exerce então em relação a uma decisão de investimento precisa, e é 

portanto uma alteração “concreta” da decisão que é então reparada. Ela considerou 

em seguida que a informação falsa poderia, de um modo mais geral, atentar à 

faculdade do investidor de arbitrar suas decisões de investimento com conhecimento 

de causa: a influência intelectual se exerce então não mais em relação a uma decisão 

de investimento precisa, mas sobre a liberdade geral de arbitrar do investidor, e é 

portanto uma alteração “abstrata” da decisão que é então reparada. De fato, a 

reparação da alteração concreta da decisão, como é o caso da alteração de preço, tem 

tido apenas um papel residual, enquanto tem sido consagrada a reparação da 

alteração abstrata da decisão.404 

 

Essa evolução é nítida quando analisamos as decisões judiciais dos tribunais franceses. 

A decisão por excelência representativa da alteração concreta ocorreu no caso Flammarion, 

                                                        
404 Tradução livre de: “Elle a considéré d’abord que l’information mensongère pouvait conduire l’investisseur à 

prendre une décision d’investissement précisément définie ou bien à perdre une chance de prendre une décision 

précisément définie : l’influence intellectuelle s’exerce alors par rapport à une décision d’investissement précise, 

et c’est donc une altération « concrète » de la décision qui est alors réparée. Elle a considéré ensuite que 

l’information mensongère pouvait, plus généralement, porter atteinte à la faculté de l’investisseur d’arbitrer ses 

décisions d’investissement en connaissance de cause : l’influence intellectuelle s’exerce alors non pas par 

rapport à une décision d’investissement précise, mais sur la liberté générale d’arbitrer de l’investisseur, et c’est 

donc une altération « abstraite »458 de la décision qui est alors réparée. En fait, la réparation de l’altération 

concrète de la décision, comme celle de l’altération de cours, n’a eu qu’une place résiduelle […], tandis qu’a 

été consacrée la réparation de l’altération abstraite de la décision […].” (PROROK, Johan. Op. cit., p. 216). 
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em que houve uma perda concreta de chance que se materializou poucos dias após a decisão 

de venda por um preço depreciado.  

Nos casos mais recentes examinados, é nítida a preferência por considerar o dano 

abstrato, em que se indeniza a perda de uma chance hipotética e geral para todos os 

investidores (e.g., casos Sidel, Régina Rubens e Marionnaud). 

 

7.3.6 Apuração do dano em bolsa decorrente de divulgação de informação falsa 

 

Nesta parte do estudo, devemos recorrer novamente ao direito comparado. 

Nicolas Spitz, confrontando os métodos adotados na França e nos Estados Unidos, 

observa que: 

 
contrariamente ao direito americano, o método de avaliação é uma questão de fato e 

não de direito em França. Por exemplo, o direito americano enquadra estritamente a 

avaliação do prejuízo em bolsa impondo um teto. Ele limita igualmente a 

indenização às perdas (menos valores realizados) realmente causadas pelo ilícito 

bursátil por oposição às perdas causadas pelas condições de mercado. Não existem 

regras tão precisas assim no direito francês, mas apenas grandes princípios.405 

 

O delito de divulgação de informação falsa repercute no patrimônio de acionistas e 

investidores de duas formas: (i) o investidor realiza uma compra em bolsa que não realizaria, 

ou realizaria em outras condições, se conhecesse a informação em seu conjunto verdadeira; 

(ii) a compra é realizada por um preço artificialmente inflacionado pela informação em seu 

conjunto falsa. 

Há dois meios de abordar a questão. O primeiro, adotado nos Estados Unidos, envolve 

a quantificação do prejuízo e sua individualização por investidor, geralmente utilizando o 

método do estudo de evento. O segundo, adotado na França, tem como fundamento a teoria 

da perda de uma chance.  

Examinemos como é feita a apuração do dano reparável nos Estados Unidos e na 

França. 

 

                                                        
405 Tradução livre de: “[…] contrairement au droit américain, la méthode d’évaluation est une question de fait et 

non de droit en France. Par exemple, le droit américain encadre strictement l’évaluation du préjudice boursière 

en imposant un plafond. Il limite également l’indemnisation aux pertes (moins values réalisées) réellement 

causées par la faute boursière par opposition aux pertes causées par les conditions de marché. Il n’existe pas de 

règles aussi précises en droit français mais seulement quelques grands principes.” (SPITZ, Nicolas. Op. cit., p. 

244). 
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7.3.6.1 O critério utilizado nos EUA: apuração do dano pelo método do estudo de 

eventos 

 

Durante a fase de discovery, em que as partes buscam obter evidências, os peritos 

(experts) contratados pelas partes devem apresentar estudos de eventos que consubstanciem 

as teses defendidas pelos clientes.  

No caso de divulgação de informação falsa, procura-se estimar qual teria sido o preço 

da ação sem tal informação. O impacto da informação falsa no preço da ação é estimado pelo 

retorno atípico, ou extraordinário, ocorrido por ocasião da divulgação da correção da 

informação falsa. No entanto, o mercado pode não reagir imediatamente a uma nova 

informação, bem como a informação, se não for verdadeira, pode ser questionada pelo 

mercado antes que ela venha a ser corrigida.406  

O retorno atípico usualmente é calculado em relação ao preço estimado por um 

modelo estatístico (como o modelo de mercado, ou market model), podendo ser também 

estimado em relação a um modelo econômico (como o CAPM). Cuidado deve ser tomado no 

cálculo da correção de preço após a divulgação da correção da informação, pois a correção de 

preço pode sofrer a interferência de outros fatores, emocionais ou mesmo puramente 

especulativos (sobrerreação). Esse fator pode ser mitigado considerando o comportamento da 

ação num período maior após a divulgação da correção da informação, dando tempo para que 

o mercado assimile a informação. Porém, quanto maior o período analisado, maior a 

probabilidade de outros fatores interferirem no preço da ação.  

Obtendo-se o impacto no preço da ação provocado pela informação falsa, pode-se 

reconstruir a série histórica de preços do período compreendido entre a divulgação da 

informação falsa e a data em que ocorreu a sua correção (período relevante). 

Como explica Andrew Erdlen, para retroagir a inflação artificial nos preços podem ser 

usados três métodos: (i) método do índice;407 (ii) método do dólar constante;408 e (iii) método 

da porcentagem constante.409  

                                                        
406 Eventualmente, a inflação no preço, provocada pela informação falsa, pode se dissipar no mercado ao longo 

do tempo, de modo que, quando a informação é corrigida, o impacto no preço da ação seja menor, nulo, ou até 

provocar uma alta do preço da ação. 
407 O método do índice baseia-se no market model para reconstruir a série histórica diária de preços da ação. Por 

exemplo, se o índice de mercado no período caiu 10% e o beta da ação é 1,5, a ação deveria ter caído 15% no 

período. Se o preço da ação após a correção da informação é $8,50, logo deveria ter sido $10 no início do 

período relevante. A linha de valor da ação durante o período relevante seria reconstruída partindo do preço 

inicial de $10 e do preço final de $8,50 e das oscilações diárias do índice de mercado. 
408 Pelo método do dólar constante, desconta-se a o valor em dólar por ação de inflação nos preços históricos. 
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Construímos uma série hipotética de preços de uma ação para mostrar graficamente os 

resultados da aplicação de cada um desses métodos. 

 
Figura 4 - Cotações reais em bolsa x preços corrigidos pelos métodos de correção pelo índice de mercado, 

dólar constante, e percentual constante410 

 

 

Nesse exemplo, foi considerado apenas um evento de divulgação de informação falsa. 

Na prática, podem ocorrer diversos eventos de informação falsa; para cada um deles deve-se 

fazer um estudo semelhante, procurando-se identificar o impacto de cada informação na 

formação dos preços da ação em bolsa. 

A partir da definição da linha de preços que melhor reflita o preço da ação livre da 

interferência provocada pela informação falsa, pode-se estimar a inflação do preço da ação 

para cada operação realizada no período relevante. 

Dessa forma, pode-se individualizar a perda eventualmente sofrida pelos investidores 

individualmente considerados que compraram ações no período relevante atribuível à 

divulgação de informação falsa. 

Entendemos que o estudo de eventos poderia ser aplicado, em nosso país, no caso de 

ações que são negociados num mercado eficiente. Para tanto, poder-se-ia presumir que são 

negociadas num mercado eficiente, as espécies/classes de ações: (i) que façam parte de índice 

geral representativo de carteira de valores mobiliários e (ii) cujo acionista controlador, a 

sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle detenham, em conjunto, menos 

da metade da espécie ou classe de ação.411 

                                                                                                                                                                             
409 Pelo método da porcentagem constante, desconta-se o percentual de inflação dos preços históricos. 
410 Elaboração própria. 
411 Tais critérios são utilizados no art. 137 da Lei n. 6.404/1976 para exclusão do direito de recesso, no caso de 

ações cuja presença em bolsa esteja dentro desses parâmetros. Ao incluir esses parâmetros em 2001, o legislador 

reconheceu que, nesses casos, o valor de troca em bolsa reflete o valor econômico das ações, que, em última 
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7.3.6.2 O critério utilizado na França: apuração de danos com base na teoria da perda 

de uma chance 

 

Inicialmente, as cortes francesas adotavam os princípios gerais de responsabilidade 

civil e de direito societário. Assim, os acionistas somente poderiam obter a reparação de um 

prejuízo pessoal e direto, necessariamente distinto do prejuízo eventualmente sofrido pela 

sociedade. Essa última exigência permitiu que, durante longo tempo, a Corte de Cassação 

recusasse ao investidor qualquer reparação em caso de ilícito cometido por dirigentes de 

sociedades.412 

“Paralelamente ao reconhecimento mais amplo do direito à reparação, a jurisprudência 

francesa caminhou no sentido de redução na avaliação do prejuízo reparável culminando com 

a limitação do prejuízo sofrido pelo investidor exclusivamente à perda de uma chance.”413 

Por ser inviável a aplicação do critério da perda de uma chance individualmente a um 

número grande de demandantes, as cortes passaram a adotar uma reparação fixa por ação pela 

chance perdida. 

Parte significativa da doutrina, conforme Relatório CdJ, é bastante crítica quanto à 

utilização da teoria da perda de uma chance, admitindo a sua aplicação apenas nos casos em 

que o investidor possa demonstrar, individualmente, a perda de uma chance concreta e sincera. 

No entanto, o critério de reparação do dano por meio da teoria da perda de uma chance 

abstrata, talvez devesse ser estudado nos casos em que as ações são negociadas num mercado 

que não se possa considerar eficiente.  

A perda de uma chance abstrata poderia levar em conta, como ideia inicial, o retorno 

médio esperado do investimento em ações de perfil de risco e liquidez semelhantes. Para tanto, 

o retorno esperado e respectiva probabilidade poderiam ser estimados a partir do modelo de 

mercado ou do CAPM, por exemplo. 

 

                                                                                                                                                                             
análise, é o valor que o acionista faria jus a receber. 
412 Adaptação livre de: “Les règles encadrant l’indemnisation du préjudice de l’investisseur qui a acquis des 

titres cotés s’inscrivent dans le cadre des principes du droit des sociétés et du droit civil. A ce titre, l’actionnaire 

ne peut obtenir réparation que d’un préjudice personnel et direct, nécessairement distinct de celui de la société. 

Cette dernière exigence a longtemps permis à la Cour de cassation de refuser à l’investisseur toute réparation 

en cas de faute commise par les dirigeants sociaux.” (LE CLUB DES JURISTES. Op. cit., p. 25-26). 
413  Tradução livre de: “En parallèle de l’extension de la reconnaissance du droit à indemnisation, la 

jurisprudence s’est orientée dans la direction d’une réduction de l’assiette du préjudice réparable qui trouve son 

aboutissement dans le cantonnement du préjudice de l’actionnaire abusé à la perte de chance.” (Ibidem, p. 29). 
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7.3.7 Nexo causal 

 

7.3.7.1 Breve nota sobre causalidade no direito norte-americano 

 

No caso das ações privadas de fraude, com base na Regra 10b-5, da SEC, as cortes 

norte-americanas requerem a comprovação de um duplo nexo causal: num primeiro momento, 

para efeito de admissibilidade da ação, examinam se a informação influiu na decisão do 

investidor, ou seja, se o investidor realizou a operação confiando nas informações disponíveis 

(causa da operação, ou “transaction causation”). 

Num segundo momento, para exame do mérito, examinam se a informação falsa 

causou prejuízo aos investidores, verificando o impacto no preço da ação causado pela 

divulgação da informação corretiva (causa da perda econômica ou “loss causation”). 

 

(i) Causa da operação 

 

Para provar a causa da operação, o investidor deve demonstrar que, ao efetuá-la, 

confiou nas informações disponíveis (“reliance”). No entanto, reliance é facilmente 

demonstrável numa transação bilateral a partir das informações trocadas pelas partes. Quando 

se trata de negócios impessoais, realizados numa plataforma multilateral, a demonstração 

individual de reliance se torna infactível. 

Para contornar essa dificuldade, as cortes norte-americanas adotaram a teoria da 

fraude ao mercado, a partir da qual se presume que o investidor confiou na informação falsa 

ao realizar a operação em um mercado aberto e desenvolvido. Como vimos anteriormente, 

 
A teoria da fraude ao mercado é baseada na hipótese de que, em um mercado aberto 

e desenvolvido, o preço da ação de uma companhia é determinado pelas 

informações relevantes disponíveis sobre a companhia e seu negócio […] 

Declarações enganosas irão, portanto, fraudar compradores da ação mesmo que os 

compradores não tenham se baseado diretamente nas declarações falsas […] O nexo 

causal entre a fraude dos réus e a compra das ações pelos autores da ação em um 

caso como esse não é menos significativo do que no caso de reliance direta nas 

declarações falsas. (cf. nota 233) 
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(ii) Causa da perda econômica 

 

Como vimos acima (cf. nota 269), o PSLRA, impõe ao demandante, em uma ação 

privada com base na Regra 10b-5 da SEC, entre outros deveres, o ônus da prova de que as 

falsidades atribuídas ao demandado causaram a perda que o demandante busca recuperar.  

A causa da perda é estabelecida, por sua vez, se o mercado reage negativamente, ao 

tomar conhecimento de um ato ou prática fraudulenta do reclamado, e com isso o demandante 

sofre uma perda como resultado da reação do mercado. 

 

7.3.7.2 Breve nota sobre causalidade no direito francês 

 

Na França, segundo Viney, Jourdain e Carval,414 a doutrina divide-se entre duas teses: 

a da equivalência das condições e a da causalidade adequada. De acordo com esses autores, 

no plano estritamente lógico, nenhuma delas se impõe com evidência à outra: a primeira delas, 

porque cada condição sine qua non não é suficiente por si só para causar o dano; a segunda, 

porque a probabilidade ou previsibilidade do dano jamais será um dos critérios para operar 

uma seleção razoável entre as diversas causas. 

No plano prático, argumenta-se que a causalidade adequada permitiria limitar mais 

eficazmente as responsabilidades às causas cujos resultados são normalmente previsíveis. A 

crítica que se faz é que, ao recorrer à noção de previsibilidade ou probabilidade, tende-se a 

estabelecer uma confusão entre o ilícito e a causalidade. Ademais, critica-se a aplicação da 

teoria da causalidade adequada, pois ela não estaria em sintonia com o direito da 

responsabilidade moderno, cujo foco se volta para a indenização das vítimas. Assim, a 

consideração da natureza e da gravidade do dano supera largamente a consideração das 

características do processo causal. 

Os autores referidos trabalham com a possibilidade de conciliar as duas correntes. No 

que concerne à causalidade jurídica, a equivalência de condições indica a direção a seguir 

para resolver o problema de fundo, enquanto a causalidade adequada aporta um método 

adaptado à solução relativa à prova. 

                                                        
414 VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice; CARVAL, Suzanne. Op. cit. 
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De acordo com os autores franceses: 

 
Definitivamente, a contribuição das duas teorias expostas mais acima nos parece 

complementar. E isso permite compreender por que os tribunais jamais têm tomado 

partido expressamente em favor de uma ou de outra. Em direito positivo, as noções 

de “condição necessária” e de “probabilidade objetiva” são efetivamente utilizadas 

concorrentemente para definir e para estabelecer o nexo de causalidade.415 

 
[…] os princípios europeus do direito da responsabilidade civil definem a 

causalidade em dois tempos: primeiro, o fato gerador deve ser a condição sine qua 

non do dano; depois, a atribuição do dano ao autor é decidida em função de alguns 

fatores, entre os quais a previsibilidade do dano, a natureza e valor do interesse 

protegido, o fundamento da responsabilidade, a extensão dos riscos e objetivo de 

proteção atribuído à regra.416 

 

Na ausência de um regime especial de responsabilidade civil por danos sofridos em 

bolsa, aplicam-se esses princípios gerais de causalidade. 

 

7.3.7.3 Teorias da causalidade adotadas no Brasil 

 

O nexo causal, no magistério de Anderson Schreiber, vem usualmente definido como 

o vínculo que se estabelece entre dois eventos, de modo que um represente consequência do 

outro. No entanto, observa o autor, nem todo evento natural ou lógico é reconhecido, 

juridicamente, como causa, exigindo-se, pois, uma limitação do conceito jurídico de causa.417  

Para tanto, surgiram diversas teorias da causalidade. Fixemo-nos nas principais teorias 

da causalidade adotadas pelos tribunais brasileiros, que, segundo Gisela Sampaio da Cruz, 

seriam as seguintes: a teoria da causalidade adequada e a teoria do dano direto e imediato. 

 

                                                        
415 Tradução livre de: “En définitive, l’apport des deux théories exposées plus haut nous paraît complémentaire. 

Et ceci permet de comprendre pourquoi les tribunaux n’ont jamais pris expressément parti en faveur de l’une ou 

de l’autre. En droit positif, les notions de « condition nécessaire » et de « probabilité objective » sont 

effectivement utilisées concurremment pour définir et pour établir le lien de causalité.” (VINEY, Geneviève; 

JOURDAIN, Patrice; CARVAL, Suzanne. Op. cit., p. 251-252). 
416 Tradução livre de: “Quant aux Principes européens de droit de la responsabilité civile, ils définissent la 

causalité en deux temps. Ils exigent tout d’abord que le fait générateur soit la condition sine qua non du 

dommage; ils indiquent ensuite que l’attribution du dommage à l’auteur est décidée en fonction d’un ensemble 

de facteurs, parmi lesquels figurent la prévisibilité du dommage, la nature et la valeur de l’intérêt protégé, le 

fondement de la responsabilité, l’étendue des risques ordinaires de la vie et l’objectif de protection assigné à la 

règle.” (Ibidem, p. 252). 
417 SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 53. 
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7.3.7.1.1 Teoria da causalidade adequada 

 

De acordo com essa teoria, deve-se examinar a possibilidade e probabilidade de 

determinado resultado vir a ocorrer, à luz da experiência comum. Para tanto, como explica 

Gisela Cruz, faz-se um juízo de “prognose póstuma”, cuja fórmula se resume na seguinte 

indagação: “a ação ou omissão que se julga era per se apta ou adequada para produzir 

normalmente essa consequência?”418 

Diante de uma pluralidade de concausas, indaga-se qual delas, em tese, poderia ser 

considerada apta a causar o resultado. Respondida essa pergunta, questiona-se se essa causa é 

também hábil segundo as leis naturais (juízo de probabilidade, em abstrato). 

Em resumo,  

 
Apreciando certo dano, temos que concluir se o fato que originou era capaz de lhe 

dar causa. Mas, pergunta-se, tal relação de causa e efeito existe sempre, em casos 

dessa natureza, ou existiu nesse caso, por força de circunstâncias especiais? Se 

existe sempre, diz-se que a causa era adequada a produzir o efeito; se somente uma 

circunstância acidental explica essa causalidade, diz-se que a causa não era 

adequada.419 

 

No caso de prejuízo em bolsa decorrente de uma informação falsa relevante, pode-se 

afirmar que o fato é capaz de dar causa a um prejuízo. Embora não se possa afirmar que 

ocorra sempre em eventos dessa natureza, há uma elevada probabilidade de que ocorra, o que 

afastaria a hipótese de uma circunstância acidental.  

 

7.3.7.1.2 Teoria do dano direto e imediato 

 

De acordo com Gisela da Cruz, 

 
A Teoria do Dano Direto e Imediato distingue entre o conjunto de antecedentes 

causais, a causa das demais condições. Se várias condições concorrem para o evento 

danoso, nem todas vão ensejar o dever de indenizar, mas apenas aquela elevada à 

categoria de causa necessária do dano.420 

 

De acordo com Gisela Sampaio da Cruz, endossando as conclusões de Gustavo 

Tepedino,421 resumidamente: se entre a(s) causa(s) e o dano não houver uma relação de 

                                                        
418 CRUZ, Gisela Sampaio da. Op. cit., p. 64. 
419 Ibidem, p. 66. 
420 Ibidem, p. 102. 
421 “Da análise da jurisprudência brasileira, conclui-se que […] se todas as causas são diretas, evidenciando-se, 
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necessariedade, exclui-se o dever de indenizar. Caso contrário, adota-se um critério de 

preponderância, não sendo possível, reparte-se o dever de indenizar.422 

No caso de prejuízo em bolsa, múltiplas condições concorrem para o prejuízo do 

investidor, durante o intervalo de tempo em que o mercado tem o seu funcionamento normal 

alterado. 

Na medida em que se consiga isolar o impacto provocado pela informação falsa sobre 

o regular funcionamento do mercado, pode-se elevar o fato à categoria de causa necessária do 

dano. 

 

7.3.7.1.3 Causalidade: critérios de avaliação 

 

No Brasil, de acordo com a análise da jurisprudência feita por Gisela Sampaio da Cruz,  

 
é possível inferir que, no Direito brasileiro, a Teoria do Dano Direto e Imediato, 

explicada pela escola da necessariedade, tem prevalecido na jurisprudência. Os 

tribunais exigem, no mais das vezes, a causalidade necessária para o 

estabelecimento da responsabilidade civil, não obstante invoquem nominalmente 

outras teorias. O vínculo de necessariedade entre a conduta do agente e o evento 

danoso é, na prática jurisprudencial, atributo indispensável do dever de reparar.423 

 

No entanto, nem todas as condições necessárias para a produção do resultado devem 

ser sempre consideradas como causa jurídica, para efeito de estabelecer o nexo causal. Assim, 

não seria razoável atribuir a responsabilidade por um ato que, embora necessário, fosse, no 

caso concreto, fortuito e desprovido de nexo com o dano.  

 

                                                                                                                                                                             
pois, o vínculo de necessariedade de todas elas em relação ao dano, procedendo-se em seguida à valoração da 

preponderância, de modo a excluir algumas delas, ou à repartição do dever de indenizar entre os seus 

responsáveis, quando não se é possível estabelecer a preponderância; em se tratando de causas sucessivas, 

pergunta-se: (2a) há necessariedade entre o conjunto de causas e o evento danoso? Se a resposta for negativa, 

exclui-se o dever de indenizar. Se positiva, passa-se à terceira indagação (3a), relativamente à preponderância ou 

equivalência de uma ou algumas causas indiretas. Em se tratando de pluralidade de causas necessárias 

(concorrentes ou sucessivas), a solução se desloca para o critério da preponderância das causas ou, 

considerando-se equivalentes, para a repartição do dever de reparar.” (CRUZ, Gisela Sampaio da. Op. cit., p. 

151-152). 
422 Salvo melhor juízo, a resultado semelhante chegam os tribunais franceses ao indenizarem parcialmente o 

prejuízo em bolsa apelando a uma hipotética perda de uma chance. 
423 Ibidem, p. 150. 
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7.3.7.4 Causalidade: presunção de nexo causal 

 

A causalidade sendo um fato, prelecionam Viney, Jourdain e Carval, 

 
admite-se geralmente que possa ser estabelecida por qualquer meio. A 

jurisprudência utiliza, em particular, os relatórios de experts, laudos médicos, assim 

como testemunhos e as simples presunções do homem. A Corte de Cassação afirma, 

por vezes, que a apreciação dos elementos de prova ressalta do poder soberano dos 

juízes de mérito, mas ela se reserva um controle da interpretação desses relatórios e 

laudos.424 

 

No caso de operações com valores mobiliários, particularmente, mostra-se 

extremamente útil o recurso a profissionais especializados, tendo em vista a dificuldade em 

estimar o dano, estabelecer o nexo causal e, com base nesses elementos, atribuir 

responsabilidades. 

Quanto às presunções, conforme esses autores,  

 
a sua natureza é muito diversa e o seu número é ilimitado, e a relação de adequação 

entre o ato ilícito e o dano tem um papel importante, pois a circunstância de que um 

dano seja produzido após um fato que era objetivamente apto a causá-lo constitui 

um índice forte de nexo causal.425 

 

Não menos importante é a adoção de presunções para a efetivação do direito de 

reparação de danos aos detentores de valores mobiliários, como bem demonstram os tribunais 

norte-americanos.  

A respeito das provas de causalidade, concluem, 

 
Parece, em primeiro lugar, que algumas vítimas enfrentam dificuldades insuperáveis 

de prova de causalidade, ou seja, que a ciência é impotente para dizer se o seu dano 

resulta do evento gerador ou, mais frequentemente, que é simplesmente impossível 

reconstruir um curso de coisas que não aconteceu. 

                                                        
424 Tradução livre de: “La causalité étant un fait, on admet généralement qu’elle peut être établie par tout moyen. 

La jurisprudence utilise, en particulier, les rapports d’expertise, les certificats médicaux ainsi que les 

témoignages et les simples présomptions de l’homme. La Cour de cassation affirme parfois que l’appréciation 

des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond, mais elle se réserve un contrôle de 

dénaturation sur les rapports d’expertise et les certificats médicaux.” (VINEY, Geneviève; JOURDAIN, 

Patrice; CARVAL, Suzanne. Op. cit., p. 310). 
425 Tradução livre de: “Ces présomptions sont de nature très diverses et leur nombre est illimité, mais les plus 

utilisées sont celles qui résultent de la concomitance chronologique et de la proximité géographique du fait 

reproché au défendeur et du dommage. Le rapport d’adéquation entre la faute et le dommage joue également un 

rôle important, puisque la circonstance qu’un dommage se soit produit après un fait qui était objectivement apte 

à le causer constitue un indice fort du lien causal. […] On constate, en second lieu, que les tribunaux tiennent 

compte de ces difficultés et qu’ils viennent en aide aux victimes en acceptant, soit de réparer des pertes de 

chances, soit de considérer que la preuve du lien causal est faite alors même qu’un degré d’incertitude affecte 

son existence. Il faut avoir consciente, néanmoins que leur marge de manœuvre est restreinte par les principes 

selon lequel le doute profite au défendeur.” (Ibidem, p. 310-311). 
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[…] 

Constata-se, em segundo lugar, que os tribunais têm em conta essas dificuldades e 

que vêm em ajuda das vítimas aceitando, seja reparar perdas de chances, seja 

considerar que a prova do nexo causal é feita mesmo que um grau de incerteza afete 

sua existência. No entanto, deve-se ter consciência que a sua margem de manobra é 

restrita pelos princípios que regem a prova dos fatos jurídicos e, em particular, o 

princípio segundo o qual a dúvida beneficia o réu.426 

 

Em suma, esses ensinamentos nos parecem particularmente úteis no caso de 

divulgação de informação falsa, em que pode ser relativamente difícil estabelecer o nexo 

causal entre o fato e o dano causado, na medida em que podem coexistir diferentes fatos 

ilícitos e outros tantos fatores exógenos influindo nas cotações em bolsa, o que pode levar à 

necessidade de estabelecer presunções para contornar as dificuldades de prova. 

 

7.3.7.5 Conclusão parcial 

 

Em qualquer das duas teorias adotadas no Brasil, a divulgação de informação falsa ou 

enganosa pode se qualificar, juridicamente, como causa para efeito do direito de 

responsabilidade civil. 

Estabelecida a causa, a questão se volta para o cálculo do dano, isolando-se no 

resultado a lesão que o direito reconhece como dano reparável. 

Eventualmente, pode ser necessário apelar para a presunção de dano, como fazem 

tribunais americanos e franceses, presumindo-se que, “na ausência do ilícito bursátil, as 

ordens de bolsa teriam sido executadas a um preço corretamente avaliado.”427 Trata-se de uma 

presunção baseada em estudos econômicos e na experiência daquilo que ocorre na prática. 

Seguindo os princípios acima referidos, determinando-se que o fato gerador foi causa 

necessária do dano, dever-se-ia observar também os outros aspectos mencionados: 

previsibilidade do dano, a natureza e valor do interesse protegido, o fundamento da 

responsabilidade, a extensão dos riscos, o objetivo de proteção atribuído à regra e as 

circunstâncias do caso. 

 

                                                        
426 Tradução livre de: “Il apparaît, en premier lieu, que certaines victimes se heurtent à des difficultés de preuve 

de la causalité qui sont insurmontables, soit que la science est impuissante à dire si leur dommage résulte du fait 

générateur, soit, plus fréquemment, qu’il est tout bonnement impossible de reconstituer un cours des choses qui 

n’a pas eu lieu.” (VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice; CARVAL, Suzanne. Op. cit., p. 314). 
427 Tradução livre de: “en absence de la faute boursière, les ordres de Bourse auraient été exécutés à un cours 

correctement évalué.” (SPITZ, Nicolas. Op. cit., p. 266). 
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7.3.8 Responsabilidade por divulgação culposa de informação falsa ou enganosa 

 

A lei societária impõe deveres informacionais às companhias abertas, em especial aos 

administradores da sociedade, enquanto órgão desta. Dentre os deveres informacionais, 

destaca-se a divulgação imediata de informação relevante que possa influir na decisão dos 

investidores ou acionistas de comprar, manter ou vender valores mobiliários de sua emissão. 

Dessa forma, o legislador reconhece a importância da informação na decisão dos 

investidores e, consequentemente, no preço de mercado da ação. Por outro lado, sanciona o 

uso de informação não divulgada ao público e o uso de artifícios para manipular o mercado. 

Seguindo as diretrizes que inspiraram o arcabouço legal do mercado de valores mobiliários, o 

legislador procurou proteger a confiança do público investidor e coibir a fraude no mercado. 

Ora, a divulgação culposa de informação falsa ou enganosa, ao mesmo tempo atenta 

contra a confiança do público investidor na integridade do mercado e representa um 

comportamento que o legislador procurou sancionar rigorosamente. 

Portanto, não admitir a ação de reparação de danos por divulgação intencional de 

informação falsa ou enganosa, por falta de previsão expressa, viria de encontro aos princípios 

que orientam o mercado de valores mobiliários. 

Isso posto, é lícito presumir-se que o investidor possa tomar as suas decisões de 

investimento confiando na integridade do mercado e, particularmente, do preço estabelecido 

em bolsa. 

De outra parte, pode-se presumir que a informação falsa ou enganosa atente contra o 

bom funcionamento do mercado, podendo ser causa de prejuízo. 

Não obstante o caráter aleatório que caracteriza os negócios em bolsa, como vimos, é 

possível identificar o dano e o nexo causal, com certo grau de confiança, conferindo ao dano a 

certeza, a imediatidade e o caráter injusto que lhe é peculiar. 

Consequentemente, não há por que não se admitir a responsabilidade civil por 

divulgação de informação falsa ou enganosa por companhia aberta. 
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7.3.8.1 Responsabilidade dos administradores  

 

A Lei n. 6.404/1976, em seu art. 158, estabelece que o administrador da sociedade 

responde, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder, dentro de suas atribuições 

ou poderes, com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto. 428 

A contrario sensu, como regra geral, a sociedade responde perante terceiros pelos 

danos causados por atos regulares de gestão de seus administradores. Trata-se da aplicação do 

princípio segundo o qual o administrador age como órgão da sociedade, ou seja, pratica atos 

em nome da sociedade, a qual presenta. Não há, portanto, nesse caso, direito de regresso em 

face do administrador, pois é a própria sociedade a causadora do dano. 

 

7.3.8.2 Ação de responsabilidade 

 

O administrador responde por seus atos em caso de culpa ou dolo, ou de violação da 

lei ou do estatuto. Para efeito de legitimidade processual, devemos considerar se o dano foi 

causado (i) a terceiros, (ii) à própria companhia ou, (iii) (diretamente) aos seus acionistas. 

No primeiro caso, parece evidente que a companhia responde pelos danos causados a 

terceiros de boa-fé, ainda que não haja culpa de sua parte (cf. art. 933 do Código Civil 

combinado com o art. 932, III). 

No segundo caso, compete, primariamente, à sociedade, enquanto vítima, a ação de 

responsabilidade civil contra o administrador, pelos danos causados ao seu patrimônio (LSA, 

art. 159, § 6°), ou, subsidiariamente, a acionista mover ação caso a sociedade não o faça (LSA, 

art. 159, §§ 3° e 4°). 

No terceiro caso, quando o dano é causado diretamente ao acionista, há disposição 

expressa legitimando o acionista a propor a ação contra o administrador (cf. LSA, art. 159, § 

7°). 

 

                                                        
428 Complementarmente, como vimos, o art. 177 do Código Penal brasileiro “comina fraudes e abusos cometidos 

na administração de sociedade por ações”, como observa Modesto Carvalhosa, aduzindo que “o prejuízo 

resultante pode ser tal que dificilmente uma fortuna privada poderia suportar o peso da reparação devida. Daí a 

importância de se acrescentar à responsabilidade civil a penal, que tem uma função ao mesmo tempo repressiva e 

preventiva.” (CARVALHOSA, Modesto. Comentários… Op. cit., p. 301-302). 
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7.3.8.2.1 Ação social de responsabilidade 

 

A Lei Societária, em seu artigo 159, disciplina a ação social de responsabilidade 

contra administrador, pelos prejuízos causados ao patrimônio da sociedade. 

Ação social pode ser ut universi ou ut singuli.  

Como regra, a legitimidade para propor a ação social de responsabilidade ut universi é 

da sociedade, caso seja vítima dos atos praticados pelo administrador. Para tanto, há 

necessidade de autorização assemblear.  

Tendo a assembleia aprovado, caso a ação não seja proposta no prazo de três meses, 

qualquer acionista poderá promovê-la, ut universi. Por outro lado, se a assembleia deliberar 

não promover a ação, poderá ela ser proposta a qualquer tempo por acionistas, uti singuli, que 

representem 5%, no mínimo, do capital social. Esse percentual poderá ser reduzido pela CVM, 

mediante fixação de escala em função do valor do capital social (artigo 291 da Lei n. 

6.404/1976). 

De qualquer modo, a ação social é proposta em nome da sociedade e o resultado da 

ação defere-se à companhia, cujo interesse foi diretamente lesado e não aos acionistas, que 

foram lesados apenas indiretamente. 

De acordo com o § 6º do artigo 159, o juiz poderá reconhecer a exclusão da 

responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao 

interesse da companhia. 

 

7.3.8.2.2 Da ação individual de responsabilidade civil contra administrador 

 

Além da ação social, o acionista ou terceiro, a teor do art. 159, § 7°, da LSA, pode 

propor ação em face do administrador por dano causado diretamente ao seu patrimônio. 

Como observou Modesto Carvalhosa, em geral, “a linha divisória ou distintiva entre o 

objeto da ação social e o da individual é extremamente tênue”.429 Dentre as diversas hipóteses, 

situa-se a da divulgação de informações falsas por administradores da sociedade no âmbito de 

suas atribuições legais, estatutárias ou funcionais. 

O fato de estar prevista na Lei Societária indica que se aplica a ato praticado por 

administrador, dentro de suas atribuições ou poderes, em descumprimento dos seus deveres 

legais ou estatutários. Nesse caso, ainda estamos no âmbito da Lei Societária.  

                                                        
429 CARVALHOSA, Modesto. Comentários… Op. cit., p. 338. 
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Mas, se o ato foi praticado com culpa ou dolo e causar prejuízo direto aos acionistas, 

aplica-se o regime geral de responsabilidade civil. 

Logicamente, o dano deve ser de natureza diversa da natureza do dano causado à 

companhia, pois neste caso caberia a ação social.  

Também, o fato de o legislador societário ter previsto apenas duas hipóteses em que o 

acionista pode mover ação contra administrador não exclui a possibilidade de exercer o seu 

direito de ação para haver a reparação dos danos causados diretamente ao seu patrimônio por 

ato culposo de administrador da sociedade. 

 

7.3.8.3 Acionista controlador  

 

O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso 

de poder de controle (art. 117 da LSA) e como qualquer acionista por conflito de interesses 

(art. 115 da LSA). 

O acionista controlador, como tal, normalmente exerce a sua influência por meio da 

assembleia geral. Dentre as deliberações assembleares, destaca-se a aprovação das 

demonstrações financeiras e das contas prestadas pelos administradores. 

Embora não participe dos atos de gestão ou da elaboração de demonstrações 

financeiras, o acionista controlador pode, eventualmente, ser ouvido ou mesmo participar de 

decisões da administração. Além disso, ao indicar administradores para compor o conselho, 

está nele representado, o que pode trazer consequências jurídicas. 

Bem assim, o acionista controlador pode, nas operações de emissão de ações ou na 

venda de bloco de ações, exercer influência sobre a administração com o intuito de obter um 

melhor preço de colocação de ações, de modo a minimizar a diluição de sua participação ou 

obter um preço melhor na venda das suas ações. Isso pode levar a administração a mostrar 

uma situação da companhia melhor do que ela é efetivamente. 

Pode, também, influenciar a companhia no sentido de realizar operações denominadas 

“transações com partes relacionadas”, sem que o fato seja revelado ao público em sua 

inteireza. 

Além disso, o acionista controlador pode, eventualmente, deixar de prestar 

informações relevantes sobre a sua posição acionária ao diretor de relações com investidores e 

à CVM, podendo com informações inexatas prejudicar a avaliação da companhia e o 

exercício do direito de voto pelos demais acionistas e investidores. 
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Existem, portanto, inúmeras situações em que o acionista controlador, usando 

abusivamente do seu poder de controle e/ou atuando em conflito de interesses com a 

sociedade, ou participando indiretamente da administração da companhia, pode ter interesse 

em divulgar informações inexatas ou omitir informações relevantes. 

Na medida em que isso ocorra, o acionista controlador pode ser responsabilizado por 

acionistas e investidores por divulgação de informações falsas ou enganosas, em conjunto 

com os administradores da sociedade que com ele colaboraram. 

 

7.3.8.4 Responsabilidade da companhia emissora  

 

Analisando o regime de responsabilidades por falhas informacionais, Viviane Prado 

conclui que a companhia emissora e os seus administradores são responsáveis por deficiências 

informacionais em oferta pública de valores mobiliários, bem como no que concerne a 

informações periódicas ou a eventuais ao mercado.430 

Da mesma forma, Luiz Gastão de Paes de Barros Leães não exclui a responsabilidade 

da companhia emissora, na medida em que “os administradores agem como integrantes de um 

órgão social, funcionando, assim, como se fossem a própria sociedade”,431 e Arnoldo Wald 

considera a possibilidade de a companhia ser acionada pelos acionistas prejudicados, 

“sobretudo nas hipóteses de prejuízo direto e nos casos em que a companhia é solidariamente 

responsável, com seus administradores, pelos atos ilícitos que estes praticaram em nome dela 

ou usando-a para cometê-los”.432 

Ademais, alguns autores lembram também que a companhia pode responder por danos 

que estão acima do patrimônio dos administradores. 

                                                        
430 PRADO, Viviane M. Op. cit., p. 10: “Se a violação se der na oferta pública de valores mobiliários, é prevista 

a responsabilidade dos emissores, da instituição líder da oferta (underwriter) e dos seus administradores. Se o 

problema informacional estiver nas demonstrações financeiras periódicas, além da companhia e seus 

administradores, os auditores são colocados como responsáveis pelos prejuízos causados em virtude de dolo ou 

culpa no exercício de suas funções. Se a falha estiver na divulgação de atos e fatos relevantes, a companhia, 

acionistas controladores e os administradores — em especial o Diretor de Relações com Investidores — poderão 

ser responsabilizados.” 
431 LEÃES, Luiz Gastão de Barros. A responsabilidade civil das companhias de mercado: a tutela coletiva dos 

investidores em sede arbitral. In: WALD, Arnoldo; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; CARVALHOSA, 

Modesto (Orgs.). A responsabilidade civil da empresa perante os investidores: contribuição à modernização e 

moralização do mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 68. 
432 WALD, Arnoldo. A responsabilidade da companhia aberta pelos prejuízos decorrentes de omissão de fatos 

relevantes e da divulgação de demonstrações financeiras com informações falsas ou distorcidas. In: WALD, 

Arnoldo; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; CARVALHOSA, Modesto (Orgs.). A responsabilidade civil da 

empresa perante os investidores: contribuição à modernização e moralização do mercado de capitais. São 

Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 128-129. 
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Considerando as normas legais e regulamentares que regem o regime de informações 

das companhias abertas e os poderes conferidos em lei para a CVM regular a matéria, 

possível caracterizar a responsabilidade civil da companhia emissora, por informações falsas 

divulgadas por seus administradores, que, como vimos, atuam como órgão da companhia. 

Pode-se afirmar que esse é o panorama da responsabilidade civil em matéria da 

responsabilidade da pessoa jurídica nos países modernos. 

No Brasil, para alguns autores, como Nelson Eizirik,  

 

[…] não se previu na Lei das S.A. ação de responsabilidade contra a companhia por 

divulgar informações falsas ou enganosas ou mesmo por deixar de divulgar 

informações sobre fatos relevantes. Tais atribuições são dos administradores, nos 

termos do art. 157 da Lei das S.A., daí decorrendo a sua responsabilidade pelos 

danos causados por seu comportamento ilegal.433 

 

Porém, não vemos razão legal para excluir a responsabilidade da companhia, 

especialmente em determinadas situações em que ela é a principal beneficiária da divulgação 

de informação falsa ou enganosa. 

Ressalvamos, anteriormente, a hipótese em que a falsidade não está no relato, mas sim 

na realidade fática em que a companhia é vítima de fraude de seus administradores ou de 

outras pessoas que detenham poder na sociedade. Neste caso, o dano ocorreu diretamente no 

patrimônio da sociedade, e, apenas indiretamente, no patrimônio do acionista. 

Por outro lado, não se pode conceber que a sociedade preste uma garantia aos 

membros dos órgãos sociais pelo exercício defeituoso dos poderes a eles atribuídos. Assim 

sendo, a responsabilidade da pessoa jurídica deve atrair a responsabilidade solidária dos 

principais administradores da sociedade responsáveis pelos atos inquinados de ilícitos. 

Se esse é o direito que prevalece em vários países, não significa que não seja livre de 

críticas relevantes, entre elas: (i) a companhia não responde por ilícitos praticados 

intencionalmente por seus administradores, por lhe faltar o elemento volitivo; (ii) a 

companhia seria duplamente punida, pela fraude cometida pelos dirigentes e pelo dever de 

indenizar os investidores;434 (iii) caráter circular da reparação de danos; (iv) na medida em 

que a companhia pague a indenização apenas a alguns acionistas, outros acionistas estariam 

                                                        
433 EIZIRIK, Nelson. “Fraud-on-the-Market Theory” pode ser aplicada no direito societário brasileiro? Op. cit., 

p. 99. 
434 Vide por exemplo, a decisão do caso Banco Panamericano: no entendimento da 2ª Turma Reservada de 

Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, o “Banco Panamericano foi vítima da fraude contábil 

praticada pelos seus administradores, não sendo possível puni-lo duas vezes: pela fraude e pelo dever de 

indenizar os investidores.” (PRADO, Viviane M. Op. cit., p. 13). 
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sendo prejudicados indiretamente, ou seja, alguns acionistas estariam pagando o prejuízo de 

outros acionistas; (v) finalmente, deve-se considerar que muitas vezes a companhia é a 

principal beneficiária dos atos ilícitos praticados por seus representantes. 

 

7.3.8.4.1 Crítica segundo a qual a companhia não poderia ser responsabilizada 

 

Essa crítica tem suas raízes na ideia de culpabilidade do direito penal (nulla poena 

sine culpa), da qual o direito da responsabilidade civil vem se libertando gradualmente.  

Contudo, como sublinhou Günter Heine,435há uma “constatação de partida de que em 

todo o mundo se exige ao ordenamento jurídico uma maior responsabilidade das empresas”, 

inclusive no campo penal, “embora especialmente no âmbito jurídico de língua alemã (e nos 

sistemas jurídicos sob sua influência) se levantam objeções de fundo frente a uma possível 

responsabilidade jurídico-penal das empresas”.436 

Se ainda persistia alguma dúvida no campo penal, no cível a discussão parece estar 

superada. A grande maioria dos ordenamentos jurídicos ocidentais admitem a 

responsabilidade civil das pessoas jurídicas independentemente da responsabilidade de seus 

representantes ou mandatários. 

                                                        
435 Tradução livre de: “[Este planteamiento deriva de la] constatación de partida de que en todo el mundo se 

exige al ordenamiento jurídico una mayor responsabilidad de las empresas, […] mientras que especialmente en 

el ámbito jurídico de habla alemana (y en los sistemas jurídicos bajo su influencia) se plantean objeciones de 

fondo frente a una posible responsabilidad jurídico-penal de las empresas.” (HEINE, Günter. Dictamen. In: 

GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 21). 
436 De acordo com Gómez-Jara Díez, “Até onde se pode ver, o primeiro autor que levantou o novo cenário de 

autorregulamentação no qual a responsabilidade criminal de pessoas jurídicas é desenvolvida foi Günther Heine. 

Simultaneamente a quando o debate foi introduzido no direito administrativo alemão, este autor apontou que, na 

era do risco, avanços técnicos supunham um ‘conflito fundamental na tríade sociedade/Estado/empresa’. Nesse 

sentido, Heine registrou como o Estado, na era da incerteza, havia perdido o monopólio da proteção dos bens 

jurídicos, da distribuição de riscos e do planejamento estratégico, uma vez que, claro e simplesmente, faltava-lhe 

a suficiente informação e competência para poder desenvolvê-los”. Tradução livre de: “Por lo que se alcanza a 

ver, el primer autor que ha planteado el nuevo escenario autorregulador en el que se desarrolla la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido Günther Heine. De manera simultánea a cuando se 

introducía el debate en el Derecho administrativo alemán, este autor señalaba que, en la era del riesgo, los 

avances técnicos suponían un ‘conflicto fundamental en la tríade sociedad/Estado/empresa’. En este sentido, 

Heine dejaba constancia de cómo el Estado, en la era de la incertidumbre, había perdido el monopolio de la 

protección de bienes jurídicos, de la distribución de riesgos y de la planificación estratégica, puesto que, simple 

y llanamente, carecía de la suficiente información y competencia para poder desarrollarlas.” (GÓMEZ-JARA 

DÍEZ, Carlos. La atenuación de la responsabilidad penal empresarial en el Anteproyecto de Código Penal de 

2008: los compliance programs y la colaboración con la administración de justicia. In: El Anteproyecto de 

modificación del Código Penal de 2008. Algunos aspectos. Cuadernos penales José María Lidón, n. 6. Bilbao: 

Universidad de Deusto, 2009, p. 223). Tal evolução parece estar ocorrendo em nosso país, sobretudo a partir da 

Lei Anticorrupção, Lei n. 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. A respeito do tema, v. 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Compliance, Direito Penal e Lei Anticorrupção. 

São Paulo: Saraiva, 2015.  
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No ordenamento francês, por exemplo, conforme assinalam Martin, Dezeuze e 

Bouaziz, “o dever de comunicar ao mercado informações precisas, exatas e sinceras incumbe 

em primeiro lugar aos emissores eles mesmos”,437 citando o art. 223-1 do regulamento geral 

AMF, segundo o qual “a informação dada ao público pelo emissor deve ser exata, precisa e 

sincera”.438 De resto, como vimos, a responsabilidade é atribuída a qualquer pessoa que tenha 

divulgado informação falsa ou enganosa. 

Nessa linha de pensamento, são os emissores que devem responder (em conjunto com 

os dirigentes), pois são eles que detêm a informação e que mais se beneficiam da divulgação 

de informações — e não é razoável, como bem observam os citados autores, que a companhia 

se esconda atrás da responsabilidade dos seus dirigentes e principais acionistas.439 

Embora se aceite a responsabilidade civil da pessoa jurídica, pode-se argumentar que 

um dos elementos do ilícito de divulgação de informações falsas é o elemento volitivo e que a 

pessoa jurídica, por falta desse elemento, não poderia ser responsabilizada, mas apenas as 

pessoas que praticaram a conduta ilícita ou delituosa. 

Esse argumento pode ser enfrentado de duas formas: pela primeira, as cortes 

consideram a divulgação de informações manifestamente erradas suficiente para caracterizar 

uma violação da boa-fé ou dos bons costumes (dolo eventual)440  — é o caso de alguns 

ordenamentos, como o alemão, por exemplo. A segunda, de uma forma mais elaborada que 

permite estabelecer a efetiva responsabilidade da companhia, como já ocorre em muitos 

países, mas que implica um câmbio de paradigma. 

Podemos, no entanto, mencionar que esse câmbio pode começar a partir do 

reconhecimento da existência autônoma de um sistema organizativo. 

                                                        
437 Tradução livre de: “Le devoir de communiquer au marché des informations précises, exactes et sincères 

incombe en premier lieu aux émetteurs eux-mêmes.” (MARTIN, Didier; DEZEUZE, Éric; BOUAZIZ, Florian. 

Op. cit., p. 71). 
438 “Article 223-1 L’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère.” 
439 Adaptação livre de: “Dans un tel cas, l’émetteur ne peut se retrancher derrière la responsabilité de ses 

dirigeants ou anciens dirigeants pour éluder sa propre responsabilité, dans la mesure où ceux-ci ont agi comme 

ses mandataires. La société est en effet civilement responsable des infractions commises par ses dirigeantes 

dans le cadre de leurs fonctions.” (Ibidem, p. 271). 
440  Adaptação livre de: “La jurisprudence a toutefois fait preuve de souplesse en la matière, considérant 

généralement que le caractère manifestement erroné d’une information suffisait à caractériser l’atteinte 

intentionnelle aux bonnes mœurs.” (PROROK, Johan. Op. cit., p. 274). 
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De acordo com Gómez-Jara Díez,441  

 
os sistemas organizativos desenvolvem uma capacidade epistemológica — 

denominada na literatura teórico-organizativa especializada como “conhecimento 

organizativo” (organizacional knowledge) e de aprendizagem — ou seja, 

“aprendizagem organizativa” (organizacional learning). Mas, também, ditas 

capacidades estão estreitamente vinculadas com um certo “umbral” de 

complexidade, a partir do qual a organização empresarial se constitui a si mesma e 

adquire uma capacidade auto-organizativa e de autorreflexão que a torna 

independente do entorno. Definitivamente, adquire a autonomia necessária para 

autoadministrar-se. Uma das características da dita autoadministração consiste na 

criação de uma determinada cultura empresarial que adquire uma determinada 

vigência no âmbito organizativo-empresarial. 

 

Caberá ao juiz verificar no caso concreto se a companhia, na espécie, é dotada dessa 

capacidade auto-organizativa que lhe permite atribuir o fato à pessoa jurídica. Em caso 

positivo, não haveria impedimento em imputar a responsabilidade, mesmo em se tratando de 

um ato ilícito intencional, desde que a companhia seja beneficiária, e não vítima, de 

divulgação de informações falsas ou enganosas. 

 

7.3.8.4.2 Crítica segundo a qual haveria uma “circularidade”, i.e., os acionistas estariam 

pagando a reparação a si mesmos 

 

Se a companhia reparar o prejuízo sofrido por seus acionistas, o valor recebido é, pelo 

menos em parte, compensado pela redução do preço das ações, de modo que os acionistas 

estariam pagando a reparação a si mesmos. Algo semelhante ocorre com o pagamento de 

dividendos. Na data em que as ações passam a ser negociadas ex dividendo, o preço em bolsa 

é ajustado pelo dividendo pago por ação.  

No entanto, considerando os custos envolvidos no processo de reparação, o resultado 

global seria negativo. 

Portanto, a crítica é pertinente e os argumentos examinados para rebatê-la não são 

muito convincentes.442  

                                                        
441  Tradução livre de: “[…] los sistemas organizativos desarrollan una capacidad epistemológica — 

denominada en la literatura teórico-organizativa especializada como ‘conocimiento organizativo’ 

(organizacional knowledge) — y de aprendizaje — sc. ‘aprendizaje organizativo’ (organizacional learning) —. 

Más aún, dichas capacidades está estrechamente vinculadas con un cierto ‘umbral’ de complejidad, a partir del 

cual la organización empresarial se constituye a sí misma y adquiere una capacidad autoorganizativa y de 

autorreflexión que le independiza de su entorno. En definitiva, adquiere la autonomía necesaria para 

autoadministrarse. Una de las características de dicha auto-administración consiste en la creación de una 

determinada cultura empresarial que adquiere una determinada vigencia en el ámbito organizativo-

empresarial.” (GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. La culpabilidad penal de la empresa. Madrid: Marcial Pons, 

2005. Op. cit., p. 204).  
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Nesse mesmo sentido, Nicolas Spitz conclui: 

 
Definitivamente, a crítica do caráter circular dirigida às ações de reparação de 

prejuízos bursáteis não é desprovida de pertinência, de um ponto de vista agregado, 

no caso de difusão de informações falsas ou enganosas cometidas por seus 

dirigentes, situação que ocorre frequentemente com relação aos ilícitos bursáteis 

revelados.443 

 

7.3.8.4.3 Crítica segundo a qual alguns acionistas estariam pagando a reparação de 

prejuízo a outros acionistas 

 

Pode-se argumentar que, na medida em que apenas alguns acionistas fazem jus à 

reparação de danos causados por divulgação de informação falsa ou enganosa, a companhia 

estaria indenizando esses acionistas à custa dos demais acionistas. Dessa forma, o que estaria 

havendo é uma “socialização” dos prejuízos, em que os prejuízos sofridos por alguns 

acionistas são efetivamente arcados pelos demais. 

Vejamos um exemplo. 

 

Antes da divulgação da informação falsa: 

• Valor da companhia: $10.000 

• Quantidade de ações: 1.000 ações 

• Preço de bolsa: $10 

 

Com a divulgação da informação falsa: 

• Valor da companhia: $15.000 

• Quantidade de ações: 1.000 ações 

• Preço de bolsa: $15 

• Negociadas no período 500 ações a $15 

 

Após a correção da informação:  

• Valor da companhia após da divulgação de informação falsa: $7.500 (*) 

• Quantidade de ações: 1.000 ações 

• Preço de bolsa: $7.50 

(*) O valor da companhia cai abaixo do valor inicial porquanto a companhia será 

obrigada a “ressarcir” 500 ações compradas com um sobrepreço de $5 por ação 

($2.500). 

                                                                                                                                                                             
442 Para exame dos argumentos contrários, vide SPITZ, Nicolas. Op. cit., p. 79-83. 
443 Tradução livre de: “En définitive, la critique du caractère circulaire adressée aux actions en réparation des 

préjudices boursières n’est pas dénuée de pertinence, d’un point de vue agrégé, en cas de diffusion de fausses 

informations commise para les dirigeants, situation qui survient fréquemment au regard des fautes boursières 

révélées.” (Ibidem, p. 82). 
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Posição final líquida: 

• Indenização a ser paga: $2.500 

• Perda líquida dos que compraram ações: (-) $3.750 (desvalorização das ações) + 

$2.500 (indenização) = (-) $1.250 ou $2.50 por ação 

• Perda líquida dos demais acionistas: (-) $1.250 (desvalorização das ações) ou $2.50 

por ação 

 

Assim, não há propriamente a indenização ou reparação de danos, mas tão-somente a 

repartição de prejuízos. Procede, portanto, a crítica. 

No entanto, se todas as ações (compradas e mantidas) fizerem jus à mesma reparação, 

como ocorreu, por exemplo, no caso Vivendi, o resultado seria o seguinte. 

 

Posição final líquida: 

• Indenização a ser paga: $2.500 

• Perda líquida dos que compraram ações: (-) $3.750 (desvalorização das ações) + 

$1.250 (indenização) = (-) $2.500 ou $5.00 por ação 

• Perda líquida dos acionistas que mantiveram as ações: (-) $1.250 (desvalorização das 

ações) + $1.250 (indenização) = Nihil  

 

Ou seja, para os acionistas que compraram as ações por um preço inflacionado não 

haveria reparação, os demais acionistas não seriam afetados e a companhia terá dispendido 

$2.500 para pagar aos acionistas. 

 

7.3.8.4.4 Outras razões a favor e contra a responsabilidade da companhia 

 

A favor: 

 

i. a companhia é, em geral, a principal beneficiária da divulgação de informações falsas; 

ii. a companhia é a pessoa mais bem situada para prevenir a divulgação de informações 

falsas, ou retificá-las no prazo mais curto possível; 

iii. a companhia, geralmente, tem meios para reparar os prejuízos e acesso a crédito se 

necessário; 

iv. a companhia pode contratar seguro de responsabilidade civil. 
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Contra: 

 

i. não há de fato a reparação de danos, mas tão somente a repartição de prejuízos; 

ii. os demais acionistas, que não compraram ações no período em que havia informações 

falsas ou enganosas a respeito da companhia, estariam sendo penalizados por algo que 

não cometeram. 

iii. há a possibilidade de que a falsidade não esteja na informação divulgada, mas sim na 

realidade fática fruto de fraude da qual a companhia foi vítima. 

 

7.3.8.4.5 Conclusão parcial 

 

Embora haja argumentos jurídicos que justifiquem a responsabilização da pessoa 

jurídica, no caso específico de prejuízos sofridos por acionistas decorrentes da divulgação de 

informações falsas ou enganosas, não nos parece que, economicamente, faça sentido a 

reparação de acionistas pela pessoa jurídica, sobretudo quando a companhia não tenha se 

beneficiado do delito. 

Por outro lado, quando a falsidade não está no relato, mas na situação fática relatada, a 

sociedade é vítima e não deve responder perante os acionistas. Compete à sociedade a ação de 

responsabilidade, uti universi, ou aos acionistas, uti singuli. 

Assim sendo, a responsabilidade deveria recair, principalmente, sobre administradores 

e outras pessoas que tiveram participação no ato ilícito culposo. 

Tal entendimento conta com a autoridade de John Coffee Jr., em estudo em que ao 

final propugna por uma maior responsabilização dos administradores e gatekeepers. Em suma, 

o autor conclui que: “Quando as indenizações são impostas à companhia, elas essencialmente 

recaem sobre os acionistas diversificados, produzindo assim especialmente transferência de 

riqueza de um bolso para outro entre acionistas.”444 

 

                                                        
444  Tradução livre de: “When damages are imposed the corporation, they essentially fall on diversified 

shareholders, thereby producing mainly pocket-shifting wealth transfers among shareholders.” (COFFEE 

JUNIOR, John C. Reforming the Securities Class Action: An Essay on Deterrence and Its Implementation. 

Columbia Law Review, 106, n. 7, p. 1.534-1.586, nov. 2006. Disponível em: <http://www.jstor.org/ 

stable/40041679>. Acesso em: 7 jan. 2018). 
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7.3.8.4.6 Alternativas à responsabilidade da companhia emissora 

 

7.3.8.4.6.1 Seguro de responsabilidade 

 

Caberia um estudo especial sobre o papel que o seguro poderia desempenhar, no caso 

de reparação de danos causados pela divulgação de informações falsas ou enganosas ao 

mercado. No entanto, vale uma breve menção. 

De acordo com o artigo 787 do Código civil, “no seguro de responsabilidade, o 

segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro”. Nos 

seguros de responsabilidade obrigatórios por lei, a indenização é paga diretamente à vítima, 

que poderá demandar diretamente contra o segurador. (art. 788). Nos demais casos, não cabe 

o ajuizamento de ação pela vítima direta e exclusivamente em face do segurador (Súmula 529 

do STJ, 2ª Seção, aprovada em 13 de maio de 2015). Admite-se, no entanto, a denunciação da 

lide à seguradora, conforme artigo 125, II, do Código de Processo Civil, que prevê que 

qualquer das partes pode denunciar a lide àquele que estiver obrigado, em ação regressiva, a 

indenizar o prejuízo. De fato, “nas relações entre segurado e seguradora não se tem autêntico 

regresso, mas também admite-se a denunciação da lide porque esta é contratualmente 

obrigada ao reembolso (seguro de responsabilidade civil)”.445  

Com a cobertura do seguro, o exemplo numérico supra terminaria assim: 

 

Posição final líquida com a cobertura do seguro: 

• Ganho adicional dos vendedores: $2.500 

• Perda líquida dos compradores: (-) $2.500 (ações) + $2.500 (ind.) = Nihil 

• Perda líquida dos demais acionistas: Nihil 

 

Haveria, portanto, a efetiva reparação do dano causado, sem o “efeito colateral” para 

os demais acionistas. 

No ordenamento brasileiro, o contrato de seguro de responsabilidade pode cobrir atos 

ilícitos culposos, porém, por disposição expressa do artigo 762 do Código Civil, é nulo quanto 

ao “risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representantes de um 

ou de outro”.446 

                                                        
445 DINAMARCO, Cândido R. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. 2, p. 

400. 
446  Nesse sentido, o artigo 23, II, da Circular SUSEP n. 256/2004 proíbe a exclusão da cobertura da 

responsabilidade civil dos danos causados por atos ilícitos culposos, praticados pelo segurado, pelo beneficiário 
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A justificativa para excluir do contrato de seguro o fato intencional é bastante simples 

e intuitiva: “do ponto de vista da lógica do seguro […] o fato intencional do segurado suprime 

a álea que implica em princípio esse contrato”.447 

Analisando essa questão, Johan Prorok concluiu que a simples vontade de cometer o 

delito é, por natureza, insuficiente para retirar do dano o seu caráter aleatório e, além do mais, 

uma concepção extensiva da falta intencional equivale a penalizar injustamente o segurado, e 

sobretudo, consequentemente, a vítima do dano.448  

Na espécie, quem recebe a indenização é terceiro e não o segurado. A situação é 

análoga à do seguro de responsabilidade civil de transporte de carga, em que o proprietário da 

carga é indenizado mesmo que o condutor da transportadora tenha agido com dolo ou culpa 

grave. 

Para que se pudesse superar a impossibilidade acima mencionada, seria necessário 

criar um seguro de responsabilidade de contratação obrigatória, de modo a evitar o fenômeno 

da seleção adversa. 

Mesmo que superadas essas restrições, o seguro de responsabilidade civil sofre críticas, 

entre elas, por: 

 

i. induzir a um comportamento menos responsável da companhia e dos seus dirigentes; 

ii. demandar um processo longo e custoso, no qual a vítima se encontra numa posição 

desvantajosa; 

iii. induzir os juízes a admitirem mais facilmente a responsabilidade das pessoas seguradas; 

iv. levar a um maior custo social das reparações. 

 

Em relação a essa última crítica, cumpre transcrever o que diz Geneviève Viney:  

 
para os partidários da “análise econômica” do direito da responsabilidade civil, a 

tendência dominante é atualmente favorável à “internalização dos custos externos” 

ou “dos riscos”, considerada como um fator de prevenção e, por consequência, de 

redução, a termo, dos custos sociais da reparação.449 

                                                                                                                                                                             
ou pelo representante legal, de um ou de outro, exceto no caso de culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos. 
447 Tradução livre de: “[…] du point de vue de la logique de l’assurance, que le fait intentionnel de l’assuré 

supprime l’aléa qu’implique en principe ce contrat.” (BRUN, Philipe. Responsabilité civile extracontractuelle. 

4 ed. Paris: LexisNexis, 2016, p. 444.) 
448 Tradução livre de: “La solution est parfaitement justifiée au regard de la logique du contrat d’assurance, 

puisque la seule volonté de la faute est par nature insuffisante à retirer au dommage son caractère aléatoire, et, 

par ailleurs, sur le plan de la politique juridique, plus conforme à la morale et à la protection des victimes en ce 

qu’« une conception extensive de la faute intentionnelle revient à pénaliser injustement l’assuré, et surtout, 

conséquemment, la victime du dommage.” (PROROK, Johan, Op. cit., p. 724-725). 
449 Tradução livre de: “parmi les partisans de « l’analyse économique » du droit de la responsabilité civile, la 
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A título de conclusão provisória, e a depender de uma investigação mais profunda, o 

seguro de responsabilidade, obrigatório ou não, para cobertura dos danos causados por 

divulgação de informações falsas ou enganosas poderia ser uma solução, e ficaria como 

sugestão de futuro estudo. 

 

7.3.8.4.6.2 Fundo de garantia de reparação de prejuízos no mercado de valores 

mobiliários 

 

Alternativa ou complementarmente, existe a possibilidade de constituição de um 

fundo específico destinado a reparar os prejuízos no mercado de valores mobiliários, à 

semelhança do fundo de garantia instituído pela Resolução CMN n. 39/1966 450  e que 

posteriormente foi substituído pelo Mecanismo de Reparação de Prejuízos administrado 

atualmente pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (BSM).  

A esse respeito, cumpre mencionar que a União Europeia promulgou uma diretiva 

especifica sobre a adoção de esquemas de compensação de prejuízos em bolsa pelos países-

membros. 

Nicolas Spitz lembra também que a Lei Sarbanes-Oxley  

 
conferiu a SEC o poder de constituir fundos de indenização (Fair funds) com somas 

provenientes não apenas dos ganhos ilegalmente obtidos, mas também das sanções 

pecuniárias que tenham sido pronunciadas por um tribunal ao termo de um 

procedimento contencioso ou que resultem de uma transação concluída com as 

pessoas acusadas, a fim de os redistribuir às pessoas lesadas.451 

 

                                                                                                                                                                             
tendance dominante est aujourd’hui favorable à « l’internalisation des coûts externes » ou « des risques », 

considérée comme un facteur de prévention et, par conséquent, de réduction, à terme, des coûts sociaux de la 

réparation.” (VINEY, Geneviève. Introduction…, p. 85). 
450  A Resolução n. 39, do Conselho Monetário Nacional, disciplinava a constituição, organização e 

funcionamento das bolsas de valores. No art. 45 dispunha, verbis, “as Bolsas de Valores manterão um Fundo de 

Garantia com a finalidade exclusiva de assegurar aos clientes de seus associados, até o limite do referido Fundo, 

a reposição de títulos e valores mobiliários negociados em Bolsa e a devolução de diferenças de preços 

decorrentes de dano culposo ou de infiel execução de ordens aceitas para cumprimento em Bolsa, de 

responsabilidade caracterizada no art. 25, ou ainda de uso inadequado de importâncias recebidas para compra ou 

decorrentes da venda de títulos e valores mobiliários.” 
451 Tradução livre de: “la loi Sarbanes-Oxley a donné au régulateur boursier américain, la Securities and 

Exchange Commission, le pouvoir de constituer des fonds d’indemnisation (Fair Funds) avec les sommes 

provenant non seulement des gains illégalement acquis mais aussi des sanctions pécuniaires, que ces sanctions 

aient été prononcées par un tribunal au terme d’une procédure contentieuse ou qu’elles résultent d’une 

transaction conclue avec les personnes poursuivies, afin de les redistribuer aux investisseurs lésés.” (SPITZ, 

Nicolas. Op. cit., p. 410). 
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Tal fundo poderia ser constituído por meio de uma taxa incidente sobre o capital das 

companhias abertas. 

Alicia Davis Evans propôs um sistema mais elaborado, mediante o qual 

 
Quando uma ação é vendida no mercado secundário, uma taxa, a ser paga pelo 

acionista vendedor, será colocada em um fundo para restituição de vítimas de fraude. 

O percentual dessa taxa variará de acordo com a classificação do risco de fraude 

atribuído à companhia emissora e, naturalmente, afetará o preço da ação em bolsa. 

Portanto, as companhias terão incentivo para instituir práticas de governança 

corporativa que minimizem a probabilidade de fraude.452 

 

Adicionalmente, o fundo de reparação deveria receber recursos provenientes de 

restituição de ganhos ilícitos (“disgorgement”), de termos de ajuste de conduta e de outras 

fontes, a exemplo do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 

  

                                                        
452 Tradução livre de: “when a share of stock is sold in the secondary market, a fee, payable by the selling 

shareholder, will be placed into a fund for fraud victim restitution. The size of the fee will vary by the fraud risk 

rating assigned to the firm whose stock is sold and, naturally, will affect that stock’s trading price. Therefore, 

firms will have incentives to institute corporate governance practices that minimize the likelihood of fraud.” 

(DAVIS EVANS, Alicia. The Investor Compensation Fund. The Journal of Corporation Law. University of 

Michigal Law School, v. 33, n. 1, p. 101-172, 2007. [Law & Economics Working Papers Archive: 2003-2009]. 

Disponível em: <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1077&context=law_econ_ 

archive>. Acesso em 30 dez. 2017). 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A presente dissertação de mestrado objetivou estudar a responsabilidade civil por 

danos causados por divulgação de informações falsas ou enganosas no mercado de valores 

mobiliários. 

O interesse em realizar o estudo surgiu da observação de que enquanto existem 

instrumentos de repressão e dissuasão de ilícitos no mercado de valores mobiliários, o mesmo 

não ocorre com a reparação de prejuízos. Poucos investidores têm reivindicado a reparação de 

danos por divulgação de informação falsa ou enganosa e os que a reivindicaram não 

receberam a efetiva tutela judicial, conforme estudo de Viviane Muller Prado. 

Como aspecto inovador, destacamos a discussão de modelos econômicos, seus 

pressupostos e limites, que permitem identificar o ato ilícito culposo, o dano, o nexo causal, 

no caso de ações negociadas em mercado aberto e desenvolvido em que o preço de mercado 

reflete as informações disponíveis. Mostramos como esses modelos são aplicados nos Estados 

Unidos, confrontando com os critérios utilizados na França, em que os danos são reduzidos à 

perda de uma chance. 

Após demonstrar que é possível julgar com razoável grau de confiança os danos 

sofridos, enfrentamos a tormentosa questão da atribuição de responsabilidade, sobretudo a 

imputação de responsabilidade à companhia emissora. 

Em nosso estudo, concluímos que a reparação de danos por divulgação de informação 

falsa ou enganosa tem sido pouco efetiva, a despeito do glamour que a cerca. Nos Estados 

Unidos, as ações se prolongam por vários anos e o valor da reparação, geralmente obtido por 

meio de acordo, fica muito aquém das perdas efetivamente sofridas. O mesmo ocorre na 

França, em que os investidores recebem uma reparação fixa, independentemente do dano 

individual sofrido, e também muito aquém do valor pedido. 

Mesmo com a experiência dos tribunais norte-americanos e com resolução de class 

actions por acordo, o processo pode durar anos: três, no recente caso Petrobras; mais de dez, 

no caso Basic; dezoito, no caso Halliburton. 

Adicionalmente, as perdas que podem ser atribuídas à divulgação de informação 

relevante falsa ou enganosa podem chegar a somas vultosas. Com isso, procura-se justificar, 

sob uma perspectiva utilitarista, a responsabilidade da pessoa jurídica, como forma de tornar a 

reparação mais efetiva. As críticas que se pode fazer é que as ações de responsabilidade civil 

poderão acabar sendo utilizadas como um mecanismo de pressão para um grupo de acionistas, 

a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, o que inclusive levou o legislador norte-
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americano a restringir as class actions e a limitar o dano a ser reparado. Ademais, não há 

efetivamente uma reparação de danos, mas sim a reparação de alguns acionistas em 

detrimento dos demais. 

Um dos críticos mais autorizados, John Coffee Jr., em artigo citado anteriormente, 

preconiza a exclusão da companhia, enquanto não participante da operação, “o que forçaria os 

verdadeiros adversários — os advogados dos investidores e os administradores da companhia 

— a litigar de forma real”.453 

Do outro lado do Atlântico, Johan Prorok, em sua premiada tese de doutorado, 

também se mostra cético. Após analisar a situação na França, nos Estados Unidos, na 

Alemanha e no Reino Unido, esse autor conclui que é inútil colocar em prática regimes 

especiais desprovidos de efetividade a fim de fazer com que os investidores acreditem 

erroneamente que estão protegidos pela responsabilidade civil. 

Portanto, o efeito dissuasório das ações de reparação por divulgação de informação 

falsa ou enganosa mostra-se duvidoso e, mesmo que haja reparação, talvez, ainda assim 

continue “valendo a pena mentir”. 

Isso nos leva a concluir que a transposição dos modelos estudados deve ser feita com 

grande prudência, conclusão esta reforçada pelos debates havidos durante a defesa desta 

dissertação perante a douta banca de mestrado. 

 

  

                                                        
453 Adaptação e tradução livre de: “The best way out of this charade is to eliminate the nontrading corporation 

as a defendant (and thus remove the fall guy). Doing this would force the true adversaries — plaintiffs’ attorneys 

and individual corporate defendants — to litigate for real.” (COFFEE JUNIOR, John C. Reforming… Op. cit., p. 

1.585). 
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