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RESUMO 

 

HACHUL, Daphne Noronha. Proteção jurídica do investidor-consumidor. 146 p. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

O presente estudo tem como objeto a proteção jurídica do investidor no mercado 

de capitais. Para tanto, é analisada qual a tutela mais adequada para a defesa de 

seus direitos, conforme as correntes doutrinárias e a evolução do entendimento 

jurisprudencial. Foi abordado o arcabouço jurídico do mercado financeiro, em 

especial do mercado de capitais, bem como a esfera jurídico-contratual do 

investidor como consumidor, para identificar como a extensão dos direitos e 

garantias fundamentais nas relações privadas atingem as relações contratuais do 

mercado de capitais, em especial nas relações que envolvem os fundos de 

investimento. Um aspecto importante do estudo é o desenvolvimento do conceito 

de investidor-consumidor e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

para as relações entre investidores e as instituições financeiras do mercado de 

capitais. Ainda, para compreender de que forma o investidor encontra-se protegido 

no mercado, foram abordados os direitos da informação adequada, transparência, 

liberdade de escolha, noção de risco do investimento realizado, proibição 

publicidade enganosa e abusiva e a de garantia de rendimento, bem como direito 

à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individual e 

coletivamente. Por fim, foram analisados os julgamentos de casos concretos pelo 

Superior Tribunal de Justiça, a fim de verificar o entendimento emanado pela Corte 

Superior sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações 

contratuais no mercado de capitais, identificando a tutela reparatória que vem 

sendo aplicada, e demonstradas as dificuldades e os desafios em se garantir uma 

efetiva proteção do investidor-consumidor no atual cenário do arcabouço jurídico 

do mercado de capitais.  

 

Palavras-chave: consumidor – investidor – mercado de capitais – fundo de 

investimento – Código de Defesa do Consumidor  

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

HACHUL, Daphne Noronha. The legal protection of the investor-consumer. 146 p. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

This paper will study the legal protection of the investor in the capital market. To do 

so, will be analyzed what is the most appropriate tutelage for a defense of their 

rights, according to doctrinal currents and jurisprudential understanding. It will 

analyses the capital market framework, as well as the legal-contractual sphere of 

investors as a consumer, to identify how the extension of the fundamental rights and 

guarantees in private relations acts in the contractual relations of the capital market, 

especially in relations involving the investment funds. An important aspect of the 

study is the development of the concept of investor and the application of the 

Consumer Defense Code for relations between investors and the financial 

institutions of the capital market. Also, to understand how the investor are 

proteceted, will addressed the legal rights of appropriate information, transparency, 

free choice, notion of risk with work, prohibition of misleading and abusive 

advertising, prohibition of results guarantee, and the right to effective prevention and 

redress of pecuniary and moral damages, individually and collectively. Finally, will 

be analysed the judgments of specific cases by the High Court of Justice, an end to 

verify the understanding issued by the High Court on an application of the Consumer 

Defense Code in contractual relations in the capital market, identifying the difficulties 

and challenges in guaranteeing an effective protection of the investor-consumer in 

the current scenario of the legal framework of the capital market. 

 

Keywords: consumer – investor – capital market – investment fund – Consumer 

Protection Code 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação jurídica no mercado de capitais, em especial nos fundos de 

investimentos, e os direitos protetivos do investidor, é matéria que tem avançado 

na doutrina e na jurisprudência no Brasil. 

O mercado de capitais representa uma das principais alavancas de 

desenvolvimento da economia de um país, porém, no Brasil, a tradição ainda é de 

desestímulo à aplicação em renda variável, em virtude da vulnerabilidade do setor, 

o qual depende de serviços e agentes especializados, garantia de informação clara 

e transparência, bem como de legislação complexa para evitar violações e abusos 

de direito. 

Como o mercado de valores mobiliários e o número de investidores avança, 

especialmente aqueles eventuais, ou seja, não profissionais ou qualificados, 

assume-se cada vez mais a importância da intervenção do Direito, a fim de se 

sistematizar as regras necessárias para assegurar o equilíbrio das funções das 

instituições financeiras e dos agentes do mercado de capitais, com o bem-estar 

social. 

A atualidade do tema e sua importância decorrem, ainda, da evidente 

massificação das relações contratuais, com a necessidade de se fazerem 

presentes princípios sociais como o da função social do contrato, da boa-fé objetiva 

e do equilíbrio contratual. 

O enfrentamento da proteção do investidor, além disso, decorre também da 

necessidade de se desenvolver e buscar efetivamente o conceito de investidor 

como consumidor, e entender a tutela mais adequada para a defesa de seus 

direitos, conforme as correntes doutrinárias e a evolução do entendimento 

jurisprudencial. 

O estudo do arcabouço jurídico do mercado financeiro, em especial do 

mercado de capitais, bem como da esfera jurídico-contratual do investidor como 

consumidor, representa identificar como a extensão dos direitos e garantias 

fundamentais nas relações privadas atingem as relações contratuais do mercado 

de capitais, em especial nas relações que envolvem os fundos de investimento. 

Para a compressão da tutela jurídica do investidor-consumidor analisou-se 

institutos como a informação adequada, a transparência, a liberdade de escolha, a 
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noção de risco e do investimento realizado, a proibição publicidade enganosa e 

abusiva e a de garantia de rendimento, bem como direito à efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individual e coletivamente. 

Estruturou-se a realidade da proteção administrativa, civil e consumerista do 

investidor no Brasil, destacando o seu tratamento especial, por meio da 

identificação dos institutos protetivos materiais voltados para o investidor do 

mercado de capitais, representando o presente estudo em uma conscientização do 

mercado de capitais, representado pelos diversos intermediários financeiros e 

profissionais do setor, em garantirem e respeitarem tais institutos ética, contratual 

e normativamente. 

A preocupação com uma ordem econômica-social e com o equilíbrio nas 

relações contratuais, em especial aquelas cujo objeto trata de conceitos técnicos e 

específicos, impõe considerar, em determinadas situações, o investidor como 

vulnerável e sujeito de proteção como consumidor. 

A complexidade do mercado de capitais e a especificidade da matéria 

dificultam a correta e justa aplicação dos direitos dos investidores nos casos 

concretos pelo Poder Judiciário, o que também impõe delimitar-se o arcabouço 

jurídico e as responsabilidades a serem impostas aos violares dos direitos de 

proteção dos investidores no mercado de capitais. 

Para tanto, em primeiro lugar, destacou-se a proteção constitucional do 

consumidor, bem como delimitou-se o regime jurídico do mercado de capitais, o 

que permitiu a análise dos agentes e dos serviços financeiros voltados para os 

investimentos. 

No momento subsequente, desenvolveu-se o conceito de investidor como 

consumidor e a relação de consumo existente com os fornecedores intermediários 

financeiros, bem como delimitou-se a esfera jurídico-contratual aplicada ao 

investidor no mercado de capitais, mediante análise dos princípios gerais 

contratuais e os contratos de fundos de investimentos e sua natureza jurídica, 

destacando a possibilidade de aplicação da teoria do diálogo das fontes na solução 

dos casos concretos envolvendo essas relações especiais de consumo. 

O passo seguinte foi de analisar os principais direitos protetivos do investidor 

no mercado de capitais previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como 

na regulação e na autorregulação. 
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Por fim, foram analisados os julgamentos de casos concretos pelo Superior 

Tribunal de Justiça, a fim de verificar o entendimento emanado pela Corte Superior 

sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais 

no mercado de capitais, identificando a tutela reparatória que vem sendo aplicada, 

e demonstradas as dificuldades e os desafios em se garantir uma efetiva proteção 

do investidor-consumidor no atual cenário do arcabouço jurídico do mercado de 

capitais.  

A observância dos institutos de proteção do investidor como consumidor, 

refletirão, embora sujeitos aos riscos de tal mercado, no aumento da confiança do 

investidor no mercado de capitais. 

Diante disso, acreditando na interação entre as fontes do direito e na 

necessidade de estruturação do arcabouço jurídico que envolve o mercado de 

capitais, sistematiza-se no presente estudo a compreensão do investidor como 

consumidor e sujeito de direitos, contribuindo para discussões futuras sobre a 

proteção do investidor no mencionado setor, em especial no sentido de que a 

legislação incidente se torne mais acessível e de melhor compreensão do 

funcionamento, dos deveres, das obrigações e dos direitos dos agentes do 

mercado de capitais, de modo a garantir um eficiente acesso do investidor-

consumidor ao mercado de capitais e a garantia de uma tutela preventiva e 

reparatória. 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, de toda a pesquisa empreendida e de todo o exposto na presente 

dissertação, que há hipóteses em que o investidor é consumidor na acepção do 

artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, vez que os serviços que adquire 

como destinatário final no mercado de capitais está compreendido no gênero 

“serviço financeiro”. 

Entende-se, ainda, que embora os investidores profissionais e qualificados 

elencados na Instrução Normativa da CVM nº 555/2014, em regra, não sejam 

consumidores, quando se tratar das hipóteses de investidores denominados 

profissionais, as pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos 

financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, 

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional 

mediante termo próprio (inciso IV, artigo 9-A da IN nº 555/2014 da CVM); e os 

denominados qualificados, as pessoas naturais ou jurídicas que possuam 

investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado 

mediante termo próprio  (inciso II, do artigo 9º-B da IN nº 555/2014 da CVM), estes 

sim devem ser considerados consumidores, vez que o valor aplicado não lhes retira 

a condição de vulnerabilidade em todas as suas vertentes e de hipossuficiência 

frente aos intermediários financeiros. 

No caso dos fundos de investimentos, especificamente, ainda que o 

investidor seja um cotista do fundo, conclui-se que se trata de investidor-

consumidor, vez que está em uma posição de vulnerabilidade frente a 

especificidade dos serviços prestados pelos intermediários financeiros, como 

também em virtude da atuação dos intermediários financeiros como fornecedores 

de serviços (distribuidoras, administradores e gestores dos fundos de 

investimento), incidindo todas as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor. No mesmo sentido, se entende sobre a relação entre investidor-

consumidor e as corretoras de valores mobiliários na compra e venda ações e 

outros ativos. 
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Acerca da proteção jurídica do investidor-consumidor no mercado de 

capitais, em especial, nas aplicações em fundos de investimentos vem sendo 

delimitada e garantida pelos órgãos reguladores, bem como pela autorregulação, 

mas a proteção efetiva de seus direitos ocorre pela aplicação dos direitos do 

consumidor na relação jurídica no mercado de capitais. 

A defesa do consumidor como princípio de desenvolvimento econômico, 

deve ser atendida pela ordem econômica e as funções dos diversos agentes 

econômicos atuantes no mercado de capitais são bem definidas pela legislação 

incidente, bem como a Comissão de Valores Mobiliários define categorias de 

investidores conforme a sofisticação do investidor, alinhado com o desenvolvimento 

das práticas de suitability, implicando na proibição da aquisição e/ou negociação 

de determinados produtos por investidores com capacidade financeira limitada, 

bem como na diferenciação das informações divulgadas sobre produtos destinados 

a investidores de maior sofisticação, criando diferentes regimes informacionais, 

categorizando os tipos de investidores de modo que a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor não independe, na sua totalidade, de tal classificação. 

A esfera jurídico-contratual aplicada ao investidor no mercado de capitais é 

a dos contratos de adesão, com incidência de todos os princípios gerais contratuais, 

como a função social do contrato e a boa-fé objetiva, ou seja, incide tanto as normas 

de Direito Civil, como as Direito do Consumidor, com a possibilidade de aplicação 

da teoria do diálogo das fontes para a solução de casos concretos, em razão da 

incidência das normas específicas do mercado de capitais. No caso dos fundos de 

investimento verificou-se que se trata de um contrato de adesão com natureza 

jurídica de condomínio especial. 

A tutela jurídica do investidor-consumidor ocorre, principalmente, pela 

necessidade de observância dos direitos à informação adequada prestada e 

veiculada e à transparência, à liberdade de escolha, à noção de risco e do 

investimento realizado, à proibição de publicidade enganosa e abusiva e a de 

garantia de rendimento do investimento realizado, à adequação dos investimentos 

ao perfil do investidor, bem como à efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individual e coletivamente. 

A complexidade do mercado de capitais e a especificidade da matéria 

dificultam a correta e justa aplicação dos direitos dos investidores nos casos 
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concretos pelo Poder Judiciário, bem como a aferição de prejuízos materiais e 

morais, especialmente em razão da dificuldade das provas que devem ser 

realizadas para constatar o atendimento ou não pelo intermediário financeiro dos 

princípios básicos de tutela do investidor-consumidor como também se as 

eventuais perdas patrimoniais sofridas ocorreram por má-prestação dos serviços 

pelo fornecedor. 

Os esforços dos órgãos reguladores e da autorregulação em tornar o 

mercado de capitais cada vez mais transparente e educar os profissionais 

habilitados e os investidores, demonstram a disposição dos agentes em garantir 

um mercado mais eficiente e seguro para os investidores. Contudo, os desafios 

ainda são muitos e a legislação esparsa dificulta uma melhor compreensão dos 

deveres, dos direitos e das responsabilidades incidentes nas relações contratuais 

no mercado de capitais no Brasil pelo investidor-consumidor. 

Ao proteger o investidor-consumidor, entendendo ele como vulnerável frente 

aos complexos problemas e riscos do mercado de capitais, resguardados os limites 

de tal proteção e com a continuidade do empenho dos órgãos de regulação e 

autorregulação, bem como dos intermediários financeiros em agir ética e 

legalmente, refletirão no aumento da confiança do investidor no mercado de 

capitais, possibilitando seu desenvolvimento. 
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