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RESUMO 
 
MOTA, F. A. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 fl. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2013.  
 
O objetivo da dissertação é examinar o dever de divulgar fato relevante imposto aos 

administradores de companhia aberta pela Lei nº 6.404/76. Para tanto, na primeira parte do 

trabalho analisa-se, sob uma perspectiva ampla, o dever de informar na sociedade anônima 

e no mercado de capitais, abrangendo os fundamentos para a imposição de tais deveres, sua 

relação com as regras disciplinadoras da informação nas sociedades anônimas em geral e 

com as aplicáveis às companhias abertas em particular, bem como a estrutura da disciplina 

legal, regulamentar e autorregulamentar. A segunda parte do trabalho destina-se a 

investigar o conceito de fato relevante, definido pela lei como aquele que possa influir, de 

modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores 

mobiliários emitidos pela companhia. As origens do conceito são identificadas no direito 

norte-americano, que inspirou também o seu tratamento na legislação comunitária europeia 

e em outros países. O conceito na legislação brasileira é analisado a partir de seus 

elementos constitutivos: o investidor de mercado (e quais pessoas devem ser consideradas 

como tal), a influência ponderável sobre a decisão de investimento (especialmente se a 

influência é apenas potencial ou deve ser efetiva) e a noção de ato ou fato ocorridos nos 

negócios da companhia (e de que modo o conceito exclui atos que, não obstante possam 

influenciar as decisões de investimento, não ocorrem nos negócios sociais). A terceira 

parte do trabalho analisa o dever de divulgar fato relevante, considerando a 

responsabilidade pela divulgação, a forma de divulgação e as exceções à regra geral de 

divulgação imediata, bem como as consequências de seu descumprimento nas esferas 

administrativa, civil e criminal.  

 
 
PALAVRAS CHAVE: Transparência. Companhia Aberta. Divulgação. Informação. Fato 
Relevante. 
 
  



 
 

 
 

RIASSUNTO 
 
MOTA, F. A. Il dovere di divulgare fatto rilevante in la società quotata. 2013. 232 fl. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2013. 
 
 
L’obiettivo della dissertazione è esaminare il dovere di divulgare un fatto rilevante imposto 

agli amministratori di società per azioni quotate in Borsa dalla Legge nº 6.404/76. Perciò, 

vengono analizzati, nella prima parte del lavoro, sotto un’ampia prospettiva, il dovere di 

informare nella società anonima e nel mercato di capitali, comprensivo di fondamenti per 

l’imposizione di tali doveri, la loro relazione con le regole relative all’informazione nelle 

società anonime in genere e con quelle applicabili alle società per azioni quotate in Borsa 

in particolare, nonché la struttura della disciplina legale, regolamentare e 

autoregolamentare. La seconda parte del lavoro è destinata a investigare il concetto di fatto 

rilevante, definito dalla legge come quello che può influire, in modo ponderabile, sulla 

decisione degli investitori del mercato di vendere o comprare valori mobiliari emessi dalla 

società. Le origini del concetto sono identificati nel diritto americano, che ha anche ispirato 

il suo trattamento nella legislazione comunitaria europea e in altri paesi. Il concetto nella 

legislazione brasiliana è analizzato in base ai suoi elementi costitutivi: l’investitore di 

mercato (e quali persone devono essere considerate come tali a questo fine), l’influenza 

ponderabile sulla decisione d’investimento (specialmente se l’influenza è soltanto 

potenziale o deve essere effettiva) e la nozione di atto o fatto avvenuti negli affari della 

società (e in che modo questo concetto esclude atti che, nonostante possano influenzare le 

decisioni di investimento, non sono avvenuti negli affari sociali). La terza parte del lavoro 

analizza il dovere di divulgare un fatto rilevante, considerando la responsabilità della 

divulgazione, la forma di divulgazione e le eccezioni alla regola generale di divulgazione 

immediata, così come le conseguenze di suo inadempimento, nella sfera amministrativa, 

civile e criminale. 

 
 
 
PAROLE CHIAVE: Transparenza. Società Quotata. Diffusione. Informazioni. Fatto 
Rilevanti. 
 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
MOTA, F. A. The duty to disclose material fact in public companies. 2013. 232 fl. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2013.  
 
The aim of the dissertation is to examine the public corporations’ management duty to 

disclose material facts imposed by the Law 6.404/76. The first part of the work analyses, in 

broad perspective, the duty to inform in the corporation and in the capital market, including 

the grounds for the imposition of such duties, its relation to the rules regarding the 

information in corporations in general and those applicable to public companies in 

particular, as well as the structure of the legal, regulatory and self regulatory discipline. 

The second part investigates the concept of material fact, defined by law as that which can 

influence, in a measurable way, the decision of investors in the market to sell or buy 

securities issued by the company. The origins of the concept are identified in American 

law, which also inspired its treatment in European Community law and other countries. 

The concept in Brazilian law is analyzed from its constituent elements: the market investor 

(and what people should be considered as such for this purpose), a sizable influence on the 

investment decision (especially if the influence is only potential or should be effective) and 

the notion of act or event occurred in the company's business (and how this concept 

excludes acts that are not occurring in social business but may affect investment decisions). 

The third part of the paper analyzes the duty to disclose a material fact, considering the 

responsibility for disclosure, the disclosure form and the exceptions to the general rule of 

immediate release as well as the administrative, civil and criminal consequences of non-

compliance. 

 
KEY WORDS: Transparency. Public Company. Disclosure. Information. Material Fact. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento de informações privilegiadas pode levar tanto à fortuna quanto à 

cadeia. Diferenciar em um certo fato esta particular qualidade constitui a atividade diária 

de diferentes atores: dos diretores de relações com investidores, dos acionistas, da CVM, 

da bolsa de valores, e de todos aqueles que assessoram tais profissionais. O 

descumprimento dos deveres relacionados a estas informações deverá ser examinado pelo 

Ministério Público e pelo Poder Judiciário, tanto em ações criminais visando a punir o uso 

indevido de informações privilegiadas, como em causas cíveis, em que se discute a 

indenização de prejuízos. Quanto aos ilícitos administrativos, a CVM dispõe de 

competência para sancioná-los.  

O administrador deve divulgar ao público imediatamente os fatos relevantes 

ocorridos nos negócios da companhia aberta em que atua. Os investidores de mercado, por 

sua vez, precisam saber que os fatos capazes de influenciar de forma ponderável suas 

decisões de investimento serão tornados públicos, e não utilizados para obter vantagem 

indevida. 

 O dever de divulgar fato relevante previsto no art. 157, §4º da LSA situa-se na 

intersecção entre as regras de divulgação de informações das sociedades anônimas e do 

mercado de capitais.  

No direito brasileiro, normas de divulgação estão previstas tanto na legislação 

societária quanto na do mercado de capitais; embora a necessidade de sua aplicação 

conjunta e integrada possa ser inferida da exposição de motivos das respectivas leis, o 

direito societário foi, em grande parte, analisado sem levar em consideração sua 

importância para o mercado de capitais, como já destacou Calixto Salomão Filho, para 

quem “urge elaborar estudos que integrem as duas esferas”1.  

Do ponto de vista societário, as regras de divulgação de informações abrangem 

diversos fatos, obrigam vários agentes e exercem múltiplas funções. Proceder-se-á ao 

exame geral destas regras, quando útil para a conceituação do dever de divulgar fato 

                                                
1 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 153-154. 
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relevante e para a identificação das características particulares que diferenciam este dos 

demais deveres de informar. 

O dever de divulgar fato relevante integra, sob outra perspectiva, o conjunto de 

deveres de informação no âmbito do mercado de capitais, no qual a disciplina da 

transparência tem sido vista como principal ferramenta para a sua regulação. Como esse 

mercado exerce influência significativa na economia, sendo responsável ora por seu 

crescimento, ora por crises de impacto global, há um debate permanente quanto à 

necessidade de regras abrangentes de divulgação, bem como a respeito da necessidade de 

novos paradigmas de regulação. 

No entanto, também neste campo o dever de informar extrapola, em grande medida, 

a comunicação das informações relevantes pelas companhias abertas e, embora a análise 

no presente trabalho esteja centrada naquele contexto, convém endereçar, ainda que 

perfunctoriamente, algumas daquelas questões.  

Ainda que se possa vislumbrar neste conjunto de deveres uma tônica predominante 

de proteção do investidor, tal proteção será implementada em muitas vertentes, incluindo 

os deveres de informar dos intermediários e de veículos de investimentos, como os fundos. 

Certas questões, porém, serão comuns, notadamente o debate a respeito da conveniência da 

intervenção estatal para impor o dever de informar, que para diversos autores deveria ser 

estabelecido a partir do acordo das partes envolvidas.  

A forma desta intervenção estatal inclui a atribuição de parte do poder regulamentar 

e fiscalizador a um órgão administrativo especial encarregado da tutela do mercado de 

capitais, no que o direito brasileiro (assim como o de outros países) buscou inspiração no 

modelo norte-americano. Em razão disto, ganha relevo a questão da extensão dos poderes 

da Comissão de Valores Mobiliários – tema objeto de grande atenção pela doutrina 

brasileira –, bem como das entidades de autorregulação, que sempre ocuparam posição 

central nas diretrizes dos mercados de capitais.  

O dever de divulgar fato relevante, embora seja tema passível de ser examinado de 

forma autônoma, possui outros reflexos, especialmente, mas não exclusivamente, na 

vedação da prática do insider trading. A necessidade, intensidade e forma de sua repressão 
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foram objeto de diversos estudos, que serão mencionados quando necessário para a 

compreensão das funções do conceito de fato relevante e do dever de divulgá-lo. 

Os aspectos envolvidos na divulgação de fato relevante já foram apreciados em 

obras gerais sobre as sociedades anônimas e em estudos específicos a respeito da regulação 

do mercado de capitais e insider trading. No âmbito das obras que tratam do insider 

trading, há no Brasil duas monografias específicas: o trabalho pioneiro de Luís Gastão 

Paes de Barros Leães2 e, recentemente, com uma abordagem moderna, incorporando os 

desenvolvimentos recentes da matéria, a obra de José Marcelo Martins Proença3. O 

princípio do full disclosure, por sua vez, foi objeto de uma dissertação de mestrado4.  

O conceito de fato relevante e o dever de divulgá-lo não têm sido, todavia, objeto 

de estudos específicos no Brasil, e são raros em outros países5. 

A análise do tema justifica-se hoje não apenas por conta da escassez de estudos 

específicos, mas também por conta de recentes normas editadas e decisões proferidas pela 

CVM acerca do assunto, da crescente atuação de agentes não governamentais visando à 

autorregulação do setor e, ainda, em vista de novas práticas dos agentes de mercado. 

A Instrução CVM nº 480/09 estabeleceu um novo paradigma para a divulgação de 

informações pelas companhias abertas, fixando padrões distintos conforme as espécies de 

títulos emitidos para o público.  

A própria CVM tem buscado detalhar alguns aspectos das regras de divulgação em 

decisões proferidas em processos sancionadores. Nesse sentido, podem-se mencionar as 

decisões proferidas nos julgamentos dos processos CVM nº RJ2006/4776, realizado em 

17.01.2007, e nº 2006/5928, ocorrido em 17.04.2007, ambos relatados pelo então Diretor 

                                                
2 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais & “Insider Trading”. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1982. 
3 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading: regime jurídico do uso de informações 
privilegiadas no mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 
4 RACHMAN, Nora M. O Princípio do Full Disclosure no Mercado de Capitais. Dissertação (Mestrado 
em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 
5 Como observa, no direito francês, COMPIN, Frédéric. Le Pouvoir du Droit Face à la Désinformation 
Financière. Saint-Maur-des-Fossés: Jets d’Encre, 2009, pp. 170-171. Recentemente foi publicada 
monografia específica a respeito do tema em Portugal (SANTOS, Felipe Matias. Divulgação de Informação 
Privilegiada. Coimbra: Almedina, 2011), onde já se contava com a publicação decorrente do trabalho 
apresentado por Gonçalo Castilho dos Santos em concurso público para Assistente Estagiário na Faculdade 
de Direito de Lisboa (O dever de informação sobre factos relevantes pela sociedade cotada. Lisboa: 
Associação Acadêmica Faculdade de Direito Lisboa, 1998). 
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Pedro Oliva Marcilio de Sousa, nas quais se procurou apresentar de forma sistemática 

desdobramentos das regras de divulgação de fato relevante. Diversas outras decisões, 

proferidas tanto em processos de consulta quanto sancionadores, fornecem também 

subsídios para a análise da matéria. Mesmo considerando tais desenvolvimentos, ainda se 

pode dizer que “[a] despeito da definição legal, a identificação do que seja ou não fato 

relevante é algo que na vida real apresenta dificuldades e desafios”6. 

A definição legal remete à decisão dos investidores de mercado, mas a identificação 

dos motivos pelos quais determinado fato influencia, ou não, aquela decisão não foi feita 

pela legislação nem pela regulamentação. Fábio Konder Comparato, quando propunha, 

antes da edição da LSA, a vedação do insider trading, sugeriu a adoção de percentuais 

determinados de oscilação na cotação das ações da companhia que permitiriam presumir a 

ocorrência de insider trading7, mas, como será exposto, a doutrina e os reguladores evitam 

a adoção de tal critério. 

Sem seguir a linha proposta pelo ilustre jurista, a definição jurídica de fato 

relevante na legislação brasileira de 1976 inspirou-se na elaboração da jurisprudência 

norte-americana. A grande experiência daquele país não levou a uma definição objetiva de 

fato relevante, mas sim à conclusão de que não é possível estabelecer uma fórmula clara, 

um “bright-line test” para sua identificação8. 

Nesse contexto, permanece válida a observação, feita pouco tempo após a edição da 

LSA, a respeito de “quão difícil será aos administradores prever eventuais reflexos, no 

mercado, de certos atos ou fatos da sociedade, sabendo-se que as reações daquele nem 

sempre são ditadas pela lógica e pelo bom senso”9. Já se observou, por outro lado, que “o 

conceito de relevância é bastante subjetivo”, e serem igualmente subjetivas a expressão 

                                                
6 Luiz Antonio de Sampaio Campos in LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Coord.). 
Direito das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1186. 
7 COMPARATO, Fábio Konder. Insider Trading: sugestões para uma moralização do nosso mercado de 

capitais. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, nº 2, Ano X, nova série, 
1971, p. 41. 
8 HAZEN, Thomas Lee. The Law of Securities Regulation. 6ª ed. West, 2009, p. 461. 
9 TEIXEIRA, Egberto Lacerda e GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das sociedades anônimas no 
direito brasileiro. v. 2. São Paulo: Bushatsky, 1979, pp. 477-478. 
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“ponderável” e a decisão dos investidores “que podem, bem ou mal, se guiar por aspectos 

somente conhecidos por eles, pessoas que são”.10 

A União Europeia seguiu em parte o exemplo norte-americano na definição de 

informação privilegiada (como em tantos outros aspectos do direito do mercado de valores 

mobiliários), e a doutrina produzida nos países integrantes da comunidade já assinalou a 

“aura de indeterminação”11 do conceito e sua “falta de concreción”12. O cenário não é 

distinto quando se considera outros países com mercados de capitais importantes, tais 

como Canadá e Austrália. 

O exame específico da matéria do fato relevante pode contribuir para a 

compreensão da disciplina por diversos agentes. Por um lado, fornecendo aos agentes 

encarregados de sua divulgação, especialmente os administradores de companhia aberta, 

subsídios para as decisões sobre os fatos a serem divulgados. Por outro lado, e em 

contrapartida, uma melhor percepção da matéria permitiria também aos investidores a 

formação de expectativa mais precisa em relação às informações que devem receber das 

companhias. 

Uma análise crítica da matéria permitirá a formação de um juízo quanto à 

oportunidade e conveniência de alterações na legislação e regulamentação aplicáveis. 

A crise de 2008 trouxe à tona um maior debate acerca da forma de divulgação das 

informações, e a conclusão de relevantes participantes do mercado, como o investidor 

George Soros, é de que a divulgação de mais informações seria imperativa13. 

Dessa forma, o tema se justifica pela sua importância para o desenvolvimento 

econômico em geral e, em particular, do mercado de capitais.  

Algum grau de indeterminação é inerente ao conceito de fato relevante, tal como 

adotado no Brasil e alhures. A despeito disso, a análise detalhada das regras que o 

                                                
10 RACHMAN, Nora M. O Princípio do Full Disclosure no Mercado de Capitais. Dissertação (Mestrado 
em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 
11 BRANCO, Sofia Nascimento. O Direito dos Accionistas à Informação. Coimbra: Almedina, 2008, p. 
243. 
12 BLANCO, Miguel Iribarren. Responsabilidad civil por la información divulgada por las sociedades 
cotizadas: su aplicación en los mercados secundarios de valores. Madrid: La Ley, 2008, p. 93. 
13 SOROS, George. The new paradigm for financial markets: the crash of 2008 and what it means. New 
York: Public Affairs, 2008, p. 145. 
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conceituam, o exame sistemático de sua interpretação pela doutrina, a aplicação pelas 

autoridades judiciárias e, sobretudo, administrativas, podem reduzir tal indeterminação. É o 

que se pretende com o presente trabalho. 

A metodologia adotada é dedutiva, partindo do conceito estabelecido pela lei para 

chegar a uma compreensão mais efetiva do que são fatos relevantes.  

 Ao examinar a evolução histórica do dever de divulgar fato relevante, tanto no 

Brasil quanto em outros países, buscou-se identificar não apenas as regras jurídicas, mas 

também a visão acerca da disponibilidade da informação e da importância a ela atribuída 

pelos investidores.  

O recurso à jurisprudência, ainda escassa, e às decisões administrativas da CVM e 

do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) foi empregado com o 

intuito de melhor compreender o tema de estudo. 

 O direito comparado e a jurisprudência não serão examinados inteiramente em 

capítulos separados, e sim conforme forem úteis para a identificação dos elementos 

inerentes ao conceito de fato relevante tal como estabelecido no Direito brasileiro. 

 O exame da disciplina do dever de divulgar fato relevante em outros países, 

selecionados a partir do critério da representatividade das bolsas de valores neles sediadas, 

não tem por fim um estudo exaustivo de direito comparado, mas essencialmente identificar 

as normas que conceituam fato relevante e impõem o dever de sua divulgação, bem como 

decisões ilustrativas da forma como são aplicadas tais regras. Além dos Estados Unidos e 

da União Europeia, serão abordadas as regras existentes nos demais países onde estão 

localizadas as dez maiores bolsas de valores do mundo por capitalização: Canadá, 

Austrália, Japão, China continental e Hong Kong14. 

  Maior detalhamento justifica-se em dois aspectos: no histórico da construção do 

conceito de fato relevante no direito norte-americano e na regulação adotada na União 

Europeia. 

                                                
14 Conforme dados disponibilizados pela Federação Mundial das Bolsas de Valores, no “2012 WFE Market 
Highlights”, as maiores bolsas do mundo pela capitalização do mercado de equity doméstico eram: NYSE 
Euronext (US); NASDAQ OMX (US); Tokyo Stock Exchange Group; London Stock Exchange Group; 
NYSE Euronext (Europe); Hong Kong Exchanges; Shanghai SE; TMX Group; Deutsche Börse e Australian 
SE (disponível em http://www.world-exchanges.org/, acesso em 03.03.2013). 
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No primeiro caso, em razão de o conceito norte-americano ter inspirado a regra 

brasileira, a compreensão de sua origem permite elucidar diversos aspectos da regra 

nacional. 

No segundo caso, o exame em separado do direito comunitário se justifica por 

apresentar uma clara preocupação com a delimitação do conceito de fato relevante. Além 

disso, servindo tais regras como diretrizes para as legislações nacionais, sua exposição é 

imprescindível para contextualizar as normas adotadas nos países da União Europeia e os 

comentários da doutrina daqueles países, mencionados na medida em que úteis para a 

análise de cada tema.  

 A Dissertação está estruturada em três partes, subdivididas em 11 capítulos. 

  O desenvolvimento do tema proposto tem por premissa o exame da evolução e das 

características do mercado de capitais, de onde se extraem os fundamentos para a 

imposição da regra de divulgação de fato relevante e suas funções. Desse modo, a primeira 

parte examina, sob uma perspectiva ampla, o dever de informar na sociedade anônima e no 

mercado de capitais, com o objetivo de instruir a análise específica do dever de divulgar 

fato relevante, tratando dos fundamentos da divulgação de informações no mercado de 

capitais. Após um breve panorama histórico da divulgação de informações pelas 

companhias abertas, são examinadas as características particulares da informação no 

mercado de capitais e as justificativas para a regulação pelo Estado deste mercado, como 

um todo, e da informação em particular.  

  A contextualização do dever de divulgar fato relevante no âmbito societário foi 

feita partindo das regras gerais sobre informação na LSA, passando àquelas aplicáveis 

especificamente às companhias abertas, e à correlação entre estas disposições e o dever de 

sigilo. A primeira parte termina com a abordagem das fontes normativas destes deveres 

para a companhia aberta, apresentando as leis específicas, os regulamentos administrativos, 

os atos expedidos por entidades do mercado e a disciplina pela própria companhia aberta 

em políticas de divulgação. 

 Na segunda parte do trabalho busca-se delimitar o conceito de fato relevante tal 

como expressado na legislação e na regulamentação brasileira. Para tanto, examina-se o 

conceito estabelecido na Lei nº 6.404/76, suas origens no direito norte-americano e seu 
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tratamento na legislação comunitária europeia e em outras jurisdições. Em seguida, o 

conceito é analisado a partir dos seus elementos, quais sejam (i) o conceito de investidor 

estabelecido pela Lei e pela regulamentação; (ii) o processo da decisão de investimento 

tomada por tais investidores; (iii) o conceito de influência ponderável em tais decisões e, 

por fim, (iv) o conceito de fato ocorrido nos negócios da companhia (que justificou a 

escolha pela referência ao dever de divulgar fato relevante “na” – e não “pela” – 

companhia aberta no título).  

 A terceira parte do trabalho analisa o dever de divulgar fato relevante: a 

responsabilidade pelo seu cumprimento, a forma de divulgação, as exceções ao dever de 

divulgar imediatamente e as consequências do seu descumprimento. As respostas obtidas e 

as outras questões identificadas ao longo do trabalho são sintetizadas nas considerações 

finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

(1) A análise histórica do desenvolvimento dos mercados de capitais revela, já em 

seus primórdios, o reconhecimento da importância da informação. Além dos conhecidos e 

amplamente estudados efeitos econômicos da distribuição das informações entre os 

participantes do mercado, é digna de nota sua relevância na percepção da função social dos 

mercados de capitais. Se hoje tais mercados são quase indiscutivelmente reconhecidos 

como instrumentos para a promoção do desenvolvimento econômico, no passado foram 

criticados por serem nocivos à sociedade. Um dos pilares de tais críticas consistia nos 

ganhos que se poderia obter pelo mau uso de informações. A possibilidade de lucrar com a 

mentira e a fraude não foi eliminada completamente pela mera imposição do dever de 

informar – nem no mercado de capitais nem em qualquer outro mercado – mas a expressa 

disciplina da matéria contribui para afastar do mercado de capitais a imagem de ambiente 

destinado à realização de operações desonestas. 

(2) Se a informação pode ser considerada importante para qualquer atividade, 

algumas características particulares do mercado de capitais ressaltam seu papel: os 

negócios celebrados são negócios de longa duração, e os valores mobiliários não admitem, 

como outros bens, inspeção pelo comprador. 

(3) A adequada distribuição de informações pode ser vista, no extremo, como 

condição de existência do próprio mercado. Tal fato, por si só, não justificaria a 

intervenção estatal na matéria. Esta intervenção fundamenta-se em pelo menos duas outras 

premissas: de que o mercado de capitais é útil à sociedade e de que os agentes privados não 

chegariam isoladamente a um resultado satisfatório nesta questão. A importância do 

mercado de capitais, como visto, não suscita maiores controvérsias, mas o mesmo não 

ocorre em relação à sua capacidade de autorregulação. Enquanto alguns estudos empíricos, 

notadamente nos Estados Unidos, identificaram ganhos com a imposição de divulgação 

obrigatória, outros chegaram a conclusões diversas, e a própria definição de qual seria a 

quantidade e qualidade de informação satisfatória permanece imprecisa. A ausência de 

uma resposta conclusiva para a necessidade de impor a divulgação obrigatória é essencial 

para a análise da norma: se por um lado tal divulgação não é despicienda – o que levaria à 

conclusão de ser inútil a norma– por outro lado não se pode considerá-la, de forma 
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inequívoca, como superior a outros interesses tutelados. A despeito disto, não se vislumbra 

uma tendência à supressão do dever de informar e o debate contemporâneo gravita em 

torno das questões de quanto e de que forma divulgar.  

(4) A regulação da informação é fundamental para o mercado de capitais, e o dever 

de divulgar fato relevante insere-se neste contexto. No entanto, outras estratégias são 

também adotadas, como a regulação da conduta dos intermediários. 

(5) O dever de divulgar fato relevante está relacionado a outros deveres de informar 

impostos a quaisquer sociedades anônimas: certas regras específicas determinam forma 

própria de divulgação de informações que podem ser consideradas fatos relevantes. 

Identificar tais informações é importante para aferir se uma ou outra forma deve 

prevalecer, como buscou-se fazer no terceiro capítulo. 

(6) O dever de divulgar fato relevante é imposto unicamente aos administradores de 

companhias abertas; o conceito de companhia aberta, porém, permite incluir companhias 

que não possuam valores mobiliários efetivamente negociados no mercado, o que torna 

questionável a utilidade do dever nestes casos. 

(7) As companhias abertas estão sujeitas a outras regras particulares, além do dever 

de informar previsto no art. 157 da LSA. Muitas dessas normas dizem respeito à 

divulgação de informações e, em alguns casos, podem ser vistas como regras específicas 

frente ao dever geral de informar, enquanto outras são dignas de nota para evitar o 

equívoco de apresentar a informação como única forma de tutela do mercado. 

(8) O dever de sigilo traduz-se como regra geral de conduta dos administradores de 

qualquer companhia. O dever de informar constitui exceção a esta regra geral. 

(9) O dever de divulgar está disciplinado no Brasil principalmente na LSA, embora 

a tutela da devida informação possa ser identificada em outras normas. Além da inclusão 

na legislação do mencionado dever, as características particulares do mercado de capitais 

levaram à atribuição, a órgãos especializados, de competência para a regulamentação e a 

fiscalização de seu cumprimento. 

(10) A Lei nº 6.385/76 atribuiu à CVM competência para regulamentar o dever de 

divulgar fatos relevantes. A extensão dos poderes da CVM é controvertida. O conceito de 
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fato relevante previsto na Lei nº 6.385/76 é praticamente equivalente àquele constante da 

LSA, com duas exceções importantes: o tempo e os responsáveis pela divulgação. 

(11) Além da lei e da regulamentação, o mercado de capitais costuma ser apontado 

como exemplo de campo em que a autorregulação é bem sucedida, e há diversas iniciativas 

com relação à divulgação de fatos relevantes. 

(12) A LSA emprega o conceito de fato relevante não apenas no art. 157, §4º, mas 

também em outros dispositivos, por vezes com sentidos diferentes, que se buscou 

distinguir. 

(13) Ao contrário de outros países, em que o dever de divulgar consta de normas do 

órgão regulador ou da bolsa de valores, no Brasil o conceito de fato relevante é 

estabelecido tanto na LSA quanto, com pequenas diferenças, na Lei nº 6.385/76. 

(14) O conceito de fato relevante formulado pela legislação brasileira foi inspirado 

na elaboração jurisprudencial norte-americana, inicialmente estabelecida em caso relativo a 

pedido público de procuração. 

(15) A União Europeia adota conceito semelhante ao brasileiro, no sentido de 

impor a divulgação imediata de informações. Lá, como cá, há discussões acerca da 

identidade dos conceitos para fins de divulgação e de vedação ao insider trading. 

(16) No Canadá, onde a regulação é estadual, destacou-se a legislação de Ontário, 

que utiliza no conceito de fato relevante a ideia de alteração no preço ou no valor dos 

valores mobiliários, distinção importante para resolver alguns dos problemas que a mera 

referência a preço – ou ao conceito mais vago de decisão dos investidores – suscita em 

outros países. 

(17) Na Austrália, a orientação expedida pela bolsa de valores ressalta que a 

referência feita a pessoa razoável, no lugar de investidor razoável, deve ser lida no sentido 

de que a avaliação da relevância deve tomar por base uma pessoa sem interesses 

particulares para com o emissor ou os investidores. 
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(18) No Japão, destaca-se o detalhamento atribuído às informações relevantes que 

devem ser prestadas, sem prejuízo de uma regra geral à semelhança da identificada em 

outros países, bem como na definição quantitativa de critérios para dispensar a divulgação. 

(19) A legislação chinesa, ao tratar do dever de divulgar fato relevante, não faz, 

como a brasileira, referência aos fatos ocorridos nos negócios da companhia, mas a uma 

deliberação da administração, à assinatura de carta de intenções ou acordo, ou ao 

conhecimento por administrador de assunto relevante. 

(20) Hong Kong também conceitua como relevante a informação relativa não 

apenas à companhia, mas também a acionistas, administradores ou aos valores mobiliários 

e seus derivativos. Além disso, embora apenas recentemente o dever de divulgar fato 

relevante tenha sido incluído em lei, para a delimitação do conceito a agência reguladora 

faz referência a diversos precedentes do Tribunal de Insider Dealing. 

(21) A Lei brasileira, como as de outros países, não define investidor de mercado, e 

para a limitação do conceito convém ponderar se deve ser considerado qualquer investidor, 

ou um investidor médio, se a finalidade de lucro é essencial e se o especulador está 

incluído no conceito de investidor. 

(22) Considerar qualquer pessoa que negocie ou possa negociar no mercado de 

valores mobiliários como um investidor de mercado, para fins de definir fato relevante, 

tornaria inoperante o conceito, de modo que o investidor de mercado deve ser entendido 

como um conceito abstrato, ainda que elaborado a partir do comportamento dos 

investidores concretos. 

(23) Como investidor de mercado são consideradas, em princípio, as pessoas que 

negociam com o intuito de lucro. 

(24) O conceito de investidor de mercado abrange tanto investidores de longo prazo 

quanto especuladores. A regra de divulgação imediata de fato relevante beneficia, segundo 

defendem alguns autores, o investimento especulativo. 

(25) Investidores qualificados são também considerados investidores de mercado 

para fins do dever de divulgar fato relevante. 
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(26) A referência específica a investidores de mercado pode ser interpretada de 

modo a limitar sua abrangência apenas às pessoas que negociam (i) habitualmente no 

mercado de valores mobiliários, (ii) nos mercado regulamentados, excluindo negociações 

privadas ou, ainda, (iii) no mercado para os valores mobiliários do emitente em particular. 

(27) Para a operacionalização do conceito de decisão de investimento no âmbito do 

dever de divulgar fato relevante, esta deve ser considerada como influenciada por fatos que 

afetem o valor da companhia, embora haja discussão a respeito da importância de aspectos 

qualitativos, como questões de governança corporativa, que a despeito de não produzirem 

impacto direto nos resultados econômicos, podem afetar a percepção dos investidores 

acerca do valor.  

(28) Ao mencionar decisão de comprar ou vender a LSA não considerou outras 

operações como subscrição e empréstimo de ações. Porém, na medida em que outras 

operações sejam influenciadas pelos mesmos fatores que a compra e venda, a distinção não 

afetaria a caracterização de uma informação como relevante. Por outro lado, decisões que 

não digam respeito à compra e venda, como o direito de voto, não estariam abrangidas no 

conceito legal, embora a referência da regulamentação da CVM à decisão de exercer 

direitos possa ser vista como as abrangendo. 

(29) Ao mencionar valores mobiliários, a LSA inclui diferentes títulos cuja decisão 

de comprar e vender pode ser influenciada de formas distintas. Informações relevantes para 

ações podem não ser relevantes para títulos de dívida, e esta distinção foi feita no passado 

na União Europeia. No Brasil, há precedente da CVM que não acolheu tal distinção. 

(30) Para o conceito de fato relevante, deve ser considerada apenas a decisão de 

investimento nos valores mobiliários de emissão da companhia. A CVM ampliou este 

conceito ao mencionar títulos referenciados a tais valores, o que poderia modificar 

substancialmente os padrões para a caracterização de fatos relevantes. 

(31) O conceito de influência ponderável pode ser interpretado tanto no sentido de 

influência significativa quanto no sentido de influência aferível concretamente. 

(32) Embora a LSA fale em fatos que possam afetar de forma ponderável, a mera 

possibilidade se justifica porque a avaliação da relevância é feita ex ante. No exame a 
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posteriori deve ser averiguado se houve efetivamente influência (ainda que esta não 

corresponda a uma modificação nos preços). 

(33) A LSA menciona fato e a regulamentação da CVM ato ou fato, mas o conceito 

de fato inclui o de ato. A referência a fato pode ser interpretada de modo a excluir de seu 

campo de incidência motivos e opiniões. 

(34) Embora não sejam propriamente fatos ocorridos nos negócios da companhia, 

as projeções são tratadas pela regulamentação como presumidamente relevantes. 

(35) A referência a fatos ocorridos nos negócios da companhia excluiria 

informações relativas a acionistas ou aos valores mobiliários, não obstante possam ter 

influência ponderável na decisão dos investidores de mercado. Outros países definem o 

conceito como abrangendo fatos relativos a estas três categorias (negócios da companhia, 

valores mobiliários e acionistas). 

(36) A referência a fatos ocorridos nos negócios da companhia pode ser lida de 

forma a excluir a obrigação de divulgar fatos públicos. Outras legislações incluem no 

conceito de fato relevante a sua não publicidade. 

(37) Os fatos relevantes podem ser identificados como fatos extraordinários, como 

já indicou a jurisprudência norte americana. A CVM já decidiu, porém, que mesmo fatos 

ordinários podem ser considerados relevantes. 

(38) Fatos não concluídos podem ser considerados relevantes, mas nesta hipótese 

há que se considerar a relevância da etapa. A jurisprudência norte-americana adotou por 

vezes um critério de magnitude versus probabilidade, cuja aplicação foi recentemente 

afastada na União Europeia. 

(39) Informações que não tenham o condão de influenciar de forma ponderável a 

decisão dos investidores, considerado o conceito objetivo, não são relevantes. 

(40) A regulamentação da CVM adota a estratégia de atribuir a determinadas 

informações relevância presumida. 
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(41) A responsabilidade pela divulgação é atribuída pela LSA somente aos 

administradores, e a regulamentação da CVM determina a sua imputação ao diretor de 

relações com investidores em especial. 

(42) A regulamentação da CVM atribui a determinadas pessoas o dever de 

comunicar os fatos relevantes de que tenham conhecimento ao diretor de relações com 

investidores. 

(43) O dever de se informar do administrador, identificado como desdobramento do 

dever de diligência, inclui o de obter informações relevantes. 

(44) A CVM e os mercados regulamentados podem determinar a divulgação de 

informações relevantes, e a própria CVM já divulgou em algumas ocasiões tais 

informações. 

(45) A determinação de divulgação imediata deve ser interpretada considerando a 

necessidade de tempo para análise da informação e preparação do texto a ser publicado. 

Esta determinação consta de diversas legislações, mas com abordagens distintas. Enquanto 

algumas se limitam a afirmar que por divulgação imediata deve-se entender divulgação tão 

logo quanto possível, outras estabelecem limites temporais. 

(46) O dever de atualizar fato relevante é imposto pela CVM de forma 

aparentemente objetiva, mas à luz da LSA só teria cabimento quando a atualização fosse, 

em si, uma informação relevante. 

(47) O fato relevante deve ser divulgado de forma clara e precisa. Enquanto nos 

Estados Unidos há recomendações específicas, inclusive quanto à linguagem, outros 

países, tais como o Brasil, fazem recomendações acerca de sua compreensão geral. Em 

todo caso, tratando-se de comunicação destinada a investidores de mercado, há que se 

considerar aquela que possa ser compreendida pelo investidor médio. 

(48) A divulgação deve ser feita tanto por meio eletrônico quanto pela publicação 

em jornal. Existe processo judicial em andamento no qual se discute a necessidade de 

publicação no Diário Oficial. 
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(49) Os fatos relevantes podem ser mantidos em sigilo, como expressamente 

facultado pela LSA, desde que no interesse da companhia. A divulgação irregular foi 

considerada, em precedentes da CVM, como violação do dever de sigilo, e não do dever de 

divulgar fato relevante.  

(50) A consulta à CVM acerca da manutenção em sigilo constitui mera faculdade, 

embora decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo já tenha indicado entendimento 

diverso. 

(51) A informação mantida em sigilo deve ser divulgada em caso de vazamento, e 

deste dever decorre o de acompanhar notícias que possam evidenciar tal vazamento. 

(52) Oscilações atípicas afastam a possibilidade de manter informação em sigilo; a 

jurisprudência da CVM apresentou diferentes entendimentos ao longo do tempo acerca da 

necessidade de correlação entre a oscilação atípica e o suposto vazamento da informação 

mantida em sigilo. Em decisões mais antigas a CVM reconhecia a possibilidade de afastar 

o dever de divulgar caso a oscilação pudesse ser atribuída a outras causas que não o 

vazamento da informação relevante, e considerou o histórico de cotação para definir se 

determinada oscilação seria atípica. Decisões mais recentes vêm adotando a orientação de 

que qualquer oscilação atípica acarretaria o dever de divulgar toda informação relevante 

mantida em sigilo, e percentuais elevados de oscilação foram considerados atípicos sem 

que conste das decisões a análise do histórico das cotações. Se for possível identificar 

outras causas que não o vazamento para a oscilação atípica, não se justificaria a exigência 

de divulgação. 

(53) A LSA não impõe a divulgação de fato relevante na hipótese de rumores, mas 

a orientação da CVM tem sido em sentido diverso. O risco decorrente da obrigação de 

divulgar na hipótese de quaisquer rumores consiste na possibilidade de ser inviabilizada a 

opção de manter determinadas informações em sigilo. 

(54) Períodos de silêncio impostos pela regulamentação ou adotados 

espontaneamente pela companhia não afastam o dever de divulgar fato relevante. 

(55) A responsabilidade pela não divulgação recai primariamente sobre o diretor de 

relações com investidores.  
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(56) Na apreciação do cumprimento do dever de divulgar, deve ser ponderada a 

atuação do administrador segundo os critérios gerais de apreciação de seus deveres, não 

obstante haja quem defenda a inaplicabilidade da business judgment rule ao caso. 

(57) A não divulgação acarreta a responsabilidade civil dos administradores, 

embora não seja clara a responsabilidade da companhia nem, tampouco, o critério para 

eventual indenização. 

(58) O descumprimento do dever de divulgar pode ser punido, no âmbito 

administrativo, pela Comissão de Valores Mobiliários. 

(59) O descumprimento do dever de divulgar pode integrar condutas que ensejam, 

ainda, a sanção penal. 

(60) O descumprimento do dever de divulgar pode, por fim, ensejar sanções por 

outras entidades, como no caso de companhias aderentes ao Manual Abrasca de Controle e 

Divulgação de Informações Relevantes. 
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