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RESUMO 

 

CARDOSO MUSACCHIO, Bárbara. A tutela coletiva dos investidores no mercado de 
capitais brasileiro (Lei nº 7.913, de 7 de dezembro de 1989). 162 páginas. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

O presente trabalho teve como objeto a análise da ação prevista na Lei no 7.913/89, 

de modo a (i) verificar se esta, tal como normatizada atualmente, é um meio adequado e/ou 

eficaz para a tutela coletiva dos interesses e direitos dos investidores do mercado de capitais 

brasileiro; e (ii) identificar os motivos pelos quais tal lei vem sendo (pelo menos 

aparentemente)1 pouco utilizada no país, propondo, se o caso, mecanismos de lege lata e/ou 

lege ferenda para disseminar a sua aplicação. 

Buscou-se analisar os contextos político, social e econômico referentes à evolução 

da tutela coletiva de interesses e direitos no Brasil, notadamente o advento da Lei 

no 7.913/89, explicitando as justificativas utilizadas pelo legislador pátrio para a sua 

promulgação. 

Antes de se analisar a matéria sob o prisma do direito brasileiro, passou-se ao estudo 

do tratamento conferido às class actions (utilizadas como inspiração para a criação da Lei no 

7.913/89) na defesa coletiva dos investidores nos Estados Unidos da América. 

Em seguida, abordaram-se os tratamentos legislativo, doutrinário e jurisprudencial 

dispensados à matéria, abrangendo os conceitos gerais, características, contornos e 

problemas envolvendo a tutela dos investidores no mercado de capitais brasileiro, bem como 

os principais pontos de controvérsia identificados, incluindo questões como: (i) a natureza 

da ação prevista na Lei no 7.913/89; (ii) a natureza dos interesses e direitos tutelados pela 

Lei no 7.913/89; (iii) os destinatários da proteção legal; (iv) a abrangência do conceito de 

“mercado” para os fins de aplicação da Lei no 7.913/89; (v) as condutas abarcadas pela Lei 

no 7.913/89 e os danos que esta visa a coibir/reparar; (vi) os legitimados ativos e passivos da 

ação prevista na Lei no 7.913/89 e os respectivos regimes de responsabilização; e (vii) o 

papel da CVM no âmbito da aplicação da Lei no 7.913/89. 

                                                 
1 O grande número de procedimentos arbitrais no âmbito dos litígios envolvendo questões societárias, que, via 
de regra, são confidenciais, prejudica tal análise. 



 

 

Durante a análise, (i) compararam-se brevemente os modelos brasileiro e norte-

americano, de sorte a verificar se, e em que medida, elementos do modelo norte-americano 

poderiam contribuir para a interpretação do modelo brasileiro; e (ii) analisaram-se aspectos 

específicos do Anteprojeto, cujo propósito é disciplinar a ação civil pública para a tutela de 

interesses difusos, coletivos (stricto sensu) e individuais homogêneos, revogando, entre 

outros, a LACP, e o art. 3o da Lei no 7.913/89 – que prevê a aplicação da LACP, no que 

aplicável, àquela lei, e seus reflexos na Lei no 7.913/89. 

Palavras-chave: Direito Comercial – Mercado de Capitais – Tutela Coletiva – Lei nº 

7.913/89 

  



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

CARDOSO MUSACCHIO, Bárbara. A tutela coletiva dos investidores no mercado de 
capitais brasileiro (Lei nº 7.913, de 7 de dezembro de 1989). 162 pages. Master – Faculty of 
Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

This thesis examines the “public civil action” (ação civil pública) provided for in 

Law 7913/89, to (i) determine if it is a sufficient or effective mechanism for the protection 

of the collective interests of investors in the Brazilian securities market, and (ii) identify the 

reasons that the legislation has been little used in Brazil (apparently, at least),2 and to propose 

ways of promoting use of the public civil action, through mechanisms under new or current 

legislation. 

We analyze the political, social and economic contexts in which the protection of 

the collective interests and rights of investors in Brazil evolved, notably the introduction of 

Law 7913/89, and examine the reasons given by the legislator for adopting that legislation. 

Before looking at collective redress in light of Brazilian law, we consider the role 

of class actions (which inspired Law 7913/89) in protecting the collective interests of 

investors in the United States. 

We then turn to the question of how collective redress for investors has been treated 

in the legislation, by scholars, and by the courts in Brazil, studying the general concepts, 

characteristics, and contours of investor protection in the Brazilian securities market. We 

identify the main controversial questions, including: (i) the nature of the action provided for 

in Law 7913/89; (ii) the nature of the interests and rights protected by Law 7913/89, (iii) the 

intended beneficiaries of Law 7913/89, (iv) the scope of the concept of “market” for the 

purpose of applying Law 7913/89, (v) the conduct contemplated by Law 7913/89 and the 

losses that it is intended repair/suppress, (vi) the parties that have standing to sue and be sued 

under Law 7913/89, and the rules governing their liability, and (vii) the role of the Brazilian 

securities regulator (the CVM) in applying Law 7913/89. 

In our analysis, we (i) present a brief comparison of the Brazilian and American 

models, to determine if, and to what extent, elements of the American model can contribute 

                                                 
2 The large number of arbitration proceedings in corporate disputes makes it difficult to make a precise analysis, 
since the proceedings are confidential. 



 

 

 

to understanding the Brazilian model, and (ii) examine specific aspects of a Bill that would 

govern collective actions for the protection of group rights generally, and would repeal the 

current Public Civil Actions Law (which applies to actions under Law 7913/89), and the 

consequences of that Bill for Law 7913/89. 

Keywords: Corporate Law – Securities Market – Collective Redress – Law 7913/89 
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A atividade empresarial é comumente financiada por três principais formas: (i) 

desembolso de recursos próprios pelos investidores, que, no caso das companhias abertas, 

pode ser feito por meio do acesso à poupança popular no mercado de capitais; (ii) 

financiamento estatal; e (iii) financiamento por bancos privados. 

Historicamente tem preponderado no Brasil o financiamento estatal, cujo grande 

marco foi a criação em 1952 do BNDE, atual BNDES, com o objetivo de ser o órgão federal 

formulador e executor da política nacional de desenvolvimento econômico3. 

A partir dos anos 60, intensificou-se o processo de diversificação das formas de 

financiamento da atividade empresarial brasileira, face ao reconhecimento da necessidade 

de se mitigar a dependência estatal para o desenvolvimento da economia e contornar a crise 

instalada em 19634, que culminou na instituição do regime militar no país. 

Nesse período, foram promulgadas a Lei no 4.595/64 e a Lei no 4.728/655, pioneiras 

na disciplina do sistema financeiro nacional, e do mercado de capitais respectivamente. 

                                                 
3 CAMARGO contextualiza a criação do BNDE, explicando que foi a forma com que o setor financeiro 
brasileiro propiciou “a elevada expansão do setor urbano-industrial” nos anos 50, uma vez que “o sistema 
bancário privado não era capaz de prover crédito de longo prazo e não se possuía um mercado de capitais 
desenvolvido”. CAMARGO, Patricia Olga. A evolução recente do setor bancário no Brasil. Acesso em 1 de 
agosto de 2018. Disponível em http://static.scielo.org/scielobooks/hn9cv/pdf/camargo-9788579830396.pdf  
4 Ao se referir à dependência da atividade empresarial brasileira da capacidade do Estado de financiá-la e à 
incapacidade deste em fazê-lo de modo eficaz, SAES afirma que na “busca de uma política de 
desenvolvimento, independente se de cunho nacionalista ou por meio de abertura de mercados para produtos 
e empresas internacionais, os governos desse período dependeram fundamentalmente de uma ampla 
capacidade do Estado de financiar tais projetos. Essa foi uma condição essencial do plano de desenvolvimento 
no Brasil dos anos de 1930 a 1980, quando a falência do Estado interrompe tal crescimento; em dados 
momentos o Estado foi capaz de se autofinanciar, entretanto nos momentos de maiores dificuldades o capital 
estrangeiro, investido diretamente por empresas ou indiretamente por empréstimos para o Governo, foi o 
mecanismo para manter o crescimento nacional (FIORI, 1990). Por mais de três décadas os governos 
brasileiros utilizavam tal mecanismo de financiamento, promovendo políticas expansionistas. O governo de 
Juscelino Kubitschek (1956-1960), com a política do Plano de Metas, impulsionou profundas transformações 
na sociedade a taxas de crescimento do PIB elevadas; excluindo o ano de 1956 cujo crescimento foi pequeno 
para o período, de 2,9%, os outros anos mantiveram taxas em torno de 10%. Entretanto tais taxas de 
crescimento não puderam ser mantidas nos governos seguintes, com uma trajetória de queda do crescimento, 
de 9,4% em 1960 para 8,6% e, 1961, 6,6% em 1962 até o colapso da economia em 1963, com a taxa de 0,6%.” 
SAES, Alexandre Macchione. Dependência brasileira: quarenta anos de restrição ao financiamento da 
economia nacional (1964-2004). Acesso em 1º de agosto de 2018. Disponível em 
http://www.klepsidra.net/klepsidra24/dependencia.htm 
5 “Até o Decreto-lei nº 2.627/40, a legislação brasileira sobre sociedades por ações tomou por modelo 
principalmente a legislação francesa, punindo as infrações com nulidades e sanções penais e civis, mas a 
partir da industrialização e do desenvolvimento do País, na década de 1950, aumentou a influência da 
legislação e das práticas comerciais norte-americanas, o que conduziu à promulgação da "Lei do Mercado 
de Capitais" (no 4.728, de 14.07.1965), que instituiu regime de policiamento do mercado com o fim de proteger 
tanto o interesse dos investidores no mercado quanto o interesse geral na organização e no desenvolvimento 
do mercado, como instituição fundamental da economia de livre empresa.” LAMY FILHO, Alfredo; 
PEDREIRA, José Bulhões Pedreira (Coord.). Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed. 2017. 
p. 103. 
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Ademais, foram criados incentivos fiscais para o desenvolvimento do mercado de capitais, 

como os fundos do Decreto Lei no 157/67, que possibilitavam ao investidor utilizar parte do 

imposto de renda devido na aquisição de quotas de fundos de ações de companhias abertas. 

Contudo, as medidas adotadas pelo governo, responsáveis pela euforia à época no 

mercado de capitais brasileiro, contribuíram para a ocorrência do movimento especulativo 

conhecido como “boom de 1971”. Tal movimento decorreu em grande parte da 

intensificação das vendas de valores mobiliários pelos investidores mais experientes, que, 

por sua vez, foi motivada pela irrealidade dos preços com que tais valores vinham sendo 

negociados6. 

Em razão da recessão do mercado de capitais brasileiro causada pelo “boom de 

1971”, muito se discutiu sobre a necessidade de aprimoramento legislativo da matéria, como 

forma de proporcionar maior segurança aos investidores. Nesse sentido, com o intuito de se 

regular as companhias abertas, foram promulgadas a Lei no 6.404/76, que tratou 

especificamente das sociedades por ações (criando, pela primeira vez, a diferenciação entre 

companhias abertas e companhias fechadas) e a Lei no 6.385/76, responsável pela criação da 

CVM como órgão regulamentador e fiscalizador do mercado de capitais7. 

                                                 
6 VIDOR, George. A história da CVM pelo olhar de seus ex-presidentes. Rio de Janeiro: ANBIMA e 
BM&FBOVESPA, 2016, p. 25. 
7 No período de 1965 a 1976, cabia (i) ao Conselho Monetário Nacional regulamentar as atividades das 
entidades que atuavam no “Sistema de Distribuição no Mercado de Capitais”; e (ii) ao BACEN a fiscalização 
do mercado de capitais. Esse modelo, contudo, não funcionou de forma eficaz, sendo pouco efetiva a 
fiscalização exercida pelo BACEN. VERÇOSA explica que as razões para tal fracasso residem em fatores de 
natureza política, uma vez que “não se pode esquecer de destacar que o Banco Central do Brasil jamais foi 
um órgão plenamente autônomo, capaz de organizar-se adequadamente para o exercício de suas finalidades 
– já naquela época – e de resistir às pressões que sobre ele podiam desabar quando ferisse grandes interesses 
em jogo no mercado”. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Notas sobre o regime jurídico das ofertas ao 
público de produtos, serviços e valores mobiliários no direito brasileiro – Uma questão de complementação 
da proteção de consumidores e de investidores. Revista de Direito Mercantil, ano XXXXVI, v. 105, jan.-mar. 
1997, pp. 75-83, p. 78. SZTAJN, em sentido semelhante, sustenta que os “resultados dessa política foram 
medíocres”, uma vez que o problema decorreria do fato de que “o estímulo para a participação no mercado 
de capitais estava fundado na renúncia fiscal e não na tomada de riscos. Depois, como a fiscalização das 
operações era residual, pequena, o resultado foi que, no início dos anos 1970, depois de breve período de 
euforia com a queda do preço de ações, inadimplência no mercado de debêntures, escândalos e outros 
acidentes, houve quebra de confiança dos investidores que se afastaram do mercado.” SZTAJN, Rachel. 
Regulação e mercado de valores mobiliários. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
São Paulo, n. 135, jul./set. 2004, pp. 136-147, p. 141. Cuidou a Lei no 6.385/76 de manter, em seu artigo 3º, 
§1º, a competência do Banco Central do Brasil para fiscalizar o mercado de capitais, nas atribuições que não 
fossem especificamente outorgadas à CVM. Atualmente, cabe exclusivamente ao BACEN a regulamentação e 
fiscalização das operações desenvolvidas nos mercados de crédito, monetário e cambial, sendo de atribuição 
exclusiva da CVM a regulamentação do mercado de capitais. Contudo, com o alargamento da definição de 
valores mobiliários pela Lei no 10.303/01, criou-se o conceito de mercado de derivativos, o qual, juntamente 
com o mercado de capitais compõe o “mercado de investimentos coletivos”. Dadas as especificidades da 
matéria, o mercado de derivativos passou a ser regulado em conjunto pelo BACEN e a CVM. SZTAJN, Rachel. 
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O final da década de 80 foi marcado por outros eventos que abalaram a economia 

brasileira, por exemplo: (i) a falência do Estado brasileiro, com a quase paralisação do 

crescimento econômico do país no final da década de 808; (ii) os enormes prejuízos sofridos 

pelos investidores nos mercados de opção de ações e de futuro de ações, em razão da quebra 

da Bolsas de Valores do Rio de Janeiro e o escândalo do caso “Nahas”, que evidenciaram a 

insuficiência do arcabouço legal de proteção aos investidores no Brasil e a fragilidade do 

nosso mercado de capitais9; e (iii) a crise do sistema bancário nacional, em razão de fatores 

como “o fim do lucro inflacionário, crescimento do crédito e da inadimplência e políticas 

monetária e creditícia restritivas, largamente influenciadas pela necessidade de garantir a 

nova inserção da economia ao sistema global”10. 

Na tentativa de reprimir os abusos no mercado de capitais e disseminar a sua 

utilização como forma de financiamento da atividade empresarial, foi promulgada a Lei no 

7.913/89, que disciplinou a ação civil pública para a tutela coletiva dos seus 

investidores/titulares de valores mobiliários. A Lei no 7.913/89, juntamente com a LACP e, 

posteriormente, o CDC, constituíram o chamado “micro-sistema de defesa de direitos 

coletivos”11. 

Passados quase 30 anos da promulgação da Lei no 7.913/89, são poucos (i) os 

estudos doutrinários desenvolvidos para analisar a ação prevista na Lei no 7.913/89 – sendo 

                                                 
Regulação e mercado de valores mobiliários. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
São Paulo, n. 135, jul./set. 2004, pp. 136-147, p. 145. 
8 “... a crise dos anos 80 maximizou e foi consequência, ao mesmo tempo, da contradição básica da estratégia 
desenvolvimentista da relação do Estado com o mercado, imposta pelo compromisso assumido, já na década 
de 30, entre as várias e heterogêneas frações do nosso empresariado. Este fator eminentemente político é que 
fez da nossa crise econômica uma crise de Estado, e de nossa transição democrática, um lento processo de 
implosão do próprio Estado desenvolvimentista, de tal forma que, ao longo dos anos 80, as empresas privadas 
se ajustaram financeiramente, acumulando lucros, gerando poupança e reduzindo o seu endividamento, 
usufruindo, como contra-face perversa, do desajustamento progressivo que levou o setor público à falência e 
a autoridade político-econômico à mais completa paralisia, expropriada do último e decisivo instrumento: a 
política monetária.” FIORI, José Luis. Transição terminada: crise superada? Acesso em 1º de agosto de 2018. 
Disponível em http://novosestudos.org.br/v1/files/uploads/contents/62/20080624_transicao_terminada.pdf, 
p.144. 
9 “O golpe no mercado foi tão forte que a Bolsa do Rio, para onde Nahas foi obrigado a se transferir depois 
de atritos com a diretoria da Bolsa de São Paulo, nunca mais se recuperou. Daí para frente ela foi perdendo 
importância no mercado e hoje é uma sombra de sua similar paulista, sobrevivendo praticamente dos leilões 
de privatização, que o governo ainda realiza lá.” Folha de São Paulo, 14 de outubro de 1997. Acesso em 1 de 
agosto de 2018. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi141008.htm 
10 MENDONÇA, Ana Rosa Ribeiro de. Sistemas financeiros do Mercosul: estrutura, financiamento de longo 
prazo e interpenetração de capitais. Acesso em 1º de agosto de 2018. Disponível em 
www.eco.unicamp.br/docprod/downarq.php?id=1796&tp=a, p. 28. 
11 BRUSCATO, Wilges. A Proteção Judicial aos Investidores no Mercado de Valores Mobiliários. Revista de 
Direito Mercantil, ano XLIV, v. 138, p. 35-52, São Paulo, abr.-jun. 2005. p. 41. 
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que grande parte do material sobre a matéria aborda quase que exclusivamente os aspectos 

processuais da lei; e (ii) os exemplos de ações ajuizadas para a proteção coletiva dos 

investidores/titulares de valores mobiliários do mercado de capitais brasileiro. 

A pequena quantidade de material sobre o tema é inversamente proporcional à sua 

importância, uma vez que em um mercado abalado e de baixa credibilidade como o nosso, a 

tutela coletiva pode vir a ser um importante instrumento para a geração de segurança aos 

investidores do mercado de capitais, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos da 

América. 

Recentemente, as discussões acerca da confiabilidade do mercado de capitais 

brasileiro se intensificaram, em razão da propositura, nos Estados Unidos da América, de 

diversas ações coletivas contra companhias brasileiras com ADRs negociados no mercado 

de capitais norte-americano, com o intuito de ressarcir os prejuízos suportados pelos 

investidores norte-americanos, no contexto da onda de atos ilícitos que provocaram a 

desvalorização das suas ações12. Frente a tal movimento, associações de classe brasileiras 

demonstraram interesse em ajuizar ações civis públicas no país com propósito semelhante13.  

Em resposta à necessidade de se fortalecer a credibilidade do mercado de capitais 

brasileiro, foram editadas leis com o intuito de reforçar os mecanismos protetivos, como, por 

exemplo, (i) a Lei no 13.303/16 (Lei de Responsabilidade das Estatais) que disciplinou o 

estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e (ii) a Lei no 

13.506/17 que dispôs sobre o processo administrativo sancionador na esfera de atuação do 

Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, alterando diversos diplomas 

legais. 

                                                 
12 UOL, 8 de junho de 2016. Acesso em 1º de agosto de 2018. Disponível em 
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/06/08/acoes-coletivas-de-investidores-contra-empresas-
brasileiras-listadas-nos-eua-devem-aumentar.htm?cmpid=copiaecola. Risco Seguro Brasil, 10 de fevereiro de 
2016. Acesso em 1º de agosto de 2018. Disponível em http://riscosegurobrasil.com/materia/cresce-numero-de-
acoes-coletivas-contra-empresas-estrangeiras-nos-eua/. Exame, 13 de agosto de 2016. Acesso em 1º de agosto 
de 2018. Disponível em http://exame.abril.com.br/mercados/as-brasileiras-que-despertaram-a-ira-do-
investidor-gringo/ 
13 Um grande exemplo, é a mobilização da Associação de Acionistas Minoritários para o ajuizamento de ação 
civil pública buscando ressarcimento em razão do recente escândalo envolvendo o pagamento de propinas pela 
JBS. Globo, 20 de junho de 2017. Acesso em 1º de agosto de 2018. Disponível em 
https://extra.globo.com/noticias/economia/minoritarios-da-jbs-preparam-acao-para-pedir-ressarcimento-
21522603.html 
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Acresça-se também o fato de o Anteprojeto estar tramitando no Congresso 

Nacional14, com o objetivo de reformular a disciplina referente às ações civis públicas, e 

tratar questões controversas, que, conforme será adiante demonstrado, poderão ter grande 

impacto na aplicação da Lei no 7.913/89. 

Dessa forma, é indiscutível a importância de uma análise mais aprofundada da Lei 

no 7.913/89 no ordenamento jurídico brasileiro15, como meio de fortalecimento do mercado 

de capitais pátrio no contexto atual, tanto em razão (i) do provável aumento do número de 

ações coletivas ajuizadas, no Brasil e nos Estados Unidos da América, para a tutela dos 

investidores, em resposta aos recentes escândalos envolvendo companhias brasileiras; 

quanto (ii) do declínio da economia brasileira a partir dos anos 90, que impulsionou a adoção 

de medidas na tentativa de se buscar no mercado de capitais o financiamento necessário para 

o desenvolvimento das suas atividades, como alternativa para a insuficiência atual de 

recursos do Estado e dos bancos privados para fomentá-las16; e (iii) da existência de um 

                                                 
14 O Anteprojeto está atualmente aguardando deliberação de recurso na mesa diretora da Câmara dos 
Deputados. Tal recurso foi interposto contra a aplicação ao caso do art. 133 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, que determina que “a proposição que receber pareceres contrários, quanto ao mérito, de todas 
as Comissões a que for distribuída será tida como rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do 
Presidente”. 
15 Conforme lembra MUNHOZ, a qualidade do sistema legal não pode ser identificada apenas pelo “conjunto 
de normas de direito material, ou seja, o direito societário propriamente dito. Tal ideia abrange o direito 
processual e o conjunto de instituições encarregadas de dar cumprimento a essas normas”. MUNHOZ, 
Eduardo Secchi. A importância do sistema de solução de conflitos para o direito societário: limites do instituto 
da arbitragem. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coords.). Processo societário, 
pp. 81-88.  
16 “Após alguns anos de crescimento, em razão do ingresso relevante de investimentos estrangeiros de 
portfólio decorrentes de privatizações e da abertura da economia brasileira, observou-se a paulatina queda 
nos volumes negociados no mercado nacional, bem como grande número de fechamentos do capital de 
sociedades anônimas e escassas ofertas públicas de ações a partir da metade da década de 90. No mercado 
secundário, a média mensal de volume negociado na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo – Bovespa caiu 
de US$ 15,9 bilhões, em 1997, para US$ 8,5 bilhões em 2000, enquanto o número de companhias listadas na 
bolsa também foi reduzido significativamente, passando de 589 companhias em 1996 para 495 em 2000. Já 
no mercado primário, entre 1995 e 2000, aconteceram apenas oito IPOs – registros de novas companhias com 
ofertas públicas de ações – sendo certo que apenas os IPOs que envolvessem uma listagem simultânea da 
companhia na New York Stock Exchange – Nyse eram considerados viáveis à época. Dessa forma, em que 
pese à estabilidade econômica conquistada pelo Brasil a partir da implantação do Plano Real em meados de 
1994, faltavam a confiança e a credibilidade necessárias para atrair novos investimentos ao mercado de 
capitais nacional. Faltava-lhe segurança jurídica.” MACIEL, Karina Teresa da Silva; MARTIN, Antônio. 
Direitos difusos dos investidores no mercado de capitais: repressão ao insider trading. In: Revista de direito 
empresarial- ReDE. São Paulo: Revista dos Tribunais, v.2, no.2, mar.-abr., 2014, pp. 159 – 185. p. 160. Assim, 
foram adotadas medidas na tentativa de impulsionar o crescimento do mercado de capitais brasileiro como: (i) 
a criação de mecanismos voltados a assegurar o bom funcionamento e a confiabilidade do mercado de capitais, 
exemplificativamente a autorregulação das companhias –  nesse sentido: “outro fator que contribuiu ao maior 
interesse no mercado de capitais brasileiro foi a criação de diferentes níveis de governança corporativa pela 
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em dezembro do ano 2000 (Novo Mercado, Nível 1, Nível 2 e 
Bovespa Mais). Esses segmentos especiais de listagem foram desenvolvidos para fornecer um ambiente de 
negociação que simultaneamente estimula o interesse dos investidores e a valorização das empresas.” 
STEFFEN, Helen Cristina; ZANINI, Francisco Antônio Mesquita. Abertura ou Não de Capital no Brasil: Uma 



 

21 

 

modelo de concentração do controle societário na realidade brasileira, cuja eficiência 

depende diretamente da qualidade do sistema de solução de conflitos societários adotado 

pelo país17. 

  

                                                 
Análise Prática da Percepção dos Executivos Financeiros. Revista Brasileira de Finanças, v. 12, n. 4, 2014, pp. 
597-642; (ii) a reforma da Lei no 6.404/76, por meio da Lei no 10.303/01 – nesse sentido: “A Lei 10.303 nasceu 
da necessidade de entronizar novas práticas no âmbito das S/As, alterando, minimamente, seu sistema de 
gestão e conformando regras novas e capazes de garantir a presença da segurança adequada aos 
investimentos privados” BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Sociedade anônima atual: comentários e 
anotações às inovações trazidas pela Lei n. 10.303/01 ao texto da Lei n. 6.404/76. São Paulo: Atlas, 2004, pp. 
13-14; e (iii) a desmutualização das bolsas de valores - nesse sentido: “com a desmutualização ocorre uma 
alteração na estrutura de propriedade da organização das bolsas, para uma forma societária com finalidade 
lucrativa. Como resultado, ocorre uma mudança na distribuição dos residual claims e do controle, com 
implicações para o comportamento da organização e seu desempenho. Em muitos casos, essa nova forma 
organizacional assumida é a de uma sociedade por ações, seguida de um procedimento de abertura de capital, 
de forma que novos recursos possam ser obtidos no mercado, junto a investidores.” (...) “as bolsas brasileiras 
concluíram o processo de desmutualização no ano de 2017, com a constituição da Bolsa de Mercadorias & 
Futuros S.A., que posteriormente obteve registro de companhia aberta e da Bolsa de Valores de São Paulo 
S.A., esta última controlada pela companhia aberta Bovespa Holding S.A. Ao analisarmos as mudanças 
ocorridas em outros países a esse respeito, observa-se que, em certa medida, o processo de desmutualização 
chegou tardiamente ao Brasil, em especial quando observada a evolução das transformações nos países mais 
desenvolvidos.” DUTRA, Marcos Galileu Lorena. As Novas Estruturas Organizacionais da Bolsa. São Paulo, 
2008. Dissertação (Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. pp. 74 e 147. Em 
decorrência de tal movimento, o mercado de capitais brasileiro atingiu o seu auge em 2007, com a realização, 
por várias companhias, de ofertas públicas iniciais - IPOs, impulsionadas por um cenário econômico marcado 
pelo crescimento da atividade econômica, controle da inflação, taxas de juro em declínio, e crédito em 
expansão. Com a crise mundial do subprime em 2008, houve uma desaceleração da economia brasileira, que 
se viu privada de crédito bancário, em razão da perda da liquidez internacional. Há, contudo, previsões 
favoráveis recentes para o mercado de capitais brasileiro: “Com a Selic no seu menor patamar histórico (7% 
ao ano com expectativa de queda) e retomada da economia no Brasil, temos tudo para vivenciar mais um ano 
de bull market por aqui e, por isso, sigo otimista com a Bolsa brasileira. Mas o caminho poderá ser tortuoso, 
com eleições e incertezas no mercado externo. Portanto, é importante carregar no portfólio uma parcela em 
seguros, como dólar e ouro.” Exame, 22 de janeiro de 2018. Acesso em 1º de agosto de 2018. Disponível em 
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/o-que-esperar-do-mercado-financeiro-em-2018/ 
17 MUNHOZ, Eduardo Secchi. A importância do sistema de solução de conflitos para o direito societário: 
limites do instituto da arbitragem. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coords.). 
Processo societário, p. 78.  
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Por meio desta dissertação, buscou-se desenvolver uma breve análise histórica da 

defesa dos interesses e direitos transindividuais e das ações coletivas no Brasil e nos Estados 

Unidos da América, bem como de alguns dos principais aspectos de direito material e 

processual referentes a tais interesses e direitos, especialmente a aplicação das class actions 

no âmbito das securities litigation e da ação civil pública prevista na Lei no 7.913/89. 

Tal análise foi desenvolvida com o principal objetivo de compreender se a Lei no 

7.913/89 constitui meio apto e conveniente à repressão de condutas lesivas no mercado de 

capitais nacional. 

A nosso ver, para a realização de tal aferição, é indispensável a dissipação das 

dúvidas suscitadas pela doutrina e pela jurisprudência no que se refere aos legitimados 

passivos e aos regimes de responsabilidade aplicáveis no âmbito da Lei no 7.913/89. 

Sabe-se que a legitimidade é um conceito próprio do direito processual ao passo que 

a responsabilidade é típica do direito material. Dadas as considerações tecidas nessa 

dissertação, é evidente que a determinação da responsabilidade e, consequentemente, da 

legitimidade passiva quando da aplicação da Lei no 7.913/89, depende diretamente da análise 

do fato em questão, vis-à-vis as diferentes regras de responsabilização societária/civil e a 

pretensão deduzida em juízo. 

Considerando a natureza das condutas coibidas pela Lei no 7.913/89, entendemos que 

a ação civil pública prevista em tal diploma guarda certa semelhança com a ação individual 

do acionista ou terceiro prevista no art. 159, §7º da Lei nº 6.404/76301. Com efeito, por meio 

da ação civil pública poderão ser tuteladas as pretensões individuais dos investidores do 

mercado de capitais, associadas a danos que repercutem diretamente nos respectivos 

patrimônios.  

Tal interpretação é consubstanciada, dentre outros, na leitura (i) da ementa da 

referida lei que esclarece que a ação civil pública nela disciplinada é voltada à 

responsabilização “por danos causados aos investidores no mercado de valores 

mobiliários”; e (ii) do seu art. 2º, que prevê que as importâncias decorrentes da condenação 

reverterão aos investidores lesados, na proporção de seu prejuízo302.  

                                                 
301 No mesmo sentido: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A (e 
as ações correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009. p. 390. 
302 Assim, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro não admite o pagamento de indenizações 
diretamente aos acionistas pela ocorrência de danos indiretos, a única interpretação possível é de que esta lei é 
voltada apenas para a tutela dos danos diretos causados aos investidores. Ademais, o próprio art. 91 do CDC 
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Dessa forma, a ação civil pública não se destina, consequentemente, a tutela (ainda 

que feita de forma derivada) da companhia em si - para o que a legislação societária 

disponibiliza as ações ut universi e ut singuli303. 

Contudo, é importante frisar que, conforme já apontado por MOREIRA, “a ação da 

Lei 7.913/89 não é apenas a coletivização da ação individual da lei societária”, sendo muito 

mais abrangente304. 

Não é possível se admitir que, assim como acontece com o art. 159, §7º da Lei nº 

6.404/76, a legitimação passiva no âmbito da aplicação da Lei no 7.913/89 esteja restrita aos 

administradores da companhia. 

Em que pese o fato de que as condutas exemplificativas arroladas nos incisos I e II, 

do art. 1º da Lei no 7.913/89 prevejam hipóteses que, pela sua natureza, serão praticadas por 

administradores ou outros participantes do mercado, o inciso III do referido diploma é 

explícito em determinar que também são coibidas pelo diploma legal a “omissão de 

informação relevante por parte de quem estava obrigado a divulgá-la, bem como sua 

prestação de forma incompleta, falsa ou tendenciosa”. 

Conforme demonstrado, o regime de responsabilização pela divulgação de 

informações por companhias abertas (que pode ocorrer tanto no momento da emissão dos 

títulos quanto no momento de sua negociação no mercado) também é aplicável às 

companhias, por forca do art. 927 do Código Civil. 

                                                 
que rege o procedimento relacionado à ação civil pública para a tutela de direitos individuais homogêneos 
(aplicável subsidiariamente à Lei no 7.913/89, conforme demonstrado) é inequívoco que o propósito de tal ação 
é buscar reparação “pelos danos individualmente sofridos” pela coletividade afetada. 
303 “Esse prejuízo direto alvo da tutela assegurada (ou reconhecida) pela lei societária pode ser globalmente 
alcançado pela ação coletiva da Lei 7.913/89; os incisos do art. 1º dessa lei confirmam que a ação coletiva 
tutela, globalmente, o direito de sócios (e não sócios) que teriam proteção segundo as normas do direito 
comum. Esse é um ponto de contato relevante entre a ação individual da lei societária e a ação coletiva da lei 
de 1989: ambas dependem de verificação de prejuízo direto, embora nem sempre seja fácil identificar, com 
precisão, se o dano incide diretamente no patrimônio do sócio ou de terceiros, ou se o dano é social e repercute 
no patrimônio do sócio, quando se caracteriza o dano indireto.” MOREIRA, Alberto Camiña. A Ação Civil 
Pública da Lei 7.913/89 entre o Direito Societário Coletivo e o Direito Societário. In: CARVALHOSA, 
Modesto; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; WALD, Arnoldo (coord.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa Perante os Investidores – Contribuição à Modernização e Moralização do Mercado de Capitais. São 
Paulo, Quartier Latin do Brasil, 2018. pp. 314-363. pp. 339-340. 
304 MOREIRA, Alberto Camiña. A ação civil pública da Lei 7.913/89 entre o direito coletivo e o direito 
societário. In: CARVALHOSA, Modesto; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; WALD, Arnoldo (coord.). A 
Responsabilidade Civil da Empresa Perante os Investidores – Contribuição à Modernização e Moralização do 
Mercado de Capitais. São Paulo, Quartier Latin do Brasil, 2018. pp. 313-363. p.  341. 
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Com efeito, uma vez praticado um ato ilícito (manifestado na omissão e/ou falha na 

divulgação de informação relevante da companhia) e verificados os demais requisitos 

ensejadores da responsabilidade civil, será imputada à companhia o dever de repará-los. 

Sem afastar a responsabilidade dos administradores, prevista no art. 157, §4º da Lei 

nº 6.404/76305, nos parece indiscutível que cabe primordialmente à companhia o dever de 

divulgação da informação e, consequentemente, deve a ela ser imputada a responsabilidade 

por falhas no âmbito de tal obrigação306, como decorrência da aplicação da teoria organicista. 

Ainda que, no caso concreto, a prática possa decorrer da violação pelo 

administrador de um dever legal a ele atribuído (o que, a princípio, afastaria a possibilidade 

de o seu ato ser imputado à companhia), fato é que os investidores que negociam com os 

valores mobiliários no mercado de capitais são, via de regra, terceiros de boa-fé307, que não 

tinham ou não poderiam ter tido conhecimento da violação pelo administrador. 

                                                 
305 Art. 157 da Lei nº 6.404/76 “O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de 
posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em 
ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. (...) §4º 
Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a 
divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da 
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão 
dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.” 
306 No mesmo sentido, MOREIRA esclarece que “não é o órgão da administração que emite valores 
mobiliários, é a sociedade; não é o órgão da administração que capta recursos junto ao mercado, senão a 
sociedade. Quem tem o dever de informar o mercado em que está presente é a sociedade emissora de valores 
mobiliários; o órgão societário é o meio para se alcançar tal desiderato, presentando-a; full disclosure é dever 
da sociedade, e o ‘administrador é o principal agente de efetivação desse princípio negocial. Por isso, a 
legitimidade passiva, na ação civil pública com fundamento no art. 1º, III, da Lei 7.913/89, é tanto do 
administrador quanto da sociedade, podendo ainda ser envolvida, no caso de emissão primária, entidade 
distribuidora de valores mobiliários, ou, enfim, quem atuar como underwriter, que, ‘da mesma forma que a 
companhia emissora, tem a obrigação fundamental de assegurar plena e correta divulgação das informações. 
O litisconsórcio passivo é facultativo.”. MOREIRA, Alberto Camiña. A ação civil pública da Lei 7.913/89 
entre o direito coletivo e o direito societário. In: CARVALHOSA, Modesto; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; WALD, Arnoldo (coord.). A Responsabilidade Civil da Empresa Perante os Investidores – 
Contribuição à Modernização e Moralização do Mercado de Capitais. São Paulo, Quartier Latin do Brasil, 
2018. pp. 313-363. p.  342. 
307 “Paulo Salvador FRONTINI afirma que, de acordo com a representação orgânica, é a sociedade quem 
está agindo, não um mero mandante seu, e que, pela celeridade da vida negocial, a boa-fé deve ser presumida, 
sendo a aparência fator que convalida situações originalmente irregulares, se constituída nos moldes daquele 
princípio. (...) O grande problema que daí deriva está na definição da atuação pautada pela boa-fé, isto é, na 
investigação que exige o caso concreto, a fim de que se descubra se o terceiro age, ou não, com boa-fé. No 
âmbito das relações negociais, importa, com objetivo da tutela de ordem, que as trocas se deem com 
observância de certo padrão de segurança. Essa segurança é necessária para a realização das finalidades de 
interesse geral, bem como para produção e distribuição de bens e serviços e o bom funcionamento da 
economia. Por isso se privilegia a tutela da proteção das justas expectativas das partes negociais.” LORIA, 
Eli. Companhia aberta: objeto social e operações de risco. Tese de Doutorado - Doutorado em Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2012. p.88 
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Ademais, não é razoável se admitir que a companhia, que se beneficiou com a 

possibilidade de negociar seus títulos no mercado e, consequentemente, obter financiamento 

provavelmente mais vantajoso do que junto a instituições financeiras, possa ser considerada 

apenas uma vítima da falha na divulgação. 

Nesse sentido, é indispensável que a confiança do investidor (independentemente 

de quem seja) no mercado seja resguardada pelo nosso ordenamento, de modo a fortalecê-

lo308. 

Tal entendimento coaduna-se com a lógica das class actions do sistema norte-

americano, as quais, conforme demonstrado, são ajuizadas com base exclusivamente em 

uma falha no sistema de full disclosure, extensivamente resguardado pela US Securities Law. 

Face a todo o exposto, podemos concluir que a Lei no 7.913/89 disponibiliza aos 

seus legitimados ativos mecanismos adequados e eficazes (ainda que pouco utilizados) para 

a proteção do mercado de capitais brasileiro, manifestado sobretudo na possibilidade de se 

estender a responsabilidade pela violação ao dever de informação também para as 

companhias, que costumam ser as entidades com poder econômico para poder arcar com as 

respectivas indenizações. 

Com efeito, ainda que (i) o sistema de tutela do mercado de capitais brasileiro seja 

baseado na intervenção pública e não privada (o que diminui os legitimados à propositura 

da referida ação civil pública e, consequentemente, a possibilidade de sua utilização); e (ii) 

no nosso caso, haja dificuldades adicionais, como, por exemplo, a inexistência de previsão 

legal que justifique a aplicação da presunção da fraud-on-the-market theory309, entendemos 

                                                 
308 Nesse sentido, esclarece MOREIRA que “pouco importa se os titulares de valores mobiliários são grandes 
empresas, brasileiras ou estrangeiras (não residentes), se são instituições financeiras ou fundos de 
investimento; ou se é a pessoa natural, poupadora de recursos que sobram do seu salário. Pode ser até um 
especulador do mercado, que também recebe a proteção legal. Não é o patrimônio desses titulares 
(personalizados ou não) a razão de se instituir a Lei 7.913/89, pois a vítima do dano sempre teve à sua 
disposição as leis civis para a defesa do seu direito, o que, aliás, é preservado e realçado pela norma em 
questão, cujo artigo primeiro traz a ressalva – sem prejuízo da ação de indenização do prejudicado –, o que 
se faz com as normas do direito privado brasileiro. É preciso acentuar esse ponto: a instituição chamada 
mercado de capitais é o alvo da proteção.” MOREIRA, Alberto Camiña. A ação civil pública da Lei 7.913/89 
entre o direito coletivo e o direito societário. In: CARVALHOSA, Modesto; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; WALD, Arnoldo (coord.). A Responsabilidade Civil da Empresa Perante os Investidores – 
Contribuição à Modernização e Moralização do Mercado de Capitais. São Paulo, Quartier Latin do Brasil, 
2018. pp. 313-363. p. 319. 
309 Em decorrência do que, conforme já mencionado, é indispensável que o investidor demonstre, no âmbito 
da liquidação individual da sentença coletiva, não apenas o dano a ele causado, como também que foi motivado 
a negociar os valores mobiliários no período em questão, em razão da falha na divulgação da informação. 
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não haver dúvidas acerca da possibilidade de se responsabilizar civilmente as companhias 

por falha no dever de divulgar informações ao mercado, nos termos do art. 1º, III da Lei no 

7.913/89 c/c art. 927 do Código Civil, à semelhança do que é feito com as class actions no 

âmbito das securities litigation no mercado de capitais norte-americano. 
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