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RESUMO 

 

Esta dissertação é um estudo dogmático, sob a perspectiva do Direito brasileiro em vigor, 

sobre a responsabilidade civil das companhias abertas perante investidores (acionistas ou 

não) que sofreram danos, no mercado secundário, decorrentes de falhas no cumprimento 

do regime de transparência aplicável às emissoras no âmbito do mercado de capitais. São 

analisadas as principais contribuições oferecidas por cada um dos microssistemas jurídicos 

relevantes (Direito Civil, Direito do Mercado de Capitais e Direito Societário) para a 

construção do enquadramento dogmático da questão, diante do ordenamento vigente. A 

partir da avaliação empreendida neste estudo, propõe-se que as companhias abertas podem 

ser responsabilizadas, na esfera cível, por danos eventualmente sofridos por investidores 

que sejam decorrentes de falhas no cumprimento dos deveres de divulgação de 

informações por parte das emissoras, com fundamento na cláusula geral de 

responsabilidade civil extranegocial existente no Direito brasileiro (cf. artigos 186 e 927, 

caput, do Código Civil). 
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Companhias abertas. Investidores. Mercado de capitais. Direito Civil. Direito do Mercado 
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ABSTRACT 

 

This Master’s dissertation is a dogmatic study, from the perspective of Brazilian Law in 

force, of the civil liability of publicly held companies before investors (shareholders or not) 

that have suffered any damages, on secondary market, caused by non-compliance with 

informational regime applicable to issuers within securities market. The main contributions 

given by each of the relevant legal microsystems (Civil Law, Securities Law and Corporate 

Law) are analyzed for the structuring of the dogmatic framing of the matter, under law in 

force. Based on the analysis held in this study, it is proposed that publicly held 

corporations may be liable, in civil sphere, for damages eventually suffered by investors, 

which are caused by failures in compliance with duties to disclose information by issuers, 

grounded on general clause of tortious civil liability existent under Brazilian law 

(cf. sections 186 and 927, chapeau, of Civil Code). 

 

Key words: Corporations’ civil liability. Disclosure regime. Publicly held corporations. 

Investors. Securities market. Investidores. Civil Law. Securities Law. Corporate Law. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese Masterarbeit ist eine dogmatische Studie aus der Perspektive des geltenden 

brasilianischen Rechts über die zivilrechtliche Haftung von Aktiengesellschaften 

gegenüber Anlegern (Aktionären oder nicht), die auf dem Sekundärmarkt Schäden erlitten 

haben, weil sie die für Emittenten auf dem Kapitalmarkt geltenden 

Transparenzvorschriften nicht eingehalten haben. Die wichtigsten Beiträge, die jedes der 

relevanten rechtlichen Mikrosysteme (Zivilrecht, Kapitalmarktrecht und 

Gesellschaftsrecht) zur Konstruktion des dogmatischen Rahmens des Themas bietet, 

werden im Hinblick auf die aktuelle Gesetzgebung analysiert. Auf der Grundlage der in 

dieser Studie vorgenommenen Auswertung wird vorgeschlagen, dass Aktiengesellschaften 

auf der Grundlage der im brasilianischen Recht bestehenden Generalklausel der 

zivilrechtlichen, deliktischen Haftung (vgl. Artikel 186 und 927, caput, des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs) zivilrechtlich für die Schäden haftbar gemacht werden können, die Anlegern 

durch den Verstoβ gegen Publizitätspflichten seitens der Emittenten schließlich erleiden 

können. 

 

Stichworte: Zivilrechtliche Haftung von Aktiengesellschaften. Informationssystem. 

Aktiengesellschaften. Anleger. Kapitalmarkt. Zivilrecht. Kapitalmarktrecht. 

Gesellschaftsrecht. 
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 INTRODUÇÃO. 

 

“Es portentoso el negocio de las Acciones, en la machina de partidas que se 

ajustan en uma nueba improvisa, y no faltar inguno à lo que acuerda en aquella 

furia, siendo sagradas las palabras, aunque diffiriessen cinquenta por ciento en 

los precios”. 

 

(VEGA, Iosseph de la. Confusion de Confusiones – Dialogos Curiosos Entre un 

Philosofo Agudo, un Mercader Discreto, y un Accionista Erudito Descriviendo el 

Negocio de las Acciones, su Origen, su Ethimologia, su Realidade, su Juego, y 

su Enredo. Amsterdam: [s.n.]. 1688, pp. 169-170)1. 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA. 

 

 A divulgação de informações precisas, completas e verídicas, por companhias 

abertas, é um dos elementos essenciais para o adequado funcionamento do mercado de 

capitais2, que, por sua vez, é reconhecidamente relevante para o desenvolvimento 

econômico-social3. Os investidores4, como agentes racionais, fazem suas análises e tiram 

 
* As referências a autores, se incluídas em nosso texto – em seu corpo ou em notas de rodapé –, contemplam 
apenas seu último sobrenome ou aquele que costuma identificá-los na comunidade jurídica, sem os prenomes 
ou demais sobrenomes, se houver. As transcrições de bibliografia, jurisprudência e legislação constantes 
deste estudo refletem sua redação original, sem adaptações ortográficas às convenções linguísticas 
atualmente em vigor. 
1 O livro de VEGA é considerado o primeiro a tratar do mercado de capitais e não poderia deixar de ser 
lembrado neste estudo. O trecho que epigrafa este capítulo destaca como os preços dos valores mobiliários 
são sensíveis às informações divulgadas aos investidores, o que é elementar ao funcionamento do mercado de 
capitais e, igualmente, para a fattispecie discutida neste estudo. O referido trecho pode ser vertido para o 
espanhol moderno da seguinte forma: “Es portentoso el negocio de las acciones, la cantidad de partidas que 
se ajustan con cada noticia que llega, y nadie falta a lo que acuerda en aquel torbellino, siendo sagradas las 
palabras, aunque difieran cincuenta por ciento en los precios” [VEGA, Iosseph de la. Confusion de 
Confusiones – Dialogos Curiosos Entre un Philosofo Agudo, un Mercader Discreto, y un Accionista Erudito 
Descriviendo el Negocio de las Acciones, su Origen, su Ethimologia, su Realidade, su Juego, y su Enredo. 
Amsterdam: [s.n.]. 1688. Vers. Esp.. Ricardo Agustín Fornero. Confusión de Confusiones. Mendoza: 
Universidad Nacional de Cuyo. 2013, p. 281]. 
2 Há quem entenda ser a informação a “espinha dorsal” (“Rückgrat”, no original) de todos os mercados de 
capitais (LUCIUS, Otto. Warum ein Buch zum Informationsverhalten am Kapitalmarkt? Versuch einer 
Einleitung. In BRANDL, Ernst, et. al. (eds.). Informationsverhalten am Kapitalmarkt, v. 3. Wien: Springer. 
2006, p. 9). Ver, i.a., sobre a relevância da divulgação obrigatória de informação para a promoção da 
eficiência do mercado: BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta 
sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 7-26; PERRONE, Andrea. Informazioni al 
Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, pp. 2-10; e EASTERBROOK, Frank Hoover; e 
FISCHEL, Daniel Robert. Mandatory Disclosure and the Protection of Investors. Virginia Law Review, v. 70, 
n. 4. 1984, pp. 669-681. Sobre o funcionamento do mercado de capitais, vide a afirmação de COUTO E SILVA: 
“Um dos problemas fundamentais para a segurança das transações está nos dados que se possam obter 
sobre as empresas” (A Fundamentação Jurídica do Mercado de Capitais. Revista do Ministério Público do 
Rio Grande do Sul, v. 1. 1973, p. 28).  
3 Interessante notar que, em meio à situação de calamidade sanitária internacional provocada pela 
disseminação da Covid-19 durante o ano de 2020, o mercado de capitais, diante de sua relevância, foi 
classificado, por decreto presidencial, como atividade essencial (cf. artigo 3º, §1º, inciso XXX, do Decreto 
n.º 10.282/2020: “Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o 
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suas conclusões a partir daquilo que foi divulgado e tornado público. Tomam, com esses 

subsídios, suas decisões de investir ou desinvestir em determinado ativo (em particular, 

para o que se analisa neste estudo, compram, vendem, deixam de comprar ou deixam de 

vender determinadas ações). As informações disponibilizadas pelas companhias são 

consideradas na definição de estratégias dos agentes econômicos e, por sua atuação, 

acabam incorporadas no processo de formação dos preços dos valores mobiliários 

negociados, fazendo reverberar seus efeitos pelo mercado. 

 

As companhias abertas, no entanto, nem sempre observam os parâmetros de 

correção, veracidade e completude exigidos pelo regime de transparência aplicável. 

Embora indesejável, do ponto de vista regulatório, não é raro que informações incorretas, 

inverídicas ou incompletas sejam divulgadas para os participantes do mercado5. 

 

Esse comportamento das companhias representa uma violação de normas legais e 

regulatórias que compõem o regime informacional, o que pode fazer com que os 

investidores adotem estratégias distintas daquelas que seriam as escolhidas caso tivessem 

acesso a informações corretas, verídicas e completas, devidamente disponibilizadas e 

difundidas pelas emissoras. Disso decorrem tanto a influência no comportamento dos 

agentes econômicos afetados, individualmente, como os efeitos na cotação dos valores 

mobiliários, que se forma pela atuação dos investidores. Nesta última perspectiva, as falhas 

informacionais podem conduzir à formação de preços “artificiais”, que não seriam aqueles 

alcançados caso a divulgação de informações tivesse sido empreendida de acordo com os 

parâmetros prescritos pelo regime de transparência. 

 

 
funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o §1º. §1º São serviços públicos e 
atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, 
assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 
segurança da população, tais como: [...] XXX – mercado de capitais e seguros”). Ver, para a discussão sobre 
a função de alocação de recursos desempenhada pelo mercado de capitais, FOX: “The securities market 
monitors and structures the allocation of scarce resources in the economy: it decides which proposed 
investment projects are implemented and how the economy's existing productive capacity is used” (Shelf 
Registration, Integrated Disclosure, and Underwriter Due Diligence: An Economic Analysis. Virginia Law 
Review, v. 70, n. 4. 1984, p. 1.015). 
4 Trata-se, neste estudo, da possível pretensão dos investidores (independentemente do fato de serem 
acionistas ou titulares de valores mobiliários das emissoras em questão) que forem lesados por falhas na 
divulgação de informações das companhias. Por isso, usa-se o termo “investidores”. Para aprofundamentos 
sobre o tema, cf. item 2.2.2 deste estudo. 
5 A esse respeito, ver estudo empírico que identifica a preponderância de processos administrativos na 
Comissão de Valores Mobiliários envolvendo falhas na divulgação de informações: PRADO, Viviane Muller; 
ROSSI, Maria Cecilia; e SILVEIRA, Alexandre di Miceli. Decisões da CVM em Matéria Societária no Período 
de 2000 a 2006. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 37. 2007, pp. 88-106. 
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As decisões de investimento ou desinvestimento, bem como o preço dos ativos 

negociados que lhes são aplicados, impactam, naturalmente, os ganhos ou perdas 

suportados pelos agentes que as tomaram. Ao conduzir à formação de preços artificiais, 

bem como influenciar as possíveis decisões dos investidores quanto a comprar ou vender 

determinados valores mobiliários, as informações disponibilizadas pelas companhias 

podem, por consequência, agravar seus eventuais ganhos e perdas nas transações 

realizadas. Em outras palavras, podem fazer com que, em razão de suas atitudes no 

mercado secundário, o investidor sofra prejuízos que não ocorreriam se as companhias 

abertas tivessem cumprido, de forma adequada, seus deveres de divulgação. 

 

Sendo possível a existência de prejuízos causados em razão da divulgação de 

informações incorretas, inverídicas ou incompletas, cabe investigar quais são os remédios 

oferecidos pelo Direito, na perspectiva dos investidores individualmente lesados6. A 

possibilidade, no âmbito jurídico, e a adequação, sob o aspecto econômico, dessa 

responsabilização civil de companhias abertas, por danos individuais sofridos por 

investidores em razão de falhas na divulgação de informações no âmbito do mercado de 

capitais, bem como os limites e critérios de sua aplicação foram, e continuam sendo, objeto 

de extensos debates pela doutrina e jurisprudência estrangeiras. 

 

A jurisdição em que primeiro se colocou a questão, como se poderia imaginar, por 

sua posição de referência quanto ao regime jurídico do mercado de capitais, foram os 

Estados Unidos da América. As primeiras decisões judiciais sobre o assunto remontam a 

meados da década de 19407, e, desde então, o ambiente institucional oscilou entre períodos 

de maior e menor receptividade a ações de investidores contra as companhias. 

 

 
6 Sobre as dificuldades e desafios para o ressarcimento de investidores, em particular no ambiente jurídico 
brasileiro, vide PRADO, Viviane Muller. Os Desafios para o Ressarcimento dos Investidores. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 365-427. VERÇOSA vai além e 
apresenta crítica profunda à proteção dos investidores no mercado de capitais: “Por enquanto, parte do 
mercado de valores mobiliários permanece como uma selva, na qual os predadores fazem impunemente as 
suas vítimas” (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, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 36, n. 105. 1997, p. 83). 
7 O primeiro caso envolvendo a Rule 10b-5, editada pela Securities and Exchange Commission (principal 
regra que fundamenta as ações de investidores contra as companhias abertas que falham na divulgação de 
informações), foi o seguinte: Kardon et al. v. National Gypsum Co. et al., 73 F. Supp. 798 (E.D. Pa. 1947), 
j. 19.08.1947. 
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Por todo o histórico das discussões e sua evolução jurisprudencial, o assunto está, 

atualmente, bastante sedimentado na jurisdição. Não se questionam, há décadas, a 

existência do problema ou a lógica aplicável, na perspectiva jurídica, a permitir o 

ressarcimento dos investidores. O estágio do sistema, nesse particular, é outro, e mais 

avançado: as questões que se colocam são aperfeiçoamentos do regime jurídico aplicável, 

com aquelas referentes à maior ou menor extensão da abrangência dos legitimados à 

indenização ou do dano indenizável, entre outras. 

 

Em outras jurisdições, a questão demorou mais a ser alçada ao debate jurídico. Na 

Europa, podem-se identificar os primeiros casos envolvendo pretensões de indenização de 

investidores, por danos sofridos no mercado secundário, em razão de falhas na divulgação 

de informações pelas companhias abertas, durante os anos 1990, como ocorrido na 

França8, e 2000, a exemplo da Alemanha9, de Portugal10, da Itália11 e da Áustria12. Seus 

 
8 O primeiro caso na França costuma ser identificado no início da década de 1990, envolvendo a Société 
Générale de Fonderie (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, n.º 92-82.263, j. 15.03.1993), em que se 
discutiu, no entanto, apenas a responsabilização dos administradores. Na esfera cível, os primeiros casos, 
tratando da responsabilidade das companhias abertas, foram julgados em 2003 e envolveram a 
S.A. Flammarion (Cour d’Appel de Paris, 25e Chambre – Section B, n.º 01-21.885, j. 26.07.2003) e a Société 
Eurodirect Marketing (Cour d’Appel de Colmar, 1re Chambre Civile, n.º 01-03.432, j. 14.10.2003; 
posteriormente confirmado pela Cour de Cassation, em 2005: Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 
n.º 03-20.600, j. 22.11.2005). Ver, a esse respeito, CONAC, Pierre-Henri. France: The Compensation of 
Investors’ Losses for Misrepresentation on Financial Markets. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin 
(eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, p. 345; e 
PROROK, Johan. La Responsabilité Civile sur les Marchés Financiers. Paris: LGDJ. 2019, pp. 154-155. 
9 Na Alemanha, os primeiros julgados de responsabilização da companhia são encontrados no início dos anos 
2000, envolvendo a Infomatec Integrated Information Systems AG (Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, 
II ZR 217/03, j. 19.07.2004; Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 218/03, j. 19.07.2004; 
Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 402/02, j. 19.07.2004; e Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, 
II ZR 206/05, j. 26.06.2006), a EM.TV & Merchandising AG (Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 287/02, 
j. 09.05.2005) e a ComROAD AG (Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 80/04, j. 28.11.2005; 
Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 246/04, j. 28.11.2005; Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 153/05, 
j. 26.06.2006; Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 147/05, j. 04.06.2007; Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, 
II ZR 173/05, j. 04.06.2007; Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 229/05, j. 07.01.2008; 
Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 68/06, j. 07.01.2008; e Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 310/06, 
j. 03.03.2008). Sobre o assunto, ver MÖLLERS, Thomas M. J.. Der Weg zu einer Haftung für 
Kapitalmarktinformationen. Juristen Zeitung, v. 60, n. 2. 2005, pp. 75-83; e WELLER, Marc-Philippe. 
Fehlerhafte Kapitalmarktinformation Zwischen Freiheit und Haftung. In KRIEG, Gerd; LUTTER, Marcus; e 
SCHMIDT, Karsten (eds.). Festschrift für Michael Hoffmann-Becking zum 70. Geburtstag. München: C. H. 
Beck. 2013, pp. 1.341-1.342. 
10 Em Portugal, costumam-se apontar as falhas na divulgação de informações pelo Banco Comercial 
Português, S.A., durante os anos 2000, como o caso mais relevante, em que determinados investidores foram 
indenizados em mediação realizada com a instituição financeira, cujos termos não são públicos (ver, sobre o 
assunto, DOMINGUES, Paulo de Tarso. Portugal: The Legal Framework of the Portuguese Capital Market. In 
CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: 
Cambridge University. 2019, p. 547; e COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. 
Contraordenações e Crimes no Mercado de Valores Mobiliários. O Sistema Sancionatório, a Evolução 
Legislativa e as Infrações Imputadas. Coimbra: Almedina. 2015, pp. 135-141). 
11 Trata-se dos casos envolvendo a responsabilidade da Banca Italease S.P.A. perante investidores, os 
primeiros deles tendo sido julgados em 2010 (cf. Tribunale Ordinario di Milano, sentenza n.º 9.544, 
j. 13.07.2010) (há outros casos envolvendo as falhas na divulgação de informações pela companhia, i.a., 
Tribunale Ordinario di Milano, sentenza n.º 1.198, j. 23.01.2014; Corte d’Appello di Milano, Sezione 
Imprese, n.º 118/2014, j. 15.01.2014; Tribunale Ordinario di Milano, sentenza n.º 640, j. 17.01.2014). Sobre 
os casos envolvendo a Banca Italease S.P.A., ver STANZIONE, Daniele. La Responsabilità da Prospetto 
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antecedentes foram as discussões a respeito da responsabilização das emissoras no 

mercado primário, existentes décadas antes (a conhecida responsabilidade pelo 

prospecto13)14-15. 

 

As falhas informacionais não são, por certo, um problema novo. São inerentes à 

dinâmica das companhias abertas e ao natural afastamento dos investidores em relação ao 

dia a dia da empresa, que dão origem a assimetrias de informação. No ambiente brasileiro, 

 
Informativo della Banca Emitente tra Norme Speciali e Clausole Generali (Nota a Trib. Milano, 13 Luglio 
2010). Rivista di Diritto Societario, v. 2. 2012, pp. 296-324; AFFERNI, Giorgio. Causalità e Danno nella 
Responsabilità Civile per False Informazioni sui Mercati Finanziari: il Caso Italease (Corte d’Appello di 
Milano, Sez. Imprese, 15 Gennaio 2014, n. 118). Le Società, v. 34, n. 7. 2015, pp. 849-881; FERRARINI, 
Guido; e GIUDICI, Paolo. Liability for Misstatements to the Market. The Post-Parmalat Years. In HUANG, 
Robin Hui; e HOWSON, Nicolas Calcina (eds.). Enforcement of Corporate and Securities Law. China and the 
World. Cambridge: Cambridge University. 2017, p. 408; e Idem. Italy: The Protection of Minority Investors 
and the Compensation of Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities 
Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, pp. 462-464. Há precedentes 
anteriores envolvendo a responsabilização de administradores ou auditores independentes, por danos no 
mercado secundário, como é o caso das fraudes na Parmalat, que ganharam notoriedade no início dos anos 
2000 (sobre o assunto, ver FERRARINI, Guido; e GIUDICI, Paolo. Financial Scandals and the Role of Private 
Enforcement: The Parmalat Case. ECGI Working Paper n.º 40/2005. 2005). 
12 A Áustria é país em que há intensa litigância de investidores contra as companhias, havendo relatos de 
milhares de ações judiciais dessa natureza. Ver, a esse respeito, KALSS, registrando a existência de mais de 
22.500 (vinte e dois mil) pedidos de ressarcimento de investidores, desde o final dos anos 2000, quando 
começaram a surgir estas ações, até 2011 (Civil Law Protection of Investors in Austria — A Situation Report 
from Amidst a Wave of Investor Lawsuits. European Business Organization Law Review, v. 13, n. 2. 2012, 
p. 212). O primeiro caso de responsabilidade de companhias abertas, perante investidores, por danos 
informacionais causados no mercado secundário, foi julgado pelo Oberste Gerichtshof (OGH) [tribunal 
superior austríaco em matéria civil infraconstitucional] em 2012, envolvendo a sociedade Immofinanz AG: 
Oberste Gerichtshof, VI Senat, 6Ob28/12d, j. 15.03.2012. 
13 O termo “responsabilidade pelo prospecto” e suas variantes em outras línguas é, por vezes, usado para 
tratar tanto da responsabilidade no mercado primário, quanto no mercado secundário (ver, i.a., GRUBER, 
Michael. Kapitalmarktinformationshaftung der Aktiengesellschaft und Kapitalerhaltungsgrundsatz (1. Teil). 
Juristische Blätter, v. 129, n. 1. 2007, pp. 2-3). Por este último ser uma referência direta ao prospecto, 
entendemos ser esse termo mais adequadamente usado para a responsabilidade no mercado primário. No 
mercado secundário, preferimos o uso de termos como “responsabilidade pela informação no mercado de 
capitais” (“Kapitalmarktinformationshaftung”, como trata GRUBER), que não fazem menção expressa ao 
prospecto de emissões públicas.  
14 Cf., i.a., estudos que tratam da responsabilidade da companhia por informações prestadas em prospectos de 
ofertas públicas, ainda na década de 1980: FERRARINI, Guido. La Responsabilità da Prospetto. Informazione 
Societaria e Tutela Degli Investitori. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1985; COING, Helmut. Haftung aus 
Prospektwerbung für Kapitalanlagen in der Neurer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Wertpapier-
Mitteilung, n. 34. 1980; WIEDEMANN, Herbert; e SCHMITZ, Erich. Kapitalanlergerschutz bei Unrichtiger oder 
Unvollständiger Information. Besprechung der Entscheidungen BGHZ 71, 284 und BGHZ 72, 382. 
Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, v. 9, n. 1. 1980, pp. 129-145; e GRANNEMANN, Axel. 
Prospektherausgeberhaftung auf den Grauen Kapitalmarkt. Pfaffenweiler: Centaurus. 1988. Embora a 
discussão sobre a responsabilidade do prospecto, em seu enquadramento atual, tenha se desenvolvido 
especialmente a partir da década de 1980 na Europa, há antecedentes mais remotos relacionados à 
responsabilidade civil das companhias pela indenização de danos de investidores decorrentes da 
incompletude, imprecisão ou inveracidade das informações divulgadas em mercado (por exemplo, discutindo 
a responsabilidade civil das companhias abertas em situações, a partir da análise do modelo estadunidense, na 
primeira metade do século XX: LIÈVRE, R. Lucien. La Protection des Actionnaires dans les Sociétés 
Anonymes. Alençon: Aleçonnaise. 1939, pp. 72-81). Já nos Estados Unidos da América, previsões legais 
sobre a responsabilidade no mercado primário, pelas informações divulgadas nos prospectos, remontam à 
década de 1930, por meio do Securities Act de 1933 (cf. artigos 11 e 12). 
15 O surgimento da questão no mercado primário é tratado, i.a., por HOPT (Modern Company and Capital 
Market Problems: Improving European Corporate Governance After ENRON. Journal of Corporate Law 
Studies, v. 3, n. 2. 2003, pp. 250-257) e por PERRONE (Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. 
Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, p. 157). 
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considerando as maiores proporções que tem tomado o mercado de capitais, esta é uma das 

questões que, recentemente, passaram a demandar tratamento sistemático adequado16-17. 

 

A discussão sobre a matéria não havia se colocado no ambiente jurídico brasileiro 

até pouco tempo atrás. Seja pelo grau de desenvolvimento do mercado de capitais nacional, 

seja pela usual responsabilização de outros agentes envolvidos em atos e omissões que 

permitiriam a discussão da responsabilidade das próprias companhias, em especial de seus 

administradores e acionistas controladores, pouco ou nada se discutia a esse respeito. 

 

A questão apenas passou a ser, de fato, tratada no Brasil a partir da publicização 

de casos em que companhias brasileiras que possuem valores mobiliários negociados nos 

Estados Unidos foram incluídas no polo passivo de ações individuais e coletivas (class 

actions) naquele país, relativas à responsabilização das próprias companhias perante os 

investidores, em razão da divulgação de informações incorretas, incompletas ou imprecisas 

no mercado de capitais. Em sua maioria, tais processos terminaram em acordos 

estabelecendo a obrigação de indenizar por parte das companhias, como é o caso da 

Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., que celebrou um dos dez acordos de maior vulto em 

class actions estadunidenses nas últimas décadas18, da BRF S.A.19, da Aracruz Celulose 

 
16 Este é, atualmente, um “ponto obscuro no horizonte” das companhias, usando a metáfora de THALLER [“En 
nous plaçant à l’époque actuelle, nous constatons que la société par actions, la société anonyme qui en est 
l’expression la plus franche, a pénétré par tous ses pores dans notre vie sociale. Sans doute, dans ce 
débordement de la société anonyme, dans cette immense tache d’huile qui s’élargit sans cesse, tout n'est pas 
rassurant. Il y a des points noirs à l'horizon: qui ne les connaît pas?” (Les Sociétés par Actions dans 
L’Ancienne France. In THALLER, Edmond-Eugène (fund.). Annales de Droit Commercial Français, Étranger 
et International, t. 15. Paris: Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence. 1901, pp. 185-186)]. Trazendo a 
mesma inquietação para os dias de hoje, o que se percebe é uma obscuridade quanto à possível 
responsabilidade das companhias perante seus investidores, por danos causados por falhas na divulgação de 
informações ao mercado, que se pretende minimizar por meio deste estudo.  
17 Como afirmado por PRADO, em estudo sobre as dificuldades de ressarcimento dos investidores, “É 
necessário aprofundar os estudos sobre os elementos da responsabilidade civil por danos causados no 
mercado de valores mobiliários” (Os Desafios para o Ressarcimento dos Investidores. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 427). No mesmo sentido, 
FLEISCHER destacou as responsabilizações no âmbito do mercado de capitais como uma das áreas 
interdisciplinares promissoras relacionadas ao funcionamento das sociedades (Zur Zukunft der Gesellschafts 
und Kapitalmarktrechtlichen Forschung. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, v. 36, n. 4. 
2007, p. 508). 
18 Cf. In Re Petrobras Securities Litigation, caso n.º 14-cv-09662-JSR, terminada em acordo, de 01.02.2018, 
no valor de USD 2,95 bilhões, a serem pagos pela companhia, e USD 50 milhões, a serem pagos pela 
auditora independente, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. O acordo foi um dos dez mais 
vultosos ocorridos em class actions dos Estados Unidos da América, desde a edição do Private Securities 
Litigation Reform Act, em 1995 (informação disponível in http://securities.stanford.edu, último acesso em 
11.07.2020). 
19 Cf. In Re BRF S.A. Securities Litigation, caso n.º 18-cv-02213-PKC, terminada em acordo, de 05.05.2020, 
no valor de USD 40 milhões. 
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S.A.20, da Sadia S.A.21, da Vale S.A.22, da Gerdau S.A.23, da Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A. – Eletrobras24, do Banco Bradesco S.A.25, da Braskem S.A.26 e da JBS S.A.27-28-29. 

 

A partir do envolvimento de companhias nacionais em processos desses gêneros, 

em outras jurisdições, colocaram-se, no ambiente jurídico brasileiro, questões, ainda não 

integralmente respondidas, a esse respeito. Em especial, passou-se a discutir a 

possibilidade de se responsabilizar civilmente companhias abertas pela indenização de 

investidores que negociaram no mercado secundário e sofreram danos causados pela falha 

na divulgação de informações, em moldes equivalentes àqueles observados em outras 

jurisdições, e a natureza dessa responsabilização30.  

 

Na perspectiva do investidor que negociou, ou deixou de negociar, valores 

mobiliários a preços influenciados em razão das falhas na divulgação de informações 

divulgadas pelas emissoras, os eventuais danos sofridos merecem ser reparados. Não é 

 
20 Cf. City Pension Fund for Firefighters and Police Officers in the City of Miami Beach, et al. v. Aracruz 
Celulose, et al., caso n.º 08-cv-233317-JAL, terminada em acordo, de 22.01.2013, no valor de USD 37,5 
milhões. 
21 Cf. In Re Sadia S.A. Securities Litigation, caso n.º 08-cv-09528-SAS, terminada em acordo, de 16.09.2011, 
no valor de USD 27 milhões. A Vale S.A. e a Samarco Mineração S.A. estão envolvidas, ainda, em outra ação 
de investidores, julgada improcedente em 18.06.2019, em fase de recurso (Banco Safra S.A. – Cayman 
Islands Branch, et al. v. Samarco Mineração S.A., et al., caso n.º 16-cv-08800-RMB). 
22 Cf. In Re Vale S.A. Securities Litigation, caso n.º 15-cv-9539-GHW, terminada em acordo, de 05.02.2020, 
no valor de USD 25 milhões; In Re Vale S.A. Securities Litigation, caso n.º 19-cv-00526-RJD-SJB, em curso. 
23 Cf. Donald P. Boland, et al. v. Gerdau S.A., et al., caso n.º 16-cv-03925-LLS, terminada em acordo, de 
05.07.2017, no valor de USD 15 milhões. 
24 Cf. In Re Eletrobras Securities Litigation, caso n.º 15-cv-5754-JGK, terminada em acordo, de 29.06.2018, 
no valor de USD 14,75 milhões. A companhia está envolvida em outra ação de investidores, em curso (Eagle 
Equity Funds, LLC et al. v. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, caso n.º 19-cv-09344-JMF). 
25 Cf. In Re Banco Bradesco S.A. Securities Litigation, caso n.º 16-cv-04155-GHW, terminada em acordo, de 
01.07.2019, no valor de USD 14,5 milhões. 
26 Cf. In Re Braskem Securities Litigation, caso n.º 15-cv-05132-PAE, terminada em acordo, de 14.09.2017, 
no valor de USD 10 milhões. 
27 Cf. GWI Enterprise Ltd., et al. v. JBS S.A., et al., caso n.º 17-cv-03084-ILG-RER, terminada em acordo, de 
19.12.2018, no valor de USD 5,46 milhões. 
28 Houve uma class action, no início dos anos 2000, movida em face da Alcatel S.A. (In Re Alcatel Alsthom 
Litigation, caso n.º 99-md-01263-PNB), terminada em acordo em outubro de 2001, no valor de USD 75 
milhões (informação disponível in http://securities.stanford.edu, último acesso em 11.07.2020). 
29 Além desses casos, identificou-se uma class actions movida em face da Embraer S.A., que foi julgada 
improcedente em 30.03.2018: Manidhar Kukkadapu, et al. v. Embraer S.A., et al., caso n.º 16-cv-06277-
RMB. 
30 O tema passou a ser tratado no Brasil, com estes contornos, na mesma época. As primeiras discussões 
públicas de que se tem notícia foram: (i) o seminário a respeito dos 40 anos da Lei das Sociedades por Ações 
e da Lei do Mercado de Capitais, organizado pela Bolsa, em 28 de novembro de 2016, com a participação de 
Modesto Souza Barros Carvalhosa e José Alexandre Tavares Guerreiro; e (ii) o painel do 7º Congresso 
Brasileiro de Direito Comercial, realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2017: “Responsabilidade da 
Companhia Aberta Perante os Investidores por Informações Não Fidedignas”, que contou com a 
contribuição dos painelistas Modesto Souza Barros Carvalhosa, Marcelo Fernandez Trindade e Francisco 
Satiro Souza Junior. Outro painel do mesmo congresso também tratou da possibilidade de responsabilização 
de companhias perante seus acionistas, na hipótese de atos ilícitos cometidos por seus administradores: 
“Responsabilidade da S/A Perante seus Acionistas por Ilícitos dos Administradores”, com a contribuição dos 
painelistas Ary Oswaldo Mattos Filho, Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos e José Alexandre Tavares 
Guerreiro. 
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demais dizer que a efetiva tutela dos interesses dos investidores, por via de ressarcimento 

na esfera civil, é necessária para que se construa um ambiente institucional seguro e 

favorável ao desenvolvimento do mercado de capitais e à promoção dos investimentos31. 

 

Embora essa pareça ser a conclusão mais acertada, e mais consentânea com o 

sistema jurídico brasileiro, não há uma regra específica na legislação nacional que trate 

dessa situação e determine a responsabilidade civil das companhias, por vias individuais – 

há apenas do mecanismo de tutela coletiva, pela via da ação civil pública. A complexidade 

do fenômeno prático exige uma busca mais aprofundada das normas jurídicas que se lhe 

conformam e lhe são aplicáveis32. 

 

Esse é o objeto deste estudo. O que se pretende é avaliar um problema real, que 

constitui uma das questões hoje centrais em matéria de proteção aos investidores33, a saber, 

a falha na divulgação de informações, os possíveis impactos na esfera jurídica individual 

dos participantes do mercado, em negociações secundárias, e a consequente obrigação de 

indenizar os danos causados pelas companhias abertas. Busca-se, igualmente, construir-lhe 

o devido enquadramento dogmático, extraindo-se as contribuições do Direito do Mercado 

de Capitais, de Direito Societário e do Direito Civil34-35-36.  

 
31 O Brasil ainda é visto como um país cujo mercado de capitais é envolto por incertezas, que prejudicam a 
possibilidade de maximização de seu desempenho e desenvolvimento. Sobre as estratégias adotadas para a 
promoção do arranjo institucional, por meio, i.a., da submissão de litígios a arbitragem, da criação das 
câmaras especializadas no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da existência de processos 
administrativos sancionadores conduzidos pela Comissão de Valores Mobiliários, ver ARMOUR e SCHMIDT, 
que destacam: “it is well established in the literature that the quality of enforcement institutions are at least 
as important as the substantive law in facilitating investment” (Building Enforcement Capacity for Brazilian 
Corporate and Securities Law. In HUANG, Robin Hui; e HOWSON, Nicolas Calcina (eds.). Enforcement of 
Corporate and Securities Law. China and the World. Cambridge: Cambridge University. 2017, pp. 476-500, 
especialmente p. 476). 
32 O processo de busca pela resposta jurídica aplicável é discutido por LARENZ, que trata da identificação das 
proposições jurídicas que se conformam a uma situação de fato, a partir de critérios de naturezas diversas 
(Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6ª ed.. Berlin: Springer. 1991, p. 281-283). 
33 Destacando esse aspecto, ver HOPT, Klaus Jürgen. Die Haftung für Kapitalmarktinformationen - 
Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- 
und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, p. 101. 
34 Tratamos, neste estudo, do regime jurídico do mercado de capitais e de Direito Societário, em separado, 
por suas distintas lógicas: este, destinado, essencialmente, a estruturar o ente societário e a regular as relações 
mantidas entre seus integrantes, e aquele, voltado à sociedade inserta no mercado de capitais, em sua 
perspectiva externa e em sua interação com terceiros [nesse sentido, ver, i.a., WIEDEMANN: “Außerhalb des 
eigentlichen Gesellschaftsrechts liegt der weite Bereich des Kapitalmarktes und seine sektorale Ordnung 
[...]” (em tradução livre: “Fora do Direito Societário propriamente dito está a ampla área do mercado de 
capitais e sua regulação setorial [...]”) (Gesellschaftsrecht. Ein Lehrbuch des Unternehmens- und 
Verbandsrechts. Grundlagen, v. 1. München: C. H. Beck. 1980, p. 511)]. Não deixamos de notar, contudo, 
que se trata de duas áreas que possuem larga conexão, ao se tratar de companhias abertas [sobre o assunto, 
discutindo o Direito europeu, ver HOPT, que destaca: “[...] direito societário e direito do mercado de capitais 
são também irmãos gêmeos. As muitas sobreposições de regras são prova disso” (Modernização do Direito 
Societário: Perspectiva Transatlântica. Trad. Port. Viviane Muller Prado. Revista Direito GV, v. 4, n. 1. 2008, 
p. 58)]. Por essa razão, há autores que tratam da regulação do mercado como integrante do Direito Societário 
[nesse sentido, cf. ARMOUR et al.: “Securities laws in many jurisdictions, including conspicuously the U.S., 
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1.2. METODOLOGIA. 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, recorrer-se-á ao método dogmático. O 

significado da dogmática, embora de uso corrente em Direito, comporta alguns 

esclarecimentos, para que se possa delimitar, de forma adequada, sua escolha e aplicação 

neste trabalho. 

 

A dogmática é o método que, como se sabe, parte de pontos de partida não 

colocados em discussão: as normas jurídicas37. Neste trabalho, parte-se do ordenamento 

jurídico brasileiro, contextualizado pelo cenário social, econômico, histórico e cultural no 

qual está inserido, que será interpretado, com o esforço de compreender o sentido de suas 

normas, aplicável a uma situação concreta passível de observação no mundo dos fatos. 

 

Aplica-se a dogmática, neste caso, portanto, especialmente em sua perspectiva 

hermenêutica38. Ou seja, a dogmática como tarefa de depurar o sentido das normas em 

 
have strong effects on corporate governance through rules mandating disclosure, and sometimes regulating 
sale and resale of corporate securities, mergers and acquisitions, and corporate elections. […] These 
supplemental sources of law are necessarily part of the overall structure of corporate law, and we shall be 
concerned here with all of them” (What is Corporate Law?. In KRAAKMAN, Reinier H.; et al.. The Anatomy 
of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach, 3ª ed.. Oxford: Oxford University. 2017, 
p. 16)]. 
35 Todas estas normas, de microssistemas distintos, integram o “sistema jurídico da companhia” e são 
relevantes para a compreensão dos aspectos relacionados ao funcionamento do ente societário, nas facetas 
externa e interna, bem como em suas interações com terceiros. A expressão é de BULHÕES PEDREIRA: “A 
expressão ‘sistema jurídico da companhia’ é aqui empregada para significar o conjunto de todas as normas 
jurídicas que se aplicam a cada companhia existente [...]” (Sistema Jurídico da Companhia. In LAMY FILHO, 
Alfredo; e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coords.). Direito das Companhias, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 
2017, p. 119). 
36 O raciocínio é emprestado de ASCARELLI, que esclarece, em estudo sobre a interpretação e aplicação do 
Direito, com referências às peças Antígona (Sófocles) e O Mercador de Veneza (Shakespeare): “Il diritto non 
è mai un dato, ma una continua creazione della quale è continuo collaboratore l’interprete e così ogni 
consociato ed appunto perciò vive nella storia ed anzi con la storia. Il rapporto tra la legge e la sua 
interpretazione non è quello che corre tra una realtà e il suo specchio, ma quello che corre trai l seme e la 
pianta e perciò la legge vive solo con la sua interpretazione e applicazione che d’altra parte non è affatto 
mera sua dichiarazione, ma creazioni di diritto, tuttavia caratterizzata dalla sua continuità col dato dal 
quale prende le mosse” (Antigone e Porzia. In ASCARELLI, Tullio. Problemi Giuridici, t. 1. Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 1959, p. 14). 
37 A premissa é conhecida como “princípio da inegabilidade dos pontos de partida”, ou “princípio da 
proibição da negação”, como esclarecido por FERRAZ JUNIOR (Função Social da Dogmática Jurídica. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 1980, p. 95). 
38 A dogmática pode ser compreendida em suas diversas facetas ou modelos. Trata-se, neste estudo, 
especificamente da perspectiva hermenêutica (“Hermeneutische Sichtweise”, no original), uma das três 
perspectivas da dogmática apontadas por SCHLAPP – as demais são a funcional (“Funktionalistische 
Sichtweise”, no original) e lógica (“Wissenschaftslogische Sichtweise”, no original) (Theorienstrukturen und 
Rechtsdogmatik. Ansätze zu einer strukturalistischen Sicht juristischer Theoriebildung. Berlin: Duncker & 
Humblot. 1989, pp. 48-75). A respeito da dogmática hermenêutica, entre nós, cf. FERRAZ JUNIOR, que 
apresenta, como suas demais perspectivas, a “dogmática analítica” e a “dogmática da decisão” (Introdução 
ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação, 4ª ed.. Atlas: São Paulo. 2003, pp. 255-309). Ver, ainda, 
para aprofundamento no estudo da dogmática, como ciência que interage ativamente com a realidade social-
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vigor, diante de uma questão concreta a ser solucionada juridicamente. O esforço de 

interpretação carrega consigo, simultaneamente, o de reconstrução do Direito positivo, ao 

buscar o sentido mais adequado das normas jurídicas, diante da realidade econômica a que 

se refere e do contexto em que o ordenamento jurídico está inserido39. 

 

Nesse enquadramento – e é importante a ressalva –, o método dogmático se afasta 

de conotações ensimesmadas e abstratas, que são, de fato, de pouca utilidade prática, como 

se lhe atribuem seus críticos40. Trata-se, em verdade, do contrário: busca-se interpretar – e 

construir – o Direito vigente, diante da realidade econômica que se lhe coloca41. É uma 

tarefa que, em outras palavras, vivifica o ordenamento jurídico e o aproxima do substrato 

econômico-social a que se aplica42, o que é especialmente caro ao Direito Empresarial43.  

 
econômica subjacente, FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Função Social da Dogmática Jurídica. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 1980.  
39 A importância de amoldar o Direito à realidade já havia sido notada, entre nós, por BEVILAQUA (A Funcção 
do Interprete. Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife, v. 14, n. 1. 1906, pp. 9-10). A 
reconstrução do Direito, por via hermenêutica, é bem caracterizada por BETTI: “L’interpretazione che 
interessa il diritto, è un’attività volta a riconoscere e a ricostruire il significato da attribuire nell’orbita di un 
ordine giuridico, a forme representative [...], che sono fonti di valutazioni giuridiche, o che si siffatte 
valutazioni costituiscono l’oggetto” (Interpretazione della Legge e Degli Atti Giuridici. Teoria Generale e 
Dogmatica, 2ª ed.. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1971, p. 91). No mesmo sentido, cf. ASCARELLI: “Al criterio 
della identità tra dato interpretato e interpretazione si deve in realtà dostituire quello della continuità, di uno 
svolgimento nel quale, attraverso l’opera dela interpretazione, vengono sviluppati alcuni piuttosto che altri 
elementi del corpus iuris tramandato, dato il suo contuo riordinamento e la sua continua riconstruzione” 
(Concetti Giuridici e Interpretazione. In ASCARELLI, Tullio. Ensáios e Pareceres. São Paulo: Saraiva. 1952, 
p. 411). Como destaca GONÇALVES, em favor da aplicação da perspectiva hermenêutica da dogmática, 
partindo também dos ensinamentos de SCHLAPP: “[a dogmática] opera numa espiral hermenêutica entre a 
norma e o caso, num continuum normativo-interpretativo-aplicativo. O Direito existe não na exegese, não na 
aplicação, mas num único momento constituinte, simultaneamente hermenêutico e aplicativo, aberto à 
realidade do caso, da qual a própria fonte recebe sentido. [...] O Direito revela-se, portanto, num perpétuo 
movimento espiral hermenêutico-aplicativo, do caso à norma e da norma ao caso, no qual o intérprete-
aplicador define em cada rotação, e simultaneamente, a relevância jurídica do problema e o próprio sentido 
normativo da fonte que a estabelece” (Dogmáticas de Transição, Evolução dos Sistemas e Desafios ao 
Ensino do Direito. Revista sobre Ensenãnza del Derecho, n. 27. 2016, p. 46). GRAU ressalta, ainda, que 
“interpretação e aplicação do direito são uma só operação, de modo que interpretamos para aplicar o 
direito e, ao fazê-lo, não nos limitamos a interpretar (= compreender) os textos normativos, mas também 
compreendemos (= interpretamos) os fatos” (Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 
São Paulo: Malheiros. 2002, p. 63).  
40 Ao manter adesão constante à realidade econômica a que se aplicam as normas jurídicas analisadas, busca-
se afastar de uma discussão meramente “dogmática [sic] e legalista sincrética e intimista”, criticada por 
SALOMÃO FILHO ao defender a análise estruturalista do Direito Empresarial (Novo Estruturalismo Jurídico: 
uma Alternativa para o Direito?. In SALOMÃO FILHO, Calixto. Teoria Crítico-Estruturalista do Direito 
Comercial. São Paulo: Marcial Pons. 2015, p. 260). Como bem exposto por LARENZ, em linha com o 
entendimento de MEYER-CORDING, a dogmática deixou de ser uma ciência enclausurada em si mesma: “sie 
[a dogmática] dem Zerrbild einer sich in ihr eigenes enges Gehäuse einschlieβenden, auf überholten Dogmen 
beharrenden und aus ihnen folgernden Dogmatik nicht mehr entspricht” (Methodenlehre der 
Rechtswissenschaft, 6ª ed.. Berlin: Springer. 1991, p. 229). 
41 Como explica MENEZES CORDEIRO, a dogmática jurídica pode ser tida como “[o] Direito enquanto 
soluções reais e concretas” (Evolução Juscientífica e Direitos Reais. Revista da Ordem dos Advogados, v. 45. 
1985, pp. 83-84). No mesmo sentido, é o papel atribuído à doutrina por GOMES (A Crise do Direito. São 
Paulo: Max Limonad. 1955, pp. 250-252). 
42 Cabe lembrar as palavras de SERPA LOPES, sobre a interpretação jurídica: “A lei não é um corpo frio, inerte, 
aparelhado de normas facilmente entendíveis, através das palavras que a exprimem. Há dentro dela um 
fôrça anímica, muitas vezes envolvida num ádito que só ao experimentado cabe desvendar. A interpretação é, 
assim, um índice da vitalidade e da potência de adaptação do Direito, tanto êste vive quanto pode ser 
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Para tanto, utilizamo-nos, sempre que cabível, da avaliação de respostas 

oferecidas por outros sistemas jurídicos, em especial como ferramenta útil para auxiliar no 

desenvolvimento de questões que, embora possam ser novas em nosso ambiente jurídico, 

já foram objeto de debates, por anos ou décadas, em outras jurisdições. Não nos aproveitar 

da experiência construída alhures seria deixar de lado importantes discussões e conclusões, 

que podem ser úteis na interpretação de nosso Direito, seja para concluir por sua aplicação, 

com ou sem alterações, seja por afastá-las, diante das particularidades de nosso sistema 

jurídico44-45. O recurso ao método do Direito comparado, de toda forma, comporta 

conhecidas cautelas, por não se admitir a simples transposição de respostas de um 

ordenamento para outro, sem a verificação de sua compatibilidade, ou não, em face das 

particularidades de cada sistema. Sua utilidade está em auxiliar a reflexão sobre o 

problema discutido, a avaliação das possíveis respostas e a construção do tratamento 

jurídico mais adequado, diante do ordenamento jurídico estudado. 

 

O esforço dogmático ora pretendido é, pelas razões acima, eminentemente 

hermenêutico. Diante de uma situação real, coloca-se a tarefa de avaliar as normas 

existentes e aplicá-las, de uma ou outra forma46, em busca de construir o sentido mais 

adequado das normas jurídicas, de modo a permitir a conjunção entre o ordenamento 

 
interpretado” (Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil, v. 1, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 
1959, p. 102). 
43 Nas precisas palavras de FORGIONI: “Não existem professores ou pesquisadores de direito empresarial 
criados em laboratório. Em ambientes assépticos, é impossível apreender uma matéria que brota do pulso da 
realidade” (Prefácio. In CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. São Paulo: 
Almedina. 2019, p. 12). 
44 BEVILAQUA, tratando da utilidade do método comparatístico, considera que “a comparação é, sem duvida, 
o fenomeno inicial da vida intelecctiva e o principio logico que se encontra como elemento essencial, mais 
proxima ou mais remotamente, em todas as operações mentaes” (Applicação do Methodo Comparativo ao 
Estudo do Direito. Revista Academica da Faculdade de Direito do Recife, v. 1, n. 1. 1891, p. 90). BEVILAQUA 
era muito consciente da utilidade do estudo do Direito comparado e tratou dela também em outras 
oportunidades (cf., i.a., O Desenvolvimento do Estudo da Legislação Comparada. Revista Academica da 
Faculdade de Direito do Recife, v. 11, n. 1. 1903, pp. 217-227; e As Funcções da Legislação Comparada. 
Revista Academica da Faculdade de Direito do Recife, v. 14, n. 1. 1906, pp. 97-112).  
45 Nesse sentido, ver, ainda, ASCARELLI, que, no curso de sua obra, bem se valeu do método de Direito 
comparado, em matéria empresarial: “O direito comparado representa o meio para ampliar nossa 
experiência jurídica no espaço, meio semelhante ao que a história representa quanto ao tempo; permite-nos, 
através do enriquecimento da nossa experiência, entender e avaliar melhor os diversos sistemas jurídicos, e, 
pois, reconstruir os traços fundamentais do direito na civilização atual ou em determinada época histórica, e 
as linhas basicas do seu desenvolvimento; auxilia-nos a compreender as relações entre as normas jurídicas e 
a subjacente realidade social; dá-nos as razões das diferenças jurídicas; leva-nos modestia e à tolerancia 
que decorrem do ampliamento da experiência” (Premissas ao Estudo do Direito Comparado. In ASCARELLI, 
Tullio. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Saraiva. 1945, p. 7). 
46 Como ressaltam COMPARATO (O Direito e o Avesso. Estudos Avançados, v. 23, n. 67. 2009, pp. 7-22) e 
SALOMÃO FILHO (O Avesso do Direito Empresarial. In SALOMÃO FILHO, Calixto. Teoria Crítico-
Estruturalista do Direito Comercial. São Paulo: Marcial Pons. 2015, pp. 123-135), as normas jurídicas 
usualmente permitem mais de uma interpretação possível, e tem-se uma escolha do intérprete na definição do 
sentido mais adequado. 
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jurídico e a realidade econômica47. Por meio deste trabalho, pretende-se avaliar e amoldar 

institutos jurídicos existentes e positivados ao objeto deste estudo, (re)construindo-lhes o 

significado específico na fattispecie discutida, para que se mantenham aderentes às novas 

questões concretas que se colocam ao intérprete do Direito48-49. 

 

Essa tarefa é particularmente relevante ao tratar de normas abertas, como é o caso 

da regra geral de responsabilidade extranegocial prescrita no sistema jurídico brasileiro50. 

Essas normas, por suas próprias natureza e função, são destinadas a abranger um escopo 

alargado de situações e a permitir que o ordenamento jurídico forneça respostas a novas 

situações de fato surgidas na realidade econômico-social subjacente. A dogmática se coloca 

como método particularmente útil, nesse contexto, para que se possa compreender o 

 
47 Esse é o ideal na construção, interpretação e aplicação do Direito Empresarial, como ressaltado por 
FORGIONI, a partir dos estudos de ASCARELLI (Tullio Ascarelli e os Contratos de Distribuição. In JUNQUEIRA, 
Antônio de Azevedo; TÔRRES, Heleno Taveira; e CARBONE, Paolo (coords.). Princípios do Novo Código 
Civil Brasileiro e Outros Temas. Homenagem a Tullio Ascarelli, 2ª ed.. São Paulo: Quartier Latin. 2010, 
p. 518). A hermenêutica é, ademais, característica elementar do Direito, como ressalta CANARIS: “[...] a 
Ciência do Direito também não é, no fundamental, uma ‘Ciência da acção’ [...], mas sim uma ciência 
hermenêutica: ela é, largamente, uma Ciência do entendimento correcto e não da actuação certa” 
(Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz: Entwickelt am Beispiel des Deutschen Privatrechts, 
2ª ed.. Berlin: Duncker & Humblot. 1969. Trad. Port. António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. 
Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. 1996, pp. 265-266).  
48 Como ressaltado por GONÇALVES, ao tratar da dogmática de transição (isto é, a dogmática de 
transformação dos institutos jurídicos): “Observamos, com efeito, que os institutos são os mesmos ao longo 
dos séculos (na sua maioria herdados do jus romanum); o se altera, são os quadros dogmáticos ao abrigo 
dos quais os institutos logram inteligibilidade jurídica e aplicabilidade prática. As soluções jurídicas são 
(tendencialmente) as mesmas, o instituto que as acolhe e revela também, o que varia (e por vezes 
substancialmente) é o quadro explicativo de base” (Dogmáticas de Transição, Evolução dos Sistemas e 
Desafios ao Ensino do Direito. Revista sobre Ensenãnza del Derecho, n. 27. 2016, p. 42). Em sentido 
semelhante, manifesta-se RATHENAU, que trata da “substituição de conteúdo” (“Substitution des Grundes”, 
no original), ou seja, um processo de “envelhecimento” (“Überaltung”, no original) das instituições: mantêm-
se seus nomes e algumas características originais, mas se alteram seus “pré-requisitos”, “objetivos” e 
“natureza interior” (“Voraussetzungen”, “Ziele” e “inneres Wesen”, no original) (Vom Aktienwesen. Eine 
Geschäftliche Betrachtung, 21ª-23ª ed.. Berlin: S. Fischer. 1922, pp. 8, 38 e 47). O mesmo fenômeno de 
evolução dos institutos jurídicos é apontado por ASCARELLI, designando-o como “inércia jurídica”: 
“O direito evolui muitas vezes lentamente, mas orgânicamente; os novos institutos não surgem de improviso, 
mas desenvolvem-se pouco a pouco, no tronco de velhos institutos que incessantemente se renovam e 
desempenham novas funções” (Negócio Jurídico Indirecto. Lisboa: Jornal do Foro. 1965, p. 8). É o que 
também se pode chamar, em matéria empresarial, de “palimpsesto do Direito Comercial” (“um pergaminho 
no qual se escreve, apaga-se, e se reescreve – e que permite o reconhecimento dos primitivos caracteres”), na 
metáfora de FORGIONI (A Evolução do Direito Comercial Brasileiro. Da Mercancia ao Mercado, 3ª ed.. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2016, p. 76). 
49 Não é demais lembrar a lição de ASCARELLI – que, entre nós, foi um dos que mais deu valor à interpretação 
– a respeito da importância das construções jurídicas na interpretação das normas: “As construções lógico-
jurídicas apresentam-se, portanto, simultaneamente, como necessarias e instrumentais. [...] Constituem um 
precioso e insubstituivel instrumento euristico para descobrir todo o alcance da norma juridica, desenvolve-
la e aplica-la” (A Ideia de Código no Direito Privado e a Tarefa da Interpretação. In ASCARELLI, Tullio. 
Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Saraiva. 1945, pp. 84-85). Para 
precisos comentários sobre a teoria da interpretação de ASCARELLI, cf. REALE, Miguel. A Teoria da 
Interpretação Segundo Tullio Ascarelli. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
v. 74. 1979, pp. 195-210. 
50 Sobre as normas abertas e, em particular, as cláusulas gerais, ver MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. 
A Boa-Fé no Direito Privado: Critérios para a sua Aplicação. São Paulo: Marcial Pons. 2015, pp. 119-131. 
Para mais detalhes sobre a caracterização da regra geral de responsabilidade extranegocial do Direito 
brasileiro como uma cláusula geral, ver o item 4.1.2 deste estudo. 
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escopo das prescrições abertas e determinar sua aplicação – e os critérios para tanto – às 

situações de fato para as quais se busca construir o devido tratamento jurídico51, revelando 

sua relevância para o estudo que ora se pretende desenvolver. 

 

1.3. DELIMITAÇÕES DO ESCOPO. 

 

Estudos nacionais foram realizados até o momento sobre a responsabilidade de 

administradores52 e de acionistas controladores53 de companhias. Da mesma forma, foram 

desenvolvidos estudos específicos sobre a tutela de interesses coletivos no mercado de 

capitais, em especial quanto à utilização do mecanismo de ações civis públicas54. 

 

Até o momento, no entanto, não há, no Brasil, estudos sistematizados que tratem, 

especificamente, da responsabilidade civil das próprias companhias abertas por danos 

informacionais sofridos por investidores no âmbito do mercado secundário, diante do 

Direito brasileiro vigente, nem da confluência das normas dos três microssistemas que, 

 
51 A função se aproxima ao papel da doutrina apontado por MARTINS-COSTA, ao tratar das cláusulas gerais, 
esclarecendo caber-lhe o “[...] preenchimento do significado e do alcance das cláusulas gerais” (A Boa-Fé no 
Direito Privado: Critérios para a sua Aplicação. São Paulo: Marcial Pons. 2015, pp. 171-172). 
52 Cf., i.a., ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as Ações 
Correlatas. São Paulo: Saraiva. 2009; LIMA, Osmar Brina Corrêa. Responsabilidade Civil dos 
Administradores de Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: Aide. 1989; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. 
Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, v. 20, n. 42. 1981, pp. 69-88; GOMES, Orlando. Responsabilidade dos 
Administradores de Sociedades por Ações. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
v. 11, n. 8. 1972, pp. 11-16; FRONTINI, Paulo Salvador. Responsabilidade dos Administradores em Face da 
Nova Lei das Sociedades por Ações. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 16, 
n. 26. 1977, pp. 35-49; COELHO, Wilson do Egito. Da Responsabilidade dos Administradores das Sociedades 
por Ações em face da Nova Lei e da Lei n. 6024/74. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, v. 19, n. 40. 1980, pp. 37-49; e BULGARELLI, Waldirio. Apontamentos sobre a Responsabilidade 
dos Administradores de Companhias. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
v. 22, n. 50. 1983, pp. 75–105. 
53 Ver, i.a., COMPARATO, Fábio Konder; e SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade 
Anônima, 6ª ed.. São Paulo: Forense. 2014; WALD, Arnoldo. Da Irresponsabilidade da Sociedade Anônima 
por Decisões Nulas ou Abusivas da Assembleia Geral. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, v. 12, n. 12. 1973, pp. 11-18; CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Responsabilidade Civil de 
Administradores e de Acionistas Controladores perante a Lei das S/A. Revista dos Tribunais, v. 83, n. 699. 
1994, pp. 36-48; VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Notas sobre a Responsabilidade Civil dos 
Administradores e do Controlador de Instituições Financeiras sob o Regime de Administração Especial 
Temporária (RAET). Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 35, n. 104. 1996, 
pp. 95-99; e BULGARELLI, Waldirio. Sociedade por Ações - Aumento Abusivo de Capital - Prejuízo dos 
Minoritários e Vantagens Indevidas dos Majoritários - Diluição Injustificada da Posição dos Antigos 
Acionistas - Abuso do Poder e Conflito de Interesses: Anulação da Deliberação Assemblear que Aprovou o 
Aumento e Reparação dos Danos. In WALD, Arnoldo (org.). Doutrinas Essenciais: Direito Empresarial, v. 3. 
São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011. 
54 Sobre a tutela coletiva de interesses dos investidores no mercado, cf., i.a., ZACLIS, Lionel. Proteção 
Coletiva dos Investidores no Mercado de Capitais. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007; TANJI, Márcia. 
Mercado de Capitais Brasileiro e Tutela Coletiva dos Interesses. Dissertação de Mestrado – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. 2009; e GRINOVER, Ada Pellegrini. A Tutela Coletiva dos Investidores 
no Mercado de Valores Mobiliários: Questões Processuais. In YARSHELL, Flávio Luiz; e PEREIRA, Guilherme 
Setoguti Julio (coords.). Processo Societário. São Paulo: Quartier Latin. 2012. 
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mais diretamente, enfeixam-se na disciplina jurídica da matéria: o Direito do Mercado de 

Capitais, o Direito Societário e o Direito Civil55. Diante das múltiplas possibilidades de 

análise, este foi o objeto escolhido para este estudo. 

 

Menção deve ser feita a artigos já publicados sobre o tema56 e a monografias que 

versam sobre assuntos correlatos57. Esses trabalhos, embora tratem do objeto deste estudo, 

não tinham por escopo analisar, com detalhes, a natureza da responsabilidade civil das 

companhias abertas que descumprem seus deveres de divulgação de informações, impostos 

no âmbito do mercado de capitais, e, com isso, causam danos diretos aos investidores, nas 

 
55 BRUNO registra similar escassez na Itália, duas décadas atrás (L’Azione di Risarcimento per Danni da 
Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 9). 
56 Cf. artigos constantes de livro dedicado à matéria: CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz 
Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. 
São Paulo: Quartier Latin. 2018. Alguns dos artigos constantes do livro foram publicados também em outros 
meios: (i) o parecer de LEÃES foi reproduzido também em coletânea própria (LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros. A Responsabilidade Civil das Companhias de Mercado e a Tutela Coletiva dos Investidores em Sede 
Arbitral. In LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Novos Pareceres. São Paulo: Singular. 2018, pp. 1.617-
1.641), e as análises da matéria nele contidas, sem a consulta e as respostas aos quesitos, foram publicadas na 
forma de artigo (LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A Responsabilidade da Sociedade por Desinformação 
do Acionista e a Arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 50. 2016, pp. 295-312); (ii) versão 
reduzida do artigo de PRADO foi publicado em outra coletânea (Ressarcimento de Acionistas por Informação 
Falsa. In ROSETTI, Maristela Abla; e PITTA, André Grünspun (coords.). Governança Corporativa. Avanços e 
Retrocessos. São Paulo: Quartier Latin. 2017, pp. 871-907); e (iii) as considerações teóricas constantes do 
parecer de WALD foram publicadas, com poucas alterações, em revista especializada (Considerações sobre a 
Responsabilidade das Companhias Abertas no Direito Brasileiro. Revista de Direito das Sociedades e dos 
Valores Mobiliários, Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, edição comemorativa 
pelos 40 anos da Lei n.º 6.404/1976. 2016, pp. 11-52) [como as versões de todos esses textos publicadas no 
livro são mais completas, optamos nos referir a elas neste estudo]. Há, ainda, artigos adicionais sobre a 
matéria já escritos entre nós, indicados a seguir: PRADO, Viviane Muller; e AGUIAR, Ana Thereza M.. 
Comentário. TJSP - Ap 1089065-29.2013.8.26.0100 - 2.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - 
j. 10/4/2015 - v.u. - julgado por Ramon Mateo Júnior. Revista dos Tribunais, v. 104, n. 961. 2015 (ed. 
digital); EIZIRIK, Nelson Laks. A “Fraud-On-The-Market Theory” Pode Ser Aplicada no Direito Societário 
Brasileiro?. In VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da Silveira; e ROSMAN, Luiz Alberto 
Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. São Paulo: Saraiva. 2017, pp. 85-102; SILVA, Ricardo Villela 
Mafra Alves da. Apontamentos sobre a Questão de Diligência na Responsabilização de Companhias Abertas 
pela Divulgação de Informações Falsas ou Imprecisas ao Mercado. Seminário Código Civil e o Mercado de 
Valores Mobiliários. Artigos Selecionados – Comissão de Valores Mobiliários. 2018, pp. 73-88; e PRADO, 
Viviane Muller. Brazil: The Protection of Minority Investors and Compensation for Their Losses. In CONAC, 
Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge 
University. 2019, pp. 179-211. A responsabilidade civil das companhias também é mencionada brevemente 
em estudo sobre a divulgação de fatos relevantes no mercado de capitais (MOTA, Fernando de Andrade. O 
Dever de Divulgar Fato Relevante na Companhia Aberta. São Paulo: Almedina. 2015, com referência, em 
especial, a estudo espanhol sobre a matéria, de BLANCO, Miguel Iribarren. Responsabilidad Civil por la 
Información Divulgada por las Sociedades Cotizadas: su Aplicación em los Mercados Secundários de 
Valores. Madrid: La Ley. 2008). 
57 Cf. PRADO, José Estevam de Almeida. Responsabilidade Civil por Divulgação de Informação Falsa ou 
Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores Mobiliários. Dissertação de 
Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018; VERGUEIRO, Carlos Eduardo. O Poder da 
Informação e o Dano Informacional nas Companhias Abertas. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. 2018; e GONTIJO, Bruno Miranda. Responsabilização das Companhias Abertas 
por Danos aos Investidores. As Possíveis Consequências e os Eventuais Efeitos Contra Intuitivos. 
Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 2019. Ver, ainda, 
a seguinte monografia, que, embora centrada na responsabilização dos administradores, perpassa por alguns 
temas relevantes para o enquadramento da responsabilidade das companhias abertas, em especial a distinção 
entre danos individuais e sociais: WEBER, Ana Carolina. Dano ao Acionista: Contribuições à Teoria da 
Responsabilidade Societária. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2020. 
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perspectivas dos microssistemas jurídicos mais diretamente envolvidos na matéria, que 

constitui o escopo deste estudo. 

 

Considerando a referida delimitação do objeto a ser estudado, não será abrangida 

a eventual responsabilização, individual, conjunta ou solidária, de outros agentes 

envolvidos nos atos que possam dar origem à responsabilidade das companhias, tais como 

membros da administração estatutária e não estatutária, controladores, empresas de 

auditoria, agências de rating, intermediários, a Comissão de Valores Mobiliários e órgãos 

autorreguladoras. Também não será tratada a responsabilização das próprias sociedades em 

esferas que extrapolem a civil (i.e., a penal ou a administrativa). 

 

Trata-se, nesta investigação, em particular, de possíveis efeitos da divulgação de 

informações pelas companhias abertas (e não por outros emissores de valores mobiliários) 

e dos negócios envolvendo ações emitidas por essas sociedades, em mercado secundário. 

As conclusões alcançadas, no entanto, podem se aplicar a outros emissores, observadas as 

particularidades de cada caso. 

 

Este estudo versa apenas sobre a responsabilidade civil por danos sofridos por 

investidores no mercado secundário, ainda que as conclusões ora alcançadas possam, em 

alguma medida, ser aplicadas também à responsabilização no âmbito do mercado primário. 

A relação entre subscritores e outros investidores com as companhias abertas, em emissões 

primárias, é distinta da interação entre esses agentes, com relação a negociações no 

mercado secundário, da mesma forma que as normas aplicáveis a cada um dos casos, que, 

por essas razões, merecem tratamento distinto58. 

 

De igual maneira, este estudo não abarca a análise de danos coletivos que possam 

ser causados pela divulgação deficiente de informações por companhias abertas, os 

mecanismos para a tutela jurídica coletiva, ou, ainda, de danos sociais (i.e., sofridos 

diretamente pelas companhias e que geram um prejuízo apenas indireto para os acionistas) 

 
58 Ressaltamos que, em nossa opinião, a responsabilização civil das companhias abertas deve ser tratada em 
separado, para situações envolvendo os mercados secundário ou primário. Nesse particular, entendemos que 
a lógica e as consequências jurídicas podem ser diversas em cada uma destas esferas, ainda que a divisão não 
seja estabelecida, expressamente, pela legislação, em sentido contrário ao apontado por EIZIRIK et al.: “No 
mercado de capitais, podem ser distinguidos dois segmentos: o mercado primário e o mercado secundário. A 
distinção, embora conceitualmente relevante, para efeitos econômicos, não traz qualquer consequência 
jurídica, de vez que tais expressões não são usadas na legislação específica” (Mercado de Capitais. Regime 
Jurídico, 4ª ed.. São Paulo: Quartier Latin. 2019, p. 37). 
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causados por atos, comissivos ou omissivos, praticados por membros da administração das 

sociedades. 

 

Por fim, não integram este estudo questões puramente processuais envolvidas na 

responsabilização de companhias abertas, tais como as ações a serem propostas, a 

participação de entidades regulatórias e autorregulatórias nos processos, na qualidade de 

partes ou amici curiae, a interrelação entre ações individuais e coletivas, entre outras. 

 

Todos esses assuntos, não abrangidos por este trabalho, merecem análise própria, 

de forma aprofundada e sistemática, à luz do Direito brasileiro em vigor. A 

responsabilidade das companhias, em razão de falhas na divulgação de informações, está 

em seus passos iniciais entre nós e, certamente, será campo fértil para novos estudos, sob 

diversas perspectivas. 

 

1.4. PLANO DE EXPOSIÇÃO. 

 

Para melhor exposição e organização, este estudo é divido em seis capítulos, de 

acordo com a natureza dos assuntos tratados59. 

 

Neste primeiro capítulo, é apresentado o tema a ser discutido, bem como se 

delimita o escopo a ser abrangido. Também são estabelecidos a metodologia aplicada e o 

plano de exposição dos demais temas abordados neste estudo. 

 

Nos capítulos seguintes, serão analisadas as principais contribuições oferecidas 

por cada um dos microssistemas jurídicos relevantes (Direito do Mercado de Capitais, 

Direito Societário e Direito Civil) para fins da construção do enquadramento dogmático da 

responsabilização das companhias abertas, de forma individual, por danos sofridos pelos 

investidores no mercado secundário, em razão de falhas informacionais. De cada um deles, 

serão extraídos elementos úteis para que se possa compreender a colocação da questão 

 
59 Destacamos que, embora façamos a distinção entre normas de cada um dos microssistemas jurídicos 
analisados, para facilitar a organização do raciocínio que ora se empreende, seus limites não são estanques, e 
todas elas se aplicam, em conjunto, como expressão da resposta dada por um único ordenamento, à 
fattispecie ora discutida, construindo seu regime jurídico. Recorremos, nesse particular, a COMPARATO, que 
destaca, com razão, que o pensamento sistemático formal e a perspectiva funcional das instituições jurídicas, 
diante da realidade concreta, fazem parte e se complementam no raciocínio jurídico (O Indispensável Direito 
Econômico. In COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: 
Forense. 1978, pp. 470-471). 
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avaliada neste estudo e a resposta mais adequada, diante do ordenamento jurídico em 

vigor. 

 

No segundo capítulo, discutem-se as contribuições do Direito do Mercado de 

Capitais para o objeto deste estudo. Para tanto, são analisadas as particularidades do 

regime informacional aplicável às companhias abertas, bem como sua distinção em relação 

ao direito de informação dos acionistas e às regras de publicidade aplicáveis a todas as 

sociedades anônimas, abertas e fechadas. Será avaliada a posição de terceiros assumida 

pelos investidores perante as companhias, como interessados na divulgação de 

informações, particularmente relevante para qualificar a natureza da responsabilidade em 

caso de violações. Apresentam-se, ainda, as situações em que a regulação específica do 

mercado de capitais indica a possibilidade de reparação civil, em sede própria, ainda que 

não se tenha cuidado diretamente dela. 

 

No terceiro capítulo, apresentam-se as contribuições do Direito Societário à 

fattispecie objeto deste estudo. Discutem-se, primeiramente, os efeitos do fato de as 

sociedades serem organizações, seja na perspectiva de enfeixamento e equilíbrio de 

múltiplos interesses, seja com relação aos mecanismos jurídicos estabelecidos para a 

formação e manifestação de sua vontade perante terceiros, com recurso à teoria orgânica. 

Avalia-se, então, em especial, a aplicação dessa lógica à vinculação perante terceiros, por 

atos de seus administradores, em sede negocial ou extranegocial, bem como se discutem a 

capacidade delitual das companhias e as particularidades da atuação da administração 

nesses casos. Apresentam-se também as contribuições das normas societárias quanto a uma 

das informações a serem divulgadas pelas companhias: os demonstrativos financeiros. 

Discute-se, por fim, a inexistência de regras quanto à responsabilidade civil das 

companhias por falhas informacionais no microssistema societário e como, de fato, esse 

não seria o locus mais adequado para sua previsão, na legislação, uma vez que os 

investidores são interessados na divulgação de informações, no âmbito do regime de 

transparência aplicável no mercado de capitais, na qualidade de terceiros, e não integrantes 

das companhias. 

 

No quarto capítulo, discutem-se as contribuições do Direito Civil. Explica-se, em 

primeiro lugar, que a relação entre as emissoras e os investidores, no âmbito do regime de 

transparência, não é negocial ou societária, de forma que eventuais violações aos deveres 
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de divulgação de informações enquadram-se em sede extranegocial, podendo-se recorrer, 

portanto, à cláusula geral de responsabilidade estabelecida nos artigos 186 e 927, caput, do 

Código Civil. Apresentam-se, em seguida, a qualificação e os fundamentos da 

responsabilidade civil das companhias adotados em outras jurisdições, para auxiliar na 

tarefa de construir a resposta mais adequada à questão, em nosso Direito. Uma vez 

enquadrada a fattispecie no âmbito da responsabilidade extranegocial, discutem-se os 

contornos assumidos por cada um de seus pressupostos essenciais (ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade), conforme as particularidades trazidas nesse caso, e a possibilidade de sua 

constatação, nas situações que houver falhas informacionais, diante do sistema jurídico 

brasileiro. São discutidas, a seguir, as possíveis formas de reparação, com a justificativa de 

nossa preferência pela indenização por equivalente pecuniário em relação ao ressarcimento 

in natura, bem como os parâmetros gerais a serem observados na determinação do 

montante da indenização. 

 

No quinto capítulo, são analisadas as manifestações já existentes, ainda que 

incipientes, na jurisprudência brasileira acerca da responsabilidade das companhias 

abertas, bem como a primeira sentença arbitral sobre a matéria noticiada entre nós. 

Discutem-se, nesse particular, o enquadramento dado ao assunto nas decisões e os aspectos 

que, em nossa opinião, foram, ou não, tratados de forma adequada em tais oportunidades. 

 

No sexto capítulo, são apresentados comentários finais sobre a fattispecie ora 

discutida, buscando-se sintetizar a confluência das contribuições de cada um dos 

microssistemas, analisadas nos capítulos anteriores, para a construção jurídica da 

responsabilidade civil das companhias perante os investidores, por danos informacionais 

sofridos no mercado secundário, de forma a estabelecer-lhe o adequado enquadramento no 

Direito brasileiro. 

 

* * 
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 OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL DAS COMPANHIAS ABERTAS POR DANOS 

INDIVIDUAIS DE INVESTIDORES: CONTRIBUIÇÕES DO 

DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS. 

 

“Information ist das Zauberwort unserer Zeit.” 

[“Informação é a palavra mágica do nosso tempo.”, em tradução livre60] 

 

(LUTTER, Marcus. Die Information der Gesellschafter und Dritter im Deutschen 

Gesellschaftsrecht. In ALVISI, Paola; BALZARINI, Paola; e CARCANO, Giuseppe 

(cur.). L’Informazione Societaria. Atti del Convegno Internazionale di Studi 

(Venezia, 5-6-7 Novembre 1981), v. 2. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1982, p. 191). 

 

 

2.1. O REGIME INFORMACIONAL APLICÁVEL ÀS COMPANHIAS 

ABERTAS. 

 

O regime jurídico do mercado de capitais61, como amplamente reconhecido, tem 

como um de seus fundamentos a ampla divulgação de informações62, que constituem os 

 
60 Na versão em italiano do artigo de LUTTER, a frase que epigrafa este capítulo se traduz da seguinte forma: 
“Informazione è la parola magica del nostro tempo” (L’Informazione Societaria in Germania. In ALVISI, 
Paola; BALZARINI, Paola; e CARCANO, Giuseppe (cur.). L’Informazione Societaria. Atti del Convegno 
Internazionale di Studi (Venezia, 5-6-7 Novembre 1981), v. 2. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1982, p. 213).  
61 Em linha com a conclusão de TOLEDO, temos que “mercado de capitais” e “mercado de valores 
mobiliários” podem ser usados, de forma pragmática, como sinônimos (A Lei 7.913, de 7.12.89 – A Tutela 
Judicial do Mercado de Valores Mobiliários. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, v. 29, n. 80. 1990, p. 139). No mesmo sentido, cf. EIZIRIK, Nelson Laks. Regulação e Auto-
Regulação do Mercado de Valores Mobiliários. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, v. 21, n. 48. 1982, p. 48. SALLES, em sentido contrário, afirma que são expressões distintas, 
sendo que “mercado de valores mobiliários” se refere apenas aos valores mobiliários indicados no artigo 2º, 
da Lei do Mercado de Capitais (Mercado de Valores Mobiliários e Comissão de Valores Mobiliários. 
Comentários à Lei 6.385/76. In VIDIGAL, Geraldo de Camargo; e SILVA, Ives Gandra da (coords.) 
Comentários à Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76), v. 3. São Paulo: Instituto dos Advogados de 
São Paulo / Resenha Tributária. 1980, p. 18). Entendemos que a distinção apresentada por SALLES, 
principalmente após a inclusão do inciso IX no artigo 2º, da Lei do Mercado de Capitais, que estabelece o 
conceito genérico de valor mobiliário, perdeu sua utilidade. Perfilhamo-nos, portanto, ao entendimento de 
TOLEDO e EIZIRIK sobre o assunto e, pela preponderância prática de seu uso, preferimos a expressão 
“mercado de capitais”, que será usada neste estudo. 
62 HOPT sintetiza o papel vital desempenhado pelas informações no funcionamento do mercado de capitais: 
“Der Kapitalmarkt lebt von zutreffenden und zeitnahen Informationen” (em tradução livre: “O mercado de 
capitais vive de informações precisas e atualizadas”) (Die Haftung für Kapitalmarktinformationen - 
Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- 
und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, p. 102). Merece nota a proeminência de HOPT nos estudos envolvendo o 
mercado de capitais, com escopo nacional e transnacional, desde a década de 1970 (destacando a relevância 
do autor para a matéria, cf., i.a., GRUNDMAN, Stefan. Welche Einheit des Privatrechts? Von einer formalen zu 
einer inhaltlichen Konzeption des Privatrechts. In GRUNDMANN, Stefan; et al. (eds.). Festschrift für Klaus J. 
Hopt zum 70. Geburtstag am 24. August 2010. Unternehmen, Markt und Verantwortung. Berlin: De Gruyter. 
2010, pp. 61-63). No que diz respeito especificamente à fattispecie discutida neste estudo, o autor capitaneou 
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subsídios oferecidos, pelas companhias abertas, aos investidores, para que possam tomar 

suas decisões de investir ou desinvestir em determinados valores mobiliários, a 

determinada cotação. São elas, por consequência, que permitem o adequado e regular 

funcionamento do mercado, do processo de formação de preços e a atuação refletida e 

informada dos agentes econômicos, promovendo, em última instância, sua maior 

eficiência63. 

 

Para disciplinar as diversas perspectivas sobre a divulgação de informações em 

mercado, a regulação contempla normas que determinam sua disponibilização obrigatória 

pelos emissores64, que proíbem o uso de informações privilegiadas65, que vedam práticas 

fraudulentas e a alteração do mecanismo de formação de preços66 e que reprimem 

 
a primeira coletânea abrangente sobre o tema, na União Europeia, no início dos anos 2000 (HOPT, Klaus 
Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr 
Siebeck. 2005). 
63 Nas palavras de COMPARATO, o princípio da informação completa é “pedra angular da construção 
jurídico-comercial” do mercado de capitais, expressão repetida em diversos estudos jurídicos brasileiros 
sobre o assunto (O Princípio da Informação Completa no Mercado de Capitais. In COMPARATO, Fábio 
Konder. Direito Empresarial. Estudos e Pareceres. São Paulo: Saraiva. 1990, p. 333). A esse respeito, é 
ilustrativa a afirmação de CEREZETTI, de que constantemente nos socorremos, de que “o mercado de capitais 
é fundamentalmente um mercado de informação” (Regulação do Mercado de Capitais e Desenvolvimento. In 
SALOMÃO FILHO, Calixto (org.). Regulação e Desenvolvimento – Novos Temas. São Paulo: Malheiros. 2012, 
p. 206). LAMY FILHO propõe que as companhias sejam o mais transparentes possível: uma “maison de verre, 
ou, se impossível, a casa com ‘portas e janelas abertas’ da velha fórmula holandesa” (O Dever de Divulgar 
Fato Relevante e a Obrigação de Manter Sigilo na Oferta Pública para Aquisição de Controle. In LAMY 

FILHO, Alfredo; e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A Lei das S.A.. Pareceres, v. 2, 2ª ed.. Rio de Janeiro: 
Renovar. 1996, p. 382). A expressão é lembrada também por JAEGER, que aponta a relevância das 
demonstrações financeiras para a exposição das condições das companhias aos investidores, em uma “[...] 
‘case di vetro’, non solo per i soci, ma anche per i terzi” (Il Bilancio D’Esercizio delle Società per Azioni. 
Problemi Giuridici, 2ª ed.. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1988, p. 5). Para análise detalhada do regime de 
divulgação de informações e, em particular, do modelo brasileiro, cf. PITTA, André Grünspun. O Regime da 
Informação nas Companhias Abertas. São Paulo: Quartier Latin. 2013; e MOTA, Fernando de Andrade. 
O Dever de Divulgar Fato Relevante na Companhia Aberta. São Paulo: Almedina. 2015, pp. 27-94. 
64 No Brasil, cf., em especial, o artigo 4º, inciso VI, da Lei do Mercado de Capitais (“Art. 4º. O Conselho 
Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o 
fim de: [...] VI – assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as 
companhias que os tenham emitido”); artigo 2º, inciso I, da Lei n.º 4.728/1965 (“Art. 2º. O Conselho 
Monetário Nacional e o Banco Central exercerão as suas atribuições legais relativas aos mercados 
financeiro e de capitais com a finalidade de: I – facilitar o acesso do público a informações sôbre os títulos 
ou valôres mobiliários distribuídos no mercado e sôbre as sociedade que os emitirem”); e as normas 
regulatórias previstas nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários n.º 480/2009, que “[d]ispõe sobre o 
registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de 
valores mobiliários”, e n.º 481/2009, que “[d]ispõe sobre informações e pedidos públicos de procuração 
para exercício do direito de voto em assembleias de acionistas”. Regras adicionais podem ser impostas, 
ainda, via autorregulação, para companhias listadas em segmentos especiais. 
65 Trata-se da vedação ao insider trading, cuja análise excede o escopo deste estudo. Sobre o assunto, cf., i.a., 
PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime Jurídico do Uso de Informações Privilegiadas no 
Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin. 2005. Cf., a esse respeito, o artigo 4º, inciso IV, alínea “c” 
da Lei do Mercado de Capitais (“Art. 4º. O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores 
Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de: [...] IV - proteger os titulares de valores 
mobiliários e os investidores do mercado contra: [...] c) o uso de informação relevante não divulgada no 
mercado de valores mobiliários”) e Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 358/2002. 
66 Vide o artigo 4º, inciso V, e artigo 18, inciso II, alínea “b”, da Lei do Mercado de Capitais [“Art. 4º. O 
Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei 
para o fim de: [...] V – evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições 
artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados no mercado”; e “Art. 18. 
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eventuais descumprimentos desses deveres. Todas essas normas são estabelecidas com 

finalidade equivalente: a promoção da transparência e a redução de assimetrias de 

informação entre os agentes econômicos, de forma a maximizar a eficiência do mercado, 

tornar mais consistente o mecanismo de formação de preço dos valores mobiliários e 

aumentar a confiança dos investidores, que podem tomar decisões de investimento ou 

desinvestimento que reflitam uma avaliação mais consistente e precisa dos riscos 

envolvidos, em um círculo virtuoso de retroalimentação. 

 

Objetiva-se, assim, fazer com que os agentes efetivamente divulguem as 

informações, seja por meio da prescrição, seja por meio da repressão em caso de eventuais 

descumprimentos67-68. Determina-se, igualmente, o conteúdo mínimo a ser disponibilizado 

 
Compete à Comissão de Valores Mobiliários: [...] II – definir: [...] b) a configuração de condições artificiais 
de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, ou de manipulação de preço; operações fraudulentas e 
práticas não equitativas na distribuição ou intermediação de valores”]; e o artigo 2º, inciso III, artigo 7º, 
inciso V, e artigo 10, inciso VII, da Lei n.º 4.728/1965 [“Art. 2º. O Conselho Monetário Nacional e o Banco 
Central exercerão as suas atribuições legais relativas aos mercados financeiro e de capitais com a finalidade 
de: [...] III – evitar modalidades de fraude e manipulação destinadas a criar condições artificiais da 
demanda, oferta ou preço de títulos ou valôres mobiliários distribuídos no mercado”; “Art. 7º Compete ao 
Conselho Monetário Nacional fixar as normas gerais a serem observadas na constituição, organização e 
funcionamento das Bôlsas de Valôres, e relativas a: [...] V – normas destinadas a evitar ou reprimir 
manipulações de preços e operações fraudulentas; condições a serem observadas nas operações autorizadas 
de sustentação de preços”; e “Art. 10. Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas gerais a 
serem observadas no exercício das atividades de subscrição para revenda, distribuição, ou intermediação na 
colocação, no mercado, de títulos ou valôres mobiliários, e relativos a: [...] VII – normas destinadas a evitar 
manipulações de preço e operações fraudulentas”). Ver, ainda, a Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários n.º 8/1979, que considera infrações graves a criação de condições artificiais de demanda, oferta 
ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operação fraudulenta e o uso de 
prática não equitativa (cf. itens I, II e III): “I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias 
abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de 
condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a 
realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas. II - Para os efeitos desta Instrução 
conceitua-se como: a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas 
criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou 
omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de 
valores mobiliários; b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer 
processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor 
mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda; c) operação fraudulenta no mercado de valores 
mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a 
finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o 
intermediário ou para terceiros; d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que 
resulte, direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em 
negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou 
desigualdade em face dos demais participantes da operação. III - Considera-se falta grave passível de 
aplicação das penalidades previstas no art. II, Incisos I a VI da Lei nº 6.385/76, o descumprimento das 
disposições constantes desta Instrução.” 
67 Para a análise do direcionamento do comportamento dos agentes por meio de normas prescritivas (como as 
normas jurídicas aplicáveis neste caso), cf. BOBBIO, Norberto. Teoria della Norma Giuridica. Torino: 
Giappichelli. 1958. Os efeitos do regime de divulgação de informações, no entanto, não são isentos de 
complexidades e dificuldades, cuja análise excede o escopo deste estudo. Ver, ainda, GEORGAKOPOULOS, que 
registra que “[m]andating disclosure to ensure accurate prices is a paradox in several ways” (The Logic of 
Securities Law. Cambridge: Cambridge University. 2017, p. 67). 
68 Trata-se, neste caso, da função de “catalisar o fluxo das relações econômicas, destinando-se, por exemplo, 
a diminuir os custos de transação, a aumentar o grau de segurança jurídica ou mesmo a eliminar falhas de 
mercado” das normas exógenas que compõem a ordem jurídica do mercado (FORGIONI, Paula Andrea. A 
Evolução do Direito Comercial Brasileiro. Da Mercancia ao Mercado, 3ª ed.. São Paulo: Revista dos 
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pelas companhias, bem como a forma e a periodicidade de sua divulgação. Também se 

pretende, pela regulação, promover a padronização das informações divulgadas69, em 

determinados moldes pré-estabelecidos, seja na forma, seja no conteúdo, facilitando sua 

compreensão pelos participantes do mercado70. 

 

Busca-se, portanto, uniformizar e equalizar, na medida do possível, o conjunto de 

informações disponíveis a todos os participantes do mercado e, dessa forma, promover a 

maior eficiência em seu funcionamento71-72-73. Trata-se de um objetivo expresso e 

 
Tribunais. 2016, p. 165). Cf., ainda, a respeito da função da regulação do mercado de capitais, GOSHEN, 
Zohar; e PARCHOMOVSKY, Gideon. The Essential Role of Securities Regulation. Duke Law Journal, v. 55, 
n. 4. 2006, pp. 711-782. 
69 WALD ressalta a importância da padronização mínima das informações obrigatórias a serem divulgadas 
pelas companhias abertas, contra o que designa como “balanço esotérico, não padronizado”, o que 
estendemos das demonstrações financeiras também para todas as informações que sejam objeto do regime de 
transparência (A Sociedade de Capital Aberto e a Informação do Acionista. In WALD, Arnoldo. Estudos e 
Pareceres de Direito Comercial. Problemas Comerciais e Fiscais da Empresa Contemporânea. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 1972, p. 212). No mesmo sentido, cf. BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per 
Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 28. 
EASTERBROOK e FISCHEL ressaltam que a padronização reduz os custos e maximiza a eficiência da 
divulgação de informações (Mandatory Disclosure and the Protection of Investors. Virginia Law Review, 
v. 70, n. 4. 1984, pp. 688 e 700-701). 
70 A função é bem notada por GEORGAKOPOULOS (The Logic of Securities Law. Cambridge: Cambridge 
University. 2017, p. 69). 
71 Como destaca SALLES: “A figura do ‘disclosure’, [...] consiste em assegurar ao investidor acesso às 
informações que lhe permitam, em igualdade de condições com os demais investidores, avaliar os riscos de 
seu investimento [...]” (Mercado de Valores Mobiliários e Comissão de Valores Mobiliários. Comentários à 
Lei 6.385/76. In VIDIGAL, Geraldo de Camargo; e SILVA, Ives Gandra da (coords.) Comentários à Lei das 
Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76), v. 3. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo / Resenha 
Tributária. 1980, p. 25). 
72 Na Exposição de Motivos da Lei do Mercado de Capitais, indicam-se o regular funcionamento do mercado 
e a proteção da poupança popular como objetivos da regulação: “A experiência demonstrou que a defesa da 
economia popular e o funcionamento regular do mercado de capitais exigem a tutela do Estado, com a 
fixação de normas para emissão de títulos destinados ao público, divulgação de dados sobre a companhia 
emitente e negociação dos títulos no mercado” (§4º, Exposição de Motivos n.º 197, de 24.06.1976). Em 
particular a respeito da divulgação de informações, registra-se, na referida Exposição de Motivos, que: 
“Procura-se, por esse meio [divulgação de informações sobre os emissores], em conjugação com outras 
normas que disciplinam as companhias abertas, evitar a utilização abusiva de informações privilegiadas por 
parte dos que as tenham obtido em virtude da posição que ocupem na empresa (acionista controlador e 
administrador, principalmente), com o fim de auferir vantagem na negociação dos títulos” (§22, Exposição 
de Motivos n.º 197, de 24.06.1976). Nesse sentido, cf., i.a., EIZIRIK, Nelson Laks. “Insider Trading” e 
Responsabilidade de Administrador de Companhia Aberta. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico, Financeiro, v. 22, n. 50. 1983, pp. 43-45 (que também destaca razões éticas para o regime de 
divulgação de informações, tratando, em particular, da repressão ao insider trading). 
73 Usa-se o termo “eficiente” com o sentido que lhe é dado por STIGLER, i.e., maximização de um 
determinado objetivo pretendido (e não, necessariamente, a maximização da riqueza econômica) (Law or 
Economics?. The Journal of Law and Economics, v. 35, n. 2. 1992, pp. 458-461). Na concepção original de 
POSNER, o sistema jurídico eficiente corresponderia à busca pela maximização da riqueza econômica, ainda 
que pudesse haver determinadas limitações éticas, excepcionais e “perhaps not serious ones, as such 
examples are very rare” (Economic Analysis of Law, 3ª ed.. Boston: Little Brown. 1986, p. 12). POSNER, 
posteriormente, abandonou essa visão sobre os objetivos do sistema jurídico, concordando com a 
possibilidade de internalização de outros valores a serem perseguidos (inicialmente em Wealth Maximization 
Revisited. Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy, v. 2. 1987, pp. 85-105; e, de forma mais 
acentuada, em The Problems of Jurisprudence. Cambridge: Harvard University. 1994, pp. 374-387, e 
trabalhos subsequentes). Para análise completa das modificações na concepção de POSNER, cf. SALAMA, 
Bruno Meyerhof. A História do Declínio e Queda do Eficientismo na Obra de Richard Posner. In LIMA, 
Maria Lúcia Labate Mantovanini Pádua (coord.). Trinta Anos de Brasil: Diálogos entre Direito e Economia, 
t. 1. São Paulo: Saraiva. 2012, pp. 284-325. 
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positivado na legislação específica, em particular a Lei do Mercado de Capitais74. A 

regulação jurídica faz-se necessária, nesse contexto, uma vez que o mercado não seria 

capaz de, por si só, sem a intervenção do Direito, atingir o mesmo objetivo75-76.  

 

O que se pretende – e importa o esclarecimento – é a equalização de informações, 

na medida do possível. A ressalva é relevante pelo fato de que tanto a divulgação de 

informações como sua análise têm custos para os envolvidos77. O regime de transparência, 

portanto, que ainda permanece um dos pilares da regulação do mercado de capitais78, 

corresponde à divulgação integral de todos e quaisquer fatos relativos às companhias 

abertas, por completo, – ao contrário do que se defendia no início da regulação do mercado 

de capitais79 – e comporta suas adequações à realidade concreta. 

 

No mundo real, não seria possível ter todas as informações divulgadas e 

processadas adequadamente por seus receptores: isso não seria viável na perspectiva dos 

emissores, nem seria útil para os demais agentes de mercado (que não conseguiriam 

processar tudo o que foi divulgado) 80. A rigor, tanto a falta de informações, como seu 

 
74 Ver artigo 4º, incisos II e III, da Lei do Mercado de Capitais: “Art. 4º. O Conselho Monetário Nacional e a 
Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de: [...] II – promover a 
expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, e estimular as aplicações permanentes 
em ações do capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais; III – 
assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa e de balcão”. 
75 Este aspecto é destacado por COMPARATO, em estudo com sugestões a respeito da regulação de práticas de 
insider trading: “[...] não se pode confiar cegamente nas ‘harmonias econômicas’ para a natural 
organização do mercado, sobretudo quando êsse mercado é de natureza especulativa e visa a captar a 
poupança popular” (“Insider Trading”: Sugestões para a Moralização do Nosso Mercado de Capitais. Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 1, n. 2. 1971, p. 41).  
76 Para análise crítica sobre o modelo de divulgação obrigatória de informações, cf. EASTERBROOK, Frank 

Hoover; e FISCHEL, Daniel Robert. The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge: Harvard 
University. 1991, pp. 286-314. Os autores ressaltam, em particular, que, do fato de que o mercado é 
imperfeito, não decorre, necessariamente, que a regulação pode trazer benefícios: “We have no desire to 
commit the Nirvana Fallacy of asserting that if markets are ‘imperfect,’ then regulation must be better” (The 
Economic Structure of Corporate Law. Cambridge: Harvard University. 1991, p. 303). O termo “abordagem 
de nirvana”, a que EASTERBROOK e FISCHEL se referem, é de DEMSETZ e corresponde à análise entre, de um 
lado, uma alternativa real e imperfeita e, de outro, um modelo teórico ideal, criticada por DEMSETZ 
(Information and Efficiency: Another Viewpoint. Journal of Law and Economics, v. 12, n. 1. 1969, pp. 1-22). 
77 MENEZES CORDEIRO nota o desafio imposto pelos avanços na densificação do regime de transparência: “O 
desenvolvimento deste vector [reforço da transparência] conduz a novas e mais pesadas regulamentações, 
com custos marginais, e daí: com nítida vantagem competitiva para os Países menos exigentes. Temos um 
desafio complexo. Parece-nos conveniente evitar generalizações: limitando a certas sociedades – as de 
grande porte – as exigências mais pronunciadas” (Manual de Direito das Sociedades. Das Sociedades em 
Especial, v. 2, 2ª ed.. Coimbra, Almedina. 2007, p. 511).  
78 Como nota COMPARATO: “A full disclosure passou a ser, realmente, um dos pilares em que se assenta o 
sistema normativo das companhias” (A Regra do Sigilo nas Ofertas Públicas e Aquisição de Ações. Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 22, n. 49. 1983, p. 60). 
79 A máxima, nesse sentido, é de BRANDEIS, repetida à exaustão nos estudos sobre o mercado de capitais: 
“Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best 
of disinfectants; electric light the most efficient policeman” (Other People’s Money and How the Bankers Use 
It. New York: Frederick A. Stokes. 1914, p. 94).  
80 Para a análise econômica sobre os custos de obtenção de informações, cf. STIGLER, George Joseph. The 
Economics of Information. The Journal of Political Economy, v. 69. 1961, pp. 213-225. 
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excesso, da mesma forma que o atraso em sua disponibilização ou sua antecipação, podem 

não se coadunar com o modelo regulatório de transparência aplicável ao mercado de 

capitais81.  

 

2.1.1. As funções da divulgação de informações pelas companhias abertas. 

 

 A disponibilização de informações pelas companhias abertas aos participantes do 

mercado tem, ao menos, três funções bem pronunciadas: uma imediata e duas mediatas. 

 

 A função imediata é permitir que os investidores tenham mais e melhores 

informações sobre a condição das emissoras e de seus negócios. Em resumo, busca-se que 

haja uma adequada, correta e completa representação da realidade da companhia, dos 

valores mobiliários por ela emitidos e de demais aspectos que venham a ser apresentados 

ao público82-83.  

 

 Naturalmente, quanto maior e melhor for a divulgação, tanto mais adequado será 

o material que os terceiros terão para avaliar a situação patrimonial das companhias, suas 

perspectivas e riscos relacionados às suas atividades, bem como, em última análise, seu 

valor, por qualquer dos métodos de avaliação que venha a ser usado. Mas não é apenas esse 

o objetivo a que se propõe a regulação, há desdobramentos mediatos, particularmente 

relevantes para o regime jurídico do mercado. 

 

 A primeira função mediata é que os investidores possam, a partir do conhecimento 

adquirido sobre as companhias abertas, tomar suas decisões quanto a comprar, vender, não 

 
81 A respeito do risco decorrente do excesso de informações, considerando, dentre outros fatores, os vieses 
comportamentais que acometem os investidores, ver PAREDES, Troy A.. Blinded by the Light: Information 
Overload and its Consequences for Securities Regulation. Washington University Law Review, v. 81, n. 2. 
2003, pp. 417-485. DRUEY classifica a informação em excesso (Überinformation) como uma das formas de 
informação defeituosa (Schlechtinformation) (Information als Gegenstand des Rechts. Zürich: Schultess / 
Baden-Baden: Nomos. 1995, p. 136). 
82 Cabe notar, a esse respeito, que o adensamento da regulação do mercado de capitais foi identificado por 
ASCARELLI como uma das duas tendências das sociedades anônimas, em meados do século XX (a segunda é 
a maior clareza na separação patrimonial das sociedades) (Panorama do Direito Comercial. São Paulo: 
Saraiva. 1947, pp. 164-168).  
83 Sobre o assunto, ver, i.a., BRUNO: “L’obiettivo delle norme è che gli emittenti forniscano una 
rappresentazione innanzitutto completa della situazione patrimoniale e finanziaria della gestione sociali e 
degli strumenti finanziari emessi” (L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul 
Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 33). No mesmo sentido, cf. CARIDI, Vincenzo. 
Danno e Responsabilità da Informazione al Mercato Finanziario. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2012, pp. 106-
109. 
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comprar ou não vender ações negociadas no mercado84. Nessa avaliação, os elementos 

relevantes serão múltiplos, incluindo o apetite de risco, as disponibilidades do investidor, a 

possibilidade de manutenção do investimento no curto ou no longo prazo, entre outros85. 

De qualquer forma, sem prejuízo dos demais fatores considerados, o que foi divulgado 

sobre as companhias cujos ativos são negociados em mercado impactará, sempre, em 

alguma medida, suas decisões, a menos que sejam totalmente destituídos de racionalidade 

– o que, por certo, não é o caso.  

 

 A segunda função mediata, decorrente da anterior, é a adequada formação de 

preço dos ativos negociados no mercado de capitais, com a consequente promoção da 

confiança dos investidores e da eficiência do mercado86-87. Como o que foi divulgado pelos 

emissores pauta, em maior ou menor medida, as decisões de investimento ou 

desinvestimento dos investidores, a tendência é que os preços dos valores mobiliários 

passem a refletir as informações disponíveis publicamente e atingir um valor que seja, 

nessa perspectiva, “correto” ou “adequado” (i.e., que reflita todas as informações 

públicas). O desdobramento disso é a maximização da eficiência do mercado, como um 

todo, no círculo virtuoso explicado por sua lógica e seu esquema de funcionamento88. 

 
84 Nesse sentido, cf. ANGELICI, sobre a relevância das funções mediatas da informação no âmbito do mercado 
de capitais: “[...] l’informazione non assume per lui um valore in quanto tale e di per sé, ma semplicemente 
strumentale a quei fini economici. L’osservazione mi sembra del tutto banale” (Note in Tema di Informazione 
Societaria. In BONELLI, Franco; et al.. (cur.). La Riforma delle Società Quotate. Atti del Convegno di Studio. 
Santa Margherita Ligue (13-14 Giugno 1998). Milano: Dott. A. Giuffrè. 1998, pp. 249-250). Ver, sobre o 
assunto, ainda, i.a., PROROK, Johan. La Responsabilité Civile sur les Marchés Financiers. Paris: LGDJ. 2019, 
pp. 165-166. 
85 Como ressalta HOPT, cada categoria de investidores costuma avaliar as informações de determinada forma 
e tem mais ou menos facilidade para processar o que foi divulgado pelas companhias, o que constituiu um 
dos dilemas da regulação de transparência (Publizität von Kapitalgesellschaften. Grundsätzliche 
Überlegungen zum Stand nach der 4. EG. Richtlinie und zur Reformdiskussion in den USA. Zeitschrift für 
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, v. 9, n. 2. 1980, p. 239). 
86 Essa função da divulgação de informações ao mercado é reconhecida por nossa jurisprudência. Ver, i.a., a 
respeito de atos e fatos relevantes: “[...] Em relação à divulgação de fatos relevantes, mandatória nos termos 
da Instrução CVM nº 358/2002, o que se busca resguardar é a qualidade das informações disponíveis no 
mercado de capitais, essenciais para a precificação dos ativos ofertados” (TJSP, 1ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial, Agravo de Instrumento n.º 2185541-19.2016.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Cesar 
Ciampolini, j. 22.02.2017, v.u., voto do relator). 
87 Nesse sentido, PERRONE se refere a: “Il ruolo cruciale que l’informazione riveste nel mercato secondario 
sotto il profilo dela correta formazione dei prezzi [...]” (Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. 
Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, p. 154). No mesmo sentido, BRUNO: “L’informazione è uno strumento 
essenziale per l’incontro della domanda e dell’offerta dei prodotti finanziari sul mercato e quindi per la 
determinazione del loro prezzo” (L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul 
Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 15). Ver, ainda, sobre o assunto, ANGELICI, Carlo. 
Note in Tema di Informazione Societaria. In BONELLI, Franco; et al.. (cur.). La Riforma delle Società 
Quotate. Atti del Convegno di Studio. Santa Margherita Ligue (13-14 Giugno 1998). Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 1998, p. 269; e VEIL, Rüdiger. Die Haftung des Emittenten für Fehlerhafte Information des 
Kapitalmarkts nach dem Geplanten KapInHaG. Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht, v. 5, n. 3. 2005, 
p. 91.  
88 Sobre o assunto, ver, i.a., HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph. Grundsatz- und Reformprobleme 
der Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). 
Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 107; e, entre nós, WALD, 
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 O regime de transparência, dessa forma, não deve ser considerado apenas um 

meio para possibilitar o exercício de direitos decorrentes da posição de acionista ou de 

detentor de títulos ou valores mobiliários emitidos pela companhia, ao contrário do que se 

dá nas regras de divulgação de informações internas, na esfera intrassocietária89. É claro 

que aquilo que for disponibilizado ao mercado pelas sociedades poderá ser usado por seus 

acionistas e credores para exercer os direitos decorrentes dessas posições, mas essa não é 

sua função primordial90, voltada à orientação da atuação dos investidores e à precificação 

dos valores mobiliários no âmbito do mercado de capitais91. 

 

 Nessa perspectiva, pode-se validamente concluir, ainda, que as informações de 

divulgação obrigatória não são um fim em si mesmo, mas, na verdade, constituem um 

subsídio relevante para que os investidores possam tomar, de maneira informada, suas 

decisões negociais e orientar seu comportamento em mercado, investindo, desinvestindo, 

não investindo ou não desinvestindo em determinados ativos92. Por consequência, em caso 

de descumprimento do regime de transparência, ele também contribui ao subsidiar o 

 
Arnoldo. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, 
Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, 
p. 142. 
89 Nesse sentido, ver BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul 
Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 10-11. 
90 A função de orientação do comportamento dos investidores e de formação do preço de ativos costuma ser 
apontada como a mais relevante do regime de transparência pela doutrina especializada. Não se olvida, 
contudo, que há outras funções também desempenhadas pelas informações divulgadas em mercado, como a 
promoção de melhores práticas de governança, a orientação de políticas regulatórias, entre outras. Cf., i.a., 
sobre o assunto, MERKT, Hanno. Das Informationsmodell im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. 
Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung, v. 58, n. 55. 2006, pp. 50-51; PITTA, André 
Grünspun. O Regime de Informação das Companhias Abertas. São Paulo: Quartier Latin. 2013, pp. 95-108; 
ENRIQUES, Luca; et al.. Corporate Law and Securities Markets. In KRAAKMAN, Reinier H.; et al.. The 
Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach, 3ª ed.. Oxford: Oxford University. 
2017, pp. 244-245; KRAAKMAN, Reinier H.. Disclosure and Corporate Governance: An Overview Essay. In 
FERRARINI, Guido; et al. (eds.). Reforming Company and Takeover Law in Europe. Oxford: Oxford 
University. 2004, pp. 97-99; e FERRARINI, Guido; e OTTOLIA, Andrea. Corporate Disclosure as a Transaction 
Cost: The Case of SMEs. European Review of Contract Law, v. 9, n. 4. 2013, pp. 367-378. Para análise 
crítica das justificativas do regime de transparência, cf. EASTERBROOK, Frank Hoover; e FISCHEL, Daniel 
Robert. The Economic Structure of Corporate Law. Cambridge: Harvard University. 1991, pp. 296-300. 
91 Destacando esses dois aspectos (de orientação do comportamento dos investidores e de formação do preço 
dos ativos negociados em mercado, que entende ser a objetivo principal e incidental, respectivamente) e a 
distinção entre os regimes de informação no âmbito societário e do mercado de capitais, ver, CÂMARA, Paulo. 
Os Deveres de Informação e a Formação de Preços no Mercado de Valores Mobiliários. Cadernos do 
Mercado de Valores Mobiliários, v. 2. 1998, pp. 82, 88 e 91. No mesmo sentido, ver SANTOS, Gonçalo 
Castilho. O Dever dos Emitentes de Valores Mobiliários Admitidos à Negociação em Bolsa de Informar 
sobre Factos Relevantes. Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, v. 15. 2002, pp. 28-31. 
92 Nesse sentido, cf. HEURTEUX: “Le droit d’information en effet ne constitue pas une fin en soi, mais bien 
plutôt un moyen accordé par le législateur en vue d’un résultat déterminé. Ainsi, pour que les épargnants 
puissent décider s’il y a lieu, ou non, d’acquérir des titres de telle ou telle Société, il leur faut obtenir des 
renseignements sur chacune d’entre elles” (L’Information des Actionnaires et des Épargnants. Étude 
Comparative. Paris: Sirey. 1961, p. 99). 
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sistema de responsabilização dos envolvidos, que falharam em seguir os deveres que lhes 

são impostos93-94.  

 

 A identificação das funções do regime de transparência, como discutidas acima, é 

relevante para a determinação das consequências de falhas na divulgação de informações 

pelas companhias abertas e deve orientar sua avaliação, em especial no que diz respeito aos 

possíveis danos causados por tais violações e sua reverberação na esfera jurídica dos 

investidores. 

 

2.2. OS DEVERES EX LEGE DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELAS 

COMPANHIAS ABERTAS. 

 

O regime de transparência aplicável ao mercado de capitais, concretizando sua 

racionalidade econômica e jurídica, impõe às companhias abertas o dever de divulgação de 

determinadas informações, na forma e na periodicidade prescritas em suas normas legais e 

regulatórias. Trata-se de regime que excede, em grande medida, o direito à informação 

típico dos sócios de qualquer sociedade anônima (ou, mesmo, de qualquer sociedade), bem 

como os deveres gerais de publicidades aplicáveis genericamente às companhias, e deles se 

distingue, por sua lógica particular95-96. 

 
93 Interessa notar que uma das possíveis funções do regime de transparência é dar subsídios à 
responsabilização dos sujeitos envolvidos, em caso de falhas no cumprimento dos deveres que o integram, 
aspecto este bem colocado por PITTA: “É justamente a existência do regime de disclosure que viabiliza a 
efetividade desse regime de responsabilidade, determinando, de um lado, quais informações cuja omissão, 
insuficiência ou imprecisão ensejarão a responsabilidade do emissor ou, eventualmente, do intermediário da 
oferta pública [...]” (O Regime de Informação das Companhias Abertas. São Paulo: Quartier Latin. 2013, 
pp. 107-108). No mesmo sentido, ver ENRIQUES et al., que registram: “effective sanctions for misleading 
statements increase the veracity of disclosures, meaning investors can rely on them more safely” (Corporate 
Law and Securities Markets. In KRAAKMAN, Reinier H.; et al.. The Anatomy of Corporate Law. A 
Comparative and Functional Approach, 3ª ed.. Oxford: Oxford University. 2017, p. 244). 
94 Sobre o assunto, TAUTGES reconhece que, sempre que houver uma violação às normas de divulgação de 
informações, pode-se cogitar em pretensões de indenização dos investidores lesados: “Im Falle der 
Verletzung kapitalmarktrechtlicher Informationspflichten ist stets auch an Schadensersatzansprüche der 
Anleger zu denken” (em tradução livre: “Em caso de violação dos deveres de transparência no mercado de 
capitais, sempre devem ser consideradas também as pretensões de indenização dos investidores”) 
(Kapitalmarktrechtliche Mitteilungen trotz nicht bestehender Mitteilungspflicht und deren Veröffentlichung – 
Lehren aus dem Fall “MAN –Invesco”. Betriebs-Berater, v. 65, n. 22. 2010, p. 1.296). 
95 SALOMÃO FILHO aponta, de forma adequada, que a garantia de informação aos participantes do mercado é 
“a garantia do reequilíbrio de uma situação de fato desequilibrada”, diante do desbalanceamento de 
informações entre os integrantes da estrutura societária interna (“insiders”) e os demais participantes 
(“outsiders”) (Informação Completa, Direito Societário e Mercado de Capitais. In SALOMÃO FILHO, Calixto. 
O Novo Direito Societário, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2019, pp. 286-287).  
96 Note-se que a diferença mais pronunciada entre os regimes aplicáveis às companhias abertas e fechadas 
encontra-se na orientação do regime daquelas para as necessidades do mercado e dos investidores, em 
contraposição à maior liberdade de organização destas últimas (cf., nesse sentido, BAYER, Walter. Empfehlen 
sich Besondere Regelungen für Börsennotierte und für Geschlossene Gesellschaften? Gutachten E zum 67. 
Deutschen Juristentag Erfurt. München: C. H. Beck. 2008, pp. 92-99 e 127; no mesmo sentido, cf. COSTA, 
Philomeno Joaquim da. Anotações às Companhias, v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1980, pp. 113-
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O regime de transparência impõe diversos deveres de divulgação de informações 

às companhias abertas, decorrentes dessa condição (ou status). São deveres jurídicos lato 

sensu, por imporem uma restrição à vontade dos sujeitos que atingem. Em sentido técnico, 

e forma mais específica, enquadram-se na categoria de deveres stricto sensu (e não de 

obrigações propriamente ditas)97. A eles correspondem, em via reversa, um direito dos 

investidores, em geral, à divulgação de informações em conformidade com as normas do 

regime de transparência98-99. 

 
124). A esse respeito, BAYER faz referência às propostas de flexibilização da estrutura e organização das 
companhias fechadas, apresentada por ALBACH et. al., que propõem a divisão das companhias em três níveis: 
companhias abertas, companhias privadas e grandes companhias (Deregulierung des Aktienrechts: Die Drei-
Stufen-Modell. Eine Entwurf zur Modifizierung des Aktienrechts. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. 1988). 
Entre nós, tratando do “estatuto múltiplo” da sociedade anônima, cuja multiplicidade se encontra na 
diversidade de regimes aplicáveis às companhias que têm suas participações distribuídas, ou não, entre o 
“grande público”, cf. COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos Jurídicos da Macro-Emprêsa. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 1970, p. 68. No mesmo sentido, ver COSTA E SILVA, Ana Paula Mota da. Sociedade Aberta, 
Domínio e Influência Dominante. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. 48, n. 1/2. 
2007, p. 44. Diante das distinções entre espécies de sociedades anônimas (abertas e fechadas), BARRETO 

FILHO registra, ainda, que as companhias abertas são “a verdadeira sociedade anônima” (Estrutura 
Administrativa das Sociedades Anônimas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
v. 15, n. 24. 1976, p. 65). 
97 Como bem esclarece GRAU, dever jurídico (em sentido amplo) é a “vinculação ou limitação imposta à 
vontade de quem por ele alcançado”, de que a obrigação (i.e., “elemento passivo de qualquer relação 
jurídica” ou “um vínculo em razão do qual um a pessoa (devedor) deve a outra (credor) o cumprimento de 
um a certa prestação”) e o dever stricto sensu (demais deveres jurídicos) são espécies (Notas sobre a 
Distinção entre Obrigação, Dever e Ônus. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
v. 77. 1982, pp. 178-179). Nas palavras de MENEZES CORDEIRO, dever é a “necessidade jurídica de praticar 
ou não praticar certo facto” (Tratado de Direito Civil. Introdução. Fontes do Direito. Interpretação da Lei. 
Aplicação das Leis no Tempo. Doutrina Geral, v. 1, 4ª ed.. Coimbra: Almedina. 2012, p. 916). A definição de 
dever dada por GRAU é semelhante à de COMPARATO: “[...] a vinculação de alguém a determinado 
comportamento, comissivo ou omissivo, no interêsse de outrem” (Obrigações de Meios, de Resultado e de 
Garantia. Revista dos Tribunais, v. 56, n. 386. 1967, p. 31). No mesmo sentido, a de GOMES: “Dever jurídico, 
aqui, é a necessidade que corre a todo indivíduo de observar as ordens ou comandos do ordenamento 
jurídico, sob pena de incorrer numa sanção” (Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 13). 
Ressalta-se, no entanto, que a delimitação dos conceitos de “dever” e de “obrigação” é questão bastante 
discutida pela doutrina, tarefa dificultada pelo fato de os termos serem usados com ampla gama de 
significados na legislação (ver, a esse respeito, MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Tratado de 
Direito Civil. Direito das Obrigações. Introdução. Sistemas e Direito Europeu. Dogmática Geral, v. 6, 2ª ed.. 
Coimbra: Almedina. 2012, pp. 30-31; e PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito 
Privado. Parte Especial. Direito das Obrigações: Obrigações e suas Espécies. Fontes e Espécies de 
Obrigações, t. 22, 3ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1984, pp. 16-18). A precisão terminológica que se 
fez, neste estudo, tem por objetivo facilitar o enquadramento dogmático de seu objeto e não pretende esgotar 
as possíveis discussões sobre a matéria. 
98 Para a identificação, de forma expressa, da existência de um direito subjetivo dos investidores à divulgação 
correta de informações, como reverso do dever das companhias abertas, cf. SILVA, Ricardo Villela Mafra 
Alves da. Apontamentos sobre a Questão de Diligência na Responsabilização de Companhias Abertas pela 
Divulgação de Informações Falsas ou Imprecisas ao Mercado. Seminário Código Civil e o Mercado de 
Valores Mobiliários. Artigos Selecionados – Comissão de Valores Mobiliários. 2018, pp. 77-79; PRADO, José 
Estevam de Almeida. Responsabilidade Civil por Divulgação de Informação Falsa ou Enganosa ou Omissão 
de Informação Relevante no Mercado de Valores Mobiliários. Dissertação de Mestrado – Escola de Direito 
da Fundação Getúlio Vargas. 2018, p. 183; e LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A Responsabilidade Civil 
das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 75. 
99 Tratando da correspondência genérica existente entre deveres e direitos, ver DANTAS: “[...] todo aquele que 
não cumpre o seu dever viola o dever [sic] [o correto seria direito] da parte contrária” (Programa de Direito 
Civil. Teoria Geral, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2001, p. 303). No mesmo sentido, extraindo um direito 
geral a partir do princípio alterum non laedere, ver ALVIM: “De um modo geral, pode dizer-se que o dever de 
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O sujeito a quem se atribuem tais deveres é bem definido: são as companhias 

abertas. Os titulares dos interesses tutelados – i.e., os investidores –, a seu turno, são 

sujeitos indeterminados e indetermináveis, ao menos no momento da divulgação de 

informações ao público (ou seja, no momento do cumprimento do dever)100-101. 

 

Não há, entre eles, propriamente, uma relação jurídica (negocial, societária ou 

obrigacional) de partida. É certo que pode haver contatos entre o sujeito passivo do dever e 

a esfera de interesses de todos os terceiros beneficiários das normas correspondentes102, de 

forma que, em caso de descumprimento dos deveres e prejuízos aos interessados, poderão 

exsurgir pretensões indenizatórias dos terceiros lesados e a obrigação correspondente de 

indenizar por aquele que violou seus deveres. Esse contato não caracteriza, contudo, uma 

relação jurídica, negocial, societária ou obrigacional, de base103. 

 
não lesar a ninguém corresponde ao direito, também de ordem geral, de não ser lesado”. ALVIM explica que, 
tratando-se de deveres perante terceiros em geral, os titulares dos direitos correspondentes são também todos 
os interessados em seu cumprimento (Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, 5ª ed.. São 
Paulo: Saraiva. 1980, p. 249). 
100 Conclusão equivalente foi alcançada também ao discutir a responsabilidade pelas informações divulgadas 
no prospecto de ofertas públicas (responsabilidade do prospecto), no mercado primário, levando ao 
afastamento da aplicação da culpa in contrahendo e de responsabilidade pré-contratual. Sobre o assunto, ver, 
i.a., CABRAL, Rita Amaral. A Responsabilidade por Prospecto e a Responsabilidade Pré-Contratual – 
Anotação ao Acórdão do Tribunal Arbitral de 31 de Março de 1993 (Acção Proposta pelo Banco Mello contra 
o Banco Pinto e Sotto Mayor). Revista da Ordem dos Advogados, v. 55, n. 1. 1995, pp. 209-210; e BRUNO, 
Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: 
Scientifiche Italiane. 2000, pp. 97-102 e 107-115. Sobre a tendência de contratualização, quando a matéria 
começou a ser discutida, cf. BUSNELLI, Francesco Donato. Itinerari Europei nella “Terra di Nessuno tra 
Contratto e Fatto Illecito”: la Responsabilità da Informazioni Inesatte. Contratto e Impresa, v. 7, n. 2. 1991, 
pp. 570-572. No mercado secundário, a indeterminabilidade dos sujeitos envolvidos é ainda mais evidente. 
101 Por essa razão, KALSS entende, acertadamente, que a relação entre emissora e investidores possui uma 
“configuração radial” (“strahlenförmigen Gestaltung”, no original) (Die Rechtliche Grundlage 
Kapitalmarktbezogener Haftungsansprüche. Österreichisches Bankarchiv, v. 48, n. 8. 2000, p. 645). 
A disposição radial é, de fato, bem representativa da relação entre tais sujeitos e se afasta da estrutura de uma 
relação negocial (uni-, bi- ou multilateral). 
102 O aspecto é ressaltado por MENGONI, ao tratar da responsabilidade extranegocial, que sempre pressupõe 
certo contato entre os envolvidos: “Invero, anche agli effetti della responsabilità aquiliana, collegata ala 
violazione del generico dovere di ‘alterum non laedere’, è pur sempre necessario un ‘contatto’ che sottometta 
la sfera di interessi di un dato soggetto alla concreta possibilità di ingerenza da parte di un altro soggetto” 
(Sulla Natura della Responsabilità Precontrattuale. Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale 
delle Obbligazioni, v. 54, n. 2. 1956, p. 361). Esse argumento foi usado por autores italianos e alemães para 
refutar o argumento de que o mero contato, passível de gerar danos, seria suficiente para determinar uma 
relação negocial entre os envolvidos, que poderia atrair a responsabilização por vias que não a extranegocial, 
com o que não concordamos (sobre o assunto, ver, i.a., CASTELLANI, Enrico. Intermediari Finanziari e 
Responsabilità da Prospetto: Spunti Comparatistici alla Luce di un Caso Italiano. Giurisprudenza Italiana, 
v. 140, n. 2. 1988, pp. 805-806; e BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non 
Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 110-111). 
103 O esclarecimento é necessário, uma vez que a existência de um contato social entre emissores e 
investidores é, por vezes, usada como justificativa para se reconhecer a existência de responsabilidade pré-
contratual (ou de culpa in contrahendo), extravasando o regime da responsabilidade extranegocial, o que não 
entendemos ser o enquadramento mais adequado da questão. É como uma das vertentes da doutrina austríaca, 
de que participa KALSS (i.a., Civil Law Protection of Investors in Austria — A Situation Report from Amidst 
a Wave of Investor Lawsuits. European Business Organization Law Review, v. 13, n. 2. 2012, p. 225), trata a 
questão (para mais detalhes, ver o item 4.2.1 deste estudo). Na Itália, essa teoria levou ao enquadramento de 
responsabilização negocial a determinadas situações em que não se estabelecia uma relação de base, mas 
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Somente a partir do descumprimento do dever de divulgação de informações, 

passará a ser possível determinar ambos os polos da relação estabelecida, e, havendo uma 

prestação definida (a indenização), estará configurada uma obrigação, em sentido estrito104. 

Até então, embora o sujeito passivo do dever seja bem definido (i.e., as companhias 

abertas), o outro polo é indeterminado e indeterminável: são os investidores, em geral, o 

que autoriza dizer-se que a divulgação de informações pelas emissoras opera-se ad 

incertam personam105. Em outras palavras, a determinação do sujeito ativo somente 

ocorrerá após a violação do dever originário (de divulgação de informações, que constitui 

um dever jurídico stricto sensu) quando exsurgir o dever sucessivo (de reparação, esse sim, 

uma obrigação)106. 

 

Seja por decorrerem de prescrições legais107, seja por não se inserirem em uma 

relação jurídica entre dois ou mais sujeitos ao menos determináveis, no momento do 

cumprimento do dever108-109, pode-se licitamente concluir que se trata de deveres stricto 

 
apenas o contato social, como explica FRANZONI (Il Danno Ingiusto fra il Giudice e la Legge. Questione 
Giustizia, v. 18, n. 1. 2018, pp. 93-95). Sobre o assunto, ver, i.a., BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento 
per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 
110-112; GIUDICI, Paolo. La Responsabilità Civile nel Diritto dei Mercati Finanziari. Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 2008, pp. 275-276; FERRARINI, Guido; e GIUDICI, Paolo. Italy: The Protection of Minority Investors 
and the Compensation of Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities 
Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, pp. 456-458; e BRUNO, Sabrina. 
L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: 
Scientifiche Italiane. 2000, pp. 109-112. 
104 Ver, a esse respeito, PONTES DE MIRANDA, que apresenta bem a distinção entre o dever descumprido, de 
um lado, e a obrigação de indenizar surgida de sua violação, de outro: “Quem infringe direito absoluto fica 
obrigado, pessoalmente. A obrigação, em vez de absoluta, é relativa” (Tratado de Direito Privado. Parte 
Especial. Direito das Obrigações: Obrigações e suas Espécies. Fontes e Espécies de Obrigações, t. 22, 
3ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1984, p. 11). No mesmo sentido, ver COMPARATO, que esclarece: 
“A dívida é um dever especial, não um dever geral; e isto não só nas obrigações contratuais, como nas 
delituais. Nestas últimas, o dever de indenizar é perfeitamente delimitado quanto ao montante, e incumbe 
tão-só ao autor do dano” (Obrigações de Meios, de Resultado e de Garantia. Revista dos Tribunais, v. 56, 
n. 386. 1967, p. 32). 
105 Nesse sentido, ver os esclarecimentos de BRUNO: “Nella diffusione delle informazioni, non è consentito 
perciò enucleare un rapporto tra due parti: è vero che dal lato passivo il soggetto obbligato è sicuramente 
identificabile (la società c.d. aperta o i suoi amministratori); dall’altro lato, però, il soggetto che beneficia 
delle informazioni non è chiaramente determinabile in quanto esso è rappresentato dal mercato, ovverosia 
dal pubblico in generale (costituito cioè dagli investitori attuali e potenziali) e quindi, in fin dei conti, dalla 
generalità dei consociati” (L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato 
Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 109). 
106 Sobre a existência de dever originário e dever sucessivo, em caso de obrigações de indenizar, 
cf. COMPARATO, Fábio Konder. Obrigações de Meios, de Resultado e de Garantia. Revista dos Tribunais, 
v. 56, n. 386. 1967, pp. 31-32; e DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil. Teoria Geral, 3ª ed.. Rio de 
Janeiro: Forense. 2001, p. 306. 
107 Nesse sentido, ver MENGONI, que encontra na origem (legal ou negocial) a distinção entre deveres stricto 
sensu (ou deveres absolutos) e obrigações (ou deveres relativos) (Sulla Natura della Responsabilità 
Precontrattuale. Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, v. 54, n. 2. 1956, 
p. 361). 
108 Nesse sentido, afirmando tratar-se de dever stricto sensu, pela indeterminabilidade do polo ativo, ver 
BRUNO (L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: 
Scientifiche Italiane. 2000, p. 113). No mesmo sentido, registrando que a relação obrigacional depende da 
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sensu. Sua natureza é equivalente à de outros estabelecidos em normas jurídicas que 

prescrevem determinada ação ou abstenção, em benefício de um conjunto genérico de 

sujeitos (por exemplo, de proteção à integridade física e moral, de proteção à propriedade, 

entre outras), com a particularidade de, neste caso, serem imputados a um sujeito que 

assume status específico (de companhia aberta)110. 

 

A precisão não é apenas teórica e importa em consequências relevantes quanto às 

regras a serem aplicadas em caso do descumprimento da prescrição em questão. Nosso 

sistema jurídico possui normas distintas que regulam os efeitos decorrentes de violações de 

obrigações, a implicar responsabilidade de natureza negocial (artigo 389, do Código 

Civil111), de um lado, e de deveres stricto sensu, que conduzem ao regime de 

responsabilidade civil extranegocial (artigo 186112, cumulado com o artigo 927, caput113, 

ambos do Código Civil), de outro. A distinção entre ambas as hipóteses não é, portanto, 

sem efeitos concretos.  

 

Diante da relevância das informações para o funcionamento do mercado de 

capitais, o regime de transparência, ao impor os deveres de divulgação de informações 

pelas companhias abertas, completa as regras gerais de publicidade aplicáveis a todas as 

sociedades anônimas. Esse alargamento da transparência é empreendido tendo em vista as 

funções próprias do regime, no âmbito desse mercado, em particular no que se refere ao 

 
determinabilidade dos sujeitos, no momento do cumprimento da prestação, ver, entre nós, i.a., AZEVEDO, 
Álvaro Villaça. Curso de Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações, 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
1998, p. 34; e GOMES, Orlando. Obrigações, 8ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 1994, pp. 18-19. 
109 PONTES DE MIRANDA esclarece que não se incluem dentre as obrigações, em sentido estrito, aquelas em 
que “o sujeito passivo [...] seja total, ‘todos’, e não só ‘alguém’” (Tratado de Direito Privado. Parte 
Especial. Direito das Obrigações: Obrigações e suas Espécies. Fontes e Espécies de Obrigações, t. 22, 
3ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1984, p. 7). O raciocínio, embora desenvolvido com relação ao polo 
passivo, aplica-se também ao polo ativo: não havendo “alguém” específico (como é o caso dos deveres de 
divulgação de informação, já que são todos os investidores os interessados), não há uma obrigação 
propriamente dita. No mesmo sentido, ver COMPARATO, Fábio Konder. Obrigações de Meios, de Resultado e 
de Garantia. Revista dos Tribunais, v. 56, n. 386. 1967, p. 32; e PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de 
Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações, v. 2, 23ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2010, pp. 15-17. 
110 Essas delimitações podem aproximá-lo dos “deveres funcionais”, decorrentes de determinado status, na 
terminologia de MENEZES CORDEIRO (Tratado de Direito Civil. Direito das Obrigações. Introdução. Sistemas 
e Direito Europeu. Dogmática Geral, v. 6, 2ª ed.. Coimbra: Almedina. 2012, p. 31). Ressaltamos que não se 
pretende, dessa constatação, extrair o caráter negocial da responsabilidade das companhias abertas – como o 
fez, dentre outros, CASTRONOVO (La Nuova Responsabilità Civile, 3ª ed.. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2006, 
pp. 492-498) (sobre a natureza da responsabilidade, ver o item 4.1 deste estudo). 
111 Cf. artigo 389, do Código Civil: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, 
mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 
advogado”. 
112 Cf. artigo 186, do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
113 Cf. artigo 927, caput, do Código Civil: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 
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comportamento dos investidores e à consequente formação de preços dos valores 

mobiliários negociados. 

 

2.2.1. Os sujeitos passivos do dever de divulgar informações no mercado de 

capitais: as companhias abertas. 

 

 O principal sujeito passivo dos deveres de preparar e divulgar informações, 

verdadeiras, corretas e completas, sem falhas, é a própria companhia aberta, que se 

submete, de forma imediata e direta, às regras de transparência que integram o regime 

jurídico do mercado de capitais114-115. São as companhias abertas, e não os integrantes de 

 
114 Como ressalta TRINDADE: “[...] o emissor continua sujeito às obrigações de prestação de informações aos 
investidores” (Processo Sancionador na CVM: Limites e Possibilidades. In VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, 
Carlos Augusto da Silveira; e ROSMAN, Luiz Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. São 
Paulo: Saraiva. 2017, p. 492). No mesmo sentido, ver COELHO, destacando que os investidores e demais 
participantes do mercado recebem as informações das companhias e confiam em sua credibilidade e 
capacidade econômica para tomar suas decisões de investimento ou desinvestimento: “[...] tais cálculos são 
feitos em função da credibilidade da própria companhia emissora e de sua capacidade econômica, em uma 
palavra, as informações prestadas são de responsabilidade dela, companhia aberta, enquanto emissora de 
valores mobiliários” (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; 
e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier 
Latin. 2018, p. 181). Em igual sentido, BRUNO (“gli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati sono 
comunque i principal destinatari delle disposizioni di legge”) (L’Azione di Risarcimento per Danni da 
Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 33), PERRONE 
(“dall’obligo di informazione [...] posto in capo all’emittente nei confronti del pubblico”) (Informazioni al 
Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, p. 12), GIUDICI (“La legge, portanto, risove 
questi problemi de azione colettiva obbligando ciascun emittente a fornire informazioni al mercato [...]”) 
(La Responsabilità Civile nel Diritto dei Mercati Finanziari. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2008, p. 31); RÜFFLER 
(“Die Pflichten sind jedoch zu einem erheblichen Teil den Emittenten auferlegt” e, em tradução livre, “As 
obrigações, entretanto, são, em grande medida, impostas aos emissores”) (Organauβenhaftung für 
Anlegerschäden. Juristische Blätter, v. 133, n. 2. 2011, p. 74); e BLANCO (“Uno dos deberes más 
característicos de las sociedades cotizadas es el que se impone con motivo de las emisiones de valores”) 
(Responsabilidad Civil por la Información Divulgada por las Sociedades Cotizadas: su Aplicación em los 
Mercados Secundários de Valores. Madrid: La Ley. 2008, p. 89). No mesmo sentido, ver, ainda, SPITZ, 
Nicolas. La Réparation des Préjudices Boursiers. Paries: Revue Banque. 2010, pp. 166-172; AFFERNI, 
Giorgio. Causalità e Danno nella Responsabilità Civile per False Informazioni sui Mercati Finanziari: il Caso 
Italease (Corte d’Appello di Milano, Sez. Imprese, 15 Gennaio 2014, n. 118). Le Società, v. 34, n. 7. 2015, 
pp. 849-850; e PROROK, Johan. La Responsabilité Civile sur les Marchés Financiers. Paris: LGDJ. 2019, 
p. 35.  
115 Como ressaltado pelo artigo 22, §1º, da Lei do Mercado de Capitais, as normas regulatórias editadas pela 
Comissão de Valores Mobiliários aplicam-se às companhias abertas: “Art. 22. [...] §1º. Compete à Comissão 
de Valores Mobiliários expedir normas aplicáveis às companhias abertas sobre: [...]”. Igualmente 
esclarecedora é a Exposição de Motivos da Lei do Mercado de Capitais: “O art. 20 dá à Comissão poderes 
para expedir normas sobre as companhias abertas (ou seja, as companhias cujos valores mobiliários estejam 
admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão). Essas normas, que dizem respeito às 
informações que as companhias devam divulgar, à compra e venda de ações emitidas pela própria 
companhia e a outras matérias, integram o sistema de proteção do público investidor” (§23, Exposição de 
Motivos n.º 197, de 24.06.1976). Nesse sentido, destacando o fato de serem os emissores os sujeitos que 
devem divulgar informações ao mercado e aos seus participantes, cf. BARBOSA, Marcos. Algumas Notas 
sobre Insider Trading. In VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da Silveira; e ROSMAN, Luiz 
Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. São Paulo: Saraiva. 2017, pp. 275-279; PITTA, André 
Grünspun. O Regime de Informação das Companhias Abertas. São Paulo: Quartier Latin. 2013, pp. 107-108; 
HEURTEUX, Claude. L’Information des Actionnaires et des Épargnants. Étude Comparative. Paris: Sirey. 
1961, pp. 70-80; e PROROK, Johan. La Responsabilité Civile sur les Marchés Financiers. Paris: LGDJ. 2019, 
pp. 149-151. 
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seus órgãos sociais, que mantêm uma relação externa com o mercado e os investidores, 

informada pelo regime de transparência116-117.  

 

 Seja quando as normas jurídicas imputam os deveres de divulgação de 

informações expressamente às companhias (imputação direta), seja nas hipóteses em que 

os atribuem a órgãos sociais ou seus integrantes, nessa qualidade (imputação instrumental), 

o sujeito passivo primário e direto de tais deveres são as emissoras, por serem próprios à 

condição de companhia aberta, assumida única e exclusivamente por elas118. As pessoas 

jurídicas, em ambos os casos, atuarão por meio dos integrantes de seus órgãos sociais, 

conforme suas respectivas atribuições legais e estatutárias – não por isso, contudo, 

deixarão de ser elas os sujeitos a agir119. 

 

 Nos casos de imputação instrumental, o que se tem é a especificação, na lei, dos 

órgãos sociais ou dos integrantes da organização societária que serão especificamente 

responsáveis por dar cumprimento a determinado dever que é atribuído, em primeiro lugar, 

à própria sociedade120. Nessas situações, os integrantes da organização societária são, 

 
116 Em sentido contrário, ver EIZIRIK (A “Fraud-On-The-Market Theory” Pode Ser Aplicada no Direito 
Societário Brasileiro?. In VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da Silveira; e ROSMAN, Luiz 
Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. São Paulo: Saraiva. 2017, p. 99) e GONTIJO 

(Responsabilização das Companhias Abertas por Danos aos Investidores. As Possíveis Consequências e os 
Eventuais Efeitos Contra Intuitivos. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais. 2019, p. 85), que defendem que apenas os administradores são responsáveis pela divulgação 
de informações ao mercado de capitais. A opinião de EIZIRIK e de GONTIJO a esse respeito parece ser isolada 
na doutrina brasileira, e não podemos concordar com tal entendimento, conforme esclarecido neste estudo. 
117 BULGARELLI, ao tratar do direito à informação do acionista (ressalte-se, distinto do direito à informação, 
mais amplo, dos investidores, de que tratamos neste estudo), ressalta que a companhia é o sujeito que tem o 
dever de preparar as demonstrações financeiras e outros documentos relacionados às atividades sociais: “[...] 
alguns documentos que a companhia é obrigada a elaborar, com indicação sobre os negócios sociais” 
(Regime Jurídico da Proteção às Minorias nas S/A. Rio de Janeiro: Renovar. 1998, p. 92). MARTINS, em 
sentido contrário, entende que o dever de prestar informações aos acionistas, interna corporis, não é atribuída 
às companhias, mas aos administradores – mesmo nesse caso, contudo, defende que a responsabilidade é 
atribuída também às sociedades (Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. Artigo por Artigo, 4ª ed.. Rio 
de Janeiro: Forense. 2010, p. 590). Qualquer que seja a posição adotada, no entanto, diz respeito apenas ao 
direito à informação do acionista, no âmbito societário, e não àquele atribuído aos investidores, decorrente do 
regime jurídico do mercado de capitais e relevante para fins da responsabilização das companhias abertas 
analisada neste estudo. 
118 A diferenciação entre imputação direta (às companhias) e imputação instrumental (ao órgão social que, por 
meio de pessoas naturais, permitirá que a pessoa jurídica atue no mundo exterior) é de GONÇALVES, que 
explica bem a questão (O Dever de Comunicação dos Administradores ao Banco de Portugal – Algumas 
Reflexões. Revista de Direito Financeiro e dos Mercados de Capitais, v. 1, n. 3. 2019, pp. 275-276). 
119 Tratando dos deveres de informação, em geral, das sociedades anônimas e destacando o fato de que 
recaem sobre as próprias companhias, ver MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. SA: Assembleia 
Geral e Deliberações Sociais. Coimbra: Almedina. 2009, p. 214. No mesmo sentido, cf. FERRARA JR. e 
CORSI: “[...] la legge detta anche una serie di obblighi di comunicazione cui le società e gli enti predetti 
(nonché gli amministratori, sindaci e direttori generali) sono tenuti” (Gli Imprenditori e le Società, 9ª ed.. 
Milano: Dott. A. Giuffrè. 1994, p. 734). 
120 Tratando dos deveres de informação atribuídos, na lei, aos administradores como hipóteses de imputação 
instrumental, ainda que sem utilizar essa terminologia, cf. LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. 
A Responsabilidade Civil das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede 
Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
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pessoalmente, sujeitos a proceder à divulgação de informações, como os administradores, o 

Diretor de Relação com Investidores e os acionistas, com responsabilidades próprias, cujos 

deveres se cumulam aos atribuíveis às companhias121. 

 

 Admite-se, ainda, que haja terceiros externos ao ente societário responsáveis pela 

veracidade das informações divulgadas ao mercado. É o caso dos auditores independentes, 

que assumem responsabilidades próprias pelos trabalhos realizados sobre os 

demonstrativos financeiros das companhias e podem vir a arcar com a obrigação de 

indenizar eventuais investidores prejudicados, caso a opinião por eles exarada tenha se 

mostrado em desconformidade com a realidade econômico-financeira da sociedade 

auditada122-123-124. 

 

 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 67-
68; e MOREIRA, Alberto Camiña. A Ação Civil Pública da Lei 7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito 
Societário. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 341-
342. 
121 Ver, i.a., deveres de informação dos administradores, previstos no artigo 157, §§4º, 5º e 6º, da Lei das 
Sociedades por Ações; deveres de divulgação de ato ou fato relevante pelo Direito de Relações com 
Investidores (ou, em sua omissão, por acionista controlador ou demais administradores), nos termos do 
artigo 3º, caput e §§1º, 2º e 3º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 358/2002. 
122 A Lei do Mercado de Capitais traz regra expressa sobre a responsabilidade das empresas de auditoria 
independente (cf. artigo 26, §2º: “Art. 26. [...] §2º As empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis 
independentes responderão, civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros em virtude de culpa ou dolo 
no exercício das funções previstas neste artigo”). A questão não é desconhecida de nossa jurisprudência, que 
já condenou auditores independentes por opiniões inconsistentes com a realidade econômico-financeira da 
empresa auditada perante investidores. Ver, sobre a matéria, os seguintes precedentes em que se reconheceu a 
responsabilidade do auditor independente perante investidores: TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Apelação 
n.º 994.05.097558-5/São Paulo, Rel. Des. Luiz Ambra, j. 12.05.2010, v.u.; TJSP, 1ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial, Apelação n.º 1095190-42.2015.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 
j. 28.11.2018, v.u.; TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n.º 1046770-40.2014.8.26.0100/São 
Paulo, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 30.05.2019, v.m.; o seguinte, em que se manteve o arresto de bens da 
sociedade de auditoria independente: TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de 
Instrumento n.º 2103824-53.2014.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Enio Santarelli Zuliani, j. 09.12.2014, v.u.; 
e o seguinte, em que se decidiu pela não responsabilização: TJDF, 1ª Turma Cível, Apelação Cível 
n.º 2006.01.1.123333-2/Brasília, Rel. Des. Natanael Caetano, j. 10.11.2010, v.u.. Há outros precedentes em 
que também se discutiu a matéria, em que o pleito indenizatório foi movido por acionistas da sociedade 
auditada (TJSP, 14ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9161946-23.2003.8.26.0000/São Paulo, Rel. 
Des. Carlos Abrão, j. 28.08.2013, v.u.) ou pelo contratante dos serviços de auditoria (STJ, 4ª Turma, Recurso 
Especial n.º 1.281.360/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2016, v.u.). Sobre o assunto, na doutrina 
nacional, ver, i.a., LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Da Responsabilidade Profissional dos Auditores 
Independentes. Acionista Controlador e Outros Vs. Cia. de Auditoria. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais, v. 63. 2014, pp. 203-218. 
123 Sobre a concorrência de responsabilidade de diversos agentes, ver GIUDICI, Paolo. La Responsabilità 
Civile nel Diritto dei Mercati Finanziari. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2008; e FACCI, Giovanni. Il Danno da 
Informazione Finanziaria Inesatta. Torino: Zanichelli. 2009; e, de forma mais resumida, PERRONE, Andrea. 
Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, pp. 194-196. 
124 Em emissões primárias, ainda outros agentes podem vir a ser envolvidos, como os distribuidores 
(underwriter) (sobre a responsabilidade destes últimos, ver, i.a., WALD, Arnoldo; e EIZIRIK, Nelson Laks. 
Responsabilidade do Underwriter pela Veracidade das Informações em uma Emissão Pública. Revista da 
Comissão de Valores Mobiliários, v. 2, n. 5. 1984, pp. 53-62; e EIZIRIK, Nelson Laks. Aspectos Jurídicos do 
“Underwriting”. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 26, n. 66. 1987, pp. 26-
28). 
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 Em todos esses casos, eventuais penalidades decorrentes de sua violação poderão 

ser aplicadas, de forma cumulativa, tanto às companhias, como aos que dela participam ou 

aos terceiros responsáveis, caso descumpram deveres individuais que lhes são impostos 

pela regulação125-126. Em nenhuma hipótese, contudo, a cumulação da responsabilidade de 

terceiros elidirá a das companhias. 

 

 Conclusão diversa não seria consentânea seja com os objetivos da regulação, com 

a contrapartida econômica auferida, precipuamente, pelas próprias companhias ao abrirem 

seu capital e com o fato de serem elas os sujeitos que participam do mercado de capitais127, 

assumindo os riscos próprios desta condição. Não seria compatível, igualmente, com a 

personificação da sociedade e sua autonomia patrimonial, que a diferenciam de seus 

integrantes e a tornam um centro próprio de imputação de direitos e obrigações128. 

 

 São as companhias os entes que assumem um status particular (de companhia 

aberta, emitente de valores mobiliários), ao ingressar no mercado, e que auferem os 

benefícios atrelados a essa veste especial129. Os principais sujeitos a se subordinar às regras 

 
125 Sobre o assunto, ver HOPT, Klaus Jürgen. Die Haftung für Kapitalmarktinformationen. 
Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- 
und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, pp. 108-110. No mesmo sentido, ver GRUBER, que registra: “Allen 
genannten Tatbeständen der Kapitalmarktinformationshaftung ist gemeinsam, dass zum Kreis der 
Haftpflichtigen (auch) der Emittent, somit im gegebenen Zusammenhang die AG, zählt.” (em tradução livre: 
“Todas as fattispecie de responsabilidade pela divulgação de informações no mercado de capitais acima 
mencionadas têm em comum que, no grupo de responsáveis, está (também) incluído o emissor, ou seja, neste 
contexto, a sociedade anônima”) (Kapitalmarktinformationshaftung der Aktiengesellschaft und 
Kapitalerhaltungsgrundsatz (1. Teil). Juristische Blätter, v. 129, n. 1. 2007, p. 3). 
126 Nesse sentido, BRUNO esclarece que a responsabilidade direta dos emissores se dá tanto nas hipóteses em 
que a regulação lhes atribui deveres de divulgação de informações, como naquelas em que as regras dirigem-
se aos integrantes de órgãos sociais: “Questa soluzione [a responsabilidade do emissor] è pacifica nel caso in 
cui la dispozione di legge preveda expressamente la società come soggetto passivo del dovere di trasparenza, 
ma lo è pure nel caso di dispozioni che contemplano invece gli amministratori quali soggetti passivi del 
dovere di transparenza: in virtù della posizione organica nell’ambito della persona giuridica-società, 
l’illecito di questi è imputabile direttamente alla società, ferma restando l’eventuale responsabilità degli 
amministratori” (L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato 
Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 155). 
127 Esse aspecto é ressaltado por GRIGOLEIT e RACHLITZ: “Denn würde die AG selbst am Kapitalmarkt 
auftreten, würde sie fehlinformierten Anlegern ebenfalls [...] haften.” (em tradução livre: “Porque se a 
própria sociedade anônima participa do mercado de capitais, ela também é responsável por investidores mal 
informados” [Comentários ao §57. In GRIGOLEIT, Hans Christoph (red.). Aktiengesetz Kommentar. 
München: C. H. Beck. 2013, §57, n. 3-8 (ed. digital)]. 
128 A jurisprudência reconhece, em outras situações, a imputação de deveres ex lege às sociedades, ainda que 
tenham que operacionalizar seu cumprimento por meio da atuação dos órgãos sociais. Nesse sentido, sobre a 
imputação da obrigação tributária à sociedade: “Quem está obrigada a recolher os tributos devidos pela 
empresa é a própria pessoa jurídica; e, não obstante ela atue por intermédio de seu órgão, o sócio-gerente 
(ou diretor), a obrigação tributária é daquela, e não deste.” (STJ, 2ª Turma, Recurso Especial 
n.º 100.739/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 19.11.1998, v.u., ementa do acórdão). No mesmo sentido, cf., 
i.a., STJ, 1ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1.034.227/SP, Rel. Min. José Delgado, 
j. 06.05.2008, v.u.. 
129 Por essa razão, há quem, no Direito italiano, qualifique a condição de companhia aberta como um status 
profissional, que exige maior grau de diligência no cumprimento de seus deveres, conforme previsto no 
artigo 1.176(2), do Codice Civile (“Art. 1.176. [...] (2) Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti 
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próprias deste mercado, destinadas a promover seu funcionamento íntegro e eficiente, são, 

igualmente, as emissoras, que assumem os riscos relacionados ao cumprimento de tal 

arcabouço jurídico e, por consequência, podem ser responsabilizadas em caso de falhas130-

131. São, ainda, as emissoras, e não seus participantes ou terceiros, as titulares das 

informações a ser disponibilizadas ao mercado ou, pelo menos, os sujeitos que têm maiores 

condições de obter e organizar o conteúdo a ser divulgado, já que diz respeito a suas 

próprias atividades sociais e aos valores mobiliários de sua emissão132. 

 

 Todas essas constatações conduzem à conclusão de que são as companhias abertas 

os principais sujeitos a quem se atribuem os deveres de divulgação de informações 

estabelecidos pelo regime de transparência, e que, portanto, devem responder em caso de 

suas violações. A lógica extrai-se do tradicional princípio, aplicável em Direito 

Empresarial, e amplamente reconhecido, de que os benefícios (bônus) e desvantagens 

 
all'esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività 
esercitata [2104, 2145 comma 2, 2174, 2224 comma 1, 2232, 2236]”), que prescreve que o grau de 
diligência, em atividades profissionais, é superior à do homem médio. Nesse sentido, ver PERRONE: 
“[...] riconosciuto all’emittente un particolare status professionale in considerazione della quotazione dei 
suoi strumenti finanziari in un mercato regolamentato, l’obbligo di prestare un’informazione secondo la 
perizia di cui all’art. 1176, co. 2, cc. Può essere affermato anche in asssenza di un obbligo primario di 
prestazione, consentindo di applicare, ove sia violato, la disciplina delle responsabilità da inadempimento” 
(Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, pp. 167-168). Mesmo sem 
termos uma regra expressa no Direito positivo brasileiro a esse respeito, o padrão de diligência esperado de 
empresários (como é o caso das companhias abertas) é superior àquele aplicável aos não empresários e 
remete ao padrão de comportamento do agente econômico “ativo e probo”, como explica FORGIONI 
(Contratos Empresariais – Teoria Geral e Aplicação, 2ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016, pp. 118-
120). 
130 Cf. as palavras de MOREIRA sobre o assunto: “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, é 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” (A Ação Civil Pública da Lei 7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito Societário. In 
CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 342). No 
mesmo sentido, ver JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer sobre a Responsabilidade Direta da Sociedade de 
Economia Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, 
Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 239 e 261; e MOREIRA, Alberto Camiña. A Ação Civil 
Pública da Lei 7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito Societário. In CARVALHOSA, Modesto Souza 
Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa 
perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 341-342. No mesmo sentido, ver GONÇALVES, 
Diogo Costa. O Dever de Comunicação dos Administradores ao Banco de Portugal – Algumas Reflexões. 
Revista de Direito Financeiro e dos Mercados de Capitais, v. 1, n. 3. 2019, pp. 275-283. 
131 REQUIÃO destaca que a orientação das companhias abertas ao mercado faz com que sejam merecedoras de 
regime próprio, em relação às fechadas (A Sociedade Anônima como “Instituição”. In REQUIÃO, Rubens. 
Aspectos Modernos de Direito Comercial. Estudos e Pareceres, v. 2. São Paulo: Saraiva. 1980, p. 59). 
132 Ressaltando esse aspecto, ver CARIDI, Vincenzo. Danno e Responsabilità da Informazione al Mercato 
Finanziario. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2012, pp. 95-96. No mesmo sentido, esclarecendo que são as 
companhias emissoras as responsáveis por suprir ao mercado as informações necessárias para as tomadas de 
decisão dos investidores (ainda que terceiros, como analistas ou consultores de investimentos, possam 
também emitir suas opiniões sobre as oportunidades de negócio existentes), ver BLANCO, Miguel Iribarren. 
Responsabilidad Civil por la Información Divulgada por las Sociedades Cotizadas: su Aplicación em los 
Mercados Secundários de Valores. Madrid: La Ley. 2008, p. 55. 
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(ônus) de uma determinada condição não podem ser dissociados: cuius commoda eius et 

incommoda133, que está na raiz do fundamento da vinculação entre responsabilidade e os 

riscos assumidos pelos agentes, ao desenvolver determinada atividade ou ao praticar certo 

ato, omissivo ou comissivo134-135. 

 

 Os deveres de divulgação de informações, no que se refere ao regime especial do 

mercado de capitais, são, dessa forma, impostos ex lege essencialmente às próprias 

companhias abertas136-137, isto é, os deveres são imputados, pela lei, às sociedades que 

 
133 Há possíveis variantes dessa parêmia romana, todas com o mesmo sentido: (i) LUZITANO trata de 
“commodo, e incommodo, determinão-se igualmente” (Axiomas, e Lugares Communs, de Dirêito. In 
TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Regras de Dirêito. Rio de Janeiro: B. L. Garnier. 1882, p. 51); (ii) COÊLHO 
trata de “commodo quem o-tem, deve supportár o incommodo”, “commodo deve têr, quem tem o incommodo” 
e “commodo não merece, quem foge do incommodo” (Principios do Dirêito Divino, Naturál, Publico 
Universál e das Gentes. In TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Regras de Dirêito. Rio de Janeiro: B. L. Garnier. 
1882, pp. 280-281); (iii) TELLES usa a expressão “á quem tem os commodos de qualquér cousa pertencem os 
respectivos incommodos” (Regras de Direito Civil. In TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Regras de Dirêito. Rio 
de Janeiro: B. L. Garnier. 1882, p. 487). POTHIER a apresenta, em latim, com base nas fontes justinaneias, ao 
tratar da compra e venda, como “secundum naturam est, commoda cujusque rei eum sequi quem sequumtur 
incommoda” (Pandectae Justinianae, in Novum Ordinem Digestae, Cum Legibus Codicis, et Novellis, Quae 
Jus Pandectarum Confirmant, Explicant aut Abrogant, t. 2. Paris: Fr. Ign. Fournier. 1818, p. 175); e SALA Y 

BAÑULS, por sua vez, traz o princípio da seguinte forma “eum sequi commoda quem sequuntur incommoda” 
(Digestum Romano-Hispanum ad Usum Tironum Hispanorum Ordinatum, t. 1, 2ª ed.. Madrid: Typographia 
D. Raymundi Verges. 1824, p. 321). FERRARA adverte que não se trata meramente de um princípio abstrato 
de direito: “Il principio cuius commoda eius incommoda non è soltanto un principio astratto di diritto, ma 
corresponde ala coscienza popolare, la quale sente potentemente la giustizia di tale trattamento di far 
gravare il danno su chi ritrae il vantaggio” (Scritti Giuridici. Obbligazioni e Contratti, t. 2. Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 1954, p. 9). Para discussão contemporânea sobre o princípio, tratado, entre nós, desde LISBOA 
(Visconde de Cayru) e colocando-o nos termos “quem percebe o cômodo, não deve recusar o incômodo”, 
cf. FORGIONI, Paula Andrea. Contratos Empresariais – Teoria Geral e Aplicação, 2ª ed.. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 2016, p. 251. Usando outras palavras, LEÃES traduz o princípio da seguinte forma: “[...] quem 
se beneficia das vantagens resultantes [...] suporta, também, as respectivas desvantagens e riscos” 
(Responsabilidade dos Administradores das Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 16, n. 25. 1977, p. 51). 
134 Essa lógica é tratada, para explicar a regra de imputação vigente no Direito alemão, em LEUSCHENER, 
Lars. Comentários ao §31. In SCHUBERT, Claudia (red.). Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch. Allgemeiner Teil, v. 1, 8ª ed.. München: C. H. Beck. 2018, §31, ns. 1 e 2 (ed. digital). No mesmo 
sentido, como fundamento da responsabilidade no Direito francês: LALOU, Henri. Traité Pratique de la 
Responsabilité Civile, 5ª ed.. Paris: Dalloz. 1955, p. 544; DEMOGUE, René. Traité des Obligations en 
Général. Source des Obligations (Suite), t. 3. Paris: Arthur Rousseau. 1923, pp. 546 e 554-556; e MAZEAUD, 
Henri; e MAZEAUD, Léon. Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et 
Contractuelle, t. 2, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1939, pp. 928-929. Tanto DEMOGUE, quanto MAZEAUD e 
MAZEAUD, ressaltam, a esse respeito, nos referidos estudos, que a responsabilidade das pessoas jurídicas está 
fundada na ideia de risco. 
135 Tratando dessa lógica, com relação à responsabilidade das companhias por indenizar investidores por 
danos sofridos em razão de falhas informacionais, cf. JUSTEN FILHO: “Existe uma inafastável 
responsabilidade pessoal e própria da [companhia], decorrente de sua condição de companhia aberta. A 
participação no mercado de valores mobiliários e a obtenção direta dos benefícios daí derivados e a 
assunção de uma configuração institucional impõem à [companhia] deveres específicos. A infração de tais 
deveres, na medida em que produza danos aos investidores, configura ato ilícito apto a desencadear a 
responsabilidade civil da própria [companhia]” (Parecer sobre a Responsabilidade Direta da Sociedade de 
Economia Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, 
Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 261). 
136 Utilizamos o termo “ex lege”, neste estudo, na acepção indicada por LEÃES: “[...] nas obrigações ex lege é 
a lei que estabelece obrigação para o indivíduo, em face de comportamento seu, independentemente de 
manifestação volitiva para que êle se vincule à outra pessoa” (Obrigação Tributária. São Paulo: Bushatsky. 
1971, p. 8).  
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acessam o mercado de capitais, pelo fato de terem aberto seu capital. Não por outra razão, 

desde o princípio dos trabalhos legislativos da atual Lei do Mercado de Capitais, 

consignou-se que o sujeito obrigado a divulgar informações ao público, no âmbito do 

regime de capitais, é a emissora, de forma a possibilitar a avaliação de sua situação 

econômico-financeira e de seus valores mobiliários, por parte dos investidores138. 

 

 A origem dos deveres de transparência das companhias não se encontra, portanto, 

simplesmente no contrato de sociedade ou nas normas societárias aplicáveis a todas as 

sociedades anônimas. Da mesma forma, não se direcionam exclusivamente aos integrantes 

de tais entidades, nem em relações negociais mantidas entre elas e os investidores. Essas 

constatações são particularmente relevantes para se identificar a condição de seus 

beneficiários (i.e., os investidores), que, nesse aspecto, figuram como terceiros perante as 

companhias. 

 

 Esses deveres das companhias abertas, que lhe são imputados pela regulação do 

mercado, assumem particular relevância para a construção da responsabilidade civil por 

falhas na divulgação de informações, uma vez que o seu descumprimento dará origem à 

responsabilidade e à obrigação de indenizar atribuída às companhias abertas. Sua adequada 

compreensão é duplamente relevante para o objeto deste estudo: em primeiro lugar, os 

deveres de transparência são atribuídos às companhias abertas; e, em segundo lugar, a 

atribuição de tais deveres se opera ex lege, não decorrendo de relações intrassocietárias ou 

negociais entre as companhias e os investidores139.  

 
137 Ver, i.a., TUNC, a respeito da imposição de deveres de divulgação de informações às companhias pela 
regulação do mercado: “Pour cela [a função de proteger a poupança popular], il faut réglementer l’appel au 
public et le marché des valeurs mobilières, imposer aux sociétés d’informer leurs membres et le public“ 
(Le Droit Anglais des Sociétés Anonymes. In TUNC, André. Jalons. Dits et Écrits d’André Tunc. Paris: Société 
de Législation Comparée. 1991, p. 319). 
138 Cf. a Exposição de Motivos da Lei do Mercado de Capitais, que trata da imputação dos deveres 
informacionais às emissoras: “Objetiva-se com tal registro [de ofertas públicas] obrigar a companhia 
emissora a revelar ao mercado fatos relativos a sua situação econômica e financeira, possibilitando aos 
investidores uma avaliação correta dos títulos oferecidos” [trecho referente à divulgação de informações no 
âmbito de ofertas públicas] (§19, Exposição de Motivos n.º 197, de 24.06.1976); e “O artigo 20 dá à 
Comissão poderes para expedir normas sobre as companhias abertas (ou seja, as companhias cujos valores 
mobiliários estejam admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão). Essas normas, que dizem 
respeito às informações que as companhias devam divulgar, à compra e venda de ações emitidas pela 
própria companhia e a outras matérias, integram o sistema de proteção do público investidor” [trecho 
referente à divulgação de informações periódicas e eventuais] [o artigo 20, referido na mensagem, foi 
renumerado durante o processo legislativo, e se reflete no atual artigo 22, da Lei do Mercado de Capitais] 
(§23, Exposição de Motivos n.º 197, de 24.06.1976). 
139 Esses aspectos são especialmente relevantes para a definição da natureza da responsabilidade das 
companhias perante os investidores, que depende do meio no qual se estabelece. Para mais detalhes sobre o 
assunto, ver os itens 2.2.3 e 4.1.1 deste estudo. 
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2.2.2. Os destinatários do regime de transparência: os investidores. 

 

Os destinatários e beneficiários das regras de transparência estabelecidas no 

âmbito do mercado de capitais não são apenas os acionistas ou titulares de valores 

mobiliários emitidos pelas companhias, atuais ou passados, mas, na verdade, correspondem 

a todos e quaisquer investidores140. 

 

É o que se conclui ao analisar a competência da Comissão de Valores Mobiliários, 

que tem por finalidade, entre outras, assegurar o “acesso do público a informações sobre 

os valores mobiliários e as companhias que os tenham emitido”141 e a proteção contra 

falhas informacionais e atos ilegais de administradores ou controladores conferida aos 

“titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado”142. Da mesma forma, 

permitem essa conclusão as normas de transparência aplicáveis às companhias que tratam 

das informações que possam influenciar “[a] decisão dos investidores do mercado” 143, 

pelo fato de serem seus destinatários e interessados em sua divulgação. 

 
140 Esse entendimento foi bem colocado por COMPARATO: “A companhia [aberta] acha-se, por assim dizer, 
em estado de oferta permanente de seus títulos ou valores mobiliários no mercado de capitais. A norma 
jurídica estatal deve proteger não só os investidores atuais, como os potenciais” (Competência Privativa do 
Conselho de Administração para a Designação de Diretores de Companhia Aberta.... In COMPARATO, Fábio 
Konder. Novos Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense. 1981, p. 95). No 
mesmo sentido, cf. BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul 
Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 11; FERRARINI, Guido; e LEONARDI, Marco. 
Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in der Europäischen Union. Italien. In HOPT, Klaus Jürgen; 
e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 
2005, p. 722; e FLEISCHER, Holger. Kapitalmarktrechtliche Informationshaftung gegenüber Dritten. In 
FLEISCHER, Holger (ed.). Handbuch des Vorstandsrechts. Zivilrechtliche Außenhaftung und strafrechtliche 
Verantwortlichkeit, v. 4. München: C. H. Beck. 2006, n. 51 (ed. digital). 
141 Cf. artigo 4º, inciso VI, da Lei do Mercado de Capitais: “Art. 4º. O Conselho Monetário Nacional e a 
Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de: [...] VI – assegurar 
o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham 
emitido”; e artigo 2º, inciso I, da Lei n.º 4.728/1965: “Art. 2º. O Conselho Monetário Nacional e o Banco 
Central exercerão as suas atribuições legais relativas aos mercados financeiro e de capitais com a finalidade 
de: I – facilitar o acesso do público a informações sôbre os títulos ou valôres mobiliários distribuídos no 
mercado e sôbre as sociedade [sic] que os emitirem”. 
142 Cf. artigo 4º, inciso IV, da Lei do Mercado de Capitais: “Art. 4º. O Conselho Monetário Nacional e a 
Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de: [...] IV – proteger 
os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra: a) emissões irregulares de valores 
mobiliários; b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, ou de 
administradores de carteira de valores mobiliários. c) o uso de informação relevante não divulgada no 
mercado de valores mobiliários”. 
143 Cf. artigo 22, §1º, inciso VI, da Lei do Mercado de Capitais: “Art. 22. §1º. Compete à Comissão de 
Valores Mobiliários expedir normas aplicáveis às companhias abertas sobre: [...] VI – a divulgação de 
deliberações da assembléia-geral e dos órgãos de administração da companhia, ou de fatos relevantes 
ocorridos nos seus negócios, que possam influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do 
mercado, de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia”. A mesma expressão 
(“investidores do mercado”) está refletida na Lei das Sociedades por Ações, em dispositivo que trata da 
comunicação de atos ou fatos relevantes ao mercado (artigo 157, §4º): “Art. 157. [...] §4º. Os administradores 
da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela 
imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato 
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A legislação – em especial, ex vi do artigo 4º, inciso IV, da Lei do Mercado de 

Capitais144 – reconhece a distinção entre o grupo de investidores, mais amplo, e o de 

titulares de valores mobiliários emitidos pelas companhias, mais restrito e compreendido 

pelo anterior (i.e., todos os titulares de valores mobiliários são também investidores, mas a 

recíproca não é verdadeira). Diante dessa distinção, o regime de transparência é, consciente 

e propositadamente, destinado ao conjunto amplo de investidores, em geral. 

 

Devem ser considerados “investidores”, para esses fins, todos os agentes 

econômicos que atuem no mercado de capitais145. O comportamento de todos esses 

sujeitos, com relação a investimentos e desinvestimentos, poderá ser, em alguma medida, 

influenciado pelas informações divulgadas pelas companhias abertas, em razão da lógica e 

do mecanismo próprios do funcionamento do mercado146.  

 

A definição é propositadamente ampla. O conceito de “investidores” abrange 

todos aqueles que são, podem vir a ser ou deixaram de ser titulares de valores mobiliários, 

aqueles que os negociam, já os negociaram ou podem vir a negociá-los, bem como, de 

forma geral, todos os participantes do mercado de capitais147. Os destinatários do regime 

 
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”. 
144 Também na Lei das Sociedades por Ações pode ser encontrado o reconhecimento dessa distinção entre 
titulares de valores mobiliários, de um lado, e investidores, de outro: o artigo 157, §4º, que trata da 
divulgação de atos ou fatos relevantes faz referência aos impactos nas decisões de investimento ou 
desinvestimento do conjunto amplo de “investidores”, enquanto o artigo 117, §1º, alíneas “b” e “c”, que 
dispõe sobre modalidades do exercício abusivo de controle, diz respeito aos “investidores em valores 
mobiliários” (i.e., o conjunto mais estrito de titulares dos valores mobiliários emitidos pela companhia), que 
se colocam ao lado dos acionistas e trabalhadores, todos eles integrantes da organização societária (ao 
contrário dos investidores, em geral, que compõem grupo sem relação intrassocietária necessária com a 
companhia, conforme exposto, com mais detalhes, no item 2.2.3 deste estudo). 
145 BRUNO destaca que o termo “investidores” abrange todos os “operatori economici (lato sensu, 
includendovi intermediari, analisti finanziari etc.) che dei risparmiatori”, com o que concordamos (L’Azione 
di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche 
Italiane. 2000, p. 109). 
146 Nesse sentido, ver GIUDICI, sobre a definição de “investidor” no âmbito do mercado de capitais: “[...] è 
investitore chi sta per decidere si effettuare un investimento in uno o più prodotti finanziari o, per contro, si 
disinvestire. [...] La tutela riguarda potenziali investitori o ‘desinvestitori’” (La Responsabilità Civile nel 
Diritto dei Mercati Finanziari. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2008, p. 158). O autor esclarece que um segundo 
sentido possível para o termo “investidor” diz respeito àqueles (acionistas ou credores) que efetivamente 
estabelecem uma relação negocial com o emissor. Essa é uma definição mais estrita, que não se aplica para 
fins da definição dos destinatários das normas de divulgação de informações no mercado de capitais, objetivo 
para o qual o primeiro significado, amplo, mostra-se mais adequado. No mesmo sentido, cf. BRUNO 

(L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: 
Scientifiche Italiane. 2000, pp.10-14) e PERRONE (Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: 
Dott. A. Giuffrè. 2003, p. 154), que apontam ser o regime de transparência voltado aos investidores em geral, 
e não a determinados grupos que tenham algum tipo de relacionamento prévio necessário com a companhia. 
147 Ressaltamos, a respeito do termo “investidores”, que TOLEDO, ao tratar da Lei n.º 7.913/1989, que prevê a 
ação civil pública referente a condutas no mercado de capitais, destaca que não haveria distinção entre 
“investidores” e “titulares de valores mobiliários”, pelo fato de que todos os investidores, ao concretizarem o 
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de transparência podem ser, ou não, acionistas das companhias divulgadoras das 

informações e deter ou não seus valores mobiliários148. 

 

Todos esses agentes são beneficiários das regras de transparência e têm interesse 

na divulgação de informações por parte dos emissores149-150-151. Esse interesse é legítimo, 

passível de tutela jurídica, na medida em que são as informações divulgadas que lhes 

permitem tomar decisões de investimento, não investimento, desinvestimento ou não 

 
investimento, passam a deter valores mobiliários (A Lei 7.913, de 7.12.89 – A Tutela Judicial do Mercado de 
Valores Mobiliários. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 29, n. 80. 1990, 
p. 142). Em nossa opinião, a correspondência entre os termos não é exata, já que pode haver investidores que 
decidem não adquirir valores mobiliários. Investidores são, portanto, quaisquer agentes de mercado, quer 
tenham, ou não, adquirido valores mobiliários (e, no caso das companhias abertas, especialmente as ações 
por elas emitidas). Nesse sentido, vide 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, Industrial, 
Econômico e Financeiro, v. 36, n. 105. 1997, p. 82; e MOREIRA, Alberto Camiña. A Ação Civil Pública da 
Lei 7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito Societário. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, 
Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 325-332. 
148 ANGELICI ressalta que os destinatários da proteção, nesse enquadramento, poderiam ser tanto aqueles 
investidores que negociaram com base em informações divulgadas de forma falha, como aqueles que não 
negociaram, também em razão destas (Su Mercato Finanziario, Amministratori e Responsabilità. Università 
degli Sudi di Roma “La Sapienza”. 2009, p. 15). No mesmo sentido, ver CÂMARA, Paulo. Os Deveres de 
Informação e a Formação de Preços no Mercado de Valores Mobiliários. Cadernos do Mercado de Valores 
Mobiliários, v. 2. 1998, p. 88. 
149 A vinculação entre as normas jurídicas e a proteção de interesses de sujeitos é bem colocada por FRANÇA, 
a partir de fórmula carneluttiana (Conflito de Interesses nas Assembléias de S.A. (e outros Escritos sobre 
Conflito de Interesses), 2ª ed.. São Paulo: Malheiros. 2014, pp. 19-22). Em sentido semelhante, DEMOGUE é 
categórico ao afirmar que “la règle de droit a pour dernière fin d’assurer certaines jouissances matérielles ou 
Morales. [...] Le droit a pour mission de proteger um intérêt” (La Notion de Sujet de Droit. Caractère et 
Conséquences. Paris: J. B. Sirey. 1909, p. 5). 
150 Tratando do dever de divulgação de atos e fatos relevantes, CEREZETTI reconhece que: “Não se trata, 
portanto, de tutelar o direito à informação do acionista, mas de garantir a dispersão de informações 
adequadas acerca da companhia para todo e qualquer interessado. O tema ganha importância na regulação 
da companhia aberta, na medida em que esta, ao oferecer títulos em mercado, deve permitir amplo e 
irrestrito acesso ao conhecimento. Garante-se, dessa maneira, a transparência, ao mesmo tempo que se evita 
a assimetria informacional” (Os Deveres e Responsabilidades dos Administradores das Companhias Abertas 
Brasileiras. In ARAÚJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de (org.). Regulação Brasileira do Mercado de 
Capitais. São Paulo: Saraiva. 2015, p. 247). 
151 Nesse sentido, já se afirmou em nossa jurisprudência que: “o dever de informar [...] exige que sejam 
comunicadas modificações na posição acionária ou de fatos relevantes, cujo destinatário é o mercado, ou 
seja, seus operadores e investidores em geral. [...] E tampouco se afirme, como pretende a ré, que estes 
deveres de informação recaem apenas sobre seus administradores (pessoas físicas), uma vez que a pessoa 
jurídica é responsável pela irregularidade do proceder de seus representantes e deve dar publicidade aos 
atos relevantes que realiza” (TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9247433-
87.2005.8.26.0000/São Paulo, Rela. p/ acórdão Desa. Christine Santini, j. 23.11.2011, v.m., voto da relatora 
designada). O precedente deixa claro que os deveres de informação não atingem apenas a pessoa dos 
administradores, mas também a companhia de cuja administração fazem parte, como defendemos neste 
estudo. No mesmo sentido, no julgamento de embargos infringentes no referido precedente: “Certo que o 
dever de informar apresenta dois aspectos distintos. De um lado, exige que o administrador preste 
informações para esclarecimento dos acionistas; de outro, que sejam comunicadas modificações na posição 
acionária ou de fatos relevantes, cujo destinatário é o mercado, ou seja, seus operadores e investidores em 
geral” (TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Embargos Infringentes n.º 9247433-
87.2005.8.26.0000/50002/São Paulo, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 28.08.2013, v.m., voto do relator). 
O acórdão foi reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu não ter havido comprovação de 
dano, embora não tenha afastados as conclusões sobre questões de direito (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.540.428/SP, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.02.2018, v.m.). 
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desinvestimento em ativos negociados no mercado de capitais (ações, opções de compra e 

de venda, derivativos em geral, etc.)152. 

 

Considerando que o preço dos ativos é influenciado, em alguma medida, pelas 

informações públicas disponíveis, pode-se concluir que o comportamento de todos os 

investidores é, de alguma forma, afetado pelas informações divulgadas ao mercado. Esse 

impacto se dá, ao menos, com relação ao preço aplicado a cada decisão (de investir, não 

investir, desinvestir ou não desinvestir)153-154.  

 

A lógica é válida para investidores ativos e passivos. Tanto aqueles que recebem e 

efetivamente processam as informações, formando a partir daí suas estratégias, como 

aqueles que apenas negociam os ativos – influenciados pelo preço de mercado, o qual, por 

sua vez, tende a refletir o que é público –, são afetados pelo que foi divulgado. Em caso de 

falhas informacionais, por consequência, os efeitos (e potenciais prejuízos) podem atingir, 

igualmente, todos e quaisquer investidores, que tenham tomado decisões de negociação ou 

não negociação de ativos com base nas informações divulgadas pelas companhias155. 

 

 
152 Como ressalta GRAU, os deveres e as obrigações são estabelecidos para proteger interesses alheios ao 
sujeito a quem são imputados: “podemos, pois, ter que — tal como no dever — na obrigação, o cumprimento 
da prestação, pelo devedor, importa atendimento de interesse, o alheio, isto é, do credor. O descumprimento 
da prestação, por outro lado, é juridicamente sancionado” (Notas sobre a Distinção entre Obrigação, Dever e 
Ônus. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 77. 1982, p. 179). 
153 O ponto é bem colocado por PERRONE, que destaca que os investidores podem tentar obter uma vantagem 
competitiva a partir do que foi divulgado, ou simplesmente negociar ao preço de mercado, que tende a refletir 
a totalidade das informações públicas disponíveis (Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: 
Dott. A. Giuffrè. 2003, pp.13-14). 
154 CARIDI chega a concluir que, como as informações se voltam a pessoas incertas, o próprio mercado seria o 
seu destinatário imediato. Diante disso, defende que os danos experimentados pelo mercado seriam primários 
ou diretos (dano ao mercado de capitais – no original: “danno da informazione al mercato finanziario”) e os 
atribuíveis aos investidores, secundários ou indiretos (danos no mercado de capitais – no original: “danno da 
informazione nel mercato finanziario”) (Danno e Responsabilità da Informazione al Mercato Finanziario. 
Milano: Dott. A. Giuffrè. 2012, pp. 100-106). Ressalte-se, nesse particular, que, para o autor, o fato de 
entender que os danos dos investidores são secundários ou indiretos não impede seu ressarcimento, por via 
individual. A distinção é relevante, e tratamos, neste estudo, dos danos no mercado de capitais. Destacamos, 
por outro lado, que, em nossa opinião, não é integralmente adequado tratar-se de danos sofridos pelos 
investidores (individualmente), de um lado, e pelo mercado, de outro, com a interrelação de meio apontada 
pelo autor. É claro que os danos sofridos pelos investidores dizem respeito a uma relação mantida entre eles e 
as companhias no âmbito do mercado (rectius: mediada pelo mercado) [como bem apresentado por ANGELICI 
(Su Mercato Finanziario, Amministratori e Responsabilità. Università degli Sudi di Roma “La Sapienza”. 
2009, pp. 13 e 17-19), cujos ensinamentos CARIDI aproveita para embasar sua opinião], mas isso não 
significa que haja uma relação de meio entre danos sofridos pelo mercado e pelos investidores. Melhor seria 
tratá-los como danos de duas naturezas que podem coexistir, mas que dizem respeito a esferas distintas, com 
efeitos próprios e sem hierarquia de parte a parte (nesse sentido, ver HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-
Christoph. Grundsatz- und Reformprobleme der Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. In HOPT, 
Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: 
Möhr Siebeck. 2005, p. 13). 
155 Sobre o assunto, cf. BRUNO, que destaca que os impactos das informações divulgadas atingem todos os 
investidores, por via do mecanismo de formação de preço (L’Azione di Risarcimento per Danni da 
Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 109). 
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O regime jurídico do mercado de capitais destina, dessa forma, os deveres de 

divulgação de informações aplicáveis às companhias, em decorrência de sua condição de 

companhia aberta, essencialmente, a todos os investidores, ad incertam personam156-157. 

Não se restringem aos participantes internos da organização societária, e projetam-se para 

terceiros, nas relações externas das companhias. 

 

Ao tratar dos possíveis danos decorrentes de falhas informacionais, por essa 

razão, os potenciais lesados podem ser quaisquer investidores, sejam, ou não, acionistas 

das companhias abertas que falharam na divulgação de informações. Todos os investidores 

têm interesse em receber as informações para avaliar a situação da companhia e avaliar se 

comprarão ou venderão ações, ou se tomarão outras decisões de investimento ou 

desinvestimento, tendo seu comportamento, em alguma medida, influenciado pelo que foi 

divulgado aos participantes do mercado158, de forma que podem ser todos eles 

prejudicados caso haja descumprimentos dos deveres de transparência impostos aos 

emissores159. 

 

Essa é uma contribuição especialmente relevante trazida pelo regime jurídico do 

mercado de capitais para o enquadramento da responsabilidade das companhias abertas por 

falhas no cumprimento das regras de transparência: todos os investidores são beneficiários 

da divulgação de informações por parte das companhias abertas e nela interessados, 

podendo vir a sofrer prejuízos em caso de violação de tais deveres. 

 

 
156 Nesse sentido, ver, i.a., BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non 
Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 9; Idem. L’Azione per Danni da 
Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Luiss Guido Carli – CERADI. 2004, p. 3; ANGELICI, 
Carlo. Su Mercato Finanziario, Amministratori e Responsabilità. Università degli Sudi di Roma “La 
Sapienza”. 2009, pp. 15-18; e CARIDI, Vincenzo. Danno e Responsabilità da Informazione al Mercato 
Finanziario. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2012, pp. 99-100. 
157 BULHÕES PEDREIRA e LAMY FILHO ressaltam que “os mecanismos de funcionamento interno das 
companhias abertas e fechadas são os mesmos, mas, nas relações com o público, as companhias abertas 
assumem obrigações relevantes e específicas com os participantes do mercado de valores mobiliários, e o 
público em geral” (A Lei das S.A.. Pressupostos, Elaboração, v. 1, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar. 1995, 
p. 84). Ou seja, nessa perspectiva, a companhia aberta mantém relações também com aqueles que não são 
seus acionistas. No mesmo sentido, cf. GARRIGUES, Joaquín. Hacia un Nuevo Derecho Mercantil. Escritos, 
Lecciones y Conferencias. Madrid: Tecnos. 1971, p. 175. 
158 Este aspecto é bem colocado por HEURTEUX, Claude. L’Information des Actionnaires et des Épargnants. 
Étude Comparative. Paris: Sirey. 1961, p. 69. 
159 Ver, nesse sentido, BRUNO, Sabrina. L’Azione per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato 
Finanziario: Diritto Comune e Legislazione Speciale. Contratto e Impresa, v. 17, n. 1. 2001, p. 1 (ed. digital). 
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2.2.3. A posição dos investidores (ut tertii) frente às companhias abertas, no âmbito 

do regime de transparência. 

 

Todos os sujeitos caracterizados como investidores – i.e., participantes que podem 

ter seu comportamento afetado pelas informações divulgadas – têm interesse no 

cumprimento das regras de transparência pelas emissoras e direito à correta divulgação de 

informações160, para que possam, a partir do material disponibilizado, pautar sua atuação 

(investindo, desinvestindo, não investindo ou não desinvestindo). Um aspecto que merece 

ser analisado com mais detalhes é a posição jurídica dos investidores frente às companhias 

e a natureza desta relação, em particular no âmbito do regime informacional. 

 

São, em princípio, duas as suas possíveis naturezas: societária161, decorrente da 

estrutura interna das sociedades, ou extrassocietária, regida essencialmente pelas regras 

próprias do mercado de capitais. Cabe definir, diante disso, qual é a esfera que mais 

adequadamente enquadra e qualifica essa relação. Nessa tarefa, há, ao menos, três 

elementos que entendemos relevantes e que permitem sua qualificação mais adequada, na 

perspectiva jurídica, os quais são tratados a seguir. 

 

O primeiro são os sujeitos que tomam parte na relação: as companhias, de um 

lado, e os investidores, de outro162. Esses últimos podem ser agentes que não são ou foram 

 
160 CARVALHOSA (Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, pp. 38-39) e LEÃES (A Responsabilidade Civil das Companhias de Mercado – A Tutela 
Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão 
Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São 
Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 75) reconhecem que há efetivo direito dos investidores à divulgação de 
informações. 
161 Tratamos da natureza “societária/contratual” pelo fato de a companhia estabelecer relações negociais com 
seus acionistas ou outros terceiros titulares de quaisquer títulos ou valores mobiliários por ela emitidos. 
162 Há autores que entendem que a relação existe, na verdade, entre as companhias, de um lado, e o mercado, 
de outro, pelo fato de os investidores não serem determinados ou determináveis no momento da divulgação 
de informações. Nesse sentido, ver BRUNO: “[...] al momento della diffusione delle informazioni inesatte 
(momento che integra la condotta che può dare luogo al risarcimento del danno) alcun rapporto diretto tra 
società e singoli investitori: il rapporto è sempre tra società e mercato astrattamente inteso” (L’Azione di 
Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 
2000, pp. 112-113). No mesmo sentido, ver ANGELICI, que reconhece não haver uma relação entre emissoras 
e investidores (Su Mercato Finanziario, Amministratori e Responsabilità. Università degli Sudi di Roma “La 
Sapienza”. 2009, p. 14). Em nossa opinião, os investidores, embora não sejam determinados, podem ser 
determináveis: são todos aqueles que atuam no mercado, os quais, individualmente, têm interesse na 
divulgação adequada de informações pelas companhias abertas. O mercado, por outro lado, não é um sujeito 
de direito, nem estabelece relações jurídicas com terceiros – é, na verdade, um meio no qual relações se 
estabelecem. Por essa razão, entendemos que é mais apropriado identificar uma relação entre as emissoras, de 
um lado, e os investidores, de outro, que é mediada pelo mercado de capitais, e cujo conteúdo envolve a 
disponibilização de informações a público por aquelas. A própria natureza da informação, enquanto signos 
que representam um conteúdo, no contexto de comunicação entre dois sujeitos, permite essa conclusão, por 
envolver uma relação entre seus emissores e receptores, como bem esclarece CATALA: “Pour donner une 
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acionistas da emissora, ou, indo além, sequer detêm ou detiveram quaisquer ativos 

referenciados ou relacionados a suas ações ou títulos e valores mobiliários de sua emissão. 

Para se constituir a relação entre a companhia e os investidores, no âmbito do mercado de 

capitais, é indiferente o fato de o investidor ser ou não, ter sido ou não, vir a ser ou não, um 

acionista ou titular de títulos e valores mobiliários da emissora ou ser uma contraparte dela 

em um negócio qualquer163. Basta que seja um agente atuante no mercado que tenha, ou 

possa ter, seu comportamento influenciado pelas informações apresentadas pelas 

companhias, para que tenha legítimo interesse em sua divulgação. 

 

O segundo elemento, e desdobramento do anterior, é o fato de que a relação entre 

investidores e a companhia independe de eventual relacionamento mantido entre os 

envolvidos nas esferas societária ou negocial164, nem o pressupõe, em qualquer medida165-

 
image exacte de l’information, il faut aussi prendre em compte sa destination, et pas seulement as genèse. 
Elle apparaît alors comme une relation juridique de transfert entre celui qui émet le message et celui qui le 
reçoit” (Ebauche d’une Théorie Juridique de L’Information. Informatica e Diritto, v. 9, n. 1. 1983, p. 18). 
163 Nesse sentido, ver WIEDEMANN, que ressalta a posição dos investidores como terceiros em relação às 
companhias abertas: “In der Betriebswirtschaft werden deshalb die öffentichen Kapitalanleger mit den 
Kreditgebern zusammen den outsidern zugerechnet, denen im Gegensatz zu den insidern (Verwaltung und 
beherrschende Gesellschafter) nur eine beschränkte Information zur Verfügung steht” (em tradução livre: 
“Na administração da empresa, portanto, os investidores públicos e os credores são considerados outsiders, 
que, em contraposição aos insiders (administradores e controladores), têm apenas informações limitadas à 
sua disposição” (Gesellschaftsrecht. Ein Lehrbuch des Unternehmens- und Verbandsrechts. Grundlagen, v. 1. 
München: C. H. Beck. 1980, p. 499). Ressaltando esse aspecto, ver, ainda, GIUDICI, Paolo. La Responsabilità 
Civile nel Diritto dei Mercati Finanziari. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2008, p. 245; e BAYER, Walter. 
Emittentenhaftung versus Kapitalerhaltung. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, n. 21. 2013, 
p. 970. 
164 Foi em razão dessa distinção fundamental, entre as falhas na divulgação de informações nos mercados 
primário e secundário, que se optou por tratar apenas da segunda hipótese neste estudo. A esse respeito, sob a 
perspectiva de responsabilidade pela divulgação de informações ao mercado e para análise da possível 
responsabilização no âmbito do mercado primário, cf. PERRONE, Andrea. Informazioni al Mercato e Tutele 
dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, pp. 53-151; e ANGELICI, Carlo. Su Mercato Finanziario, 
Amministratori e Responsabilità. Università degli Sudi di Roma “La Sapienza”. 2009, pp. 12-13. Para a 
análise da responsabilidade no mercado primário, ver, ainda, i.a., ALPA, Guido. Il Prospetto Informativo. La 
Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, v. 4, n. 2. 1988, pp. 303-322; CASTELLANI, Enrico. Intermediari 
Finanziari e Responsabilità da Prospetto: Spunti Comparatistici alla Luce di un Caso Italiano. Giurisprudenza 
Italiana, v. 140, n. 2. 1988, pp. 796-810; FERRARINI, Guido. La Responsabilità da Prospetto. Informazione 
Societaria e Tutela Degli Investitori. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1985; Idem. La Responsabilità da Prospetto 
delle Banche. Banca, Borsa e Titoli di Credito, v. 40, n. 1. 1987, pp. 437-483; GRANNEMANN, Axel. 
Prospektherausgeberhaftung auf den Grauen Kapitalmarkt. Pfaffenweiler: Centaurus. 1988; BUSNELLI, 
Francesco Donato. Itinerari Europei nella “Terra di Nessuno tra Contratto e Fatto Illecito”: la Responsabilità 
da Informazioni Inesatte. Contratto e Impresa, v. 7, n. 2. 1991, pp. 570-572; CABRAL, Rita Amaral. A 
Responsabilidade por Prospecto e a Responsabilidade Pré-Contratual – Anotação ao Acórdão do Tribunal 
Arbitral de 31 de Março de 1993 (Acção Proposta pelo Banco Mello contra o Banco Pinto e Sotto Mayor). 
Revista da Ordem dos Advogados, v. 55, n. 1. 1995, pp. 200-210; e BRUNO, Sabrina. La (Nuova?) 
Responsabilità da Prospetto Verso il Pubblico. Banca, Borsa e Titoli di Credito, v. 61, n. 6. 2008, pp. 1-14 
(ed. digital); e, entre nós, ARAGÃO, Aline de Menezes Santos. Responsabilidade Administrativa e Civil do 
Ofertante e do Intermediário pelo Conteúdo do Prospecto. In ADAMEK, Marcelo Vieira von (coord.). Temas 
de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos. Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e 
Novaes França. São Paulo: Malheiros. 2011, pp. 227-255; e BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. Comentários 
aos Arts. 19 e 20. In CODORNIZ, Gabriela; e PATELLA, Laura (coords). Comentários à Lei do Mercado de 
Capitais – Lei n.º 6.3855/76. São Paulo: Quartier Latin. 2015, pp. 410-412. 
165 Ao contrário do que ocorre, por exemplo, caso um ex-acionista mantenha pretensões contra a sociedade 
nesta condição, com relação ao pagamento de preço de reembolso de ações, fundamentado em uma relação 
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166. Ou seja, trata-se de liame diverso daqueles mantidos no âmbito societário ou negocial, 

com lógica e regras próprias e distintas, que não pressupõe que o investidor esteja 

investido em um status específico167, seja de acionista, seja de credor da companhia168, 

decorrente de uma relação negocial mantida com a sociedade. A relação entre investidores 

e companhias se estabelece, na verdade, no âmbito do mercado de capitais, que funciona 

como meio para que possam investir ou desinvestir nas emissoras – ou seja, os investidores 

colocam-se na condição de participantes do mercado, e não de integrantes da sociedade169. 

 

O terceiro elemento é a unicidade do regime que estrutura a organização societária 

e as relações internas entre seus integrantes, aplicável a companhias abertas e fechadas. É 

claro que há particularidades na legislação com relação a cada uma dessas espécies de 

sociedades anônimas – entre elas, as próprias normas do mercado de capitais –, mas nada 

que mude a natureza de sua organização ou das relações entre seus integrantes (acionistas, 

titulares de títulos de sua emissão e outros) mantidas interna corporis. Ou seja, não há 

elemento algum que justifique que investidores, simplesmente por assumirem essa posição, 

possam ser, de alguma forma, considerados participantes internos da estrutura orgânica das 

companhias, regidos por normas societárias internas. 

 

Diante desses elementos, não parece que a relação mantida entre investidores e 

companhias, no que refere à divulgação de informações aplicável em razão do regime 

jurídico do mercado de capitais, possa ser regida por normas internas a sua estrutura, de 

natureza societária ou negocial, nem àquelas que se aplicam indistintamente a companhias 

 
societária, ainda que tenha terminado. Nesse caso, o vínculo societário, por mais que não exista no momento 
do exercício da pretensão, é um de seus pressupostos. 
166 Cf., nesse sentido, BRUNO: “[...] le informazioni la cui diffusione e pubblicazione gli emittenti devono 
effettuare o cumunque effettuano nei confronti dei risparmiatori in generale, dunque ad incertam personam, a 
prescindere cioè dalla costituzione di un contatto tra società e singoli soggetti o sezioni del mercato” 
(L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: 
Scientifiche Italiane. 2000, pp. 9 e 110-112). No mesmo sentido, cf. RÜFFLER, Friedrich. Organauβenhaftung 
für Anlegerschäden. Juristische Blätter, v. 133, n. 2. 2011, p. 80. 
167 Tratamos de status como “posição jurídica que confere direitos, deveres e obrigações a uma pessoa”, nas 
palavras de SZTAJN (Contrato de Sociedade e Formas Societárias. São Paulo: Saraiva: 1989, p. 47), e, em 
sentido equivalente, na definição de COMPARATO: “pressuposto subjetivo de relações jurídicas, geradoras de 
interesses, direitos, deveres, ônus e sujeições” (Comentários às Disposições Transitórias da Nova Lei de 
Sociedades por Ações. Rio de Janeiro: Forense. 1978, pp. 5-6). 
168 Nesse sentido, GIUDICI, ao tratar da definição do termo “investidor”, esclarece que, quando se trata das 
relações mantidas no âmbito do mercado de capitais, não se tem um vínculo societário ou contratual 
necessário entre os emissores e os investidores, mas ambas as posições jurídicas (extrassocietária e 
intrassocietária) podem coexistir (La Responsabilità Civile nel Diritto dei Mercati Finanziari. Milano: Dott. 
A. Giuffrè. 2008, pp. 157-159). 
169 O ponto é bem colocado por ANGELICI, que distingue as relações negociais eventualmente mantidas por 
investidores e emissores daquelas que são “mediat[i] [...] dai meccanismi di mercato” (Su Mercato 
Finanziario, Amministratori e Responsabilità. Università degli Sudi di Roma “La Sapienza”. 2009, p. 13). 
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abertas e fechadas. Outra deve ser sua natureza, para que possa ser bem explicada e 

compreendida. 

 

A relação parece ser, com mais propriedade, caracterizada como um liame externo 

mantido pelas sociedades com terceiros, os investidores, orientado e qualificado pelas 

regras próprias do mercado de capitais170. Não importa, para esses fins, que tais terceiros 

tenham sido, sejam ou venham a ser acionistas da companhia divulgadora, tenham ou 

venham a ter relações negociais com ela. A relação que se estabelece é outra, não 

decorrente do contrato de sociedade, mas sim do regime jurídico do mercado, que a 

caracteriza171.  

 

Os investidores, acionistas ou não, têm interesse legítimo na divulgação de 

informações e mantêm seu vínculo com a companhia, nesse particular, na qualidade de 

terceiros (ut tertii), próprio de uma relação de natureza extrassocietária e extranegocial, 

que extravasa a circunscrição societária172-173. Ainda que venham a ser também acionistas, 

não há a desnaturação desse liame, nem sua conversão em relacionamento tipicamente 

societário174. 

 
170 Destacando que as informações objeto do regime jurídico do mercado de capitais são disciplinadas por 
normas estranhas à legislação societária, ver WILDE: “[...] ist zu bedenken, daß die Kontrolle zumindest der 
börsennotierten Aktiengesellschaften nicht nur von innen über die Organe der Gesellschaft, sondern auch 
von außen über den Kapitalmarkt erfolgt” (em tradução livre: “[...] deve-se considerar que o controle, pelo 
menos das sociedades anônimas negociadas em bolsa, ocorre não apenas internamente por meio dos órgãos 
da sociedade, mas também de fora, por meio do mercado de capitais” (Informationsrechte und 
Informationspflichten im Gefüge der Gesellschaftsorgane. Zeitschrift für Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht, v. 27, n. 3. 1998, p. 459). 
171 Nesse sentido, ver PERRONE: “[...] l’informazione al mercato – e cioè anche quando utilizzi istitute della 
società per azioni, primo fra tutti il bilancio – non risponde alla logica dei fenomeni associati; invece, essa si 
coloca nel diverso contesto del mercato finanziario, secondo un’impostazione nella quale figura di 
riferimento è l’investitore – socio o terzo che sia – e importanza cruciale riveste non il momento 
organizzativo, quanto, piuttosto, l’adeguado pricing dello strumento finanziario e quindi, in ultima analisi, 
l’efficienza informativa del mercato” (Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 2003, pp. 165-166). 
172 Usamos o termo “terceiro”, neste estudo, para designar um sujeito que, em determinada circunstância, 
coloca-se perante outro, sem uma relação jurídica negocial ou societária antecedente (ainda que possam 
manter outras relações entre si, a respeito de outros objetos).  
173 Nesse sentido, ver LARONZE, OLIVEIRA e SALDANHA, que destacam serem os investidores terceiros 
perante as sociedades, em sua dimensão econômica (Tiers et Victimes: L’Outil des Actions Collectives. In 
MARTIN-CHENUT, Kathia; e QUENAUDON, René de (dirs.). La RSE Saisie par le Droit: Perspectives Interne et 
Internationale. Paris: Pedone. 2016, p. 546). 
174 CHOLET destaca que, sempre que o sócio persegue um interesse individual, coloca-se como um terceiro 
perante a sociedade (Distinction des Parties et des Tiers Appliquée aux Associés. Recueil Dalloz. 2004, 
p. 1.141). Como destaca BRUNO: “I soci sono accomunabili ai terzi in quanto le informazioni non riguardano 
l’esercizio di diritti sociali ma l’assunzione di scelte di investimento o disinvestimento” (L’Azione per Danni 
da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Luiss Guido Carli – CERADI. 2004, p. 3). No mesmo 
sentido, ver CÂMARA: “No mercado, tudo se passa de modo diferente: a publicação surge como modo típico 
de cumprimento de deveres informativos, o que se compreende, em atenção a que, contrariamente à 
disciplina societária, tem-se aqui em vista a defesa do aforrador, que pode ser titular efectivo ou meramente 
potencial de valores mobiliários. Assim, a informação já não repousa nos elementos informativos constantes 
da chartula acionista, mas assenta na ampla gama de informações difundida no prospecto e relacionada, 
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Os acionistas possuem pretensões contra as sociedades tanto ut socii (na qualidade 

de sócios), quanto ut tertii (na qualidade de terceiros), de natureza e fundamento distintos, 

que podem coexistir175. O direito a informação estabelecido no âmbito do regime de 

transparência é atribuído a todos os investidores, de forma indistinta, independentemente 

de serem, ou não, titulares de ações ou de outros valores mobiliários de emissão das 

companhias e não decorre da posição de sócio eventualmente assumida por alguns deles 

(ao contrário do direito à informação próprio dos acionistas, existente interna corporis), 

mas de sua condição de participante do mercado (i.e, de investidor), um terceiro perante as 

emissoras. 

 

Tratando-se de acionistas, as relações intrassocietárias e as externas, mantidas 

entre sociedade e tais sujeitos, coexistem, mas mantém sua independência, bem como seu 

conteúdo e natureza próprios. Ressalte-se, a esse respeito, que as informações a serem 

prestadas em ambas as esferas podem coincidir, em alguma medida, sem que se implique 

qualquer mitigação à autonomia entre ambas as relações existentes entre investidores e 

companhias. É o caso das demonstrações financeiras anuais e dos documentos obrigatórios 

das assembleias gerais ordinárias, que são objeto de divulgação obrigatória tanto aos 

acionistas, por regras societárias, quanto aos investidores, pelo regime de transparência do 

mercado de capitais. 

 

Eventuais descumprimentos do regime de transparência aplicável às companhias 

abertas extravasam, dessa forma, a esfera societária e devem ser avaliados sob o prisma de 

uma relação externa mantida entre sociedade emissora e investidores, regida, 

essencialmente, por normas de natureza não societária e pelo regime jurídico do mercado 

de capitais176. Isso não quer dizer, por certo, que o Direito Societário deixe de contribuir 

 
sobretudo, com a situação financeira da entidade emitente e com sua estrutura accionista” (Os Deveres de 
Informação e a Formação de Preços no Mercado de Valores Mobiliários. Cadernos do Mercado de Valores 
Mobiliários, v. 2. 1998, p. 88). 
175 Como já analisamos em outro estudo, a posição dos acionistas compreende pretensões contra as 
companhias de que participam, que, por sua relevância, justificam o uso do termo “ação”, para designar as 
frações representativas do capital social das sociedades anônimas (BARROS, Lucas Carneiro Gorgulho 
Mendes. Um Excurso sobre o Termo “Ação”. A “Ação” dos Acionistas contra as Companhias. Revista de 
Direito das Sociedades, v. 11, n. 2. 2019, pp. 333-352). Essas pretensões, de natureza tipicamente societária, 
convivem, normalmente, com outras, estabelecidas no âmbito extrassocietário. 
176 Nesse sentido, registrando que a responsabilidade de emissores em face de investidores, decorrente de 
normas próprias do mercado de capitais, é de natureza extrassocietária: VEDDER, Karl Christian. Comentários 
ao §47. In GRIGOLEIT, Hans Christoph (red.). Aktiengesetz Kommentar. München: C. H. Beck. 2013, §47, 
n. 1-12 (ed. digital). 
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para essa construção177, mas apenas que não o faz com relação ao fundamento do dever de 

divulgação de informações ou de responsabilidade por indenizar os prejuízos decorrentes 

de falhas em seu cumprimento. Esse é um aspecto essencial para a correta qualificação e 

enquadramento da responsabilidade das companhias abertas perante investidores, que se 

coloca na seara extranegocial, como discutido mais adiante neste estudo178. 

 

2.2.4. O regime de transparência próprio do mercado de capitais vis a vis as regras 

de publicidade aplicáveis às companhias abertas e fechadas. 

 

Importa diferenciar dois conjuntos de regras que determinam a publicidade de 

atos das sociedades anônimas, em benefício de terceiros que não necessariamente integram 

a organização societária. Trata-se da distinção entre deveres gerais, aplicáveis a todas as 

companhias, e as regras de transparência do mercado, aplicáveis apenas às companhias 

abertas179. 

 

Todos os acionistas, de companhias abertas ou fechadas, têm direito à informação 

sobre as atividades sociais, como pressuposto natural de seu direito (essencial) à 

fiscalização do desenvolvimento dos negócios sociais180. Não se trata, naturalmente, de 

 
177 As contribuições do Direito Societário para o objeto deste estudo são tratadas, com mais detalhes, no 
capítulo 3. 
178 Para mais detalhes sobre a qualificação extranegocial da responsabilidade das companhias abertas perante 
investidores, em caso de falhas na divulgação de informações, ver o item 4.1.1 deste estudo. 
179 Esse conjunto é designado como “informação indirecta”, nas palavras de MENEZES CORDEIRO: “[...] 
informação indirecta, isto é: a informação que a sociedade encontra-se obrigada a prestar genericamente ao 
público e que acaba por poder aproveitar, também, aos sócios” (Manual de Direito das Sociedades. Das 
Sociedades em Especial, v. 2, 2ª ed.. Coimbra, Almedina. 2007, p. 586). Dentre tais informações, estão, 
naturalmente, aquelas prestadas pelas companhias abertas em razão das regras próprias do mercado de 
capitais. A respeito das informações prestadas em mercado, nesse enquadramento, cf. BRANCO, Sofia Ribeiro. 
O Direito dos Accionistas à Informação. Coimbra: Almedina. 2008, pp. 216-271; e TORRES, Carlos Maria 
Pinheiro. O Direito à Informação nas Sociedades Comerciais. Coimbra: Almedina. 1998, pp. 138-150. 
180 Cf. artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações (“Lei das Sociedades por Ações. Art. 109. Nem 
o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: [...] III – fiscalizar na 
forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais”). TEIXEIRA e GUERREIRO esclarecem, a respeito da 
interação entre o direito de fiscalização e o direito à informação, que: “Para que este direito [de fiscalização] 
possa ser exercido, é imprescindível que o acionista seja devidamente informado a respeito da vida da 
companhia” (Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro, v. 2. São Paulo: Bushatsky. 1979, p. 500). 
GUERREIRO, em estudo individual, designa como “instrumental” o direito à informação dos acionistas 
(O Conselho Fiscal e o Direito à Informação. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, v. 21, n. 45. 1982, p. 30). No mesmo sentido, destacando a relevância da informação para o 
exercício de direitos no âmbito societário, ver ROBERT, que registra ser o direito a informação, 
simultaneamente, “um direito em si mesmo”, “um suporte para o exercício de deveres” e “um garantidor de 
outros direitos” (As Assembleias das S/A. Exercício do Direito de Voto, Pedidos Públicos de Procuração e 
Participação a Distância. São Paulo: Singular. 2016, p. 110). Para análise de manifestações do dever de 
divulgação de informações nas companhias, abertas e fechadas, na Lei das Sociedades por Ações, vide 
MOTA, Fernando de Andrade. O Dever de Divulgar Fato Relevante na Companhia Aberta. São Paulo: 
Almedina. 2015, pp. 55-64. Ainda sobre o direito à informação dos acionistas, ver COELHO (Direito à 
Informação do Acionista e a Suspeita de Corrupção. Revista de Direito das Sociedades e dos Valores 
Mobiliários, edição comemorativa pelos 40 anos da Lei n.º 6.404/1976. 2016, pp. 56-66). Nota-se, por fim, 
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prerrogativa de obtenção de todas e quaisquer informações referentes às companhias, de 

forma ampla e irrestrita, mas daquelas que se enquadram nos moldes previstos pela 

legislação societária181, de sorte que algumas delas devem ser obrigatoriamente divulgadas 

pelas sociedades, ao passo que outras são apresentadas apenas após solicitação por parte 

dos interessados182. Não se cuida, na fattispecie discutida neste estudo (ou seja, a 

responsabilidade das companhias perante os investidores), no entanto, de direitos próprios 

de integrantes da organização societária, que tenham causa societatis – i.e., que se 

projetem do estado de sócio183. 

 

Mesmo nas companhias fechadas, há determinados deveres de publicidade 

impostos pela legislação societária que se destinam não apenas aos acionistas, mas também 

a terceiros. Trata-se, de forma geral, das situações em que a legislação societária determina 

a publicação ou o arquivamento, perante o Registro de Comércio, de determinados atos 

societários, como demonstrações financeiras, atas de assembleias gerais, atas de reunião do 

conselho da administração destinados a produzir efeitos perante terceiros, entre outros184.  

 
que ADAMEK ressalta ser “lamentável” a lei societária não ter previsto expressamente o direito à informação 
dos acionistas, com o que concordamos (Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as Ações 
Correlatas. São Paulo: Saraiva. 2009, p. 171). 
181 A respeito dos limites do direito de fiscalização dos acionistas, na forma da lei, ver, i.a., LEÃES, que 
ressalta a contraposição entre o direito à informação do acionista e o direito “à reserva e à discrição” da 
sociedade (Sociedade por Ações – Exibição de Livros – Prova Cabal de Prejuízo – Necessidade de Apenas se 
Justificar o Receio – Inteligência e Aplicação do Art. 50 do Decreto-Lei n.º 2.627, de 1940. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v.1, n. 2. 1971, p. 71). Essa contraposição entre 
interesses legítimos dos acionistas, de um lado, e das sociedades, de outro, refletida na legislação societária, é 
o que FORSTMOSER designa como “dilema legislativo” (“gesetzgeberische Dilemma”, no original) 
(Informations- und Meinungsäusserungsrechte des Aktionärs. In DRUEY, Jean Nicolas; e FORSTMOSER, Peter. 
Rechtsfragen um die Generalversammlung. Zürich: Schulthess. 1997, p. 86). 
182 FORSTMOSER diferencia “informações ativas”, aquelas que devem ser espontaneamente divulgadas pelas 
companhias, e “informações reativas”, as que devem ser solicitadas pelos interessados (Informations- und 
Meinungsäusserungsrechte des Aktionärs. In DRUEY, Jean Nicolas; e FORSTMOSER, Peter. Rechtsfragen um 
die Generalversammlung. Zürich: Schulthess. 1997, pp. 89-110). 
183 Como bem explica ANGELICI, verifica-se a causa societatis naquelas situações em que se pressupõe, 
necessariamente, a condição de sócio: “[...] un’operazione economica che tipologicamente non può spiegarsi 
se non in considerazioni del suo [do sócio] interesse appunto in quanto socio: alla sua base deve quindi 
riconoscersi, volendo riprendere una terminologia da tempo utilizzata, una causa societatis” (Società per 
Azioni e in Accomandita per Azioni. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1992, p. 50). 
184 Dentre esses deveres de divulgação de informações que sujeitam todas as sociedades anônimas, 
encontram-se os seguintes: (i) o arquivamento e a publicação dos atos constitutivos (artigos 94 e 98, da Lei 
das Sociedades por Ações); (ii) a publicação de atas de assembleia geral ou de seus extratos (artigo 130, §3º, 
da Lei das Sociedades por Ações); (iii) o arquivamento e a publicação de atos em que houver a reforma do 
estatuto social (artigo 135, §1º, da Lei das Sociedades por Ações); (iv) o arquivamento e a publicação de atas 
de assembleia geral ou de reunião do conselho de administração em que houver eleição de administradores 
(artigo 146, §1º, da Lei das Sociedades por Ações); (v) o arquivamento e a publicação de atas de reunião do 
conselho de administração cujas deliberações devam produzir efeitos perante terceiros (artigo 142, §1º, da 
Lei das Sociedades por Ações); (vi) a publicação das demonstrações financeiras das companhias, dispensada 
em determinadas circunstâncias (artigo 176, §§1º e 6º, da Lei das Sociedades por Ações); (vii) o 
arquivamento e a publicação de atos de incorporação, fusão e cisão (artigos 227, §3º, 228, §3º, e 229, §4º, da 
Lei das Sociedades por Ações, respectivamente); (viii) o arquivamento e a publicação de ata de assembleia 
geral ou reunião do conselho de administração em que se aprova a emissão de debêntures (artigo 62, inciso I, 
da Lei das Sociedades por Ações); (ix) o arquivamento de convenção de grupo e demais documentos 
referentes a grupos de direito, bem como a publicação das certidões de arquivamento correspondentes 
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Todas essas regras de publicidade visam a permitir que terceiros tenham ciência 

sobre a estrutura e o funcionamento das sociedades anônimas, na condição de entes 

coletivos, especialmente para que possam ter ciência de quem as pode vincular185. Algumas 

delas têm por objetivo, ainda, apresentar informações as atividades sociais aos acionistas, 

para que possam exercer, adequadamente, seus direitos no âmbito societário, como é o caso 

da divulgação de informações prévias à assembleia geral, prevista no artigo 133, da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

Esses deveres possuem, contudo, natureza diversa daqueles impostos às 

companhias abertas, em decorrência do regime jurídico do mercado de capitais. Isso 

porque esses últimos têm fundamento, conteúdo, função e destinatários próprios, que os 

tornam particularmente relevantes para o funcionamento do mercado – ainda que as 

informações a serem divulgadas possam ser coincidentes, em alguma medida, como 

aquelas prescritas pela legislação societária e aplicáveis a todas as sociedades anônimas 

(por exemplo, a publicação de demonstrações financeiras e de atas de assembleias 

gerais)186. 

 

As regras de transparência aplicáveis apenas às companhias abertas lhes são 

impostas pelo regime jurídico do mercado de capitais e têm por conteúdo a divulgação de 

informações referentes aos negócios sociais que, na perspectiva regulatória, são úteis para 

que os investidores possam conhecer melhor as emissoras e, a partir daí, tomar suas 

decisões de investimento. Extraem-se disso seu fundamento (regras próprias do regime 

 
(artigo 271, caput e §§2º e 4º, da Lei das Sociedades por Ações); (x) o arquivamento e a publicação de atos 
societários que aprovam a liquidação e a extinção da sociedade (artigo 210, incisos I e IX, da Lei das 
Sociedades por Ações); e (xi) o arquivamento e a publicação de contrato de consórcio (artigo 279, parágrafo 
único, da Lei das Sociedades por Ações). 
185 Nesse sentido, ver MARTINS, Alexandre Soveral. Os Poderes de Representação dos Administradores de 
Sociedades Anónimas. Coimbra: Coimbra. 1998, pp. 79-80. 
186 Interessante notar que a diferença de funções entre o regime de publicidade específico do mercado de 
capitais e aquele aplicável a todas as sociedades, em particular quanto ao registro de atos societários no 
Registro Mercantil, não passou despercebida a nossa jurisprudência. Em precedente recente, foi consignada 
essa diferenciação: “[...] a divulgação de fato relevante por companhia aberta e averbação de informações 
na Junta Comercial prestam-se a finalidades distintas e não excludentes [...] Em relação à divulgação de 
fatos relevantes, mandatória nos termos da Instrução CVM nº 358/2002, o que se busca resguardar é a 
qualidade das informações disponíveis no mercado de capitais, essenciais para a precificação dos ativos 
ofertados. [...] O objetivo do registro de informações na Junta Comercial, por outro lado, é dar publicidade 
ampla e irrestrita aos atos que podem ser relevantes para a relação da companhia com terceiros, 
resguardando as atividades empresariais de ambas as partes e, ao mesmo tempo, conferindo segurança e 
garantindo a autenticidade dos dados averbados” (TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 
Agravo de Instrumento n.º 2185541-19.2016.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 
j. 22.02.2017, v.u., voto do relator). 
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jurídico do mercado de capitais), seu conteúdo (as informações prescritas por essas regras 

particulares), seus destinatários (os investidores) e sua função (permitir que os investidores 

possam tomar suas decisões quanto a investir ou desinvestir em determinados ativos e, por 

consequência, a adequada precificação dos ativos e a eficiência do mercado). 

 

Todas essas características são voltadas ao funcionamento do mercado de capitais, 

e distinguem o regime de transparência que lhe é particular, envolvendo a 

responsabilização das companhias abertas perante investidores, das regras gerais de 

publicidade prescritas pela legislação societária, aplicáveis indistintamente a todas as 

sociedades anônimas. As regras impostas pelo regime jurídico do mercado são as 

relevantes para a fattispecie discutida neste estudo, e não aquelas que dizem respeito aos 

direitos de informação próprios dos acionistas, existentes interna corporis, ou aos 

atribuídos a terceiros em relação a quaisquer companhias, abertas ou fechadas. 

  

2.3. REGIME JURÍDICO DO MERCADO DE CAPITAIS: A AUSÊNCIA DE 

NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS 

COMPANHIAS PERANTE INVESTIDORES, EM SEDE INDIVIDUAL. 

 

O arcabouço jurídico, legal e regulatório, que disciplina o funcionamento do 

mercado de capitais (isto é, as normas aplicáveis especificamente a essa seara) estabelece o 

regime de transparência e deveres de divulgação aplicáveis às companhias abertas, como 

contrapartida ao seu acesso a esse mercado. Esse regime jurídico, ao menos em nosso 

ordenamento jurídico187, não contempla, contudo, regras que tratem, especificamente, da 

responsabilidade civil das companhias abertas pelo ressarcimento de danos individuais 

causados aos investidores em decorrência de falhas na divulgação de informações. 

 

Ainda que sem oferecer disposição específica sobre o assunto, esse regime 

jurídico reconhece, de forma pontual, em determinadas previsões legais, a viabilidade de 

responsabilização civil das companhias abertas, de forma individual, em caso de falhas 

informacionais, por mecanismos próprios. Trata-se, nesse particular, das ressalvas 

constantes da Lei do Mercado de Capitais (Lei n.º 6.385/1976) e da Lei n.º 7.913/1989, 

 
187 Há jurisdições que possuem regras de responsabilização civil inseridas no regime jurídico do mercado de 
capitais, como é o caso da Alemanha e de Portugal. Para análise das respostas dadas por outras jurisdições, 
ver o item 4.2 deste estudo. 
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bem como de regras aplicáveis à celebração de termos de compromisso em processos 

administrativos sancionadores ou de acordos de supervisão, conforme detalhado a seguir. 

 

2.3.1. As ressalvas da Lei do Mercado de Capitais e da Lei n.º 7.913/1989. 

 

A Lei do Mercado de Capitais, como se sabe, disciplina o mercado de capitais 

brasileiro e dispõe, entre outras matérias, sobre as competências da Comissão de Valores 

Mobiliários. Ao estabelecer a competência sancionadora do regulador, a lei registra que a 

responsabilização, na esfera administrativa, de quaisquer “participantes do mercado” 

(termo que deve abranger as companhias abertas188), por possíveis descumprimentos das 

normas que integram o regime jurídico do mercado de capitais, não afasta sua eventual 

responsabilidade civil ou penal (cf. artigo 9º, incisos V e VI)189.  

 

Trata-se de ressalva natural de que as responsabilidades específicas estabelecidas 

em sede administrativa, perante a Comissão de Valores Mobiliários, não excluem, nem 

limitam, a aplicação dos regimes gerais civil e penal, que possam decorrer de 

descumprimentos do regime jurídico do mercado de capitais (incluindo-se, nesse conjunto, 

as normas que tratam da divulgação de informações pelas emissoras). A lei, nesta ressalva, 

explicita a consciência de que outras normas, de ordens distintas, cumulam-se às regras 

 
188 Nesse sentido, ver WELLISCH sobre o termo “participantes do mercado”, constante da Lei do Mercado de 
Capitais: “Em suma, a lei foi elaborada com a utilização de um standard – ‘participantes do mercado’ – que 
permite à CVM alcançar qualquer um que, eventualmente, atue no âmbito do mercado de valores 
mobiliários em dissonância com o feixe de princípios e regras que o regulam” (Comentários ao Art. 9º. In 
CODORNIZ, Gabriela; e PATELLA, Laura (coords). Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei 
n.º 6.3855/76. São Paulo: Quartier Latin. 2015, p. 192). Em igual sentido, vide comentários de TRINDADE 
sobre o assunto: “Trata-se, como se vê, de amplíssima dicção legal. A CVM poderá sancionar qualquer 
pessoa que participe do mercado de valores mobiliários e viole as leis cujo cumprimento lhe cabe fiscalizar 
– notadamente a própria Lei 6.385/1976 e a Lei das S.A. – ou quaisquer normas emanadas da própria CVM” 
(Processo Sancionador na CVM: Limites e Possibilidades. In VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos 
Augusto da Silveira; e ROSMAN, Luiz Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. São Paulo: 
Saraiva. 2017, pp. 486-487). Ver, ainda, COMPARATO [“Sujeitas ao poder administrativo da C.V.M. acham-se 
[...] as companhias abertas” (Venda em Bolsa de Ações da União Federal no Capital de Sociedade de 
Economia Mista e Desrespeito às Normas Disciplinares do Mercado de Capitais. In COMPARATO, Fábio 
Konder. Novos Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense. 1981, p. 301)] e EIZIRIK 
[“Enquanto entidade reguladora do mercado de capitais, a CVM [...] fiscaliza as companhias abertas, seus 
administradores e acionistas controladores, os investidores, as instituições financeiras e quaisquer outras 
entidades ou pessoas que desempenham atividades no mercado de valores mobiliários” (Responsabilidade 
Civil e Administrativa do Diretor de Companhia Aberta. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 
e Financeiro, v. 23, n. 56. 1984, pp. 57-58)]. 
189 Cf. artigo 9º, incisos V e VI, da Lei do Mercado de Capitais: “Art 9º. A Comissão de Valores Mobiliários, 
observado o disposto no §2º do art. 15, poderá: [...] V - apurar, mediante processo administrativo, atos 
ilegais e práticas não eqüitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de 
companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado; VI - aplicar aos autores das 
infrações indicadas no inciso anterior as penalidades previstas no Art. 11, sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou penal”. A regra está refletida na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 607/2019, que 
dispõe sobre processos administrativos sancionadores. 
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específicas dessa seara e aplicam-se aos participantes do mercado (dentre os quais, as 

companhias abertas), em sua atuação no âmbito do mercado de capitais. Considerando que 

normas de naturezas distintas confluem para a regulação do comportamento desses 

sujeitos, é possível que, em caso de violação das prescrições normativas, sejam 

responsabilizados em diversas esferas – administrativa, civil e penal –, como explicitado 

no referido dispositivo da Lei do Mercado de Capitais. 

 

A Lei n.º 7.913/1989, por sua vez, trata da ação civil pública para o ressarcimento 

de danos causados aos investidores, entre outras razões, se decorrentes de falhas na 

divulgação de informações. Esta lei se refere, de forma expressa, à não divulgação de 

informação relevante (conforme definida na regulação aplicável190), dentre os exemplos de 

condutas que legitimam a utilização da ação civil pública191. Pelo fato de conter apenas 

uma lista não exaustiva, o mecanismo pode ser igualmente aplicável a quaisquer falhas na 

divulgação de informações que provoquem prejuízos a investidores192. 

 
190 A definição é atualmente dada pelo artigo 157, §4º, da Lei das Sociedades por Ações (“Art. 157. [...] 
§4º. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores 
e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da 
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão 
dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia”) e pelo 
artigo 2º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 358/2002 (“Art. 2º. Considera-se relevante, 
para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembléia geral 
ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-
administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que 
possa influir de modo ponderável: I – na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta 
ou a eles referenciados; II – na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores 
mobiliários; III – na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de 
valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.”). Sobre a definição de ato ou fato 
relevante, cf. PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading. Regime Jurídico do Uso de Informações 
Privilegiadas no Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin. 2005, pp. 144-145. 
191 Cf. artigo 1º, inciso III, da Lei n.º 7.913/1989: “Art. 1º. Sem prejuízo da ação de indenização do 
prejudicado, o Ministério Público, de ofício ou por solicitação da Comissão de Valores Mobiliários — CVM, 
adotará as medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados 
aos titulares de valores mobiliários e aos investidores do mercado, especialmente quando decorrerem de: [...] 
III — omissão de informação relevante por parte de quem estava obrigado a divulgá-la, bem como sua 
prestação de forma incompleta, falsa ou tendenciosa”. 
192 Em sentido contrário ao ora apresentado, PRADO (Responsabilidade Civil por Divulgação de Informação 
Falsa ou Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores Mobiliários. Dissertação de 
Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, p. 179) e MOREIRA (A Ação Civil Pública 
da Lei 7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito Societário. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; 
LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 341) entendem que o inciso III, do artigo 1º, da Lei 
n.º 7.913/1989, abrange a divulgação de informações incompletas, falhas ou tendenciosas. TOLEDO, por sua 
vez, entende que a previsão legal diz respeito à violação do dever de informação dos administradores (A Lei 
7.913, de 7.12.89 – A Tutela Judicial do Mercado de Valores Mobiliários. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, v. 29, n. 80. 1990, p. 143). Em nossa opinião, o referido inciso diz 
respeito apenas à não divulgação de informação relevante, mas se trata tão somente de um exemplo dos 
fundamentos que legitimam a utilização da ação civil pública prevista na Lei n.º 7.913/1989, de forma que 
outras falhas informacionais também poderão ser objeto desse mecanismo de tutela dos investidores, ainda 
que não referidas no dispositivo. Por essa razão, embora se divirja do entendimento apresentado pelos 
referidos autores, a consequência, na prática, é a mesma, já que o rol da Lei n.º 7.913/1989 é meramente 
exemplificativo. 
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Deve-se ressaltar, a esse respeito, que o mecanismo de ação civil pública, ainda 

que coletivo, volta-se ao ressarcimento de danos individuais de investidores193-194. Nessa 

perspectiva, os danos individuais são, efetivamente, tutelados por normas próprias do 

regime jurídico do mercado de capitais. O que não é tratado diretamente por normas 

próprias do mercado é a indenização de investidores, de forma individual.  

 

Ao regular o mecanismo coletivo, a lei destaca, textualmente, a possibilidade de 

indenização de danos individuais, por vias próprias, em seu artigo 1º: “Sem prejuízo da 

ação de indenização do prejudicado [...]”. Ou seja, a ação civil pública pode ser proposta 

em face de quem provocou os danos aos investidores, sem que se prejudique a ação 

(individual) do investidor prejudicado. 

 

Como os deveres de divulgação de informações que compõem o regime jurídico 

do mercado de capitais recaem ex lege sobre as companhias abertas, o que se pode 

concluir, pela interpretação sistemática da lei é que estas últimas possuem legitimidade 

passiva para figurar não apenas nas ações civis públicas, mas também em ações de 

 
193 Nesse sentido, ver TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. A Lei 7.913, de 7.12.89 – A Tutela Judicial 
do Mercado de Valores Mobiliários. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 29, 
n. 80. 1990, pp. 138-148; 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, Industrial, 
Econômico e Financeiro, v. 36, n. 105. 1997, p. 81; e MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública 
para Tutela dos Interesses dos Titulares de Valores Mobiliários e Investidores do Mercado de Capitais – Uma 
Análise da Lei 7.913, de 07.12.1989. In WALD, Arnoldo (org.). Doutrinas Essenciais. Direito Empresarial, 
v. 8. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011, p. 876 (o autor trata da “projeção na orbita do indivíduo 
lesado”, neste caso). Nesse mesmo sentido, reconheceu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em ação civil 
pública movida por uma associação de acionistas minoritários: “É como se houvesse a reunião, em um único 
processo, de várias demandas individuais. E este é exatamente o caso dos autos. Investidores minoritários 
que, hipoteticamente, sofreram danos em razão de suposta conduta ilícita de seu diretor presidente buscam, 
coletivamente, o reparo destes prejuízos sofridos” (TJRJ, 19ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 0085670-
76.2015.8.19.0001/Rio de Janeiro, Rela. Desa. Valéria Dacheux, j. 25.06.2019, v.u., voto da relatora). 
194 Trata-se, neste caso, da tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, conforme decidido pelo 
Supremo Tribunal Federal: “Além dessa, prevista no Código do Consumidor, há outras hipóteses de 
legitimação do Ministério Público para demandar em juízo a tutela coletiva em prol de direitos de natureza 
individual e disponível: a da Lei 7.913, de 7.12.1989, que o legitima a propor ação de responsabilidade por 
danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários [...] Nas três hipóteses – danos 
decorrentes de relações de consumo, de investimentos em valores mobiliários e de operações com 
instituições financeiras –, os direitos lesados são, por natureza, individuais, divisíveis e disponíveis.” (STF, 
Tribunal Pleno, Recurso Extraordinário n.º 631.111/GO, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 07.08.2014, v.u., 
voto do relator). No mesmo sentido, cf. MOREIRA, Alberto Camiña. A Ação Civil Pública da Lei 7.913/89 
entre o Direito Coletivo e o Direito Societário. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão 
Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São 
Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 323-325; e parecer de GRINOVER em ação civil pública movida por 
associação representando investidores em face de administrador da Óleo e Gás Participações S/A (OGX), 
Eike Fuhrken Batista (processo n.º 0085670-76.2015.8.19.0001, perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro) (fls. 1.527-1.546). 



61 

ressarcimento individual movidas por investidores195. Isso porque, em ambas as ações 

(civil pública ou individual), o objeto é, em última instância, o mesmo: o ressarcimento de 

danos individuais decorrentes de falhas na divulgação de informações, por parte das 

companhias abertas196, ainda que o regime da primeira também envolva, adicionalmente, 

interesses coletivos stricto sensu (não individualizáveis)197-198. O que as distingue é o fato 

de a ação civil pública abranger, de forma coletiva, os direitos de quaisquer investidores 

que tenham suportado o prejuízo a que se referir, de modo que eles poderão oportunamente 

se habilitar para receber o ressarcimento devido199, ao passo que a ação individual se 

destina apenas a tutelar direitos de seus próprios autores200. 

 

Tanto na ação civil pública, como em ações individuais, pode haver pretensões 

quanto à indenização de danos individuais sofridos por investidores, sendo que, por 

qualquer dos remédios (coletivo ou individual), estas pretensões se direcionam contra as 

companhias abertas, que são os sujeitos passivos dos deveres de realizar a divulgação de 

informações, sem falhas de natureza alguma. Não seria razoável esperar que o sistema 

jurídico autorizasse a reparação de prejuízos individuais exclusivamente por um 

mecanismo coletivo, e tolhesse aos lesados a via de reparação individual. Trata-se de mais 

 
195 Como apontado por MANCUSO, o polo passivo pode ser composto por quaisquer pessoas que tenham 
praticado os atos ilícitos: “[...] o pólo passivo será integrado por todos os que concorreram para, ou se 
beneficiaram dos atos e omissões que colocam em risco (tutela cautelar) ou causaram danos aos investidores 
(art. 1º)” (Ação Civil Pública para Tutela dos Interesses dos Titulares de Valores Mobiliários e Investidores 
do Mercado de Capitais – Uma Análise da Lei 7.913, de 07.12.1989. In WALD, Arnoldo (org.). Doutrinas 
Essenciais. Direito Empresarial, v. 8. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011, p. 874). As companhias 
abertas, como destacado anteriormente, são as responsáveis ex lege pela divulgação de informações, de forma 
que, nesse entendimento, possuem legitimidade passiva para figurar na ação civil pública relativa a condutas 
no mercado de capitais. No mesmo sentido, cf. BATALHA, Wilson de Souza Campos. Direito Processual das 
Coletividades e dos Grupos, 2ª ed.. São Paulo: LTR. 1992, p. 325. 
196 Cf. ZAVASCKI: “O ajuizamento da ação coletiva não impede que o próprio lesado proponha ação 
individual com idêntica finalidade” (Tutela Jurisdicional dos Acionistas e Investidores do Mercado de 
Valores Mobiliários. Revista de Direito Processual Civil. v. 3, n. 9. 1998, pp. 580-586).  
197 A esse respeito, GRINOVER ressalta que o regime da Lei n.º 7.913/1989 engloba a tutela de interesses 
individuais homogêneos e de interesses coletivos em sentido estrito (A Tutela Coletiva dos Investidores no 
Mercado de Valores Mobiliários: Questões Processuais. In YARSHELL, Flávio Luiz; e PEREIRA, Guilherme 
Setoguti Julio. (coords.). Processo Societário. São Paulo: Quartier Latin. 2012, p. 34). 
198 Nesse sentido, ver o julgamento de apelação em ação civil pública movida por investidores, por falhas 
informacionais: “[...] há o objetivo de obter uma tutela jurisdicional coletiva que possa ser utilizada, de 
forma favorável somente para todos os indivíduos que, de alguma forma, foram atingidos pelo ato lesivo. É 
como se houvesse a reunião, em um único processo, de várias demandas individuais” (TJRJ, 19ª Câmara 
Cível, Apelação Cível n.º 0085670-76.2015.8.19.0001/Rio de Janeiro, Rela. Desa. Valéria Dacheux, 
j. 25.06.2019, v.u., voto da relatora). 
199 MANCUSO destaca a inovação trazida pelo sistema de execução na ação civil pública relacionada a 
infrações no mercado de capitais, que permite a habilitação dos interessados, e não a execução por vias 
individuais (Ação Civil Pública para Tutela dos Interesses dos Titulares de Valores Mobiliários e 
Investidores do Mercado de Capitais – Uma Análise da Lei 7.913, de 07.12.1989. In WALD, Arnoldo (org.). 
Doutrinas Essenciais. Direito Empresarial, v. 8. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011, pp. 868-872). 
200 Sobre a interação entre as ações civis públicas e individuais de ressarcimento de danos causados a 
investidores e a natureza dos direitos tutelados pela via da ação civil pública, vide ZACLIS, Lionel. Proteção 
Coletiva dos Investidores no Mercado de Capitais. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007, pp. 135-141 e 
150-157. 
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um sinal na legislação, portanto, de que o ressarcimento de danos de investidores pode ser 

obtido por vias próprias, de forma individual pelos lesados. 

 

As normas específicas referentes ao mercado de capitais, ao menos nessas duas 

oportunidades, evidenciam a possibilidade de ressarcimento de danos informacionais 

sofridos pelos investidores. Fazem referência, portanto, à responsabilização, na esfera 

cível, de companhias abertas que venham a divulgar informações com falhas, em sede 

própria e individual, adicionalmente a sanções em sede administrativa, estabelecidas pela 

Lei do Mercado de Capitais, e ao mecanismo coletivo de reparação de tais prejuízos, 

instituído pela Lei n.º 7.913/1989. 

 

2.3.2. A obrigação de ressarcimento de danos em caso de celebração de termos de 

compromisso e de acordos de supervisão. 

 

A regulação caminha, igualmente, no sentido de reconhecer a possibilidade de 

indenização de prejuízos sofridos por investidores lesados por práticas que violam as 

normas aplicáveis ao mercado de capitais (dentre elas, as regras de transparência), ao tratar 

da possibilidade de celebração de termos de compromisso no âmbito de processos 

administrativos sancionadores. 

 

Um dos requisitos previstos para a apresentação de propostas de termo de 

compromisso é, justamente, a “indeniza[ção] [d]os prejuízos”201. Ou seja, ainda que se 

extinga o processo administrativo sancionador, sem confissão ou reconhecimento de 

ilicitude, mantém-se a responsabilidade por indenizar quaisquer prejuízos, na esfera cível – 

que passa a ser, nesse caso, um dos requisitos para que se possam obter os efeitos 

 
201 Cf. artigo 11, §5º, inciso II, da Lei do Mercado de Capitais (“Art. 11. [...] §5º. A Comissão de Valores 
Mobiliários, após análise de conveniência e oportunidade, com vistas a atender ao interesse público, poderá 
deixar de instaurar ou suspender, em qualquer fase que preceda a tomada da decisão de primeira instância, 
o procedimento administrativo destinado à apuração de infração prevista nas normas legais e 
regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, se o investigado assinar termo de compromisso no 
qual se obrigue a: [...] II – corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos”), 
artigo 82, inciso II, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 607/2019 (“Art. 82. O interessado 
na celebração de termo de compromisso poderá apresentar proposta escrita à CVM, na qual se comprometa 
a: [...] II – corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos”) e artigo 89, §2º, da 
mesma instrução (“Art. 89. [...] §2º. O pagamento de importâncias devidas a investidores, a título de 
indenização de prejuízos, se for o caso, deverá ser feito diretamente pelo acusado ou investigado, sem 
intermediação da CVM”). A respeito do processo sancionador no âmbito da Comissão de Valores 
Mobiliários, cf. WELLISCH, Julya Sotto Mayor; e SANTOS, Alexandre Pinheiro dos. A Evolução do Processo 
Administrativo Sancionador no Âmbito da Comissão de Valores Mobiliários. Revista de Direito Bancário e 
do Mercado de Capitais, v. 13, n. 48. 2010, pp. 53-80. 
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pretendidos na esfera administrativa (i.e., a celebração do termo de compromisso)202. De 

igual forma, ressalva-se que a celebração de acordos de supervisão, destinados a regular a 

colaboração entre quem esteve envolvido em infrações à regulação do mercado de capitais 

e a Comissão de Valores Mobiliários, não exoneram os infratores da “obrigação de reparar 

integralmente o dano porventura causado pela sua conduta”203.  

 

O que ambas as regras, aplicáveis à celebração de termos de compromisso e de 

acordos de supervisão, evidenciam é que a responsabilização civil de infratores de normas 

próprias do mercado de capitais caminha sempre em paralelo a avaliações de conduta e a 

eventuais penalidades em outras esferas, ainda que, no regime jurídico do mercado, não 

haja regras que tratem diretamente de tal responsabilização. A regulação não só é 

consciente dessa realidade, como vai além: inclui, dentre os requisitos de um instituto 

administrativo – o termo de compromisso –, a obrigação de ressarcimento de danos 

causados a investidores, cuja avaliação sequer é de competência administrativa204-205. 

 

Como indicado pelas normas referidas acima, o regime jurídico do mercado, 

embora não disponha sobre quais são os mecanismos de ressarcimento de danos 

individuais sofridos por investidores aplicáveis a essa situação, nem estabeleça seus 

instrumentos específicos (como é o caso da ação civil pública, concebida pela Lei 

n.º 7.913/1989), reconhece sua existência e sua natureza (i.e., responsabilização civil). 

 

 
202 Cabe ressaltar que, em casos nos quais não há prejuízos de investidores, a Comissão de Valores 
Mobiliários pode solicitar o pagamento de valores, em dinheiro, à autarquia, como desincentivo à prática de 
infrações no mercado de capitais, seja pelos investigados, seja por terceiros. Sobre o assunto, cf. EIZIRIK, 
Nelson Laks; et al.. Mercado de Capitais. Regime Jurídico, 4ª ed.. São Paulo: Quartier Latin. 2019, p. 479. 
203 Cf. artigo 101, §8º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 607/2019: “Art. 101. [...] §8º. A 
assinatura do Acordo de Supervisão não exime o signatário da obrigação de reparar integralmente o dano 
porventura causado pela sua conduta”. 
204 SALLES critica a ausência de participação dos possíveis lesados no processo administrativo conduzido pela 
Comissão de Valores Mobiliários, de forma que não podem se manifestar sobre a quantificação dos danos 
sofridos, e a baixa estabilidade da definição, em sede administrativa, de obrigações de indenizar (Aspectos da 
Competência do CMN e da CVM no Mercado de Valores Mobiliários. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, v. 36, n. 108. 1997, p. 113). 
205 Interessante notar, sobre o tema, que a competência da Comissão de Valores Mobiliários é atraída sempre 
que houver danos a pessoas no Brasil, independentemente do local onde ocorrerem os atos que geraram tais 
prejuízos, conforme previsto no artigo 9º, §6º, inciso I, da Lei do Mercado de Capitais, incluído na reforma 
de 2011: “Art. 9º. [...] §6º. A Comissão será competente para apurar e punir condutas fraudulentas no 
mercado de valores mobiliários sempre que: I – seus efeitos ocasionem danos a pessoas residentes no 
território nacional, independentemente do local em que tenham ocorrido; [...]”. Trata-se de competência 
extraterritorial do regulador (ver, a respeito, WELLISCH, Julia Sotto Mayor. Comentários ao Art. 9º. In 
CODORNIZ, Gabriela; e PATELLA, Laura (coords). Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei 
n.º 6.3855/76. São Paulo: Quartier Latin. 2015, pp. 198-199). 
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2.4. CONTRIBUIÇÕES DO REGIME JURÍDICO DO MERCADO DE 

CAPITAIS: SÍNTESE. 

 

O regime jurídico do mercado de capitais, como discutido acima, auxilia a inquirir 

a respeito da possibilidade e da natureza da responsabilização das companhias abertas, por 

danos decorrentes de falhas na divulgação de informações, e, consequentemente, fornece 

subsídios ao seu enquadramento dogmático. As contribuições oferecidas são de, ao menos, 

três ordens. 

 

Em primeiro lugar, as normas que integram o regime jurídico do mercado 

estabelecem deveres de divulgação de informações, com conteúdo, periodicidade e forma 

específicos, impostos ex lege às companhias abertas e cuja função mediata é fornecer 

subsídios para o comportamento dos agentes e para a precificação dos ativos, em mercado. 

É das violações desses deveres que podem decorrer possíveis prejuízos aos investidores, a 

serem ressarcidos pelas sociedades que falharam, de alguma forma, no cumprimento das 

normas de transparência, como se discute neste estudo. No regime da transparência, 

encontra-se, portanto, o fundamento último do ressarcimento dos investidores, a partir do 

qual se aplicarão normas de outras searas (em especial, nesse caso, de responsabilidade 

civil), que, a seu turno, possibilitarão que ele ocorra. 

 

Em segundo lugar, os destinatários dos deveres de divulgação de informações das 

companhias abertas são todos os investidores, independentemente de serem titulares, ou 

não, de suas ações ou de outros títulos ou valores mobiliários por elas emitidos. Todos os 

investidores possuem legítimo interesse nas informações a serem divulgadas pelas 

companhias abertas, na qualidade de terceiros – e não causa societatis, ou em razão de um 

negócio jurídico celebrado, ainda que venham a ser acionistas ou credores das emissoras –, 

condição na qual podem vir a suportar prejuízos, se houver falhas informacionais. 
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Em terceiro lugar, as normas específicas do de capitais mercado não apenas tratam 

da possibilidade de ressarcimento, por via coletiva, de danos sofridos por investidores (ao 

estabelecer o remédio da ação civil pública, prevista na Lei n.º 7.913/1989), mas também 

ressalvam a viabilidade da responsabilização civil, de forma individual. Essa alternativa 

mantém-se aberta e cumula-se aos mecanismos próprios estabelecidos na regulação 

(cf. artigo 9º, incisos V e VI, da Lei do Mercado de Capitais, e do artigo 1º, caput, da Lei 

n.º 7.913/1989, e normas referentes à celebração de termos de compromisso e acordos de 

supervisão). 

 

* *  



66 

 OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL DAS COMPANHIAS ABERTAS POR DANOS 

INDIVIDUAIS DE INVESTIDORES: CONTRIBUIÇÕES DO 

DIREITO SOCIETÁRIO. 

 

“[...] a pessoa jurídica é responsável como a pessoa física o seria por ato do seu 

braço, do seu pé, ou da sua boca. Se ela teve culpa, ou não, não importa. Se o 

ato é do órgão e causou dano, contrariando direito, responde a pessoa jurídica.” 

 

(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte 

Geral. Introdução. Pessoas Físicas e Jurídicas, t. 1, 3ª ed.. Rio de Janeiro: 

Borsoi. 1970, p. 420). 

 

3.1. O FUNCIONAMENTO ORGÂNICO DAS SOCIEDADES. 

 

 As sociedades são organizações jurídicas que permitem aos seus integrantes o 

desenvolvimento conjunto de uma atividade, com escopo final de lucro. São pessoas 

naturais que, no limite, compõem e ocupam diversas posições nas sociedades (acionistas, 

administradores e empregados), mas as entidades societárias não se resumem a elas: têm 

um quid adicional – a sua organização própria206-207. 

 

 O fenômeno organizativo traz, há séculos, complexidades para o universo 

jurídico, sobre como tratar o funcionamento de entes coletivos, com personalidade, 

 
206 FERRO-LUZZI reconhece a “natura tipicamente organizzativa” das sociedades (I Contratti Associativi. 
Milano: Dott. A. Giuffrè. 1971, p. 9) e MENEZES CORDEIRO trata de seu funcionamento “em modo coletivo” 
(Tratado de Direito Civil. Parte Geral. Pessoas, v. 4, 3ª ed. Coimbra: Almedina. 2011, pp. 594-598). Sobre a 
natureza organizativa das sociedades, i.a., FERRO-LUZZI, Paolo, I Contratti Associativi. Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 1971, pp. 1-24; Idem. Riflessioni sulla Riforma; I: La Società per Azioni come Organizzazione del 
Finanziamento di Impresa. Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, n. 7-9. 
2005, pp. 673-713; RAISER, Thomas. Das Unternehmen als Organisation: Kritik und Erneuerung der 
Juristischen Unternehmenslehre. Berlin: Walter de Gruyter & Co. 1969, pp. 93-165; e GONÇALVES, Diogo 
Costa. Pessoa Coletiva e Sociedades Comerciais. Dimensão Problemática e Coordenadas Sistemáticas da 
Personificação Jurídico-Privada, t. 2. Coimbra: Almedina. 2019, pp. 807-830. No Brasil, cf. SZTAJN, Rachel. 
Contrato de Sociedade e Formas Societárias. São Paulo: Saraiva: 1989, pp. 36-41; Idem. Teoria Jurídica da 
Empresa. Atividade Empresária e Mercados. São Paulo: Atlas. 2004, pp. 125-143; e SALOMÃO FILHO, 
Calixto. Interesse Social: a Nova Concepção. In SALOMÃO FILHO, Calixto O Novo Direito Societário, 5ª ed.. 
São Paulo: Saraiva. 2019, pp. 63-67. Levando a teoria do contrato de sociedade como organização ao limite, 
cf. SALOMÃO FILHO, que explora a possibilidade da existência de sociedade sem sócio (Sociedade Sem Sócio. 
In SALOMÃO FILHO, Calixto. O Novo Direito Societário. São Paulo: Malheiros. 1998, pp. 127-132). 
207 FERRARA encontra as origens da discussão sobre a natureza organizativa das sociedades em ENNECCERUS, 
no início do século XX, e precedentes na doutrina administrativista francesa (Teoria delle Persone 
Giuridiche, 2ª ed.. Napoli / Torino: Eugenio Marghieri / Torinese. 1923, p. 321). 
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patrimônio, vontade e responsabilidade próprios, e suas interações com terceiros208. Como 

o fundamento da responsabilização das companhias abertas por falhas informacionais 

decorre do descumprimento de deveres de divulgação de informação, conforme discutido 

anteriormente, cabe perquirir, com mais detalhes, a estrutura e o funcionamento do ente 

societário e suas contribuições para determinar se e como, do ponto de vista jurídico, 

eventuais descumprimentos de tais deveres, bem como suas consequências, são-lhe 

imputados. 

 

As sociedades constituem, efetivamente, organismo independente, destacado de 

seus sócios, que é criada e produz efeitos tanto em seus liames internos, como em suas 

relações externas209. Essa organização, como se sabe, constitui o fundamento da 

personalidade jurídica das sociedades, quando existente,210 e atrai um regime jurídico 

próprio para esses entes211.  

 
208 RODAS ressalta que foi a partir do século XVIII que os juristas passaram a se preocupar com a construção 
abstrata da personalidade jurídica e a dar-lhe o devido enquadramento jurídico (Sociedade Comercial e 
Estado. São Paulo: Saraiva. 1995, p. 19). Para histórico e discussão aprofundados sobre o desenvolvimento 
da concepção jurídica de personificação, ver, ainda, SOARES DE FARIA, Sebastião. Do Abuso da Razão Social. 
São Paulo: Saraiva. 1933, pp. 85-116; MICHOUD, Léon. La Théorie de la Personnalité Morale et son 
Application au Droit Français. Notion de Personnalité Morale. Classification et Création des Personnes 
Morales, p. 1. Paris: Librairie Genérale de Droit & de Jurisprudence. 1906, pp. 16-129; e SALEILLES, 
Raymond. De La Personnalité Juridique. Histoire et Théories, 2ª ed.. Paris: Rousseau. 1922. 
209 Cabe retomar as palavras de ASCARELLI, que ressalta a relevância do aspecto externo na personificação 
das sociedades: “Sem duvida, o processo de personificação encontra, antes de mais nada, sua razão de ser 
nas relações para com os terceiros; pode, no entanto, ser aplicado tambem às relações internas, podendo-se 
distinguir, assim, tanto as relações da pessoa juridica para com os terceiros, quanto as da pessoa juridica 
para com os seus membros” (O Contrato Plurilateral. In ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades 
Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Saraiva. 1945, p. 313). 
210 Nesse sentido, cf. SALOMÃO FILHO, Calixto. Sociedades Comerciais. Contratualismo, Institucionalismo e 
Análise Estruturalista do Interesse Social. In SALOMÃO FILHO, Calixto. Teoria Crítico-Estruturalista do 
Direito Comercial. São Paulo: Marcial Pons. 2015, p. 175. PAILLUSSEAU, por sua vez, aponta que, antes de se 
atribuir a personalidade a um “organismo”, é necessário que se o organize, como ente separado, com regras 
próprias de funcionamento: “Avant d’attribuer une personnalité à un organisme, il paraît nécessaire d’établir 
sa nature, sa composition, sa finalité. Il resulte de cette étude une image et une conception bien précises de 
l’organisme” (La Société Anonyme. Technique d’Organisation de l’Entreprise. Paris: Sirey. 1967, p. 33). 
RAISER caminha no mesmo sentido, ao afirmar que “Pode-se quase dizer que a organização é o substrato 
ideal para a personalidade jurídica” (no original: “Man möchte fast sagen, die Organisation ist das ideale 
Substrat für eine juristische Person”) (Das Unternehmen als Organisation. Kritik und Erneuerung der 
Juristischen Unternehmenslehre. Berlin: Walter de Gruyter. 1969, p. 167). GALGANO esclarece, de toda 
forma, que a organização associativa e a formação de vontade única não dependem, necessariamente, da 
personificação, como se observa nas sociedades não personificadas (Il Principio di Maggioranza nelle 
Società Personali. Padova: CEDAM. 1980, pp. 8-29). Note-se, por relevante, portanto, que a criação da 
organização e personificação da sociedade não se confundem, de modo que o caráter organizativo pode ser 
observado também em sociedades não personificadas. 
211 Cabe lembrar, a esse respeito, as lições de MENEZES CORDEIRO, a respeito das sociedades personificadas: 
“Quando, em Direito, se fala na personalidade colectiva, pretende-se, quando não se teorize, exprimir um 
regime jurídico-positivo. [...] Referir, em Direito, a uma ‘pessoa’ é considerar a presença duma entidade 
destinatária de normas jurídicas e portanto: capaz de ser titular de direitos subjectivos ou de se encontrar 
adstrita a obrigações. [...] Em Direito, pessoa é, pois, sempre, um centro de imputação de normas jurídicas” 
(O Levantamento da Personalidade Colectiva no Direito Civil e Comercial. Coimbra: Almedina. 2000, 
pp. 71-73). 
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Por se tratar de organizações, é necessário que sejam disciplinados seu 

funcionamento interno, sua formação de vontade e sua manifestação exterior, bem como 

estabelecer regras de imputação, aos entes coletivos, de atos de seus integrantes (e, 

igualmente, direitos, poderes, faculdades, obrigações, deveres, sujeições e 

responsabilidades). Essas tarefas cabem ao Direito Societário. Uma das principais 

construções, a esse respeito, foi a possibilidade de um ente coletivo (a sociedade) ter e 

manifestar sua vontade e agir, de forma destacada de seus membros, ainda que, 

mediatamente, por meio de pessoas naturais, e a estruturação dos processos internos pelos 

quais essa vontade é formada e pode ser externada212. 

 

A teoria orgânica das sociedades, concebida em meados do século XIX213-214, foi 

uma das que explicou, de melhor maneira, o fenômeno215-216. Por essa concepção, a 

 
212 É o que WIEDEMANN denomina como “o processo de vida da sociedade” (“Der Lebensprozeβ der 
Gesellschaft”, no original) (Gesellschaftsrecht. Ein Lehrbuch des Unternehmens- und Verbandsrechts. 
Grundlagen, v. 1. München: C. H. Beck. 1980, p. 143). 
213 GIERKE foi responsável pela construção organicista das entidades coletivas, distanciando-se de teorias da 
ficção anteriores, que se irradiou ao Direito contemporâneo, tanto em matéria societária, como na seara 
administrativa, no Brasil e em outros países [sua teoria, saliente-se, teve antecedentes, como BESELER, seu 
professor (Volksrecht und Juristenrecht. Leipizig: Weidmann. 1843, pp. 181-194)]. A referência a um corpo, 
que funciona pela interação entre seus órgãos, é apresentada pelo autor, de forma metafórica: “Die 
Verbandsperson ist eine zusammengesetzte Person. Ihre Einheit verwirklicht sich nich in einem eizelnen 
menschlichen Leibe, sondern in einem gesellschaftilichen Organismus, der zwar um seiner organischen 
Struktur willen gleichfalls seit alter Zeit als ein ‘Körper’ mit ‘Haupt’ und ‘Gliedern’ und mit funktionirenden 
‘Organen" vorgestellt und bezeichnet wird, jedoch als soziales Gebilde sich im innersten Wesen von einem 
blos natürlichen Gebilde untershcheidet.” (em tradução livre: “A pessoa coletiva é uma pessoa composta. 
Sua unidade não se traduz em um corpo humano individual, mas em um organismo societário, que, por sua 
estrutura orgânica, é, desde os tempos antigos, apresentado e designado como um ‘corpo’ com ‘cabeça’ e 
‘membros’ e com ‘órgãos’ funcionais, mas que, como entidade social é, em seu íntimo, diferente de uma 
entidade puramente natural.”) (Deutsches Privatrecht. Allgemeiner Teil und Personenrecht, t. 1. Leipizig: 
Duncker & Humblot. 1895, p. 473). Sobre a construção jurídica da pessoa coletiva de GIERKE, ver os 
comentários de GONÇALVES, que explica que a teoria do órgão proposta pelo autor (“Organtheorie”, no 
original) se autonomizou em relação à teoria da realidade orgânica das pessoas jurídicas na qual, 
originalmente, estava inserida (Pessoa Coletiva e Sociedades Comerciais. Dimensão Problemática e 
Coordenadas Sistemáticas da Personificação Jurídico-Privada, t. 1. Coimbra: Almedina. 2019, pp. 282-301, 
especialmente p. 296). 
214 GIERKE reconhece, em outro estudo, que a comparação da estrutura das entidades coletivas com o corpo 
humano é apenas uma ferramenta para facilitar o entendimento sobre sua natureza: “Ein Vergleich aber bleibt 
immer ein blosses Hilfsmittel der Erkenntnis. Er kann verdeutlichen, aber nicht erklären” (“Uma 
comparação, contudo, sempre permanece uma mera ajuda ao conhecimento. Ela pode esclarecer, mas não 
explicar”, em tradução livre) (Das Wesen der Menschlichen Verbände. Leipizig: Duncker & Humblot. 1902, 
p. 13). Também esclarece que a linguagem jurídica emprestou o termo “órgãos” das ciências, mas o imbuiu 
de significado próprio, que se aplica apenas às pessoas jurídicas (Die Genossenschaftstheorie und die 
Deutsche Rechtsprechung. Berlin: Weidmannsche. 1887, pp. 614-615). Sobre o assunto, entre nós, 
BULGARELLI defende que se deve “exorcisar [sic] a teoria do órgão de seus lampejos antropomórficos” 
(Apontamentos sobre a Responsabilidade dos Administradores das Companhias. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 22, n. 50. 1983, p. 99). 
215 Ressalta-se, a esse respeito, que a teoria orgânica, construída a partir de GIERKE, não se confunde com as 
teorias que tratam das sociedades como organização stricto sensu, embora tenham lógica comum e sejam 
compatíveis e complementares entre si. Ainda que envolvam premissas semelhantes e se voltem a um mesmo 
fenômeno, cabe a diferenciação de seu conteúdo. Ressalva nesse sentido é apresentada também por MENEZES 
CORDEIRO (O Levantamento da Personalidade Colectiva no Direito Civil e Comercial. Coimbra: Almedina. 
2000, p. 59); e por GONÇALVES (Personalidade e Capacidade das Sociedades Comerciais. Cascais: Princípia. 
2019, p. 14). 
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organização societária possui diversos órgãos internos, com atribuições próprias217, que 

atuam no processo de formação da vontade social e de sua manifestação externa, de forma 

unitária e ordenada218, em todos e quaisquer atos que lhe são imputados219. 

 

A Lei das Sociedades por Ações recepcionou a estrutura orgânica das sociedades, 

havendo diversas referências a ela na legislação220. Nossa jurisprudência também a 

reconhece, não apenas nas companhias, mas também nos demais tipos societários, e dela 

extrai os respectivos efeitos jurídicos221. 

 
216 Neste estudo, não se aprofundam as discussões a respeito das teorias sobre as pessoas jurídicas, dentre as 
quais podem citar-se as ficcionistas, as realistas e as normativistas. Sobre o assunto, cf., i.a., FERRARA, 
Francesco. Teoria delle Persone Giuridiche, 2ª ed.. Napoli / Torino: Eugenio Marghieri / Torinese. 1923; 
SALEILLES, Raymond. De La Personnalité Juridique. Histoire et Théories, 2ª ed.. Paris: Rousseau. 1922; 
MICHOUD, Léon. La Théorie de la Personnalité Morale et son Application au Droit Français. Notion de 
Personnalité Morale. Classification et Création des Personnes Morales, p. 1. Paris: Librairie Genérale de 
Droit & de Jurisprudence. 1906, pp. 16-129; e, entre nós, ALMEIDA, Francisco de Paula Lacerda de. Das 
Pessoas Jurídicas: Ensaio de uma Theoria. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais. 1905, pp. 33-39; RODAS, 
João Grandino. Sociedade Comercial e Estado. São Paulo: Saraiva. 1995; e GONÇALVES, Luiz da Cunha. 
Tratado de Direito Civil. Em Comentário ao Código Civil Português, v. 1, t. 2, 2ª ed.. São Paulo: Max 
Limonad. 1956, pp. 896-918. 
217 Nas palavras de BULGARELLI: “O órgão fixa o quadro das competências. [...] O órgão é um centro de 
competências, portanto, de funções que hão de ser exercidas por uma pessoa física” (Apontamentos sobre a 
Responsabilidade dos Administradores das Companhias. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 
e Financeiro, v. 22, n. 50. 1983, p. 90). 
218 Importa notar a ressalva feita por WIEDEMANN, de que o termo “órgãos” pode ser usado com significados 
distintos, conforme a matéria de que se trata (Gesellschaftsrecht. Ein Lehrbuch des Unternehmens- und 
Verbandsrechts. Grundlagen, v. 1. München: C. H. Beck. 1980, pp. 212-213). Usamos, neste estudo, o termo 
com o sentido próprio de Direito Societário. Nas palavras de WIEDEMANN: “Organe sind Personen oder 
Gruppen, deren Willensbildung für den Verband maβgebend ist und deren Entscheidung am 
Verbandsinteresse orientiert sein muss” (em tradução livre: “Órgãos são pessoas ou grupos cuja formação de 
vontade é decisiva para a associação e cuja decisão deve ser orientada para os interesses da associação”). 
219 Como notam MAZEAUD, MAZEAUD e MAZEAUD, todos os atos das sociedades pressupõem uma vontade 
social, formada e manifestada: “ces acts et ces décisions supposent une volontè” (Leçons de Droit Civil. 
Introduction a l’Étude du Droit. Droits. Preuves. Persones, t. 1, v. 1, 4ª ed.. Paris: Montchrestien. 1967, 
p. 625). 
220 Ver, i.a., as seguintes previsões da Lei das Sociedades por Ações que fazem referência expressa ao caráter 
orgânico dos constituintes internos das sociedades anônimas, com relação: (i) aos órgãos, em geral 
(artigos 105; 116, alínea “b”; 139; e 279); (ii) aos órgãos da administração, em geral (artigos 16, inciso III; 
18; 36; 45, §6º; 66, §1º; 106, §1º; 118, §5º; 134, §4º; 137, §3º; 138, §1º; 139; 146; 149, §1º; 157, §4º; 158,  
§1º; 162, §2º; 163, incisos III, IV e V e §§1º e 2º; 165, §3º; 171, §8º; 176, §3º; 192; 195, caput e §1º; 195-A; 
196, caput e §1º; 197; 202, §§1º e 4º; 204, caput e §2º; 224; e 277, §2º); (iii) à assembleia geral (artigos 168, 
§1º, alínea “b”; 171, §7º; e 208, caput c.c. §2º); (iv) ao conselho de administração (artigos 118, §§ 8º e 9º; 
141, §7º; 168, §1º, alínea “b”; e 171, §7º); (v) aos órgãos técnicos e consultivos (artigo 160); e (vi) ao 
conselho fiscal (artigos 163, §7º; e 165, §3º). A Lei das Sociedades por Ações disciplina, ainda, os órgãos da 
administração de grupos de direito (artigos 269, inciso VI; e 272). A estrutura orgânica já estava refletida no 
Decreto-Lei n.º 2.627/1940, que disciplinava as sociedades por ações anteriormente ao regime da Lei das 
Sociedades por Ações, como se pode notar por seus artigos 57; 87, parágrafo único, alínea “a”; 89, parágrafo 
único, alínea “b”; 91, §1º; 105, parágrafo único; 116, §5º; 121, §2º; e 128, parágrafo único. A respeito da Lei 
das Sociedades por Ações, ver BARRETO FILHO, que distingue entre órgãos da administração, em sentido 
amplo (todos os órgãos internos das sociedades anônimas), e órgãos administrativos, em sentido estrito 
(conselho de administração e diretoria) (Estrutura Administrativa das Sociedades Anônimas. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 15, n. 24. 1976, pp. 65-74). Tratando, em 
particular, da assembleia geral como órgão, uma vez devidamente instalada, cf. REQUIÃO, Rubens. Efeitos do 
Impedimento de Voto dos Diretores na Sociedade Anônima. In REQUIÃO, Rubens. Aspectos Modernos de 
Direito Comercial. Estudos e Pareceres, v. 1, 2ª ed.. São Paulo: Saraiva. 1988, pp. 255-256. 
221 Ver, i.a., STJ, 2ª Seção, Conflito de Competência n.º 77.066/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 08.08.2007, 
v.u.; STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 705.870/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2012, v.m.; 1º TACSP, 
8º Grupo de Câmaras Extraordinárias, Embargos Infringentes n.º 646.796-9/São Paulo, Rel. Des. Hélio Lobo 
Junior, j. 18.08.1998, v.m.; TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.º 91.453-4/2/São 
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Em resumo, como consabido, são órgãos internos das sociedades anônimas: a 

assembleia geral; o conselho de administração, quando existente; a diretoria; o conselho 

fiscal; e, enfim, órgãos técnicos e consultivos, se instaurados. Cada um deles atua, de 

determinada maneira, no funcionamento interno das sociedades anônimas, com 

competências próprias que dizem respeito à deliberação (formação da vontade social), à 

gestão (execução da vontade social) ou à fiscalização dos negócios sociais222. 

 

No processo volitivo das sociedades, há duas etapas bem diferenciadas, de que 

participam órgãos distintos223: (i) a formação da vontade social, interna corporis (de que 

participam tanto a assembleia geral, como os órgãos da administração, conselho de 

administração e diretoria, de acordo com as normas legais, estatutárias e parassociais 

aplicáveis a cada sociedade224-225); e (ii) a manifestação da vontade social, externa corporis 

(esta, de caráter privativo da administração226). 

 
Bernardo do Campo, Rel. Des. Barbosa Moreira, j. 08.10.1998, v.u.; TJSP, Câmara Especial de Falências e 
Recuperações Judiciais, Agravo de Instrumento n.º 429.581-4/3-00/São Paulo, Rel. Des. Manoel de Queiroz 
Pereira Calças, j. 15.03.2006, v.u.; TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 994.05.094686-0/São 
Paulo, Rel. Des. Elliot Akel, j. 25.05.2010, v.u.; TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo 
de Instrumento n.º 0154746-69.2013.8.26.0000/Osasco, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 06.02.2014, v.u.; 
TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1017950-69.2017.8.26.0564/São Bernardo 
do Campo, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 12.12.2018, v.u.; e TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 
Apelação n.º 1014089-70.2018.8.26.0037/Araraquara, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 09.10.2019, v.u.. 
222 Os órgãos sociais são usualmente categorizados como de deliberação, de gestão dos negócios sociais e de 
controle. Ver, i.a., ASCARELLI, que distingue entre um “órgão deliberativo” (assembleia geral), um órgão de 
“gestão” (diretoria) e um órgão de “controle” (conselho fiscal) [o texto foi escrito na vigência do Decreto-Lei 
n.º 2.627/1940, em cujo regime a administração das companhias era composta apenas pela diretoria. Não 
havia a figura de conselho de administração à época] (Princípios e Problemas das Sociedades Anônimas. In 
ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Saraiva. 1945, 
pp. 357-358). LEÃES, por sua vez, distingue órgãos “que expressa[m] a vontade social” (órgãos de 
deliberação), “que realiza[m] a vontade social” (órgãos de execução) e “que fiscaliza[m] a fiel execução da 
vontade social” (órgãos de controle) (Diretoria e Conselho de Administração na Sociedade Anônima. In 
LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Direito Comercial: Textos e Pretextos. São Paulo: José Bushatsky. 1976, 
p. 63). 
223 Para a discussão a respeito da diferença entre a formação e a manifestação da vontade social, 
ver ASCARELLI, Tullio. Princípios e Problemas das Sociedades Anônimas. In ASCARELLI, Tullio. Problemas 
das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Saraiva. 1945, pp. 367-368; e PONTES DE 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Obrigações: 
Sociedade por Ações, t. 50, 3.ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1984, pp. 251-253. 
224 Sobre a distinção da natureza social e parassocial de normas que regem as sociedades, com comentários a 
respeito dos regimes brasileiro e português, ver GONÇALVES, Diogo Costa. Socialidade e Parassocialidade. 
Revista de Direito das Sociedades, v. 11, n. 1. 2019, pp. 133-151. 
225 No processo de formação da vontade social, não se pode deixar de notar a possibilidade de intervenção de 
terceiros que não integram a organização societária, mas que possuem direitos de veto, votos afirmativos ou, 
em alguma medida, podem interferir no iter formativo da vontade social, ainda que sem direitos formalmente 
previstos. Referência deve ser feita, nesse ponto, à hipótese até mesmo de controle externo das sociedades 
anônimas, como discutido por COMPARATO e SALOMÃO FILHO (O Poder de Controle na Sociedade Anônima, 
6ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2014, pp. 77-88). 
226 É o que se reflete no artigo 138, §1º, artigo 139 e artigo 144, caput, todos da Lei das Sociedades por 
Ações: “Art. 138. [...] §1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a 
representação da companhia privativa dos diretores”; “Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei 
aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto”; e 
“Art. 144. No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho de administração (artigo 142, n. II e 
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Disso decorre a necessidade de estruturar os mecanismos jurídicos pelos quais se 

determina a imputação dos atos, comissivos ou omissivos, dos administradores às 

sociedades que administram, isto é, os meios pelos quais os efeitos daqueles atos, no 

mundo dos fatos, atingem a esfera jurídica das companhias227. Não apenas os atos, em si, 

mas também, do lado ativo, os direitos, poderes e faculdades, e, do lado passivo, as 

obrigações, deveres e responsabilidades correspondentes.  

 

A resposta para tal necessidade é, igualmente, dada pela teoria orgânica: os órgãos 

sociais, ao agirem externa corporis, atuam como a própria sociedade, pessoa cuja esfera 

jurídica será diretamente afetada por tais atos228. O esquema é elementar e caro ao Direito 

Societário: na medida em que atuam, no exercício de suas funções, como órgão social, os 

administradores externam os atos da própria sociedade229, de forma que é a esfera jurídica 

dela e não as dos administradores, pessoas naturais, como sujeitos de direito, que será 

afetada por tais atos230. Por essa razão, pode-se também, validamente, concluir que os 

administradores são “presentantes”231 das sociedades ou as “corporificam” e as 

 
parágrafo único), competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos 
necessários ao seu funcionamento regular”. Ver, a respeito da atuação dos administradores como órgão 
social, i.a., COSTA, Philomeno Joaquim da. Aspectos da Sociedade por Ações. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, v. 72, n. 2. 1977, pp. 72-78 (cf., i.a., o seguinte excerto: “Como 
todavia a sociedade seja um ente de capacidade plena e como os seus órgãos agindo é ela própria atuando, 
o objetivo social fica sem a valia de um fixador de direção, como exemplificativamente, os trilhos de uma 
ferrovia. [...] Pode compreender-se a esta altura que um diretor de sociedade por ações não é rigorosamente 
um seu representante. Porque é componente de um seu órgão”). 
227 Tratando da imputação do conhecimento às pessoas jurídicas, em situação paralela à imputação dos atos 
aos entes coletivos, ver GOMES e GONÇALVES (A Imputação do Conhecimento às Sociedades Comerciais. 
Coimbra: Almedina. 2017, p. 25). 
228 A lógica é bem sintetizada por MICHOUD, em estudo clássico sobre o funcionamento das pessoas jurídicas: 
“Quand il y a organe, au contraire, c’est la personne juridique qui agit elle-même; son organe n’est pas 
quelque chose qui soit distinct d’elle; il est une partie d’elle-même, dont elle se sert comme la personne 
physique se sert de la bouche ou de la main, car l’organisation juridique, dont il est le produit, appartient à 
l’essence de la personne morale; elle est comme son corps juridique, sans laquelle elle est incapable 
d’existence” (La Théorie de la Personnalité Morale et son Application au Droit Français. Notion de 
Personnalité Morale. Classification et Création des Personnes Morales, p. 1. Paris: Librairie Genérale de 
Droit & de Jurisprudence. 1906, p. 132). 
229 Em estudo recente, LEÃES sintetiza: “Enfim, quando o administrador, enquanto órgão, atua, é a sociedade 
que está atuando: o administrador é a sociedade” (A Responsabilidade Civil das Companhias de Mercado – 
A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz 
Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. 
São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 58). 
230 Como ressalta COMPARATO: “Une personne morale ne peut agir que par l’intermédiarie de ses organes. 
As représentation dans la vie juridique est donc nécessaire et organique. L’organe représentatif d’une 
personne morale ne se confond pas avec la personne ou les personnes physiques qui en assument les 
fonctions” (Essai d’Analyse Dualiste de L’Obligation en Droit Privé. Paris: Dalloz. 1964, p. 203). 
231 O termo “presentantes” é de PONTES DE MIRANDA (Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Introdução. 
Pessoas Físicas e Jurídicas, t. 1, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1970, pp. 412-415). 
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“encarnam”232, e não representantes stricto sensu (mandatários) ou núncios da entidade 

societária233-234. 

 

Esse esquema de atuação das pessoas jurídicas e de imputação de atos e 

responsabilidades se aplica não apenas a negócios jurídicos, mas também a atos jurídicos, 

omissivos ou comissivos, não negociais, que gerem efeitos impostos ex lege. Interessa 

notar que o artigo 47, do Código Civil, trata dos “atos” dos administradores, imputáveis às 

pessoas jurídicas, e não os limita a negócios jurídicos que venham a ser celebrados em 

nome destas últimas235. 

 

Em outras palavras, os administradores atuam organicamente tanto ao representar 

a sociedade no âmbito negocial, como em sua atuação, no escopo de suas atribuições, que 

gera efeitos imputáveis à esfera jurídica da sociedade, derivados de atos de natureza 

extranegocial, regidas pelas normas, legais, regulatórias ou autorregulatórias, aplicáveis236. 

 
232 MICHOUD adota o termo “encarnar”: “[...] l’organe de la personne morale incarne as vie juridique tout 
entière” (La Théorie de la Personnalité Morale et son Application au Droit Français. Notion de Personnalité 
Morale. Classification et Création des Personnes Morales, p. 1. Paris: Librairie Genérale de Droit & de 
Jurisprudence. 1906, pp. 132-133). Igual expressão é usada por SOARES DE FARIA (Do Abuso da Razão 
Social. São Paulo: Saraiva. 1933, p. 121). CARVALHOSA prefere “corporificar”: “não há dualidade entre o 
titular do órgão – o diretor – e a companhia. Na realidade, não existe representação, mas a corporificação 
da companhia pelo seu diretor, nas obrigações contraídas pela sociedade” (Comentários à Lei das 
Sociedades Anônimas, v. 3, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 428). Os termos “corporificar” e “encarnar” 
são usados por FRONTINI: “[...] o administrador age como órgão da pessoa jurídica, encarnando-a, como se 
fosse a sociedade que, naquele ato, nele estivesse corporificada” (Responsabilidade dos Administradores em 
face da Nova Lei das Sociedades por Ações. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, v. 16, n. 26. 1977, p. 35). 
233 MARCONDES designa os administradores como “representantes legais impróprios”, em contraposição aos 
“representantes legais próprios” (mandatários e demais representantes de terceiros definidos na legislação) 
(Questões de Direito Mercantil. São Paulo: Saraiva. 1977, p. 40). 
234 Não cabe, neste estudo, retomar a discussão doutrinária, em nossa opinião já superada, acerca da posição 
jurídica dos administradores, se mandatários, órgão social ou representantes de outra natureza, diante da 
prevalência (acertada) da teoria orgânica. Sobre o assunto, cf., i.a., SOARES DE FARIA, Sebastião. Do Abuso 
da Razão Social. São Paulo: Saraiva. 1933, pp. 119-146; COSTA, Philomeno Joaquim da. Representação – 
Inexistência no Direito Romano, Análise Atual da Matéria – Exclusão do Núncio e do Órgão da Pessoa 
Jurídica. Revista dos Tribunais, v. 65, n. 488. 1976, pp. 35-48; VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades 
por Ações, v. 2. Rio de Janeiro: Forense. 1941, pp. 7-13; TEIXEIRA, Egberto Lacerda; e GUERREIRO, José 
Alexandre Tavares. Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro, v. 1. São Paulo: José Bushatsky. 1979, 
p. 439; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Remuneração dos Administradores. In LEÃES, Luiz Gastão Paes 
de Barros. Estudos e Pareceres sobre Sociedades Anônimas. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1989, pp. 144-
146; e Idem. Da Remuneração dos Membros do Conselho de Administração. In LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros. Estudos e Pareceres sobre Sociedades Anônimas. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1989, pp. 182-
185. 
235 MARTINS faz essa nota com relação ao direito português, a respeito do artigo 409, n. 1 e 2, do Código das 
Sociedades Comerciais (Os Poderes de Representação dos Administradores de Sociedades Anónimas. 
Coimbra: Coimbra. 1998, p. 27). Em nossa opinião, o comentário é inteiramente válido também no Direito 
brasileiro. 
236 Usamos, neste estudo, o termo “negocial” (e seus derivados, como “extranegocial”), para abranger todos 
os negócios jurídicos privados, sejam ou não contratos (em sentido estrito) (sobre a definição de negócio 
jurídico, ver, por todos, AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia, 
4ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2002, especialmente pp. 15-22). Ver, nesse sentido, PONTES DE MIRANDA, que 
adota a terminologia “responsabilidade negocial” e “responsabilidade extranegocial” (Tratado de Direito 
Privado. Parte Especial. Direito das Obrigações: Fatos Ilícitos Absolutos. Atos-Fatos Ilícitos Absolutos. 
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Dentre tais possíveis efeitos, que podem ser positivos ou negativos, encontram-se as 

responsabilidades atribuídas às companhias, nas esferas cível, administrativa ou penal237. 

 

Não são, contudo, quaisquer atos das pessoas que ocupam a administração da 

sociedade que podem vinculá-las, como se fossem dela própria. Cabe, assim, perquirir o 

significado e a função das limitações para a vinculação das sociedades por atos de seus 

administradores e sua aplicação na hipótese do descumprimento dos deveres de divulgação 

de informações por parte das companhias abertas, tarefa que coube ao Direito Societário e 

que se discute, com mais detalhes, nos itens a seguir.  

 

3.2. A VINCULAÇÃO DAS COMPANHIAS POR ATOS DOS 

ADMINISTRADORES. 

 

Para a imputação de atos às sociedades, como delas próprias, é necessário, mais 

do que a mera atuação dos administradores, que haja uma relação entre tais atos e as 

funções por eles desempenhadas no ente societário238. Embora pareça, à primeira vista, um 

tema simples239, suas particularidades e sutilezas trazem bastantes dificuldades no âmbito 

 
Atos Ilícitos Absolutos. Responsabilidade. Danos Causados por Animais. Coisas Inanimadas e Danos. 
Estado e Servidores. Profissionais, t. 53, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1972, p. 3). NORONHA faz distinção 
equivalente, embora prefira os termos “responsabilidade negocial” e “responsabilidade em sentido estrito” 
(i.e., responsabilidade extranegocial) (Responsabilidade Civil: Uma Tentativa de Ressistematização. 
Responsabilidade Civil em Sentido Estrito e Responsabilidade Negocial; Responsabilidade Subjetiva e 
Objetiva; Responsabilidade Subjetiva Comum ou Normal, e Restrita a Dolo ou Culpa Grave; 
Responsabilidade Objetiva Normal e Agravada. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, 
v. 17, n. 64. 1993. pp. 14-15). 
237 Ver, nesse sentido, GUERREIRO, que destaca que os prejuízos causados a terceiros podem ser decorrentes 
tanto de atos negociais, como de outros atos, em particular nas companhias abertas: “[...] não se pode excluir, 
à vista do art. 154 [da Lei das Sociedades por Ações], a existência de terceiros prejudicados que não tenham 
tido relações diretas, de índole negocial, com a companhia. O público, de uma forma geral, pode ser 
atingido pela mala gestio, notadamente quando é marcante a influência econômica e social da empresa em 
determinada comunidade, ou na hipótese de grandes sociedades abertas, com valores mobiliários 
largamente difundidos no mercado” (Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas. 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 20, n. 42. 1981, p. 80). 
238 Nas palavras de DE PAGE: “Elle [a sociedade] est donc représentée par des organes qui, dans la limite de 
leurs fonctions, s'identifient avec elle” (Traité Élémentaire de Droit Civil Belge: Principes, Doctrine, 
Jurisprudence. Introduction, Théorie Générale des Droits et des Lois, les Personnes, la Famille, v. 1, t. 2, 
3ª ed.. Bruxelles: Émile Bruylant. 1962, p. 637). 
239 Ressalva semelhante foi trazida por ADAMEK e FRANÇA, ao se aprofundarem nos estudos sobre as 
exceções à vinculação das sociedades, previstas no artigo 1.015, do Código Civil, que funciona como 
proteção à sociedade, ao definir as hipóteses em que lhes é permitido opor o excesso de atuação de 
administradores, para se eximirem de responsabilidade (Vinculação da Sociedade: Análise Crítica do 
Art. 1.015 do Código Civil. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 46, n. 146. 
2007, p. 30). Deve-se esclarecer, a esse respeito, que se entende que o disposto no artigo 1.015, do Código 
Civil, localizado no capítulo referente às sociedades simples, não se aplica às sociedades anônimas. Nesse 
sentido, cf. Enunciado 219, da III Jornada de Direito Civil: “Está positivada a teoria ultra vires no Direito 
brasileiro, com as seguintes ressalvas: (a) o ato ultra vires não produz efeito apenas em relação à sociedade; 
(b) sem embargo, a sociedade poderá, por meio de seu órgão deliberativo, ratificá-lo; (c) o Código Civil 
amenizou o rigor da teoria ultra vires, admitindo os poderes implícitos dos administradores para realizar 
negócios acessórios ou conexos ao objeto social, os quais não constituem operações evidentemente 
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doutrinário, em que se pôde identificar opiniões diversas sobre o assunto, muitas vezes sem 

as devidas precisões.  

 

Como as entidades coletivas dependem de outras pessoas – seus administradores 

ou representantes – para que possam se manifestar perante terceiros240, é natural que o 

Direito (por meio de normas legais e princípios) e seus próprios integrantes (por meio de 

alçadas e limitações previstas nas normas estatutárias aplicáveis) ocupem-se em 

estabelecer os limites para que se determinem os atos de seus administradores (com 

poderes de representação) que devem ser entendidos como atos dos próprios entes, e não 

sejam atribuídos àqueles que operam sua manifestação, em sua esfera individual. Em 

outras palavras, trata-se dos limites para que os administradores possam legitimamente 

presentar ou corporificar as sociedades de que fazem parte, viabilizando sua atuação, 

jurídica e fática. 

 

Do contrário, o simples fato de alguém ocupar cargo na administração de uma 

pessoa jurídica lhe permitiria representá-la de forma totalmente livre, ainda que sem 

relação alguma com suas funções241. Esta atuação irrestrita não seria compatível, nas 

perspectivas econômica e jurídica, com as atribuições internas dos órgãos sociais, 

prescritas pelas normas legais e estatutárias aplicáveis, para que cada um deles funcione 

como elemento integrante de um organismo uno, cujas atividades devem se organizar de 

forma coerente242. É por essa razão que a lei, ao tratar da imputação dos atos dos 

administradores às entidades de que participam, prescreve determinados limites, como 

discutido a seguir. 

 
estranhas aos negócios da sociedade; (d) não se aplica o art. 1.015 às sociedades por ações, em virtude da 
existência de regra especial de responsabilidade dos administradores (art. 158, II, Lei n. 6.404/76)”. 
240 Diante desta dependência de pessoas naturais, para que possa formar e externar sua vontade, OLIVEIRA 
entende que as pessoas jurídicas possuem “independência externa [...] acidental”: “Sempre entendemos ser a 
pessoa jurídica realidade analógica ao ser humano. Como a pessoa humana, é um ser, dotado de 
individualidade, permanente, pois que a entrada e saída de sócios ou associados ou de administradores não 
lhe altera o ser, dotado de independência externa, porém não substancial, como a pessoa humana, que existe 
per se, mas acidental, pois que depende, para existir, dos seres humanos, que estão sob (sub stant) sua 
existência” (A Dupla Crise da Pessoa Jurídica. São Paulo: Saraiva. 1979, p. 18). 
241 Destacamos, nesse particular, a distinção apontada por MARTINS quanto a atos estranhos (fora do escopo), 
contrários (atos de liquidação e liberalidades) e modificativos (que implicam a alteração do escopo) do objeto 
social (Os Poderes de Representação dos Administradores de Sociedades Anónimas. Coimbra: Coimbra. 
1998, pp. 295-302). Concordamos com o autor, ao concluir que atos estranhos e modificativos também não 
respeitam o objeto. Preferimos o termo “atos estranhos ao objeto social”, para abranger todas essas 
hipóteses, por entender que se trata de uma questão de delimitação do escopo do objeto social, mesmo 
quando se discute a qualificação dos atos como compatíveis ou contrários a ele.  
242 LEÃES, ao tratar da estrutura orgânica das sociedades, esclarece que os órgãos existem, como “elemento” 
constitutivo, para permitir a “unidade orgânica” dos entes coletivos (Diretoria e Conselho de Administração 
na Sociedade Anônima. In LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Direito Comercial: Textos e Pretextos. São 
Paulo: José Bushatsky. 1976, pp. 63-64). 
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3.2.1. O critério relevante para a imputação de atos da administração às 

companhias. 

 

As balizas legais para a delimitação dos atos imputáveis às sociedades são 

encontradas na previsão de que os atos da administração obrigam as sociedades “nos 

limites de seus poderes definidos no ato constitutivo” (artigo 47, do Código Civil243, 

aplicável a todas as pessoas jurídicas). O critério de imputação estrutura-se, nesse sentido, 

com relação ao escopo da atuação (i.e., as atribuições244) dos administradores – ou seja, a 

pertinência, ou não, de seus atos ao conjunto de funções, internas e externas, inerentes aos 

poderes de gestão e representação de que os órgãos sociais são imbuídos 245. 

 

O ato dos administradores, em si, ou suas qualificadoras (isto é, se lícito, correto, 

adequado, desejável, compatível com o interesse social ou com o objeto social, etc.), não 

são fundamentais para essa definição. Não se trata, pois, de identificar se o ato do 

administrador foi correto, lícito, conforme o estatuto social ou adequado. O que importa, 

para fins da vinculação das companhias, é a circunscrição de sua atuação às atribuições do 

órgão social que ocupam – a atuação na qualidade de órgão246. 

 
243 Cf. artigo 47, do Código Civil: “Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, 
exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo”. 
244 Nesse particular, ressaltamos a distinção entre as “atribuições” dos órgãos sociais, de um lado, e os 
“deveres e responsabilidades” dos administradores, de outro lado, feita por CARVALHOSA: “Os órgãos da 
administração têm atribuições legais, ao passo que seus titulares têm deveres e responsabilidades ao 
exercerem suas funções no quadro das atribuições daqueles” (Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 
v. 3, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 429). 
245 Para essa delimitação, caso haja a declaração de vontade pela sociedade, é certo que o procedimento 
interno de sua formação deverá ser devidamente observado – do contrário, não haverá vontade social a ser 
captada no universo jurídico, de forma a ser inviável a vinculação do ente societário. Já tivemos a 
oportunidade de nos manifestar sobre a relevância das normas internas e alçadas para a efetiva formação da 
vontade social. Sobre o assunto, ver BARROS, Lucas Carneiro Gorgulho Mendes. Direito Societário e Direito 
Recuperacional: A Necessária Conciliação. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
v. 55, n. 170/171. 2015/2016, pp. 214-217. 
246 A explicação do que é a atuação dos administradores “como órgão” pode parecer trivial, à primeira vista, 
mas merece ser esclarecida: ocorre sempre que o comportamento deles se der como se existisse um sujeito de 
direito distinto, a sociedade. Emprestamos a lógica da definição extrínseca atribuída por ALMEIDA às pessoas 
jurídicas: “[...] toda vez que os sócios se comportam em relação a terceiros como se existisse uma pessoa 
distincta deles e proprietária exclusiva dos bens sociaes, póde-se dizer que existe pessoa juridica” (Das 
Pessoas Jurídicas: Ensaio de uma Theoria. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais. 1905, p. 31). É também o 
que VINEY, JOURDAIN, e CARVAL designam como “un acte accompli ‘ès qualités’” (Les Conditions de La 
Responsabilité. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, p. 1.144) – 
a expressão foi usada, anteriormente, por VINEY, em estudo individual (Le Déclin de La Responsabilité 
Individuelle. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1965, p. 43) – e POGLIANI, de atuação 
“dall’organo in sua specifica qualità” (Responsabilità e Risarcimento da Illecito Civile, 2ª ed.. Milano: Dott. 
A. Giuffrè. 1969, p. 117). Em sentido equivalente, MAZEAUD e MAZEAUD, ao tratarem da responsabilidade 
extranegocial das pessoas jurídicas, apontam que elas são responsáveis sempre que os seus órgãos agirem 
“em [seu] nome e por [sua] conta”: “Par conséquent, lorsqu’une faute est voulue et commise par l’organe qui 
agit et veut au nom et pour le compte de la personne morale, c'est la personne elle-même qui veut et 
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Os atos dos administradores, nesse enquadramento, podem ser classificados em 

dois conjuntos, dispostos em círculos concêntricos: (i) os atos realizados dentro de suas 

atribuições; e (ii) os atos realizados fora delas. 

 

A partir disso, tem-se que a regra geral é a vinculação da sociedade em caso de 

atuação da administração, na qualidade de órgão social, no desempenho de suas 

atribuições. Todos os atos que forem realizados pelos administradores no exercício das 

funções que lhes são atribuídas, pela lei e pelos atos constitutivos, na condição de 

integrantes do ente coletivo, são imputáveis a este último, como atos dele próprio247. 

 

Mesmo um ato irregular, ilegal ou impróprio por parte dos administradores ou que 

faça com que a companhia cometa um ato ilícito, caso esteja compreendido no escopo de 

atuação da administração, na qualidade de órgão social, pode e deve, nesses termos, 

vincular as companhias perante terceiros248. A explicação é que, nessas situações, trata-se 

da própria sociedade atuando – o que se concretiza, como já discutido, por meio de seus 

integrantes, em razão de sua estrutura orgânica249. 

 

É certo que, nas hipóteses de responsabilidade pessoal do administrador, a 

companhia conservará o direito de pleitear sua indenização em face daquele que tenha 

dado causa aos eventuais prejuízos por ela sofridos, diante de terceiros (cf. artigo 158, 

 
accomplit l’acte fautif. Elle en doit la réparation” (Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile 
Délictuelle et Contractuelle, t. 2, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1939, p. 930). 
247 ESCARRA, ESCARRA e RAULT apontam, nesse sentido, que todos os atos realizados “dans l’exercise de 
leurs [dos administradores] fonctions” devem ser considerados da própria sociedade, vinculando-a perante 
terceiros (Traité Théorique et Pratique de Droit Commercial. Les Sociétés Commerciales. Principes 
Généraux – Sociétés par Intérêt – Société à Responsabilité Limitée – Société en Participation, t. 1. Paris: 
Recueil Sirey. 1950, p. 67).  
248 Retomamos, nesse ponto, as palavras de GOTTFRIED: “Nur eine Handlung, die ein Organ innerhalb seiner 
Kompetenzsphäre vornimmt, gilt als Handlung der juristischen Person, für welche diese haften muss. 
Dasselbe gilt natürlich auch für unerlaubte Handlungen, für Delikte” (em tradução livre: “Apenas um ato 
realizado por um órgão dentro de sua esfera de competência será considerado um ato da pessoa jurídica 
pelo qual esta é responsável. Isto se aplica, naturalmente, também aos atos ilícitos, aos delitos”) (Die 
Haftung der Juristischen Personen aus Unerlaubten Handlungen, nach Gemeinem Recht und Bürgerlichem 
Gesetzbuche. Berlin: Struppe & Winckler. 1901, p. 37). 
249 Vejam-se, a esse respeito, as palavras de KARLOWA, no início do desenvolvimento da teoria orgânica: 
“Auch die rechtswidrige Handlung des Organes einer Körperschaft, soweit dasselbe im Bereiche seiner 
Zuständigkeit functionire [sic], gelte als Körperschaftshandlung. Die Meinung, dass ein rechtswidriges 
Verhalten niemals in der Competenz [sic] eines Organes liege, beruhe auf einer gründlichen Verwechslung 
der Begriffe des Könnens und des Dürfens.” (em tradução livre: “Também o ato ilícito de um órgão de uma 
pessoa jurídica, na medida em que atue dentro do escopo de suas atribuições, é um ato da pessoa jurídica. 
O entendimento de que um ato ilício nunca se encontra na competência de um órgão se baseia em uma 
profunda confusão sobre os conceitos de capacidade e de permissão”) (Zur Lehre von den Juristischen 
Personen. Zeitschrift für das Privat- und Öffentliche Recht der Gegenwart, v. 15. 1888, p. 431). 
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incisos I e II, cumulado com artigo 159, caput e §§3º e 4º, ambos da Lei das Sociedades 

por Ações250). Nesses casos, a companhia assumirá, simultaneamente, as posições de 

autora de um ilícito perante terceiros e de vítima de outro, incorrido pelos 

administradores251. 

 

Os atos que extrapolam as atribuições dos administradores, por outro lado, não 

atingiriam, em princípio, a esfera jurídica das sociedades. Há, contudo, exceções, nas 

quais, mesmo tratando-se de atos deslocados das atribuições dos administradores, a 

sociedade se vincula perante terceiros252. Devem-se acrescentar à regra geral, assim, três 

hipóteses adicionais de vinculação da sociedade, aplicáveis em caso de atuação que 

extrapola as atribuições próprias da administração: (i) por via da teoria da aparência, como 

mecanismo de proteção dos interesses de terceiros de boa-fé253; (ii) pela ratificação do ato, 

 
250 Cf. artigo 158, incisos I e II, (“Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas 
obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, 
civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com 
culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto”) e artigo 159, caput e §§3º e 4º (“Art. 159. Compete à 
companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de responsabilidade civil contra o 
administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. [...] §3º Qualquer acionista poderá promover a 
ação, se não for proposta no prazo de 3 (três) meses da deliberação da assembléia-geral. §4º Se a 
assembléia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% 
(cinco por cento), pelo menos, do capital social”), ambos da Lei das Sociedades por Ações. 
251 Para a análise, com mais detalhes, dessa duplicidade de papéis, ver o item 3.3.3 desse estudo. 
252 Como destaca LEÃES, as hipóteses de extensão da responsabilidade das sociedades, em particular com 
relação à aplicação da teoria da aparência, são excepcionais: “Cumpre, no entanto, advertir que a proteção à 
boa-fé de terceiros não pode ser invocada para justificar a transferência de responsabilidade como regra 
geral, visto que, caso isso acontecesse, o patrimônio da sociedade ficaria à mercê de administradores 
inescrupulosos” (Atos Praticados por Seus Diretores, em razão da Administração. Responsabilidade Daquela 
e Dêstes, Solidariamente, se Agiram com Culpa ou Contrariamente aos Estatutos Sociais. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 10, n. 2. 1971, p. 81). No mesmo sentido, ver FRANÇA, 
Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; e ADAMEK, Marcelo Vieira von. Sobre a Oponibilidade Externa das 
Restrições Estatutárias de Poderes dos Administradores de Associações. Revista de Direito Civil 
Contemporâneo, v. 19. 2019, pp. 6-7 (versão digital). Em sentido contrário, cf. EIRIZIK, que vai além e 
entende que: “[...] a companhia, em princípio, é responsável pelos atos ultra vires praticados por seus 
administradores” (Responsabilidade Civil e Administrativa do Diretor de Companhia Aberta. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 23, n. 56. 1984, p. 55). Da mesma forma, ver 
FRAZÃO: “O único pressuposto para a vinculação da companhia é que se trate de ato praticado por 
administrador nesta condição” (Função Social da Empresa. Repercussões sobre a Responsabilidade Civil de 
Controladores e Administradores de S/As. Rio de Janeiro: Renovar. 2011, p. 409). Também defendendo uma 
responsabilização ampla das companhias, mesmo em caso de atuação com excesso de poderes ou ultra vires, 
cf. BATALHA, Wilson de Souza Campos. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, v. 2. Rio de Janeiro: 
Forense. 1977, pp. 717-718. Concordamos com LEÃES com relação ao fato de a responsabilização das 
companhias por atos que extrapolam as atribuições da administração serem excepcionais. No entanto, com 
relação especificamente à atuação com excesso de poderes ou ultra vires, alinhamo-nos ao entendimento de 
EIZIRIK, FRAZÃO e BATALHA, por considerarmos que o elemento relevante para a vinculação das sociedades é 
a definição das atribuições do órgão, e não o objeto ou o interesse social (para mais detalhes sobre o assunto, 
ver o item 3.2.2 deste estudo). 
253 Ressalta-se que há autores que se manifestam veementemente contra a vinculação da sociedade em caso 
de extrapolação das atribuições dos administradores (nesse sentido, cf. CUNHA PEIXOTO, Carlos Fulgêncio 
da. Sociedades por Ações, v. 4. São Paulo: Saraiva. 1973, p. 81). A despeito de tais opiniões, é possível, entre 
nós, a aplicação da teoria da aparência, de acordo com as situações concretas, o que chegou a ser objeto do 
enunciado n.º 145, da III Jornada de Direito Civil: “O art. 47 não afasta a aplicação da teoria da aparência”. 
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nas instâncias societárias competentes; ou (iii) em razão do benefício auferido pela 

sociedade, devido ao ato em questão254. 

 

Dessa forma, naquilo que lhe competir, ou naquilo que estiver abrangido pelas 

referidas hipóteses de extensão da vinculação da sociedade, os atos da administração 

sujeitam a esfera jurídica desta última. Em outras palavras, os atos são atribuíveis às 

sociedades sempre que os administradores agirem na qualidade de integrantes de órgão 

social255-256. 

 

3.2.2. A pertinência dos atos dos administradores a suas atribuições e sua 

imputação às companhias. 

 

A esfera de atuação da administração das sociedades anônimas compreende a 

representação perante terceiros e todos os atos relacionados ao desenvolvimento das 

atividades sociais que sejam “necessários ao seu funcionamento regular”, nos termos do 

 
254 A respeito da responsabilização das sociedades em caso de benefícios auferidos em razão dos atos dos 
administradores ou devido à sua ratificação, cf.: LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Sociedade por Ações. 
Atos Praticados por Seus Diretores, em razão da Administração. Responsabilidade Daquela e Dêstes, 
Solidariamente, se Agiram com Culpa ou Contrariamente aos Estatutos Sociais. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, v. 10, n. 2. 1971, p. 80; TEIXEIRA, Egberto Lacerda; e GUERREIRO, José 
Alexandre Tavares. Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro, v. 2. São Paulo: José Bushatsky. 1979, 
pp. 480-481; EIZIRIK, Nelson Laks. A Lei das S/A Comentada, v. 2. São Paulo: Quartier Latin. 2011, pp. 402-
405; ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S.A. e as Ações 
Correlatas. São Paulo: Saraiva 2009, pp. 221-225; VAMPRÉ, Spencer. Das Sociedades Anonymas. São Paulo: 
Pocai-Waiss. 1914, pp. 302, 304 e 314; e BULGARELLI, Waldírio. Apontamentos sobre a Responsabilidade 
dos Administradores das Companhias. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
v. 22, n. 50. 1983, p. 99. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Dos 
Comerciantes e seus Auxiliares. Das Sociedades Comerciais (Conclusão), v. 4, 6ª ed.. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos. 1959, p. 78; e Pareceres. Sociedades, v. 2. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1934, p. 35) e CUNHA 
PEIXOTO (Sociedades por Ações, v. 4. São Paulo: Saraiva. 1973, pp. 75-77) tratam apenas da hipótese de 
proveitos auferidos pela sociedade [no mesmo sentido, ver LALOU, Henri. Traité Pratique de la 
Responsabilité Civile, 5ª ed.. Paris: Dalloz. 1955, p. 543]. VALVERDE, por sua vez, excepciona apenas a 
hipótese de retificação dos atos, nas instâncias societárias competentes (Sociedades por Ações, v. 2. Rio de 
Janeiro: Forense. 1941, p. 49). 
255 Retomam-se, a esse respeito, as palavras de GUERREIRO: “[...] o diretor só é órgão da sociedade na 
medida em que atua como tal, subordinado ao equacionamento de suas atribuições, dentro dos limites de 
representação que dimanam da literalidade do objeto social estatutário, e sob o enfoque finalístico do 
interesse social” (Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 20, n. 42. 1981, p. 75). DEMOGUE explica que a vinculação 
da sociedade sempre que houver a atuação “na qualidade de órgão” decorre da incorporação da ideia de 
risco, assumido pela estrutura societária (Traité des Obligations en Général. Source des Obligations (Suite), 
t. 3. Paris: Arthur Rousseau. 1923, p. 557).  
256 ADAMEK e FRANÇA destacam, com propriedade, que o integrante do órgão não se confunde com ele: 
“O órgão é integrado por uma ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, mas ele não é a pessoa investida no 
cargo e sim, concretamente, é o próprio cargo ou centro de imputação de poderes funcionais” (Vinculação 
da Sociedade: Análise Crítica do Art. 1.015 do Código Civil. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, v. 46, n. 146. 2007, p. 31). 
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artigo 144, caput, da Lei das Sociedades por Ações257. As funções próprias dos 

administradores são, tradicionalmente, bipartidas em dois conjuntos. 

 

Em um primeiro grupo, encontram-se os atos internos, como a organização das 

atividades sociais, a preparação de demonstrações financeiras e de demais documentos e 

informações referentes aos negócios sociais258 e, de forma geral, todos os atos de gestão 

ordinária e extraordinária259. No segundo conjunto, estão os atos externos, que envolvem a 

 
257 Cf. artigo 144, caput, da Lei das Sociedades por Ações: “Art. 144. o silêncio do estatuto e inexistindo 
deliberação do conselho de administração (artigo 142, n. II e parágrafo único), competirão a qualquer 
diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular”. 
258 Sobre a preparação das demonstrações financeiras das sociedades como atos inerentes à gestão ordinária, 
cf., i.a., ASCARELLI, Tullio. Nuovamente in Tema di Acconti Dividendo e su Alcune Recenti Pratiche in Tema 
di Società. In ASCARELLI, Tullio. Problemi Giuridici, t. 2. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1959, pp. 609-610; e 
CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Dos Comerciantes e seus 
Auxiliares. Das Sociedades Comerciais (Conclusão), v. 4, 6ª ed.. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1959, p. 60. 
Tratando especificamente do dever de preparação das demonstrações financeiras como ato ordinário de 
gestão e da responsabilidade correspondente das companhias, ver CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. 
Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, 
Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, 
p. 32. A atribuição da preparação das demonstrações financeiras e do relatório dos negócios sociais à 
administração das companhias consta expressamente da Lei das Sociedades por Ações, i.a., em seu 
artigo 176 (“Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração 
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a 
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: [...]”), artigo 177, §4º 
(“Art. 177. [...] §4º As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas 
legalmente habilitados”), artigo 142, inciso V (“Art. 142. Compete ao conselho de administração: [...] V – 
manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria”), artigo 122, inciso III (“Art. 122. 
Compete privativamente à assembleia geral: [...] III – tomar, anualmente, as contas dos administradores e 
deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas”), artigo 133, incisos I e II (“Art. 133. 
Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da 
assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à 
disposição dos acionistas: I – o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos 
administrativos do exercício findo; II – a cópia das demonstrações financeiras”), artigo 118, §5º (“Art. 118. 
[...] §5º No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão à assembléia-geral 
as disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, constantes de acordos 
de acionistas arquivados na companhia”) e artigo 163, incisos II, VI e VII, §§1º e 2º (“Art. 163. Compete ao 
conselho fiscal: [...] II – opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as 
informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembléia-geral; VI – 
analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pela companhia; VII – examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre 
elas opinar; [...] §1º Os órgãos de administração são obrigados, através de comunicação por escrito, a 
colocar à disposição dos membros em exercício do conselho fiscal, dentro de 10 (dez) dias, cópias das atas 
de suas reuniões e, dentro de 15 (quinze) dias do seu recebimento, cópias dos balancetes e demais 
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente e, quando houver, dos relatórios de execução de 
orçamentos. §2º O conselho fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos órgãos de 
administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora, assim como a 
elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais”). 
259 A respeito da distinção entre administração ordinária e extraordinária, cf. GUERREIRO, José Alexandre 
Tavares. Administração: Ordinária e Extraordinária. In VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da 
Silveira; e ROSMAN, Luiz Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. São Paulo: Saraiva. 2017, 
pp. 199-216. Ver, sobre o assunto, ainda, CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Responsabilidade Civil dos 
Administradores das Companhias Abertas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
v. 22, n. 49. 1983, pp. 16-17. À distinção entre atos ordinários e extraordinários, BULGARELLI acrescenta a 
distinção entre gestão societária e gestão empresarial (Apontamentos sobre a Responsabilidade dos 
Administradores das Companhias. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 22, 
n. 50. 1983, p. 85). 
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representação da sociedade perante terceiros260, tais como a emissão de declarações de 

vontade, a celebração de negócios jurídicos, a realização de prestações devidas, o exercício 

de direitos, poderes e faculdades, entre outros261. 

 

Por “atribuições”, pode-se entender, assim, todo o conjunto de atividades e 

funções inerentes aos poderes de gestão e representação de que os administradores são 

investidos, na qualidade de integrantes de um órgão social, e que pressupõem a existência 

da sociedade administrada, por conta de quem são desempenhadas tais atividades e 

funções. Os limites dessa atuação, naturalmente, dependerão de cada situação concreta e 

das regras próprias de cada sociedade, para que se defina o processo de formação de sua 

vontade, pela atuação de um ou mais órgãos. 

 

O cumprimento de quaisquer obrigações e deveres atribuídos à sociedade, seja 

negocialmente, seja ex lege, deve ser alocado dentro das atribuições dos órgãos da 

administração, que devem tomar as medidas cabíveis para tanto, sob pena de suportar as 

consequências correspondentes. Nas companhias abertas, dentre os atos ordinários da 

administração, encontram-se todas as providências relacionadas à divulgação das 

demonstrações financeiras, documentos e informações referentes aos negócios sociais ao 

mercado de capitais, bem como ao cumprimento das demais deveres impostos ex lege às 

companhias pela regulação do mercado de capitais, que são indissociáveis de seu 

funcionamento262. 

 

 
260 ABREU nota que “representação” e “vinculação” podem ser tidos por equivalentes no contexto dos 
poderes da administração das sociedades (Curso de Direito Comercial. Das Sociedades, v. 2, 3ª ed.. Coimbra: 
Almedina. 2010, p. 539). 
261 Sobre a distinção entre atribuições internas e externas dos administradores, e sua relevância, 
cf. GUERREIRO: “Conquanto discutível a diferenciação doutrinária entre administração stricto sensu e 
representação, já que ambas, em última análise, encontrariam o respectivo fundamento no dever de 
diligencia, tem ela o mérito de pôr em relevo duas ordens de interesses até certo ponto distintos (o interesse 
social e o interesse de terceiros), ao mesmo tempo em que destaca um aspecto do problema que de perto diz 
respeito à estrutura administrativa da sociedade anônima brasileira, tal como disciplinada pela Lei 6.404”. 
(Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, v. 20, n. 42. 1981, pp. 69-70). MARTINS trata de atividade interna ou de gestão em 
sentido estrito, de um lado, e da atividade externa ou de representação, de outro (Os Poderes de 
Representação dos Administradores de Sociedades Anónimas. Coimbra: Coimbra. 1998, pp. 23-24). Ver, 
ainda, sobre o assunto, i.a., RANGEL, Rui. A Vinculação das Sociedades Anônimas. Lisboa: Cosmos. 1998, 
pp. 27-31; BULGARELLI, Waldirio. Apontamentos sobre a Responsabilidade dos Administradores das 
Companhias. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 22, n. 50. 1983, pp. 88-89; 
e PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das 
Obrigações: Sociedade por Ações, t. 50, 3ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1984, pp. 385-391. 
262 Para análise, com mais detalhes, sobre os deveres de divulgação de informações pelas companhias abertas, 
no âmbito do mercado de capitais, vide item 2.2 deste estudo. 
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Todos os atos realizados pelos administradores na qualidade de órgão social – 

i.e., todos aqueles que, de alguma forma, forem vinculados às atribuições da administração 

ou realizados sob a pressuposição de que integram um órgão social263-264 –, 

independentemente de sua natureza, são imputáveis ao ente coletivo e o vinculam perante 

terceiros265. Sempre que os integrantes dos órgãos sociais atuam nessa condição, quem está 

atuando é, na verdade, a própria sociedade266. Imbuído dessa qualidade, o administrador 

pode atuar de forma regular, ou irregular, lícita ou ilícita267, e, em qualquer desses casos, os 

atos são imputados à pessoa jurídica. Isso porque a relação orgânica existente, e que 

viabiliza a exteriorização de atos do ente societário, não é intersubjetiva – isto é, na medida 

em que os administradores atuem como órgão social, não há dois sujeitos distintos, mas 

apenas um: a pessoa jurídica, com uma única manifestação de vontade268 . 

 
263 PONTES DE MIRANDA esclarece que a responsabilidade das sociedades existe não apenas se o ato estiver 
dentro das atribuições do órgão, mas também se for exercido porque tem essas atribuições: “É segundo 
pressuposto da responsabilidade da pessoa jurídica que o órgão se exercite na esfera da função de órgão, 
portanto em estreita conexão causal com atividade que lhe cabe. Se o órgão não se mantém nos limites dos 
poderes de presentação, mas é por êle que causa o dano, negocial ou extrajudicialmente [sic], a 
responsabilidade existe. [...] O ato, ou omissão, pode ser causado pelo órgão, não só por ocasião da função, 
como também porque tem a função. [...] Não é preciso, por conseguinte, que o ato ou omissão esteja dentro 
dos limites dos poderes do órgão” (Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Introdução. Pessoas Físicas e 
Jurídicas, t. 1, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1970, p. 418). A precisão do autor é bem-vinda e adequada, 
devendo situações de atuação do órgão “por ocasião da função” ou “porque tem a função” ser 
compreendidas dentro da atuação “na qualidade de órgão social”, no sentido atribuído neste estudo.  
264 Para CORREIA, a atuação como órgão é definida sempre que houver uma referência à sociedade: 
“A prática de acto em nome da sociedade exige apenas a referência à sociedade representada de forma 
inequívoca.” (Vinculação da Sociedade. In FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE CLÁSSICA DE LISBOA – 

CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS. Novas Perspectivas do Direito Comercial. Coimbra: Almedina. 1988, 
pp. 351-352). No mesmo sentido, ver ANGELICI: “[...] la sua attività ‘in quanto amministratore’. Si tratta 
cioè di comportamenti referibili a tale funzione e quindi alla collocazione che gli è propria 
nell’organizzazione societaria” (Società per Azioni e in Accomandita per Azioni. Milano: Dott. A. Giuffrè. 
1992, p. 37). MENEZES CORDEIRO trata de atuação com referência à sociedade e em nome e por conta dela: 
“Para se desencadearem os efeitos próprios da representação (orgânica), basta que o administrador 
pratique um ato invocando essa sua qualidade e o estar a agir em nome (contemplatio domini) e por conta 
da sociedade” (Direito das Sociedades. Parte Geral, v. 1, 3ª ed.. Coimbra: Almedina. 2011, p. 394). VINEY, 
JOURDAIN e CARVAL tratam da vinculação sempre que houver atuação na qualidade de órgão social: “Encore 
faut-il, cependant, pour que cette responsabilité apparaisse, que l’acte ou l’omission ayant engendré le 
dommage ait été accompli par l’organe social agissant ès qualités” (Les Conditions de La Responsabilité. In 
GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, p. 1.144). Entendemos que há 
a vinculação sempre que houver atuação como órgão social, o que implica uma vinculação com as atribuições 
próprias da administração, mas não requer, necessariamente, que os atos não sejam realizados por conta ou 
em nome da sociedade, para se lhe sejam imputáveis.  
265 É o que GONÇALVES designa como a acepção de “pessoa-imputação”: “A invocação do dogma da 
personificação, quando reportada a este núcleo, serve para justificar que certas condutas humanas não são 
atribuídas aos agentes que as praticam mas a uma construção jurídica supra-individual” (Personalidade e 
Capacidade das Sociedades Comerciais. Cascais: Princípia. 2019, p. 13). 
266 Neste estudo, usamos também as expressões “dentro das atribuições”, “nos limites das atribuições”, 
“escopo de atuação” e seus equivalentes para fazer referência à atuação dos administradores “na qualidade 
de órgão social” ou “como órgão social”, com o sentido indicado acima. 
267 A nota de VINEY a esse respeito é particularmente esclarecedora: “Lorsque, au contraire, le dirigeant agit 
ès qualités, il peut user ou abuser de ses pouvoirs” (Le Déclin de La Responsabilité Individuelle. Paris: 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1965, p. 43) 
268 A esse respeito, cf. KRÜGER, Gottfried. Die Haftung der Juristischen Personen aus Unerlaubten 
Handlungen. Nach Gemeinem Recht und Bürgerlichem Gesetzbuch. Berlin: Struppe & Winckler. 1901, p. 22; 
SALEILLES, Raymond. Essai d’une Théorie Générale de L’Obligation: d’Après le Projet de Code Civil 
Allemand. Paris: Cotillon. 1890, pp. 365-366; JELLINEK, Georg. System der Subjektiven Öffentlichen Rechte. 
Freiburg: J. C. B. Mohr. 1892, pp. 212-218; MICHOUD, Léon. La Théorie de la Personnalité Morale et son 
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3.2.3. A responsabilidade direta das companhias por atos de seus administradores. 

 

Os atos, comissivos ou omissivos, dos administradores, nessa qualidade, obrigam 

a sociedade administrada e sujeitam sua esfera jurídica, de forma direta e imediata, aos 

efeitos deles decorrentes. As companhias são diretamente responsáveis pelos referidos atos, 

porque realizados por elas próprias, por meio de seus órgãos – os quais são integrados, por 

seu turno, por pessoas naturais ou jurídicas, que os movimentam, para formar e veicular 

suas manifestações de vontade269. 

 

A natureza dessa responsabilização das sociedades é bastante distinta daquela que 

decorre de atos de prepostos, serviçais ou empregados, no exercício de suas funções 

(atualmente prevista no artigo 932, inciso III, do Código Civil270). Nessas hipóteses, as 

sociedades são responsáveis pela atuação de terceiros (seus prepostos, serviçais ou 

empregados), e não por atos delas mesmas (manifestados mediante seus órgãos sociais)271. 

 

Podem-se diferenciar, assim, as duas espécies de responsabilidade das sociedades 

por atos de integrantes de sua organização: a direta e a indireta, que têm fundamentos e 

 
Application au Droit Français. Notion de Personnalité Morale. Classification et Création des Personnes 
Morales, p. 1. Paris: Librairie Genérale de Droit & de Jurisprudence. 1906, pp. 131-133 e 142-143; 
ANGELICI, Carlo. Società per Azioni e in Accomandita per Azioni. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1992, p. 36; 
MARTINS, Alexandre Soveral. Os Poderes de Representação dos Administradores de Sociedades Anónimas. 
Coimbra: Coimbra. 1998, pp. 52-54; e, entre nós, CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito 
Comercial Brasileiro. Dos Comerciantes e seus Auxiliares. Das Sociedades Comerciais, v. 3, 6ª ed.. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos. 1963, p. 87; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Da Remuneração dos Membros do 
Conselho de Administração. In LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Estudos e Pareceres sobre Sociedades 
Anônimas. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1989, p. 182; e COMPARATO, Fábio Konder. Notas sobre Parte e 
Legitimação nos Negócios Jurídicos. In COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e Pareceres de Direito 
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense. 1978, pp. 516-517. 
269 Como esclarece BEVILAQUA, a respeito da necessidade dos órgãos para a manifestação exterior das 
pessoas jurídicas: “[as pessoas jurídicas] não podem agir por si, como as pessôas naturaes. Necessitam de 
órgãos, para a sua vida de relação, que são os seus órgãos” (Codigo Civil dos Estados Unidos do Brasil, 
v. 1, 6ª ed.. Rio de Janeiro: Francisco Alves. 1940, p. 219). 
270 Cf. artigo 932, inciso III, do Código Civil: “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: [...] 
III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que 
lhes competir, ou em razão dele”. 
271 Note-se, nesse particular, que há ordenamentos jurídicos que tratam da responsabilização da sociedade por 
atos de seus administradores como uma das hipóteses de responsabilidade por fato de terceiros. É o caso do 
Direito português, em cujo Código das Sociedades Comerciais se tem: “Art. 6º. [...] 5. A sociedade responde 
civilmente pelos actos ou omissões de quem legalmente a represente, nos termos em que os comitentes 
respondem pelos actos ou omissões dos comissários”. Sobre o assunto, criticando a técnica legislativa 
adotada e registrando que a responsabilidade por ato próprio seria mais coerente com a estrutura orgânica das 
sociedades, ver ABREU, José Manuel Coutinho de. Responsabilidade Civil dos Administradores de 
Sociedades, 2ª ed.. Coimbra: Almedina. 2010, pp. 96-98. Entendemos que anda bem nosso Direito ao não 
equiparar as situações, já que os atos das sociedades, por meio de seus órgãos, são próprios delas, e não de 
terceiros. 
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efeitos jurídicos diversos272. A distinção é relevante, pelas consequências jurídicas de 

aplicação de uma, ou de outra, e pelo fato de, por vezes, não ser corretamente percebida, 

seja na doutrina273, seja na jurisprudência274. 

 

A responsabilidade direta, decorrente da atuação de órgãos sociais (i.e., sua 

administração), diz respeito a atos próprios da sociedade. Ou seja, as sociedades sujeitam-

se aos efeitos jurídicos de atos realizados por elas próprias, externalizados por meio de 

seus órgãos275.  

 
272 A diferenciação era feita já por FERREIRA: “Tem se entendido que ha uma responsabilidade directa das 
pessôas juridicas, quando os actos são praticados por aquelles que representam ou manifestam a sua 
vontade juridica: os seus orgams. Indirecta é a responsabilidade pelos actos ilícitos dos seus prepostos, ou 
empregados” (Da Responsabilidade Civil da Massa Fallida Por Culpa de Seus Representantes. São Paulo: 
São Paulo. 1927, p. 36). O autor se baseia, em grande medida, nos ensinamentos de MICHOUD (La Théorie de 
la Personnalité Morale et son Application au Droit Français. Notion de Personnalité Morale. Classification 
et Création des Personnes Morales, p. 1. Paris: Librairie Genérale de Droit & de Jurisprudence. 1906, 
pp. 131-133). No mesmo sentido, ver DE PAGE: “Il en résulte, notamment, que lorsque ces organes 
délinquent, la société n’en est pas civilement responsable comme commettante, et qu’elle ne peut être 
considérée comme directement responsable, car un être moral ne peut – tout au moins jusqu'aujourd’hui – 
délinquer” (Traité Élémentaire de Droit Civil Belge: Principes, Doctrine, Jurisprudence. Introduction, 
Théorie Générale des Droits et des Lois, les Personnes, la Famille, v. 1, t. 2, 3ª ed.. Bruxelles: Émile 
Bruylant. 1962, p. 640). Ainda sobre a distinção entre a responsabilidade direta e a responsabilidade por atos 
de terceiros, localizando a atuação dos órgãos sociais na primeira categoria, cf., i.a., PONTES DE MIRANDA, 
Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Introdução. Pessoas Físicas e Jurídicas, t. 1, 
3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1970, pp. 415-418; SALEILLES, Raymond. Essai d’une Théorie Générale de 
L’Obligation: d’Après le Projet de Code Civil Allemand. Paris: Cotillon. 1890, p. 366; RIPERT, Georges. 
Traité Élémentaire de Droit Commercial. Paris: Librairie Générale de Droit et Jurisprudence. 1948, pp. 238-
239; MAZEAUD, Henri; e MAZEAUD, Léon. Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile 
Délictuelle et Contractuelle, t. 2, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1939, pp. 931-932; SAVATIER, René. Traité de la 
Responsabilité Civile en Droit Français Civil, Administratif, Professionnel, Procédural, v. 1, 2ª ed.. Paris: 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1951, pp. 256-258; KOLLER, Alfred. Die Haftung für den 
Erfüllungsgehilfen nach Art. 101 OR. Zürich: Schulthess Polygraphischer. 1980, p. 15; ADIUTORI, Anna 
Rosa. Funzione Amministrativa e Azione Individuale di Responsabilità. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2000, 
p. 112; e LIMA, Alvino. A Responsabilidade Civil pelo Fato de Outrem, 2ª ed. são Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2000, pp. 156-170. 
273 PONTES DE MIRANDA já destacava que a não distinção entre as hipóteses de responsabilidade direta e 
indireta “tem sido causa de grandes erros na aplicação do direito brasileiro” (Tratado de Direito Privado. 
Parte Geral. Introdução. Pessoas Físicas e Jurídicas, t. 1, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1970, p. 417). 
274 Sobre a distinção entre responsabilidade direta e indireta em nossa jurisprudência, no sentido defendido 
neste estudo, cf.: “A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado está atrelada tanto aos atos 
praticados por seus órgãos (diretoria, administração, assembleias, etc), sendo, nesse caso, direta ou por fato 
próprio, como aos atos praticados por terceiros (empregados ou prepostos), caracterizando, nesse outro 
caso, a responsabilidade por fato de outrem” (STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 705.870/MA, Rel. Min. 
Raul Araújo, j. 21.08.2012, v.m., voto do relator); e “A pessoa jurídica responde como proponente pelos atos 
de seus empregados ou prepostos (responsabilidade por fato de terceiro), como também por seus órgãos 
(diretores, administradores), o que vai levar à responsabilidade direta ou por fato próprio” (TJSP, 6ª Câmara 
de Direito Privado, Apelação Cível n.º 114.553-4/4-00/Piracicaba, Rel. Des. Octavio Helene, j. 08.03.2001, 
v.u., voto do relator). Há, contudo, julgados em que se aplica a regra prevista no art. 932, inciso III, do 
Código Civil, como fundamento de responsabilidade das companhias por atos de seus administradores, o que 
entendemos não ser o enquadramento mais correto da matéria: TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação 
n.º 0170446-18.2009.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 27.01.2015, v.u.; TJSP, 20ª Câmara de 
Direito Privado, Apelação n.º 0243365-10.2006.8.26.0100/São Paulo, Rel. p/ acórdão Des. Manoel Ricardo 
Rebello Pinho, j. 11.05.2015, v.m.; TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração Cível 
n.º 1124215-37.2014.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Jair de Souza, j. 14.11.2019, v.u.; e TJDF, 3ª Turma 
Recursal, Recurso Inominado n.º 0711657-53.2015.8.07.0016/Brasília, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins 
Filho, j. 15.03.2016, v.u..  
275 Retomam-se as palavras de LABAND, sobre a atuação dos órgãos sociais: “Bei der Vertretung in 
Organschaft dagegen handelt die juristische Person selbst und unmittelbar; ihr Vorstand tritt nicht als ein 
von ihr verschiedenes Rechtssubject [sic] dem Drittem gegenüber, sondern die juristische Person handelt 
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Na responsabilidade indireta, por sua vez, as sociedades têm sua esfera jurídica 

atingida por atos de terceiros que, embora participem do desenvolvimento das atividades 

sociais, não a constituem (na medida que não integram seus órgãos). Trata-se, nesse caso, 

de uma hipótese de responsabilidade por atos de terceiros.  

 

Transpondo a distinção ao objeto deste estudo, tem-se que as companhias abertas 

são os entes que se sujeitam, simultaneamente, aos deveres de divulgação de informação 

que lhe são impostos ex lege no âmbito do mercado de capitais, bem como à 

responsabilização decorrente de eventuais descumprimentos, devendo suportar, em sua 

esfera jurídica, as consequências daí decorrentes. Tem-se, nesse caso, a responsabilidade 

direta das companhias, por atos próprios, e não por atos de terceiros276-277. 

 
durch ihn, sie bedient sich desselben wie sich die physische Person des Mundes und der Hand zur Abgabe 
von Willenserklärung bedient” (em tradução livre: “Na representação orgânica, por outro lado, a pessoa 
jurídica atua direta e imediatamente; sua administração não age como um sujeito de direito distinto em 
relação a terceiros, mas a pessoa jurídica age por meio dela, usando os mesmos meios que uma pessoa 
natural, que usa sua boca e sua mão para fazer uma declaração de vontade”) (Zum Zweiten Buch des 
Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Recht, I. Abschnitt. Titel 1 bis 3. Archiv für die 
Civilistische Praxis, v. 73, n. 2. 1888, pp. 187-188). No mesmo sentido, ver VILLEMIN [“Donc, à l’égard des 
tiers, le gérant n’est pas un pur mandataire de la société, il est la société elle-même, qu’il oblige directement 
par ses actes” (Des Actions Sociales et Individuelles dans les Sociétés en Commandite par Actions et dans les 
Sociétés Anonymes. Paris: Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence. 1899, p. 14)] e FERREIRA [“Os 
actos, que estes [diretores], como taes, praticarem, actos delas [das sociedades] serão: respondem ellas por 
elles, porque como actos seus, próprios, são considerados pela lei” (Da Responsabilidade Civil da Massa 
Fallida Por Culpa de Seus Representantes. São Paulo: São Paulo. 1927, p. 34)]. 
276 Nesse sentido, vide CARVALHOSA (Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, 
Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 31-35); e LEÃES (A Responsabilidade Civil das 
Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 61-64). 
277 Nesse particular, discordamos do entendimento de WALD, para quem é possível aplicar a 
responsabilização da companhia por atos de seus empregados, comitentes ou prepostos, a teor dos 
artigos 932, inciso III, e 933, do Código Civil (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, 
Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 117-118) (no mesmo sentido defendido por WALD, ainda 
sob a égide do Código Civil de 1916, ver NORONHA, Fernando. Responsabilidade Civil de Pessoas Jurídicas 
(em Especialidades) e de seus Administradores, por Atos Destes. Revista da Escola Superior da Magistratura 
do Estado de Santa Catarina (ESMESC), v. 2. 1996, pp. 59-90), uma vez que a hipótese em estudo configura 
a responsabilidade direta, por atos próprios, das companhias, e não responsabilidade indireta, por atos de 
terceiros (seus administradores), a qual está prevista nos referidos dispositivos legais. Subsidiando nosso 
entendimento, cf., i.a., VILLEMIN, Paul. Des Actions Sociales et Individuelles dans les Sociétés en 
Commandite par Actions et dans les Sociétés Anonymes. Paris: Librairie Nouvelle de Droit et de 
Jurisprudence. 1899, pp. 11-12; DEMOGUE, René. Traité des Obligations en Général. Source des Obligations 
(Suite), t. 3. Paris: Arthur Rousseau. 1923, p. 557; SALEILLES, Raymond. De La Personnalité Juridique. 
Histoire et Théories, 2ª ed.. Paris: Rousseau. 1922, p. 339; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Introdução. Pessoas Físicas e Jurídicas, t. 1, 3ª ed.. Rio de Janeiro: 
Borsoi. 1970, pp. 415-418; CARBONNIER, Jean. Droit Civil. Introduction. Les Personnes, v. 1, 10ª ed.. Paris: 
Presses Universitaires de Frances. 1974, pp. 363-364; COZIAN, Maurice; e VIANDIER, Alain. Droit des 
Sociétés, 10ª ed.. Paris: Litec. 1997, p. 126; MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Tratado de 
Direito Civil. Parte Geral. Pessoas, v. 4, 3ª ed. Coimbra: Almedina. 2011, pp. 682-686; e PEREIRA, Caio 
Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 163. Trata-se de 
responsabilidade direta porque os administradores são integrantes de órgão social e agem na qualidade de 
sociedade, e não como prepostos ou representantes stricto sensu delas (nesse sentido, cf. ADAMEK, Marcelo 
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São as sociedades, elas próprias, que devem divulgar as informações exigidas pela 

regulação do mercado de capitais278. É certo que sua atuação se dá por meio de seus órgãos 

sociais, única via para a concretização de seus atos, mas a administração atua em nome do 

ente societário, para dar cumprimento aos deveres impostos às sociedades. Não se 

discutem, neste caso, os deveres impostos diretamente aos administradores ou a outros 

integrantes da organização societária (ainda que eles também se sujeitem a deveres 

próprios dos cargos assumidos279, o que pode levar a sua responsabilização, em caso de 

violações), mas às sociedades, elas mesmas.  

 

São condutas das próprias companhias (e não de terceiros), nesse caso, aquelas 

prescritas pela regulação do mercado de capitais e que podem gerar a responsabilização. 

Da mesma forma que as companhias não assumem a responsabilidade por atos de terceiros, 

também importa registrar que não há outros sujeitos (seja integrantes da organização 

societária, seja terceiros), além das próprias sociedades, que podem vir a assumir a 

responsabilidade por seus atos. 

 

3.3. A CAPACIDADE DAS COMPANHIAS DE COMETER ATOS ILÍCITOS. 

 

As sociedades, em decorrência de sua personificação e autonomia patrimonial, 

têm capacidade não apenas para celebrar negócios jurídicos e adquirir direitos, mas 

também para cometer atos ilícitos280. Embora atualmente essa afirmação seja elementar281, 

 
Vieira von; e FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Vinculação da Sociedade: Análise Crítica do Art. 
1.015 do Código Civil. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 46, n. 146. 2007, 
p. 38). 
278 A respeito da sujeição das próprias companhias abertas aos deveres de transparência, vide o item 2.2.1 
deste estudo. 
279 Dentre os deveres impostos aos administradores está o de divulgar atos ou fatos relevantes, cf. artigo 157, 
§4º, da Lei das Sociedades por Ações: “Art. 157. [...] §4º Os administradores da companhia aberta são 
obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação 
da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus 
negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou 
comprar valores mobiliários emitidos pela companhia”. 
280 Nesse sentido, ver, entre outros, PEREIRA, que é categórico ao afirmar: “Quanto às [pessoas jurídicas] de 
direito privado, é assente que o representante ou preposto, procedendo contra direito, obriga a entidade 
preponente a reparar o dano causado”, deixando claro que tais considerações aplicam-se tanto a 
administradores estatutários, integrantes dos órgãos sociais, quanto aos prepostos da sociedade (Instituições 
de Direito Civil. Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral de Direito Civil, v. 1, 19ª ed.. Rio de Janeiro: 
Forense. 2001, pp. 267-268). No mesmo sentido, ver SANTOS, José Maria de Carvalho. Código Civil 
Brasileiro Interpretado. Introdução e Parte Geral, v. 1, 10ª ed.. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1963, p. 380; 
e PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das 
Obrigações: Fatos Ilícitos Absolutos. Atos-Fatos Ilícitos Absolutos. Atos Ilícitos Absolutos. 
Responsabilidade. Danos Causados por Animais. Coisas Inanimadas e Danos. Estado e Servidores. 
Profissionais, t. 53, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1972, p. 93. Na doutrina estrangeira, cf., i.a., KRÜGER, 
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ao menos na esfera civil282, não é demais ressaltar o ponto, por sua relevância para a 

construção da responsabilidade das companhias em caso de descumprimento de deveres de 

divulgação de informações. 

 

A companhia, como sujeito de direito que se manifesta externamente, assume 

direitos e deveres perante terceiros, que podem tanto originar-se de negócios jurídicos por 

ela celebrados como lhe ser impostos por lei. Qualquer que seja sua natureza, a sociedade 

pode descumprir seus deveres ou abusar no exercício de seus direitos, cometendo atos 

ilícitos, a teor dos artigos 186 e 187 do Código Civil, que se aplicam, igualmente, às 

pessoas naturais e jurídicas283. Pode, ainda, cometer atos ilícitos ao celebrar negócios 

jurídicos não admitidos pelo ordenamento284. 

 

 
Gottfried. Die Haftung der Juristischen Personen aus Unerlaubten Handlungen. Nach Gemeinem Recht und 
Bürgerlichem Gesetzbuch. Berlin: Struppe & Winckler. 1901, p. 27-59; MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon; e 
MAZEAUD, Jean. Leçons de Droit Civil. Introduction a L’Étude du Droit. Droits. Preuves. Personnes, t. 1, 
v. 1, 4ª ed.. Paris: Montchrestien. 1967, p. 627 (“Une personne morale peut commettre une faute par 
l’intermédiairie de ses ‘organes’; elle est alors tenue de réparer le préjudice qui résulte de cette faute, qui est 
la sienne”); PLANIOL, Marcel; e RIPERT, Georges. Traité Pratique de Droit Civil Français. Les Personnes, 
t. 1. Paris: Librairie Générale de Droit e de Jurisprudence. 1952, p. 110 (“La responsabilité civile de la 
personne morale sera également directement engagée par les fautes de ses organes, non seulement en 
matière contractuelle, mais aussi en matière délictuelle”); ESCARRA, Jean; ESCARRA, Edouard; e RAULT, 
Jean. Traité Théorique et Pratique de Droit Commercial. Les Sociétés Commerciales. Principes Généraux – 
Sociétés par Intérêt – Société à Responsabilité Limitée – Société en Participation, t. 1. Paris: Recueil Sirey. 
1950, p. 67 (“Les sociétés commerciales peuvent s’obliger par leurs délits ou leurs quase-délits. Les 
nécessités pratiques imposent cette solution”); e COZIAN, Maurice; e VIANDIER, Alain. Droit des Sociétés, 
10ª ed.. Paris: Litec. 1997, p. 126 (“Celui qui s’estime victime des agissements d’une Société peut lui 
demander réparation du dommage qu’il a subi en se fondant sur la responsabilité contractuelle (mauvaise 
exécution d’un contrat passé au nom de la société) ou la responsabilité délictuelle (fait dommageable en 
général”). 
281 Diz-se “atualmente” porque, retomando discussões sobre a personalidade jurídica no século XIX, esse foi 
um ponto bastante debatido entre os juristas. MENEZES CORDEIRO explica que a responsabilização das 
pessoas jurídicas evoluiu em três fases: (i) inicialmente, as teorias ficcionistas não conseguiam explicar a 
responsabilidade dos entes coletivos; (ii) em seguida, passou-se a reconhecer a responsabilidade negocial; e 
(iii) por fim, reconheceu-se a possibilidade de responsabilização extranegocial (Tratado de Direito Civil. 
Parte Geral. Pessoas, v. 4, 3ª ed. Coimbra: Almedina. 2011, pp. 682-686; e Direito das Sociedades. Parte 
Geral, v. 1, 3ª ed.. Coimbra: Almedina. 2011, pp. 395-399. No mesmo sentido, cf., i.a., LALOU, Henri. Traité 
Pratique de la Responsabilité Civile, 5ª ed.. Paris: Dalloz. 1955, p. 542). As teorias ficcionistas que geraram 
dúvidas sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas têm, como grande expoente, SAVIGNY, que as 
considera uma “pura ficção” (“bloße Fiction”, no original) (System des Heutigen Römischen Rechts, v.2. 
Berlin: Veit und Comp.. 1840, pp. 236 e 291). Sobre o desenvolvimento das teorias a respeito das pessoas 
jurídicas, desde precedentes romanos e medievais, ver, ainda, GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa Coletiva e 
Sociedades Comerciais. Dimensão Problemática e Coordenadas Sistemáticas da Personificação Jurídico-
Privada, t. 1. Coimbra: Almedina. 2019, pp. 91-434. 
282 Este estudo concentra-se na discussão, na esfera civil, do descumprimento dos deveres de divulgação de 
informações, por parte das companhias abertas. Excede, portanto, seu escopo a discussão sobre a 
responsabilidade administrativa ou penal das pessoas jurídicas. 
283 Atos ilícitos são tratados, neste estudo, no sentido de violação de direito de terceiros ou abuso de direitos, 
nos termos dos artigos 186 e 187, do Código Civil, exclusivamente na esfera civil. 
284 Nesse sentido, cf. AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia, 
4ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2002, p. 20; e GOMES, Orlando. Contratos, 26ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 
pp. 182-183.  
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Em ambos os casos, a sociedade terá agido, de forma comissiva ou omissiva, 

diretamente, por meio de seus órgãos, que atuam na gênese e exteriorização dos atos 

sociais. Os fundamentos jurídicos para essa posição foram aduzidos e consolidados há 

tempos pelos partidários da teoria orgânica, que bem explicam o funcionamento concreto 

das sociedades, como entes independentes e autônomos285. 

 

Ainda que falte em nosso sistema jurídico uma regra geral expressa que trate da 

imputação de atos ilícitos às sociedades286, não há outra conclusão compatível seja com a 

natureza da personificação, com a atribuição de capacidade jurídica às pessoas jurídicas e 

com sua autonomia e independência em relação aos seus integrantes, seja com a regra geral 

de vinculação do ente coletivo por atos de seus administradores realizados como órgão 

social287. 

 

 
285 A explicação sobre a importância da teoria orgânica para a determinação da capacidade delitual das 
pessoas jurídicas é bem exposta por FERRARA (Teoria delle Persone Giuridiche, 2ª ed.. Napoli / Torino: 
Eugenio Marghieri / Torinese. 1923, pp. 888-889). 
286 O Direito alemão traz uma regra específica a respeito da responsabilidade da associação por atos ilícitos 
de seus órgãos [cf. §31, do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): “§31. Der Verein ist für den Schaden 
verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig berufener 
Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schadensersatz 
verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt” (em tradução oficial, em inglês: “The association is liable for 
the damage to a third party that the board, a member of the board or another constitutionally appointed 
representative causes through an act committed by it or him in carrying out the business with which it or he 
is entrusted, where the act gives rise to a liability in damages”)]. A regra é aplicável também a pessoas 
jurídicas de Direito Público, por força de regra expressa [cf. §89(1), do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): 
“§89(1) Die Vorschrift des § 31 findet auf den Fiskus sowie auf die Körperschaften, Stiftungen und Anstalten 
des öffentlichen Rechts entsprechende Anwendung.” – e, em sua tradução oficial em inglês: “§89. (1) The 
provision of section 31 applies with the necessary modifications to the treasury and to corporations, 
foundations and institutions under public law.”]. Entende-se que a regra de responsabilidade por danos 
causados a terceiros por órgãos das associações é estendida, por analogia, a todas as pessoas de Direito 
Privado: ver, i.a., LARENZ, Karl. Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts. Ein Lehrbuch, 4ª ed.. 
München: C. H. Beck. 1977, p. 137; LEUSCHENER, Lars. Comentários ao §31. In SCHUBERT, Claudia (red.). 
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Allgemeiner Teil, v. 1, 8ª ed.. München: C. H. Beck. 
2018, §31, n. 3 (ed. digital); REUTER, Dieter. Comentários ao §31. In SÄCKER, Franz Jürgen (red.). 
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Allgemeiner Teil, v. 1, 6ª ed.. München: C. H. Beck. 
2012, §31, n. 11 (ed. digital); e HEFERMEHL, Wolfgang. Deliktische Haftung des Gesellschafters einer 
Kapitalgesellschaft gegenüber Dritten. In BERNHARDT, Wolfgang; HEFERMEHL, Wolfgang; e SCHILLING, 
Wolfgang (eds.). Freundesgabe für Hans Hengeler zum 70. Geburstag am 1. Februar 1972. Berlin: Springer. 
1972, p. 88; e, especificamente sobre a extensão para as sociedades por ações, PENTZ, Andreas. Comentários 
ao §41. In GOETTE, Wulf; e HABERSCAK, Mathias (eds.). Münchener Kommentar zum Aktiengesetz. §§1-75, 
v. 1, 5ª ed.. München: C. H. Beck. 2019, §41, ns. 53 e 54 (ed. digital). Não temos uma regra equivalente no 
Direito brasileiro para as pessoas jurídicas de Direito Privado, uma vez que o artigo 43, do Código Civil, é 
aplicável apenas a pessoas jurídicas de Direito Público interno. Isso não é um impeditivo, contudo, à 
conclusão apresentada. Nesse sentido, SALEILLES se ressente da falta de uma regra no Direito francês, mas 
chega a conclusões equivalentes sobre a responsabilidade direta das sociedades (De La Personnalité 
Juridique. Histoire et Théories, 2ª ed.. Paris: Rousseau. 1922, pp. 337-339).  
287 Ver, nesse sentido, as palavras de PONTES DE MIRANDA: “A responsabilidade pelos atos dos órgãos, 
negocial e extranegocial, deriva da essência mesma da personalidade jurídica” (Tratado de Direito Privado. 
Parte Geral. Introdução. Pessoas Físicas e Jurídicas, t. 1, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1970, p. 416). 
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Nesse ponto, também se concretiza a lógica inserta no princípio cuius commoda 

eius et incommoda288. A personificação e a capacidade jurídica permitem que as pessoas 

jurídicas realizem atos jurídicos e, com isso, adquiram bens e direitos que as permitam 

desenvolver suas atividades. Seus efeitos não param, no entanto, nos benefícios. Delas 

decorre também a possibilidade de os entes coletivos assumirem obrigações e deveres e 

cometerem atos ilícitos, incorrendo nas responsabilidades correspondentes. Os bônus e os 

ônus caminham juntos289-290. 

 

Para essa conclusão, em nosso Direito, sequer é necessário buscar analogia à regra 

constante do artigo 43, do Código Civil, aplicável às pessoas jurídicas de Direito público 

interno291. Basta o reconhecimento da personalidade jurídica e da estrutura orgânica das 

sociedades, com autonomia patrimonial, tal como já assentados em nosso Direito, para que 

se possa atestar a responsabilidade delas pelos atos de seus órgãos, os quais são absorvidos, 

no universo jurídico, como atos delas próprias292. 

 

Ao se constatar que a sociedade cometeu um ato ilícito – como é o caso da 

violação dos deveres de transparência que lhe são impostos pelas normas do mercado de 

capitais, por parte da companhia aberta –, estará, ela própria, sujeita às responsabilidades 

 
288 Para comentários mais detalhados sobre o princípio, ver a nota de rodapé n.º 133. 
289 Esclarecimentos sobre o assunto podem ser encontrados amplamente na doutrina. Por todos, ver as 
palavras de FERRARA, que bem sintetiza a ideia: “Che una persona giuridica possa commettere atti illeciti ci 
sembra indubbio, dal momento che può compiere atti giuridici: è il rovescio della medaglia! Chi 
direttamente o indirettamente ha diritto di partecipare alla vita giuridica, può operare in bene o in male, e 
deve egualmente raccogliere i frutti della sua attività: vantagi e rischi, guadagni o danni. Ciò non è solo un 
principio di politica legislativa od un ideale di giustizia, ma un principio rigoroso di diritto, perchè l’attività 
giuridica non si può sceverare e sdoppiare nelle sue qualità e conseguenze” (Teoria delle Persone 
Giuridiche, 2ª ed.. Napoli / Torino: Eugenio Marghieri / Torinese. 1923, p. 890). DEMOGUE também trata do 
assunto, mencionando que os ônus e bônus da atuação dos órgãos sociais devem ser suportados pela pessoa 
jurídica: “Elle [a responsabilidade da pessoa jurídica] apparaît d’abord comme une compensation 
raisonnable dess chances de bénéfices que la personne morale peut tirer de l’activité de l’organe. Ayant les 
bonnes chances, elle doit avoir les mauvaises” (Traité des Obligations en Général. Source des Obligations 
(Suite), t. 3. Paris: Arthur Rousseau. 1923, p. 546). 
290 Essa lógica foi expressamente aplicada na jurisprudência, ao tratar da responsabilidade de sociedades de 
auditoria perante terceiros, pelo fato de falhas graves não terem sido identificadas: “O fato de não se admitir 
qualquer responsabilidade da [sociedade de auditoria] seria muito cômodo, simplesmente inaceitável, 
revelando que teria apenas bônus, e nenhum ônus, decorrente do risco profissional assumido” (TJSP, 14ª 
Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9161946-23.2003.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Carlos Abrão, 
j. 28.08.2013, v.u., voto do relator). 
291 Cf. artigo 43, do Código Civil: “Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito 
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”. 
292 Entre nós, PONTES DE MIRANDA parece estender a regra constante do artigo 15, do Código Civil de 1916 
(atual artigo 43, do Código Civil) a todas as pessoas jurídicas, sem, contudo, defender esse posicionamento, 
de forma expressa (Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Introdução. Pessoas Físicas e Jurídicas, t. 1, 
3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1970, pp. 420-421). Entendemos, no entanto, que não é necessário buscar tal 
analogia para que se chegue à responsabilidade das sociedades por atos de seus órgãos, pelas razões 
apresentadas acima. 
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correspondentes, dentre elas, a indenização dos terceiros prejudicados, conforme previsto 

no artigo 927, caput, do Código Civil293. 

 

Inúmeras são as situações em que a sociedade poderá incorrer em ilícitos, 

decorrentes da violação de deveres e obrigações que lhes são imputáveis ex lege ou por via 

natureza negocial. No caso da companhia aberta, uma de tais hipóteses é o 

descumprimento ou o cumprimento defeituoso do dever de preparar e divulgar 

informações objeto do regime de transparência próprio do mercado de capitais, que, como 

em tantos outros casos, constituirá um ato ilícito cometido pela própria sociedade. 

 

3.3.1. O envolvimento da administração nos atos ilícitos cometidos pelas 

companhias. 

 

Embora tanto pessoas naturais, como pessoas jurídicas, possam cometer atos 

ilícitos, e as regras aplicáveis sejam equivalentes294, as sociedades possuem 

particularidades em seu funcionamento interno e manifestação externa de vontade, em 

razão de sua estrutura orgânica, que influenciam também a forma como cometem tais atos. 

 

O descumprimento, pelas sociedades, de seus deveres ou o abuso de direitos 

decorrerá, sempre, em alguma medida, de atos, comissivos ou omissivos, dos integrantes 

dos órgãos de sua administração295. Isso porque a atribuição desses últimos compreende a 

gestão dos negócios sociais, da qual fazem parte, necessariamente, as providências 

necessárias para que o ente coletivo dê cumprimento a todos os seus deveres e obrigações, 

de origem negocial ou ex lege, e possa exercer seus direitos. 

 

Em outras palavras, para que a companhia possa cumprir, ou descumprir, 

quaisquer dos deveres que lhe são imputados, bem como exercer, regular ou abusivamente, 

 
293 A análise da responsabilidade civil das companhias, sob a perspectiva do Direito Civil, será detalhada no 
capítulo 4 deste estudo. 
294 Cf., nesse sentido, PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte 
Especial. Direito das Obrigações: Fatos Ilícitos Absolutos. Atos-Fatos Ilícitos Absolutos. Atos Ilícitos 
Absolutos. Responsabilidade. Danos Causados por Animais. Coisas Inanimadas e Danos. Estado e 
Servidores. Profissionais, t. 53, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1972, pp. 93-94. 
295 A lógica é a mesma apontada por MARTINS, ao reconhecer que qualquer ato externo da sociedade passa 
pela atuação interna, de gestão, por parte da administração: “Um acto com relevo externo não deixa de ser 
também um acto de relevo interno, embora nem todo acto com relevo interno se traduza num acto de relevo 
externo (ou seja, num acto que ponha a sociedade em contacto com terceiros)” (Os Poderes de 
Representação dos Administradores de Sociedades Anónimas. Coimbra: Coimbra. 1998, p. 26). 



90 

seus direitos, seus administradores terão, de alguma forma, agido, interna e externamente à 

esfera societária. Sempre que estiverem no escopo de suas atribuições, os atos da 

administração devem ser entendidos como da própria companhia, concretizados por meio 

da atuação de seu órgão social, seja de cumprimento ou descumprimento de deveres, seja 

de exercício regular ou irregular de seus direitos296.  

 

Para fins da vinculação da companhia, conforme discutido anteriormente, não 

importará a qualificação dos atos dos administradores, bastando sua circunscrição às 

atribuições orgânicas. Suas características são, naturalmente, relevantes para a 

responsabilização pessoal de tais agentes, mas, pelo contrário, indiferentes para fins da 

imputação dos atos às sociedades. 

 

Caba a ressalva, nesse sentido, de que os ilícitos cometidos pelas companhias 

podem, ou não, estar vinculados a irregularidades de seus administradores, que ensejem 

sua responsabilidade pessoal, nas hipóteses previstas do artigo 158, da Lei das Sociedades 

por Ações. É, pois, necessária a correta distinção entre os ilícitos de uma e de outros, para 

o adequado enquadramento da questão297. 

 

3.3.2. A imputação de atos às companhias em caso de irregularidades na atuação 

dos administradores. 

 

A companhia pode cometer atos ilícitos, decorrentes de violação de deveres que 

lhe são impostos ex lege, em situações em que seus administradores cometeram, ou não, 

eles próprios, irregularidades. A matéria, embora dê origem a opiniões não unânimes, 

discutidas a seguir, comporta, em nossa opinião, uma única solução, consentânea com a 

lógica de funcionamento das sociedades, sua personificação e autonomia patrimonial, bem 

como com o sistema de responsabilidades existente em nosso Direito: a responsabilização 

das sociedades, mesmo em caso de atos ilegais cometidos pelos administradores, os quais 

 
296 Nesse sentido, ver COELHO, que registra: “Lição preliminar de direito é a de que as pessoas jurídicas 
sempre praticam atos por meio de pessoas naturais. Não há outro modo. E assim tanto é na prática pela 
pessoa jurídica de atos lícitos como ilícitos” (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz 
Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. 
São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 192). 
297 Pode ter sido a ausência dessa distinção, de forma adequada, a origem das opiniões de determinados 
autores no sentido de que, havendo ilicitude nos atos dos administradores, a sociedade não responde perante 
terceiros. Para a apresentação das opiniões de FERREIRA, LACERDA e GUIMARÃES a esse respeito, vide nota 
de rodapé n.º 308. 
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podem gerar sua responsabilização pessoal, seja interna corporis, seja externamente, caso 

admitida, de forma solidária à pessoa jurídica. 

 

A doutrina é praticamente unânime quanto à sujeição das sociedades perante 

terceiros mesmo em caso de atos ilegais, irregulares ou impróprios dos administradores, 

caso sejam realizados no âmbito de suas atribuições como órgão social (o que pode ser 

estendido, ainda, nas hipóteses discutidas acima, pela aplicação da teoria da aparência, se 

houver a ratificação dos atos ou em caso de benefícios auferidos pela sociedade). São 

diversos os defensores desse posicionamento, no Brasil298-299 e no exterior300, ao tratar da 

 
298 LISBOA (Visconde de Cayru) já se manifestava, entre nós, nesse sentido (Principios de Direito Mercantil e 
Leis da Marinha, t. 2, 6ª ed.. Rio de Janeiro: Typographia Academica. 1874, p. 501). No mesmo sentido, 
cf. CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Dos Comerciantes e 
seus Auxiliares. Das Sociedades Comerciais (Conclusão), v. 4, 6ª ed.. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1959, 
p. 76; Idem. Contracto Celebrado por Administrador da Sociedade Anonyma que a Representa perante 
Terceiros. In CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Pareceres. Sociedades, v. 2. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos. 1934, p. 98; VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por Ações, v. 2. Rio de Janeiro: Forense. 
1941, pp. 50-51; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. 
Introdução. Pessoas Físicas e Jurídicas, t. 1, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1970, p. 420; LEÃES, Luiz Gastão 
Paes de Barros. Sociedade por Ações. Atos Praticados por Seus Diretores, em razão da Administração. 
Responsabilidade Daquela e Dêstes, Solidariamente, se Agiram com Culpa ou Contrariamente aos Estatutos 
Sociais. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 10, n. 2. 1971, p. 80; BORGES, 
João Eunápio. Do Aval, 4ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 1975, p. 65; FRONTINI, Paulo Salvador. 
Responsabilidade dos Administradores em Face da Nova Lei das Sociedades por Ações. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 16, n. 26. 1977, p. 36; TEIXEIRA, Egberto Lacerda; e 
GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro, v. 2. São Paulo: José 
Bushatsky. 1979, p. 480; GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Responsabilidade dos Administradores de 
Sociedades Anônimas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 20, n. 42. 1981, 
p. 77; EIZIRIK, Nelson Laks. Responsabilidade Civil e Administrativa do Diretor de Companhia Aberta. 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 23, n. 56. 1984, p. 55; GONÇALVES, 
Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 1995, p. 140; BULHÕES PEDREIRA, José 
Luiz. Responsabilidade Civil de Diretor de S.A.. In LAMY FILHO, Alfredo; e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. 
A Lei das S.A.. Pareceres, v. 2, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar. 1996, p. 405; REQUIÃO, Rubens. Curso de 
Direito Comercial, v. 2, 23ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2003, p. 176; LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades 
Anônimas. Comentários, v. 2. Rio de Janeiro: Renovar. 2009, p. 624; ADAMEK, Marcelo Vieira von. 
Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva. 2009, p. 221; 
GOMES, Orlando. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 103; CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, v. 3, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 478; 
FRAZÃO, Ana. Função Social da Empresa. Repercussões sobre a Responsabilidade Civil de Controladores e 
Administradores de S/As. Rio de Janeiro: Renovar. 2011, p. 409; e SACRAMONE, Marcelo Barbosa. 
Administradores de Sociedades Anônimas. Relação Jurídica entre o Administrador e a Sociedade. São Paulo: 
Almedina. 2015, p. 215. 
299 BATALHA vai ainda mais longe e registra que a ação dos prejudicados é, em primeiro lugar, contra as 
sociedades (Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, v. 2. Rio de Janeiro: Forense. 1977, p. 724). 
300 Nesse sentido, a doutrina estrangeira, cf., i.a., MICHOUD, Léon. La Théorie de la Personnalité Morale et 
son Application au Droit Français. Notion de Personnalité Morale. Classification et Création des Personnes 
Morales, p. 1. Paris: Librairie Genérale de Droit & de Jurisprudence. 1906, p. 143; DEMOGUE, René. Traité 
des Obligations en Général. Source des Obligations (Suite), t. 3. Paris: Arthur Rousseau. 1923, pp. 546-554; 
SAVATIER, René. Traité de la Responsabilité Civile en Droit Français Civil, Administratif, Professionnel, 
Procédural, v. 1, 2ª ed.. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1951, p. 259; PLANIOL, 
Marcel; e RIPERT, Georges. Traité Pratique de Droit Civil Français. Obligations, t. 6. Paris: Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence. 1952, pp. 686-687; ASCARELLI, Tullio. Fideiussione; Conflitto di 
Interessi e Deliberazioni di Consiglio; Oggetto e Capacità Sociale. In ASCARELLI, Tullio. Problemi 
Giuridici, t. 2. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1959, pp. 670-672; GALGANO, Francesco. Delle Persone Giuridiche. 
Disposizioni Generali. Delle Associazioni e delle Fondazioni. In SCIALOJA, Antonio; e BRANCA, Giuseppe 
(cur.). Commentario del Codice Civile. Delle Persone e dela Familiglia, l. 1. Bologna / Roma: Nicola 
Zanichelli / Foro Italiano. 1972, pp. 263-270; CARBONNIER, Jean. Droit Civil. Les Obligations, v. 4, 9ª ed.. 
Paris: Presses Universitaires de Frances. 1976, p. 356; LARENZ, Karl. Allgemeiner Teil des Deutschen 
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vinculação das sociedades, seja em geral, seja especificamente na hipótese de divulgação 

incorreta de informações no âmbito do mercado de capitais301-302. 

 

A jurisprudência brasileira também caminha nesse sentido e reconhece a 

responsabilidade das sociedades, mesmo em caso de atos ilícitos ou em violação dos atos 

constitutivos pelos administradores, caso atuem como órgão social ou com essa aparência. 

São diversos os precedentes em que se reconhece a responsabilidade extranegocial303 das 

 
Bürgerlichen Rechts. Ein Lehrbuch, 4ª ed.. München: C. H. Beck. 1977, p. 113; ABREU, José Manuel 
Coutinho de. Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades, 2ª ed.. Coimbra: Almedina. 2010, 
pp. 96-98; VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice; e CARVAL, Suzanne. Les Conditions de La Responsabilité. 
In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, p. 1.148; e ALPA, Guido. La 
Responsabilità Civile. Principi, 2ª ed.. Milano: UTET / Wolters Kluwer. 2018, p. 477. 
301 Nesse sentido, tratando expressamente do tema objeto deste estudo, cf., entre nós, CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros. Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, pp. 32-33; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A Responsabilidade Civil das 
Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 62-64; WALD, Arnoldo. Parecer. In 
CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A 
Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 121-125; 
COELHO, Fábio Ulhoa. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, pp. 179-182; JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer sobre a Responsabilidade Direta da 
Sociedade de Economia Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza 
Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa 
perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 214-215 e 262-263; e MOREIRA, Alberto Camiña. 
A Ação Civil Pública da Lei 7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito Societário. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 343. 
302 Na doutrina estrangeira, ver, i.a., BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione 
non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 152-159; FERRARINI, Guido; e 
LEONARDI, Marco. Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in der Europäischen Union. Italien. In 
HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. 
Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 720; ADIUTORI, Anna Rosa. Funzione Amministrativa e Azione Individuale 
di Responsabilità. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2000, pp. 110-115; LONGINO, Marcus. Haftung des Emittenten 
für Fehlerhafte Informationen. Das Deutsche Steuerrecht, v. 46, n. 43. 2008, p. 2.072; SPITZ, Nicolas. La 
Réparation des Préjudices Boursiers. Paries: Revue Banque. 2010, p. 186; e FERRARINI, Guido; e GIUDICI, 
Paolo. Liability for Misstatements to the Market. The Post-Parmalat Years. In HUANG, Robin Hui; e 
HOWSON, Nicolas Calcina (eds.). Enforcement of Corporate and Securities Law. China and the World. 
Cambridge: Cambridge University. 2017, p. 403. 
303 Cf. i.a., reconhecendo da responsabilidade extranegocial da pessoa jurídica e sua legitimidade passiva, em 
caso de atos ilícitos ou em violação aos atos constitutivos por parte dos administradores: STJ, 3ª Turma, 
Recurso Especial n.º 8.371/MG, Rel. Min. Dias Trindade, j. 07.04.1992, v.u.; STJ, 4ª Turma, Recurso 
Especial n.º 705.870/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2012, v.m.; STJ, 2ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.789.492/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.05.2019, v.u.; TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, 
Apelação Cível n.º 114.553-4/4-00/Piracicaba, Rel. Des. Octavio Helene, j. 08.03.2001, v.u.; TJSP, 2ª Câmara 
de Direito Privado, Apelação n.º 994.03.051711-2/São Paulo, Rel. Des. Neves Amorim, j. 23.10.2010, v.u.; 
TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0057191-72.2010.8.26.0577/São José dos Campos, Rel. 
Des. José Percival Albano Nogueira Junior, j. 02.08.2012, v.u.; TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, 
Apelação n.º 9172507-67.2007.8.26.0000/Guarulhos, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 06.11.2012, v.u.; TJSP, 
20ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0126265-63.2008.8.26.0100/São Paulo, Rela. Desa. Maria Lúcia 
Pizzotti, j. 11.03.2013, v.m.; TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0003967-
13.2011.8.26.0602/Sorocaba, Rel. Des. Helio Faria, j. 02.10.2013, v.u.; TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, 
Apelação n.º 0170446-18.2009.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 27.01.2015, v.u.; TJSP, 20ª 
Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0243365-10.2006.8.26.0100/São Paulo, Rel. p/ acórdão Des. 
Manoel Ricardo Rebello Pinho, j. 11.05.2015, v.m.; TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, Apelação 
n.º 0002027-92.2015.8.26.0498/Ribeirão Bonito, Rel. Des. Alvaro Passos, j. 08.11.2016, v.u.; TJSP, 5ª 
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração Cível n.º 1124215-37.2014.8.26.0100/São Paulo, Rel. 
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sociedades, mesmo em caso de atos irregulares praticados por seus administradores. Há 

decisões nesse sentido em casos relacionados a fraudes contábeis que geraram prejuízos a 

investidores, em que se reconheceu a responsabilidade de auditores independentes, mesmo 

diante de ilícitos perpetrados por seus administradores304. Em nossa opinião, andam bem as 

referidas decisões, como se discutirá a seguir. 

 

O assunto, contudo, gera incertezas desde o Decreto-Lei n.º 2.627/1940, 

perpetuadas com a edição da Lei das Sociedades por Ações, ao replicar a redação constante 

da lei anterior em seu artigo 158, incisos I e II305, que trata das hipóteses de 

responsabilização pessoal dos administradores. A redação obtusa do referido dispositivo306 

e a ausência de tratamento expresso sobre as obrigações das companhias perante terceiros, 

mesmo em caso de atos ilícitos ou violadores do estatuto pelos administradores, causaram 

alguma controvérsia307. 

 

 
Des. Jair de Souza, j. 14.11.2019, v.u.; TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n.º 0027195-
95.2010.8.26.0361/Mogi das Cruzes, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 03.02.2020, v.u.; TJMS, 2ª Câmara Cível, 
Apelação Cível n.º 2001.008012-5⁄0000-00/Mundo Novo, Rel. Des. Horácio Vanderlei Nascimento Pithan, 
j. 06.06.2006, v.u.; TJRJ, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 397/Rio de Janeiro, Rel. Juiz Salvador Pinto 
Filho, j. 21.08.1975, v.u.; TJPR, 10ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 275.482-7/Joaquim Távora, Rel. Juiz 
Luiz Mateus de Lima, j. 21.10.2004, v.u.; TJPR, 8ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 741.186-5/Londrina, 
Rel. Des. João Domingos Küster Puppi, j. 24.03.2011, v.u.; TJPR, 9ª Câmara Cível, Apelação Cível 
n.º 857.665-0/Cascavel, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 02.05.2013, v.u.; TJPR, 10ª Câmara Cível, Agravo 
de Instrumento n.º 1.590.826-2/Maringá, Rel. Juiz Substituto Carlos Henrique Licheski Klein, j. 11.05.2017, 
v.u.; TJDF, 3ª Turma Recursal, Recurso Inominado n.º 0711657-53.2015.8.07.0016/Brasília, Rel. Juiz Carlos 
Alberto Martins Filho, j. 15.03.2016, v.u.; e TJDF, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado n.º 0701494-
53.2015.8.07.0003/Ceilândia, Rel. Juiz Fabio Eduardo Marques, j. 26.07.2016, v.u.. 
304 Nesse sentido, ver precedente em que o administrador responsável pelos trabalhos auditoria foi condenado 
criminalmente e inabilitado para o exercício de sua profissão e se reconheceu a responsabilidade da 
sociedade auditora de que participava e no âmbito da qual realizou os atos ilícitos: TJSP, 8ª Câmara de 
Direito Privado, Apelação n.º 994.05.097558-5/São Paulo, Rel. Des. Luiz Ambra, j. 12.05.2010, v.u.. Em 
outro precedente, a sociedade de auditoria procurou eximir-se, sob a alegação de que os administradores 
agiram fraudulentamente, o que não foi acolhido pela decisão judicial: TJSP, 14ª Câmara de Direito Privado, 
Apelação n.º 9161946-23.2003.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 28.08.2013, v.u.. 
305 O dispositivo replica o artigo 121, do Decreto-Lei n.º 2.627/1940, apenas com alteração da nomenclatura 
de “diretores”, para “administrador”, decorrente da estrutura bipartida (conselho de administração e 
diretoria) adotada pela Lei das Sociedades por Ações em vigor, e da substituição do plural pelo singular. 
Cf. artigo 121, do Decreto-Lei n.º 2.627/1940: “Art. 121. Os diretores não são pessoalmente responsáveis 
pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão. §1º 
Respondem, porem, civilmente, pelos prejuizos que causarem, quando procederem: I, dentro de suas 
atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II, com violação da lei ou dos estatutos.” 
306 GUERREIRO destaca que o artigo 158, da Lei das Sociedades por Ações, é tautológico, pelo fato de a lei 
utilizar o termo “atos regulares de gestão” e atos “com violação da lei ou do estatuto”, com mesmo 
significado, apresentando discussão detalhada sobre o sentido do dispositivo (Responsabilidade dos 
Administradores de Sociedades Anônimas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
v. 20, n. 42. 1981, pp. 73-79). Sobre o assunto, ver, ainda, ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade 
Civil dos Administradores de S.A. e as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva 2009, pp. 210-225.  
307 Como destaca FRONTINI, a Lei das Sociedades por Ações não responde expressamente à questão sobre a 
responsabilidade da companhia, da mesma forma que o regime do Decreto-Lei n.º 2.627/1940, que silenciava 
sobre o assunto (Responsabilidade dos Administradores em Face da Nova Lei das Sociedades por Ações. 
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 16, n. 26. 1977, p. 36). 
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Alguns autores chegaram à conclusão de que a responsabilidade do administrador 

excluiria a da sociedade. Por essa óptica, eventuais atos ilícitos ou incompatíveis com o 

estatuto não vinculariam a companhia, ainda que realizados no âmbito de atuação da 

administração – apenas os atos “regulares” teriam esse condão308-309-310. Outros, ainda, 

identificam, em cada um dos incisos do artigo 158, da Lei das Sociedades por Ações, 

distintas consequências: na hipótese regida pelo inciso I, a sociedade estaria vinculada 

perante terceiros; e, no caso previsto no inciso II, a companhia não se vincularia311. Não 

nos parecem, contudo, ser esses os entendimentos mais adequados sobre o assunto, por, ao 

menos, cinco razões, declinadas a seguir.  

 

Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que a regra é a vinculação das sociedades 

aos atos de seus órgãos sociais, no âmbito de suas atribuições. Exceção seria se houvesse 

 
308 Defendendo que apenas os atos lícitos e compatíveis com o estatuto social vinculam as companhias, 
cf. LACERDA, José Cândido Sampaio de. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, v. 3. São Paulo: 
Saraiva. 1978, p. 204; GUIMARÃES, Ruy Carneiro. Sociedades por Ações. Notas de Doutrina e 
Jurisprudência, v. 3. Rio de Janeiro: Forense. 1960, p. 94; MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades 
Anônimas. Artigo por Artigo, 4ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2010, p. 595; e CAMPOS, Luiz Antonio de 
Sampaio. Deveres e Responsabilidades. In LAMY FILHO, Alfredo; e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coords.). 
Direito das Companhias, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2017, p. 873. LACERDA e GUIMARÃES 
fundamentam-se no entendimento de PIRES, de acordo com quem a responsabilidade dos administradores 
excluiria a da sociedade (Manual das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1942, p. 266). O 
entendimento de PIRES, no entanto, é mais sutil, uma vez que reconhece, no mesmo estudo, a possibilidade 
da responsabilização da sociedade perante terceiros em caso de atos com dolo ou culpa dos administradores, 
desde que dentro dos limites de suas atribuições (Manual das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos. 1942, pp. 269-270). PIRES considera, de fato, que a violação à lei ou ao estatuto significa uma 
atuação fora dos limites de suas atribuições – o que aproxima seu entendimento do defendido por TOLEDO 

(O Conselho de Administração na Sociedade Anônima. São Paulo: Atlas. 1997, pp. 67-71) –, mas não chega 
a fazer essa precisão de forma expressa.  
309 FERREIRA, em determinado estudo, parece entender que apenas atos lícitos e compatíveis com o estatuto 
social vinculam as companhias (Tratado das Sociedades Mercantis. Sociedades Anônimas, v. 5, 5ª ed.. Rio de 
Janeiro: Nacional de Direito. 1958, p. 1.611). Em outra oportunidade, no entanto, reconhece que, caso o 
administrador aja em desconformidade com a lei ou com o estatuto social ou de forma a não reverter os 
benefícios da atuação perante a companhia, ela poderá ser responsabilizada perante terceiros, mas poderá 
pleitear sua indenização perante o administrador (Instituições de Direito Comercial. O Estatuto da Sociedade 
Mercantil, v. 1, t. 2. São Paulo: Max Limonad. 1957, p. 743). Parece-nos mais correta essa segunda opinião 
do autor, como tratado neste estudo. 
310 Deve-se ressaltar, ainda, a esse respeito, que não há consenso na doutrina sobre o significado da expressão 
“com violação da lei ou do estatuto”, constante do artigo 158, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações. Há 
quem defenda que a expressão deve ser entendida como uma violação às normas que “traçam a conduta dos 
administradores de emprêsas coletivas em face da ordem social” (VALVERDE, Trajano de Miranda. 
Sociedades por Ações, v. 2. Rio de Janeiro: Forense. 1941, p. 48). No mesmo sentido, cf. EIZIRIK, Nelson 
Laks. A Lei das S/A Comentada, v. 2. São Paulo: Quartier Latin. 2011, pp. 400-401. Outros autores, no 
entanto, entendem tratar-se de uma referência a qualquer violação, ainda que não diga respeito às atribuições 
ou aos preceitos da atuação dos administradores [cf., i.a., PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. 
Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Obrigações: Sociedade por Ações, t. 50, 3ª ed.. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 1984, p. 408; e CARVALHO, Gil Costa. Comentários ao Artigo 159. In VIDIGAL, 
Geraldo de Camargo; e SILVA, Ives Gandra da (coords.) Comentários à Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 
6.404/76), v. 4. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo / Resenha Tributária. 1982, p. 118]. 
311 Nesse sentido, ver TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de. O Conselho de Administração na 
Sociedade Anônima. São Paulo: Atlas. 1997, pp. 67-71. O autor pondera, no entanto, ser possível estender a 
responsabilização das companhias mesmo em caso de atos ilícitos ou violadores do estatuto, por meio da 
aplicação da teoria da aparência. No mesmo sentido, embora não o afirme textualmente e discuta o sistema 
do Decreto-Lei n.º 2.627/1940, ver PIRES, Gudesteu. Manual das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos. 1942, pp. 266-270. 
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regra específica que exonerasse a sociedade da responsabilidade pela atuação de seus 

órgãos ou a atribuísse a terceiros, nessas situações312. Uma regra dessa natureza, por ser 

excepcional, para ser admitida, deveria vir expressa na legislação. 

 

Não há, contudo, previsão legal que autorize a exclusão da responsabilidade da 

sociedade, seja na Lei das Sociedades por Ações, seja no Código Civil ou em qualquer 

outra norma. Em dispositivo legal algum, determina-se a exoneração da companhia, caso 

os administradores possam ser, ou sejam, responsabilizados pessoalmente. 

 

A Lei das Sociedades por Ações (artigo 158, caput, primeira parte313) apenas 

determina as hipóteses em que os administradores são, ou não, pessoalmente responsáveis 

por seus atos perante terceiros (companhias, acionistas ou outros diretamente 

prejudicados). Sua função é estabelecer a responsabilidade dos integrantes dos órgãos 

sociais314. Não cuida, contudo, diretamente, da responsabilidade, ou da exoneração, da 

sociedade. 

 

Os “atos regulares de gestão”, na letra da lei, – isto é, aqueles que sejam lícitos, 

compatíveis com o estatuto e dentro de suas atribuições315 – não sujeitam os 

administradores, em sua esfera pessoal. Sujeitam, de fato, a contrario sensu, apenas as 

 
312 Nesse sentido, vide PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. 
Introdução. Pessoas Físicas e Jurídicas, t. 1, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1970, p. 416; e TEIXEIRA, 
Egberto Lacerda; e GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro, 
v. 2. São Paulo: José Bushatsky. 1979, p. 478. A opinião de TEIXEIRA e GUERREIRO reflete, em larga medida, 
o entendimento previamente manifestado por TEIXEIRA, em estudo individual (Da Sociedade por Quotas de 
Responsabilidade Limitada, 2ª ed.. São Paulo: Quartier Latin 2007, pp. 121-124). 
313 Cf. artigo 158, caput, da Lei das Sociedades por Ações: “Art. 158. O administrador não é pessoalmente 
responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; 
responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: [...]”. 
314 GALGANO esclarece que as regras de responsabilidade dos administradores têm por função superar um 
problema exatamente contrário: a “immunità” dos integrantes dos órgãos sociais, que poderia decorrer do fato 
de seus atos serem imputáveis à sociedade, sempre que realizados no âmbito das atribuições da 
administração, de forma que apenas a pessoa jurídica estivesse vinculada (Delle Persone Giuridiche. 
Disposizioni Generali. Delle Associazioni e delle Fondazioni. In SCIALOJA, Antonio; e BRANCA, Giuseppe 
(cur.). Commentario del Codice Civile. Delle Persone e dela Familiglia, l. 1. Bologna / Roma: Nicola 
Zanichelli / Foro Italiano. 1972, pp. 263-270; La Società per Azioni. In GALGANO, Francesco (dir.). Trattato 
di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia, v. 7. Padova: CEDAM. 1984, p. 278; e Diritto 
Commerciale. Le Società. Contratto di Società. Società di Persone. Società per Azioni. Altre Società di 
Capitali. Società Cooperative. Bologna: Zanichelli. 1984, p. 343). No mesmo sentido, ver COZIAN, Maurice; 
e VIANDIER, Alain. Droit des Sociétés, 10ª ed.. Paris: Litec. 1997, p. 271. 
315 Ressaltando a ausência de definição legal do termo “atos regulares de gestão” e atribuindo-lhe significado 
de atos realizados dentro das atribuições da administração, cf. GUERREIRO, José Alexandre Tavares. 
Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, v. 20, n. 42. 1981, pp. 73-74; e EIZIRIK, Nelson Laks. A Lei das S/A Comentada, 
v. 2. São Paulo: Quartier Latin. 2011, p. 400. BULGARELLI entende que “gestão”, nesse dispositivo, tem o 
significado de “administração”, entendimento que consideramos adequado e compatível com as finalidades 
da previsão (Apontamentos sobre a Responsabilidade dos Administradores das Companhias. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 22, n. 50. 1983, p. 102). 
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companhias. Já os atos que não sejam enquadrados como “regulares” vinculam, pessoal e 

diretamente os administradores. Com relação a eles, no entanto, a lei não exclui a 

responsabilização também das companhias, que continuará a se aplicar sempre que os 

administradores atuarem como órgão social. 

 

Não se autoriza, portanto, excluir-se, como consequência necessária, a 

responsabilização da companhia, caso haja a responsabilidade pessoal dos diretores. Isso 

porque a regra busca estabelecer as hipóteses em que os administradores são responsáveis, 

não aquelas em que a sociedade está exonerada316. Da mesma forma, a função primordial 

do artigo 47, do Código Civil, é estabelecer a imputação dos atos dos administradores às 

sociedades, e não as desonerar317. Interpretar qualquer dessas previsões pelo reverso seria 

extrair da lei uma conclusão imprópria, seja no aspecto literal, seja no teleológico318. 

 

 Em segundo lugar, a possibilidade da responsabilização das companhias por atos 

que não sejam corretos, lícitos ou compatíveis com o estatuto, mas sejam realizados no 

âmbito das atribuições do órgão, é a solução mais compatível com os princípios e 

fundamentos, econômicos e jurídicos, da estrutura orgânica das sociedades319. 

 

Na medida que a administração atua como órgão, no limite de suas atribuições, é a 

própria sociedade que está se manifestando, como um sujeito de direitos, passível de ser 

parte de relações jurídicas e assumir direitos e deveres, em sua esfera jurídica própria. É, 

 
316 Como ressalta LEÃES: “Mas êsse aspecto do problema [a responsabilidade pessoal dos diretores] não 
obscurece outro, de igual ou maior importância, qual seja o da posição da sociedade, em face de terceiros” 
(Sociedade por Ações. Atos Praticados por Seus Diretores, em razão da Administração. Responsabilidade 
Daquela e Dêstes, Solidariamente, se Agiram com Culpa ou Contrariamente aos Estatutos Sociais. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 10, n. 2. 1971, p. 79). 
317 Ver, a esse respeito, AZEVEDO e NICOLAU, que tratam do dispositivo como “um dos mais importantes na 
disciplina civil a respeito das pessoas jurídicas” (Comentário ao Artigo 47. In AZEVEDO, Álvaro Villaça 
(coord.). Código Civil Comentado. Das Pessoas e dos Bens, v. 1. São Paulo: Atlas. 2007, p. 125). 
318 Ao tratar do artigo 47, do Código Civil, DANTAS apresenta considerações semelhantes, que, em nossa 
opinião, traduzem a interpretação correta das disposições legais a respeito da responsabilidade das sociedades 
por atos de seus administradores: “Então, não deve ser por esse prisma compreendido o artigo em comento, 
mas sim pelo ângulo oposto, isto é: ele não está a desobrigar, em todas as hipóteses, a pessoa jurídica por 
atos praticados fora ou além dos limites da representação, por administradores ou diretores seus, ou quem 
aparente tal condição. Se há ou não tal responsabilidade, vai-se ver no caso concreto. O que o dispositivo 
com certeza faz é obrigar a pessoa jurídica pelos atos de seus administradores” (Comentários ao Art. 47. 
In ARRUDA ALVIM (Netto), José Manuel de; e ALVIM, Thereza Celina Diniz de Arruda (coords.). Comentários 
ao Código Civil Brasileiro. Parte Geral, v. 1. Rio de Janeiro: Forense. 2005, p. 420). 
319 Nesse sentido, cf. as palavras de BULGARELLI: “Mas, se e quando não responde diretamente a companhia, 
tem-se situação, no mínimo, curiosa; o corpo não responde pela atuação exacerbada do órgão, o que lhe 
quebra a tão louvada unidade orgânica e já que esta terminologia foi recolhida das ciências naturais, 
incidindo sempre sobre corpos humanos, lembra a história do menino que para se safar do castigo por ter 
dito certa má palavra alegava que não fora ele quem a dissera, mas, a sua boca” (Apontamentos sobre a 
Responsabilidade dos Administradores das Companhias. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico 
e Financeiro, v. 22, n. 50. 1983, p. 99). 
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afinal, essa a função do conceito da personalidade jurídica: constituir um novo centro de 

imputação de direitos e deveres, com patrimônio próprio, (sujeito de direito) que responde 

por seus atos de forma segregada de seus membros320-321. 

 

São irrelevantes a qualidade ou a licitude dos atos, importando antes o escopo de 

atuação. É por esta razão que o Código Civil (artigo 47), ao tratar da imputação de 

obrigações às pessoas jurídicas, leva em conta apenas os limites de atuação dos 

administradores (“[o]s limites d[os] poderes”), não a qualificação de cada um dos atos. 

 

Em terceiro lugar, a responsabilização das companhias em caso de atos 

circunscritos às atribuições da administração, mesmo que não sejam corretos, lícitos ou 

compatíveis com o estatuto social, é a mais consentânea com nosso sistema de 

responsabilidades, em termos jurídicos e econômicos. A regra geral, na matéria, é a 

responsabilidade pessoal, ou seja: o sujeito passivo de determinado dever é quem responde 

e suporta, com seu patrimônio próprio, as consequências decorrentes de seu não 

cumprimento322-323. Há, em regra, a concentração entre dever e responsabilidade em um 

 
320 Como bem ressaltou TEIXEIRA DE FREITAS, há tempos: “É esta a realidade da vida juridica, porque 
indubitavelmente, existem essas pessoas juridicas, por isso mesmo que não existem senão para fins juridicos, 
as quaes effectivamente nos apparecem ao lado do individuo, como sujeitos de relações de direito” (Nova 
Apostilla à Censura do Senhor Alberto de Moares Carvalho sobre o Projecto do Codigo Civil Portuguez. Rio 
de Janeiro: Universal de Laemmert. 1859, p. 100). Ver, ainda, OLIVEIRA, que destaca textualmente que a 
função das sociedades anônimas “encontra coordenadas na preocupação de limitação do risco empresarial”, 
o que está intimamente ligado à separação patrimonial e à constituição de um novo centro de imputação de 
direitos (A Dupla Crise da Pessoa Jurídica. São Paulo: Saraiva. 1979, p. 262). 
321 PONTES DE MIRANDA é categórico: “Onde há personalidade há responsabilidade” (Tratado de Direito 
Privado. Parte Especial. Direito das Obrigações: Fatos Ilícitos Absolutos. Atos-Fatos Ilícitos Absolutos. 
Atos Ilícitos Absolutos. Responsabilidade. Danos Causados por Animais. Coisas Inanimadas e Danos. 
Estado e Servidores. Profissionais, t. 53, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1972, p. 93). 
322 Nesse sentido, cf. WALD: “O princípio geral vigente no Direito brasileiro é o da responsabilidade pessoal, 
de tal modo que a responsabilidade pelo fato de outrem depende sempre de norma legal expressa” 
(Da Irresponsabilidade da Sociedade Anônima por Decisões Nulas ou Abusivas da Assembleia Geral. Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 12, n. 12. 1973, p. 1). No mesmo sentido, ver 
MENEZES DIREITO e CAVALIERI FILHO: “São situações excepcionais [as hipóteses de responsabilidade por 
fato de outrem], porque a regra é que cada um responde pelos próprios atos, exclusivamente pelo que fez. É 
o que tem sido chamado de responsabilidade direta ou responsabilidade por fato próprio, cuja justificativa 
está no próprio princípio informador da teoria da reparação” (Comentários ao Artigo 942. In TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo (coord.). Comentários ao Novo Código Civil. Da Responsabilidade Civil. Das 
Preferências e Privilégios Creditórios. Arts. 927 a 965, v. 13. Rio de Janeiro: Forense. 2004, pp. 196-197). 
323 Ver, a esse respeito, a lição de BULGARELLI, ao trazer a nota de que a regra se encontra, em nosso Direito, 
no Código de Processo Civil: “O princípio da responsabilidade é o de que a companhia, como pessoa 
jurídica (dotada de patrimônio autônomo), responde pelas obrigações contraídas, aliás, dentro da norma 
geral (que curiosamente em termos de sedes materiae está contida no art. 591, do CPC), de que o devedor 
responde com seus bens presentes e futuros, para com suas obrigações. O que abrange, segundo o nosso 
modesto entendimento, as dívidas e as responsabilidades; [...]” (Apontamentos sobre a Responsabilidade dos 
Administradores das Companhias. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 22, 
n. 50. 1983, p. 98). O dispositivo referido pelo autor foi refletido integralmente no artigo 789, do Código de 
Processo Civil em vigor (com apenas uma inversão na ordem da frase): “Art. 789. O devedor responde com 
todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições 
estabelecidas em lei”. Ressaltamos, a esse respeito, que o Código Civil contempla previsão semelhante, nos 
capítulos referentes à responsabilidade negocial (cf. artigo 391: “Pelo inadimplemento das obrigações 
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mesmo sujeito (nesse caso, as companhias), sob a óptica da estrutura dualista das 

obrigações324.  

 

Não importa, nesse particular, que as sociedades dependam, necessariamente, de 

seus órgãos sociais para agir e manifestar sua vontade, por impossibilidade de 

externalização de outra forma325-326. São elas próprias o sujeito passivo do dever, que, em 

regra, deve suportar suas consequências. Eventual exceção deveria vir expressa na 

legislação, na forma de exoneração das sociedades em caso de responsabilização pessoal 

de seus administradores, o que não é (nem deveria ser) o caso. 

 

Em quarto lugar, admitir que apenas os administradores se sujeitem às 

consequências de atos praticados nos limites das atribuições dos órgãos sociais poderia 

 
respondem todos os bens do devedor”) e responsabilidade civil por ato ilícito (cf. artigo 942: “Art. 942. Os 
bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano 
causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”). 
324 Ver, a esse respeito, COMPARATO, que destaca, no entanto, exemplos de separação de dever e 
responsabilidade, tanto no direito antigo, como no direito moderno (Essai d’Analyse Dualiste de 
L’Obligation en Droit Privé. Paris: Dalloz. 1964, p. 186). No mesmo sentido, ver EIZIRIK, destacando que o 
fundamento último do sistema de responsabilidades é “um instrumento que permite a manutenção do 
equilíbrio entre a liberdade e os deveres sociais de cada pessoa” (Responsabilidade Civil e Administrativa 
do Diretor de Companhia Aberta. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 23, 
n. 56. 1984, p. 49). 
325 A nota sobre o assunto é bem colocada, dentre outros, por SERPA LOPES: “Na verdade, a pessoa jurídica, 
dada a sua natureza, não dispensa esse órgão exteriorizador de sua vontade, e este órgão não pode deixar de 
ser senão a própria pessoa humana” (Curso de Direito Civil. Introdução, Parte Geral e Teoria dos Negócios 
Jurídicos, v. 1, 7ª ed.. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1989, p. 327). Para KORN, é meio pelo qual a vontade 
da sociedade “ganha vida”: “Die juristischen Personen aber haben zwar einen starren, in den Statuten 
niedergelegten Willen, aber dieser Wille ist blind und erhält Leben erst durch die Beschlüsse derjeningen 
natürlichen Personen, welche ihn lenken” (em tradução livre: “As pessoas jurídicas, contudo, possuem uma 
vontade rígida, estabelecida nos estatutos, mas essa vontade é cega e só ganha vida por meio das decisões 
das pessoas naturais que a dirigem”) (Die Deliktsfähigkeit der Juristischen Personen nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuche. In ALEXANDER-KATZ, Richard, et al.. Festgabe der Rechtsanwaltschaft des Kammergerichts 
für den Geheimen Justizrath Dr. Richard Wilke zum XI September 1900. Berlin: Franz Vahlen. 1900, p. 185). 
O assunto não é desconhecido de nossa jurisprudência, que já esclareceu: “A pessoa jurídica, por ser ente de 
existência meramente legal, necessita de órgão em que sua vontade é formada” (TJSP, 9ª Câmara de Direito 
Privado, Apelação n.º 0100281-14.2007.8.26.0003/São Paulo, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 14.04.2015, v.u., 
voto do relator, reproduzindo o teor da sentença). A esse respeito, ressaltamos que, embora a Lei das 
Sociedades por Ações (artigo 146) atualmente prescreva que os órgãos da administração devam ser ocupados 
por pessoas naturais, não vemos impedimentos e entendemos até mesmo ser desejável que pessoas jurídicas 
assumam os cargos da administração, ao analisar a questão de lege ferenda. Essa liberação seria consentânea 
com as necessidades de maior profissionalização no exercício dessas funções, diante do crescimento das 
sociedades brasileiras e, por consequência, do vulto das atividades sujeitas à sua gestão. Nesse aspecto, 
andou bem a Lei de Recuperações Judiciais e Falências, que permite que o administrador judicial seja uma 
pessoa natural ou uma pessoa jurídica (artigo 21). Inexiste razão pela qual a mesma regra não pudesse ser 
aplicada à administração regular das sociedades por ações – e, igualmente, de outros tipos societários. 
326 Registram-se, a esse respeito, as afirmações ilustrativas de SALEILLES [“[...] ils traduisent à l’intérieur et 
manifestent au dehors cette volonté collective et une en même temps qui est à la base de la personnalité 
civile: ils lui servent d’intermédiaires, ils on sont les organes” (Essai d’une Théorie Générale de 
L’Obligation: d’Après le Projet de Code Civil Allemand. Paris: Cotillon. 1890, p. 365)] e, entre nós, de 
FERREIRA [“Foram [os diretores] o instrumento humano por via da qual ela [a sociedade] se obrigou; e não 
mais do que isso” (Tratado de Direito Comercial. O Estatuto da Sociedade por Ações, v. 4. São Paulo: 
Saraiva. 1961, p. 459)], que encontram nos administradores meros instrumentos da manifestação da vontade 
social.  
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prejudicar a segurança das relações jurídicas327. As companhias são presentadas perante 

terceiros como entes autônomos, com patrimônio próprio, atuam em mercado e mantêm, 

elas próprias, relações, negociais ou de outras naturezas, com terceiros, que confiam na 

capacidade de cumprimento das sociedades (e não de seus administradores). 

 

Caso, sempre que houver atos ilícitos, irregulares ou incompatíveis com o estatuto 

social por parte dos administradores, a companhia automaticamente se exonerasse, haveria 

prejuízos significativos à confiança depositada por terceiros na capacidade de cumprimento 

de deveres atribuídos às sociedades, o que não é desejável, nem recomendável, no sistema 

jurídico328. Isso porque, se os atos irregulares ou impróprios dos administradores, 

realizados dentro do exercício das funções de órgão social, não fossem imputados às 

sociedades, seriam reduzidas, sobremaneira, as hipóteses de responsabilização destas 

últimas, e os terceiros lesados estariam sujeitos tanto ao ônus – custoso – de buscar 

identificar os responsáveis internos, como ao risco de crédito de tais pessoas329. Ou seja, 

haveria uma evidente subversão da lógica da matéria empresarial e do sistema de 

responsabilidades330, em desfavor dos prejudicados. 

 

Praticamente qualquer violação da lei ou de contratos por parte das próprias 

sociedades é decorrente de atos dos administradores que, em última medida, não são 

compatíveis com a lei e com o estatuto social. Como os administradores, pelos deveres e 

 
327 Os prejuízos à segurança das relações jurídicas, nesse particular, foram ressaltados por CARVALHOSA 
(Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, v. 3, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 478). Essa é também 
uma das funções do dispositivo da lei alemã que determina que os poderes de representação não podem ser 
limitados [VEDDER, Karl Christian. Comentários ao §82. In GRIGOLEIT, Hans Christoph (red.). Aktiengesetz 
Kommentar. München: C. H. Beck. 2013, §82, n. 1-17 (ed. digital)]. A lógica de proteção e segurança dos 
interesses é a mesma aplicável às demais regras que determinam a publicidade de atos referentes às 
sociedades (como seus atos constitutivos), que permitem que terceiros tenham ciência acerca de suas regras 
básicas de funcionamento e possam confiar no estabelecimento legítimo de relações com tais entidades 
(sobre o assunto, vide, i.a., BEVILAQUA, Clovis. Codigo Civil dos Estados Unidos do Brasil, v. 1, 6ª ed.. Rio 
de Janeiro: Francisco Alves. 1940, p. 223). 
328 TEIXEIRA e GUERREIRO destacam que essa exoneração das sociedades, se aplicada sempre, poderia gerar 
“entraves pesadíssimos à circulação econômica e proporcionar, quiçá, às sociedades menos escrupulosas 
uma poderosa válvula escapatória...” (Das Sociedades Anônimas no Direito Brasileiro, v. 2. São Paulo: José 
Bushatsky. 1979, p. 481).  
329 A dificuldade e os altos custos envolvidos na identificação dos responsáveis internos, caso as companhias 
não o fossem, é bem apontada por BRUNO, que assinala também, como justificativa para o modelo de 
responsabilização das sociedades, o incentivo gerado à fiscalização dos administradores por parte dos 
acionistas (BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato 
Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 157). 
330 Como já foi ressaltado em nossa jurisprudência, encontrando no dinamismo do tráfego jurídico, celeridade 
e segurança das relações empresariais a essência do Direito Empresarial: “[...] a essência do Direito 
Comercial, que repele o formalismo exacerbado, em benefício do dinamismo do tráfego jurídico, da 
celeridade e segurança das relações mercantis” (STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 887.277/SC, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, j. 04.11.2010, v.u., voto do relator). 
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responsabilidades inerentes ao cargo que ocupam331, devem atuar de forma diligente e em 

cumprimento à lei e ao estatuto social, caso façam com que a sociedade descumpra algum 

dever que a sujeita, possivelmente não terão sido tão diligentes quanto esperado e não terão 

seguido os ditames da lei e do estatuto social. Os deveres estatutários e legais dos 

administradores prescrevem, necessariamente, que tomem as providências para que a 

sociedade cumpra seus deveres e obrigações – dessa forma, qualquer caso de cometimento 

de ilícito, pela pessoa jurídica, constitui, em última instância, um comportamento irregular, 

omissivo ou comissivo, de seus administradores332. 

 

Em quinto lugar, os limites em que a administração atua como órgão social são 

definidos por suas atribuições orgânicas, não pelas características de cada um dos atos dos 

integrantes da estrutura societária. Defender que atos realizados dentro das atribuições dos 

administradores devem ser, necessariamente, compatíveis com a lei e o estatuto social 

significaria qualificar o escopo de atuação orgânica pelas características de cada ato 

isolado. Em outras palavras, implicaria que as hipóteses previstas nos incisos I e II do 

artigo 158, da Lei das Sociedades por Ações, fossem excludentes entre si (i.e., sempre que 

houvesse um ato violador da lei ou do estatuto – inciso II – haveria extrapolação das 

atribuições – o que exclui a aplicação do inciso I333) 

 

Seria incabível, por consequência, que um administrador, como órgão, cometesse 

atos ilícitos ou irregulares, já que, uma vez qualificados dessa forma, excederiam 

 
331 Cf., i.a., artigo 153 (“Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas 
funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus 
próprios negócios”); artigo 154 (“Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto 
lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da 
função social da empresa”); e artigo 158, segunda parte (“Art. 158. O administrador não é pessoalmente 
responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; 
responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou 
poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto”), todos da Lei das Sociedades por 
Ações. 
332 Como esclarece RODRIGUES, a esse respeito: “Na realidade quem pratica o ato ilícito não é a pessoa 
jurídica, mas seu representante. Ora, é evidente que este não atuou munido de poderes para praticar ato 
ilícito, pois seu mandato decerto não lhe confere a prerrogativa de agir com dolo ou culpa” (Direito Civil. 
Parte Geral, v. 1, 23ª ed.. São Paulo: Saraiva. 1993, p. 74). Nesse sentido, ver FERRARA [“I limiti della 
rappresentanza sono determinati dallo scopo dell’ente, che è la protezione dei suoi diritti, quindi le azioni 
illecite dei rappresentanti sono sempre una transgressione dei poteri” (Teoria delle Persone Giuridiche, 
2ª ed.. Napoli / Torino: Eugenio Marghieri / Torinese. 1923, p. 887)] e VINEY [“[...] les statuts ni le contrat de 
société n’autorisent jamais que un représentant à agir illicitement” (Le Déclin de La Responsabilité 
Individuelle. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1965, p. 40)]. Cf., ainda, COELHO, Fábio 
Ulhoa. A Natureza Subjetiva da Responsabilidade Civil dos Administradores de Companhia. Revista de 
Direito da Empresa, v. 1, n. 1. 1996, p. 28. 
333 Como é o entendimento de TOLEDO (O Conselho de Administração na Sociedade Anônima. São Paulo: 
Atlas. 1997, pp. 67-71) e a lógica extraída das afirmações, ainda sob o Decreto-Lei n.º 2.627/1940, de PIRES 
(Manual das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1942, pp. 266-270). 
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automaticamente suas atribuições. Ou seja, somente se poderia cogitar de irregularidades 

extra-órgão. 

 

Essa parece, contudo, ser uma subversão lógica. O mais correto é que o ato 

isolado seja avaliado e qualificado vis-à-vis das atribuições do órgão, para que se averigue 

se foi realizado dentro ou fora de seu escopo, e não o inverso334. Em outras palavras, não 

há um juízo de regularidade ao definir um escopo de atribuições dos administradores, que 

recairá, na verdade, sobre cada um de seus atos isolados. Essa é a interpretação que parece 

mais consentânea com a lei – que reconhece ser possível, mesmo dentro das atribuições da 

administração, haver dolo ou culpa, o que pressupõe algum ato potencialmente irregular, 

que legitimaria a responsabilização pessoal dos administradores – e o esquema orgânico de 

atuação das sociedades.  

 

Por todas essas razões, as sociedades podem ser responsabilizadas pela atuação 

dos administradores dentro dos limites das atribuições do órgão social (além das hipóteses 

de extensão, em caso de ratificação dos atos, de benefícios auferidos pela sociedade ou por 

via da aplicação da teoria da aparência), independentemente de seus atos serem, ou não, 

lícitos, corretos e compatíveis com o estatuto social. As qualificações dos atos dos 

administradores são relevantes, sim, para sua responsabilização pessoal, no âmbito 

societário – exonerada em caso de “atos regulares de gestão” –, mas não para a sujeição 

das companhias aos atos delas próprias, operados por seus órgãos sociais, de forma que 

essa conclusão é integralmente compatível com o disposto no artigo 158, da Lei das 

Sociedades por Ações335. 

 

O cumprimento de deveres atribuídos às sociedades – entre eles, no caso das 

companhias abertas, os de transparência, que lhe são impostos ex lege pelo regime do 

 
334 Para mais detalhes sobre o assunto, ver os itens 3.2 e 3.3 deste estudo. 
335 Nesse sentido, caminha a jurisprudência: “[...] é consequência lógica da responsabilidade externa corporis 
da companhia para com terceiros contratantes a responsabilidade interna corporis do administrador perante 
a companhia, em relação às obrigações contraídas com excesso de poder ou desvio do objeto social. [...] a 
responsabilidade externa corporis da companhia em relação a terceiros, por atos praticados com excesso ou 
fora do objeto social, só pode conduzir à responsabilidade interna corporis do administrador frente à 
companhia.” (STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 1.349.233/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
j. 06.11.2014, v.m., ementa do acórdão); e “Em relação à invocação do art. 121 daquela lei [...] ficou 
demonstrado o contrário, isto é, que no caso, de acordo com a ‘teoria da aparência’ o corretor agia em 
nome da sociedade; e, firmado nesse pressuposto, o acórdão declarou a sociedade responsável [...] com a 
implícita aplicação do dispositivo que o recurso afirma ter sido desatendido [artigo 121, do Decreto-Lei 
n.º 2.726/1940, refletido no atual artigo 158, da Lei das Sociedades por Ações]” (STF, 1ª Turma, Recurso 
Extraordinário n.º 77.814/SP, Rel. Min. Luiz Gallotti, j. 02.04.1974, v.u., relatório do presidente). 
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mercado de capitais – são, como tratado anteriormente, atos ordinários da gestão, que 

integram as atribuições dos órgãos da administração. Nisso se incluem, evidentemente, a 

preparação e a divulgação de demonstrações financeiras, formulários de referência, 

materiais de ofertas públicas, bem como demais informações e documentos relativos às 

atividades sociais das companhias abertas que devem ser divulgados no âmbito do mercado 

de capitais. Quem responde e tem projeção externa perante terceiros não é cada um dos 

órgãos (que não têm personalidade ou patrimônio próprios) ou seus integrantes, mas a 

pessoa jurídica (ela, sim, personificada e centro autônomo de imputação de direitos e 

obrigações). 

 

Disso decorre, pelas conclusões já alcançadas, que a atuação dos administradores 

nessa seara implica a vinculação das companhias, porque, nelas, atuam como órgão social, 

que corporifica a entidade societária. Para fins externos, não importa se os atos dos 

administradores foram, ou não, lícitos, corretos, adequados, legítimos ou, de forma geral, 

“regulares”, o que é relevante somente para finalidades outras, de determinação da 

existência, ou não, da responsabilidade pessoal de tais indivíduos. Basta, para tanto, que se 

encontrem dentro das atribuições da administração, que poderá ser estendida, como tratado 

acima, em caso de ratificação dos atos, de benefícios auferidos pela sociedade ou por via 

da aplicação da teoria da aparência. 

 

Essa conclusão é especialmente relevante nas situações em que os atos irregulares 

dos administradores levam as companhias a cometer ilícitos que ensejam a obrigação de 

indenizar os prejudicados. Nesses casos, ao contrário de atos negociais, não é viável a 

solução de declaração de sua nulidade ou ineficácia do ato336, uma vez que o problema que 

se coloca é de atribuição da responsabilidade pela indenização dos prejudicados a um ou 

mais sujeitos. A resposta jurídica mais adequada e compatível com nosso ordenamento 

jurídico é, portanto, a imputação dos atos e responsabilidades correspondentes à 

companhia, ainda que os administradores faltosos possam ser também passíveis de 

responsabilização pessoal, pelas vias próprias.  

 

 
336 A solução é adotada em determinados casos identificados na jurisprudência, quando se trata de 
representação da sociedade em negócios jurídicos. Por exemplo, a nulidade de fiança prestada em desacordo 
com o estatuto social (STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 505.506/RS, Rel. p/ acórdão Min. Fernando 
Gonçalves, j. 15.04.2010, v.m.). 
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3.3.3. A possível duplicidade de papéis da companhia: autora e vítima de atos 

ilícitos. 

 

Os atos ilícitos imputados às companhias estão, sempre, de alguma forma, 

relacionados à atuação de sua administração, na qualidade de órgão responsável pela 

gestão das atividades sociais e pela exteriorização da vontade social337. É possível, embora 

não necessário, que atos ilícitos cometidos pelas companhias também envolvam 

incorreções por parte dos administradores. 

 

Nota-se que tanto os administradores, como a companhia, podem cometer atos 

ilícitos, simultaneamente ou não, coincidentes entre si ou não338. Os possíveis ilícitos de 

cada um dos sujeitos, ainda que se cumulem em determinada situação, não se 

confundem339. São atos independentes entre si, que possuem efeitos autônomos e afetam a 

esfera jurídica de sujeitos passivos diferentes, mesmo que possam vir a coexistir ou, ainda, 

a coincidir340.  

 
337 Ver, i.a., DE PAGE: “De même, les règles de la responsabilité civile s’appliquent aux personnes morales 

agissant par l’intermédiaire de leurs organes” (Traité Élémentaire de Droit Civil Belge: Principes, Doctrine, 

Jurisprudence. Introduction, Théorie Générale des Droits et des Lois, les Personnes, la Famille, v. 1, t. 2, 

3ª ed.. Bruxelles: Émile Bruylant. 1962, p. 638). No mesmo sentido, cf. MAZEAUD, Henri; e MAZEAUD, 

Léon. Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 2, 3ª ed.. Paris: 

Recueil Sirey. 1939, pp. 927-929 e 932-934; MAZEAUD, Henri; e MAZEAUD, Léon; e MAZEAUD, Jean. Leçons 

de Droit Civil. Obligations: Théorie Générale. Biens: Droit de Propriété et ses Démembrements, t. 2, 3ª ed.. 

Paris: Montchrestien. 1966, pp. 568-569; e PLANIOL, Marcel; e RIPERT, Georges. Traité Pratique de Droit 

Civil Français. Obligations, t. 6. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1952, pp. 683-686. 
338 Em rigor, a responsabilidade da companhia pode conviver não apenas com atos ilícitos dos 

administradores, mas também de integrantes de outros órgãos sociais, ainda que se trate de hipóteses menos 

comuns. Esse aspecto é bem notado por MAZEAUD e MAZEAUD (Traité Théorique et Pratique de la 

Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 2, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1939, p. 934). 
339 A distinção entre os atos pode ser esclarecida na seguinte passagem de KLEINDIEK: “Mit dem 

pflichtverletzenden Verhalten des Organwalters handelt die juristische Person selbst, verletzt damit ihre 

Pflicht und begeht auf diese Weisen ein haftungsbegründendes Eigendelikt” (em tradução livre: “Por meio de 

um ato ilícito do integrante do órgão, a pessoa jurídica age, ela própria, violando, assim, suas obrigações e 

cometendo uma infração própria, que dá origem a responsabilidade”) (Deliktshaftung und Juristische 

Person. Tübingen: Mohr Siebeck. 1997, p. 144). Sobre a possibilidade de cumulação de ações de 

responsabilidade contra a sociedade e os administradores que cometeram um ilícito, ver, i.a., LALOU, Henri. 

Traité Pratique de la Responsabilité Civile, 5ª ed.. Paris: Dalloz. 1955, pp. 544-545; e DEMOGUE, René. 

Traité des Obligations en Général. Source des Obligations (Suite), t. 3. Paris: Arthur Rousseau. 1923, 

pp. 558-559. 
340 Ressalta, a esse respeito, GONÇALVES: “A responsabilidade direta da pessoa jurídica coexiste com a 

responsabilidade individual do órgão culposo. Em consequência, a vítima pode agir contra ambos” 

(Comentários ao Art. 942. In AZEVEDO, Antônio Junqueira de (coord.). Comentários ao Código Civil. Parte 

Especial. Do Direito das Obrigações. Responsabilidade Subjetiva, Responsabilidade Objetiva, 

Responsabilidade por Fato de Outrem, Responsabilidade Profissional etc.; Preferências e Privilégios 

Creditórios (Arts. 927 a 965), v. 11. São Paulo: Saraiva. 2003, p. 95). No mesmo sentido, cf. MAZEAUD e 

MAZEAUD: “En même temps qu'agit la personne morale, il y a toujours une ou plusieurs personnes physiques 

qui agissent. En même temps que commet une faute la personne morale, il y a toujours une ou plusieurs 

personnes physiques qui commettent une faute” (MAZEAUD, Henri; e MAZEAUD, Léon. Traité Théorique et 
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Em qualquer caso, se a administração atua como órgão social, o sujeito a quem 

devem ser imputados os atos é a companhia. Havendo violação de deveres da própria 

sociedade, independentemente da razão e mesmo diante da atuação irregular de seus 

integrantes, a pessoa jurídica terá descumprido seus deveres (i.e., terá cometido um ato 

ilícito)341. 

 

A sociedade, nessas hipóteses, responde perante terceiros e tem o direito de ser 

ressarcida, posteriormente, contra os administradores que a levaram a descumprir seus 

deveres, por meio da ação social. Pode-se dizer, licitamente, que a companhia é, ao mesmo 

tempo, autora e vítima de ilícitos (distintos entre si, ressalte-se) 342. 

 

 
Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 2, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1939, 

p. 932); e VINEY, JOURDAIN e CARVAL: “la responsabilité de la personne morale est en effet indépendante de 

celle de ses organes dirigeants et peut parfaitement coexister avec elle” (Les Conditions de La 

Responsabilité. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, p. 1148) 
341 Essa conclusão está refletida, expressamente, em legislações específicas, como as aplicáveis em matéria 

anticorrupção (cf. artigo 3º, da Lei n.º 12.846/2013: “Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não 

exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, 

autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. §1º A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente 

da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. §2º Os dirigentes ou 

administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade”); 

ambiental (cf. artigo 3º, da Lei n.º 9.605/1998: “Art. 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 

administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida 

por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da 

sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 

autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato”); concorrencial (cf. artigo 32, da Lei n.º 12.529/2011: 

“Art. 32. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a responsabilidade da empresa e a 

responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, solidariamente”); consumerista 

(cf. artigo 34, da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente 

responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”). Em nossa opinião, os referidos 

dispositivos legais, aplicáveis, de forma específica, à prática de determinados atos simplesmente refletem, 

sem inovações, o regime geral de responsabilização das sociedades, como discutido neste estudo (no mesmo 

sentido, ver JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer sobre a Responsabilidade Direta da Sociedade de Economia 

Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão 

Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São 

Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 214-215). 
342 Nesse sentido, tratando da responsabilidade das companhias por falhas na divulgação de informações, ver, 
i.a., LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A Responsabilidade Civil das Companhias de Mercado – A Tutela 
Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão 
Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São 
Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 53; WALD, Arnoldo. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; 
LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 113-115; e COELHO, Fábio Ulhoa. Parecer. 
In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 175-182. 
No mesmo sentido, a respeito da responsabilidade das pessoas jurídicas, em geral, ver, i.a., LIMA, Alvino. 
A Responsabilidade Civil pelo Fato de Outrem, 2ª ed. são Paulo: Revista dos Tribunais. 2000, pp. 167-170; e 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 163. 
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Em rigor, não é raro que a pessoa jurídica seja, simultaneamente, autora de ilícitos 

perante terceiros e vítima da atuação irregular de seus administradores. Casos como esse 

são reconhecidos pela jurisprudência brasileira, que distingue entre as responsabilidades da 

sociedade (perante terceiros) e dos integrantes da administração (perante terceiros e a 

própria sociedade)343.  

 

Essa duplicidade de papéis, ademais, não causa estranheza alguma ao nosso 

Direito. Na verdade, nesta e em outras situações equivalentes, um determinado sujeito 

figura, simultaneamente, como responsável perante terceiros e, de outra parte, como titular 

de direito à indenização em face de outrem, em ação regressiva. Esse último será quem, no 

limite, suportará os efeitos econômicos da indenização, mas isso não impede que haja 

outro sujeito igualmente responsável perante os prejudicados344. 

 

Caso a sociedade responda perante terceiros, e haja irregularidades imputáveis aos 

administradores, pessoalmente, conservará seu direito de regresso em face deles, a ser 

exercido pelos mecanismos próprios345. É possível, ainda, que acionistas e terceiros que 

venham a ser diretamente prejudicados tenham direitos autônomos de ressarcimento 

perante os administradores que incidirem nessas hipóteses (cf. artigo 159, §7º, da Lei das 

Sociedades por Ações)346-347. A responsabilidade, nesse caso, é solidária, por se tratar de 

 
343 Exemplo semelhante, sobre outra matéria, pode ser encontrado na jurisprudência, que reconheceu a 

responsabilidade de administrador perante a companhia por atos (operações fraudulentas) que levaram à 

aplicação de multa imposta pela Comissão de Valores Mobiliários à sociedade, em sede de responsabilização 

administrativa; ou seja, o administrador e a companhia cometeram ilícitos, sendo que foi esta última chamada 

a responder perante terceiros e aquele, perante o ente societário, por via da ação social (STJ, 4ª Turma, 

Recurso Especial n.º 1.475.706/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.11.2014, v.u.; e TJSP, 8ª Câmara de Direito 

Privado, Apelação n.º 9078275-63.2007.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Salles Rossi, j. 29.02.2012, v.u.). Em 

outro precedente, uma sociedade deixou de adimplir determinadas obrigações perante terceiros, que levaram 

à sua execução, por razões imputáveis a seus administradores, tendo ela respondido perante os prejudicados e 

se voltado, mediante ação social, contra seus administradores (TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação 

Cível n.º 144.968/4/2-00/Araçatuba, Rel. Des. José Geraldo de Jacobina Rabello, j. 19.02.2004, v.u.). 
344 Ver, nesse sentido, COELHO: “A lei conhece várias hipóteses em que a vítima de certo dano tem a 
responsabilidade de indenizar outras vítimas e, depois, o direito de buscar em regresso o ressarcimento do 
agente causador” (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e 
WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier 
Latin. 2018, p. 179). 
345 Nesse sentido, ressaltando que a responsabilidade dos administradores é, em regra, perante as sociedades, 
as quais respondem perante terceiros, cf. HOPT, Klaus Jürgen. Die Haftung für Kapitalmarktinformationen - 
Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- 
und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, pp. 108-109. 
346 Cf. artigo 159, §7º, da Lei das Sociedades por Ações (“Art. 159. [...] §7º A ação prevista neste artigo não 
exclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador”). Importa 
notar que a regra é apenas um reforço do que já seria a conclusão pela aplicação das regras gerais de Direito e 
pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, como já reconhecido em nossa jurisprudência: “A lei, porém, 
reconhece que o minoritário pode sofrer prejuízos diretamente causados pelo administrador e, em 
conformidade com o art. 159, §7º, LSA, lhe assegura ação individual em busca de reparação. A existência de 
tal medida judicial sequer precisaria constar expressamente da lei societária ante o princípio da 
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ofensa causada por mais de um autor (cf. artigo 942, caput, do Código Civil348)349-350. Nada 

disso afasta os deveres e as responsabilidades assumidos pelas próprias companhias 

perante terceiros, nem interfere em sua higidez351. 

 
inafastabilidade do controle judicial (art. 5º, XXXV, CF). Contudo, de forma didática, a lei deixou patente 
que a ação individual não se confunde com a social” (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.014.496/SC, 
Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.03.2008, v.u., voto da relatora). 
347 Ressalte-se, a esse respeito, que o artigo 159, §7º, da Lei das Sociedades por Ações, diz respeito à 
responsabilidade civil dos administradores, e não da companhia perante terceiros. O esclarecimento parece 
necessário, uma vez que, na jurisprudência, já se discutiu a aplicabilidade do referido dispositivo em caso 
envolvendo a responsabilidade da própria companhia, ocasião em que se afirmou que a regra seria especial 
em relação aos artigos 932, inciso III, e 933, do Código Civil (cf. TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, Apelação n.º 1052131-96.2018.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 06.03.2019, 
v.u.). Em nossa opinião, não se tem uma contraposição entre essas regras, nem se estabelece uma relação de 
generalidade-especialidade, por dizerem respeito a questões diversas: (i) o artigo 159, §7º, da Lei das 
Sociedades por Ações, é uma ressalva inserida na legislação societária, que esclarece a convivência de dois 
regimes de responsabilidade (o primeiro, especial, dos administradores perante a companhia, de natureza 
eminentemente societária; e o segundo, daqueles perante acionistas e terceiros, sujeito a regras gerais e que 
não é afastado pelo regime anterior); e (ii) os artigos 932, inciso III, e 933, do Código Civil, dizem respeito a 
hipóteses de responsabilidade indireta (por fatos de terceiros), aplicável tanto a pessoas físicas, como a 
pessoas jurídicas (dentre elas, as sociedades anônimas). 
348 Cf. artigo 942, caput, do Código Civil: “Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do 

direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos 

responderão solidariamente pela reparação”. HIRONAKA ressalta ser a previsão expressa da solidariedade 

entre envolvidos nos atos ilícitos uma das inovações saudáveis trazidas pelo Código Civil de 2002 

(Responsabilidade Civil e Contemporaneidade: Retrato e Moldura. Novos Estudos Jurídicos, v. 8, n. 3. 2003, 

p. 585). 
349 Nesse sentido, é bastante esclarecedora a jurisprudência, ao tratar de caso envolvendo a responsabilização 

civil extranegocial [STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 705.870/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2012, 

v.m.]: “Ao ofendido é possível escolher entre ajuizar a ação reparatória do dano contra a pessoa jurídica em 

conjunto com a pessoa física que atuou como órgão daquela, causando o dano, ou separadamente, 

preferindo acionar um ou outro. Há um laço de solidariedade entre a pessoa jurídica e a física, a qual age 

como órgão daquela, causando dano a terceiro (CC/1916, art. 1.518; CC/2002, art. 942)” (ementa do 

acórdão); e “Nesse contexto, quando um dos órgãos pratica ato ilícito, a responsabilidade civil da pessoa 

jurídica de direito privado é direta, mas também simultânea. Ao ofendido é possível escolher entre ajuizar a 

ação reparatória do dano contra a pessoa jurídica em conjunto com a pessoa física que atuou como órgão 

social causando o dano, ou, ainda, separadamente, preferindo acionar um ou outro. Há um laço de 

solidariedade entre a pessoa jurídica e física, a qual age como órgão daquela, causando o dano a terceiro 

(CC/1916, art. 1.518; CC/2002, art. 942)” (voto do relator). Em outro precedente, foi reconhecida a 

responsabilidade da companhia sempre que seus órgãos sociais causarem danos a terceiros: “[...] a 

Assembléia-Geral, o conselho de administração e a diretoria são órgãos da companhia. Logo, esta responde, 

com seu patrimônio, por todos os atos de seus órgãos ou de seus administradores que venham causar 

prejuízo a terceiros, inclusive aos próprios acionistas” (TJRS, 9ª Câmara Cível, Apelação Cível 

n.º 70.015.296.098/Ijuí, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 07.06.2006, v.u., voto do relator). 
350 JUSTEN FILHO esclarece que não se trata, nesse caso, de solidariedade em sentido próprio, uma vez que há 

requisitos adicionais para a caracterização da responsabilidade pessoal do administrador (Parecer sobre a 

Responsabilidade Direta da Sociedade de Economia Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In 

CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A 

Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 216). 

Independentemente da natureza, se própria ou imprópria, a conclusão é pela solidariedade, caso tanto a 

companhia, como o administrador, sejam passíveis de responsabilização. 
351 Nesse sentido, a jurisprudência já tratou de ressarcimento devido pela pessoa jurídica perante terceiros 

(relacionado a fatos ilícitos distintos do objeto deste estudo), decidindo da seguinte forma: “Assim, se a 

pretensão do autor é ver-se ressarcido pelos danos morais sofridos em decorrência de sua exclusão do 

quadro associativo do clube, a ação deve ser proposta em face do [nome do clube], cabendo ao clube, se 

apurar que os atos praticados pelo então presidente o foram em desacordo com o Estatuto Social, ou com 

excesso de poderes ou, ainda, por motivos pessoais, ajuizar ação regressiva em face de seu antigo preposto” 

(TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração Cível n.º 1124215-37.2014.8.26.0100/São 

Paulo, Rel. Des. Jair de Souza, j. 14.11.2019, v.u., voto do relator). 
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3.3.4. Falhas na divulgação de informações ao mercado e sua imputação às 

companhias abertas. 

 

A teoria orgânica e as consectárias construções a respeito da vinculação das 

sociedades por atos da administração e de sua responsabilização direta, são ferramentas 

particularmente úteis em matéria societária e, no que interessa a este estudo, para explicar a 

imputação do descumprimento dos deveres de prestação de informação às companhias 

abertas. 

 

São pessoas naturais, integrantes das sociedades, que, pessoalmente ou com o 

auxílio de terceiros, coletam e organizam informações, preparam demonstrativos 

financeiros, avisos ao mercado e demais materiais referentes aos negócios sociais, avaliam 

sua consistência, emitem relatórios e pareceres sobre o assunto, interna corporis. Agem, ao 

realizar tais tarefas, no âmbito interno das companhias, como seus integrantes e, se 

ocuparem cargos da administração estatutária, também membros de órgãos sociais 

(diretoria, conselho de administração, conselho fiscal, assembleia geral ou outros).  

 

Essas pessoas divulgam (ou deixam de divulgar) as informações preparadas no 

interior da organização societária ao mercado, sempre na qualidade de representantes 

orgânicos ou representantes stricto sensu das companhias352. Os diretores, nesse particular, 

agem como órgão social, que tem competência privativa de representar a sociedade em 

seus atos e manifestações de vontade353.  

 

Dessa forma, a divulgação de informações, ainda que dependa da participação de 

pessoas naturais durante o processo de preparação do conteúdo a ser divulgado e de sua 

disponibilização a público, é empreendida pelas próprias companhias abertas, como 

participantes autorizados do mercado, que se comunicam e interagem com os demais 

agentes e que são os centros de imputação sujeitos às normas do regime de transparência 

que estabelecem ex lege os deveres de divulgação de informações. São, em suma, as 

 
352 Cf., i.a., VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por Ações, v. 2. Rio de Janeiro: Forense. 1941, p. 11. 
353 A regra está prevista no art. 138, §1º, da Lei das Sociedades por Ações: “Art. 138. [...] §1º O conselho de 
administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos 
diretores”. 
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companhias abertas que divulgam, ou não, informações ao mercado, com ou sem falhas, 

ainda que o façam por meio de seus órgãos internos. 

 

Para essa conclusão, é irrelevante o fato de os administradores terem cometido, ou 

não, erros na preparação ou divulgação do conteúdo a ser levado a público. Trata-se de 

questão inteiramente diversa, centrada na responsabilização pessoal de tais integrantes, 

interna corporis ou externa corporis, e que não influencia nos deveres (e 

responsabilidades) assumidos diretamente pelas companhias perante os investidores354. É 

fato que, caso os administradores tenham concorrido pessoalmente para as falhas na 

divulgação de informações, poderão ser responsabilizados perante as sociedades e terceiros 

lesados – nesse segundo caso, de forma concorrente (e não alternativa) à responsabilização 

das emissoras355. 

 

Por essa razão, são as próprias emissoras que estão sujeitas, de forma direta e 

imediata, a todos os efeitos que possam advir de falhas na divulgação de informações ao 

mercado, independentemente da eventual responsabilização pessoal, interna ou externa, de 

integrantes de seus órgãos de forma concorrente. Dentre tais consequências, destacam-se, 

em particular, as responsabilidades, nas esferas civil e administrativa, decorrentes do 

desvio em relação aos padrões de transparência estabelecidos pelas normas legais e 

regulatórias aplicáveis. 

 

É claro que as companhias, identificando responsáveis internos, podem – e devem 

– buscar responsabilizá-los, pelas vias próprias, de acordo com a natureza da relação em 

 
354 Tratando de falhas na preparação de demonstrações financeiras divulgadas pelas companhias abertas, 
BRUNO destaca que, não obstante terem sido os administradores que, internamente, não desempenharam 
adequadamente tal tarefa, externamente são as emissoras que respondem perante terceiros, sendo essa lógica 
aplicável a quaisquer falhas no cumprimento do regime de transparência: “[...] il bilancio era stato rdatto 
dagli amministratori; si trattava quindi di una condotta illecita immediatamente ricollegabile al 
comportamento personale degli amministratotori. Ma, in applicazione dei principi discendenti dal 
riconoscimento della personalità giuridica, quel comportamento è stato considerato imputabile direttamente 
alla società [...] Lo stesso principio è applicabile ad ogni altra condotta illecita che consista nella diffusione 
di informazioni non corrette” (L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul 
Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 159). Como tratado acima, concordamos, 
inteiramente, com a autora a esse respeito. 
355 Interessa notar que, em outras jurisdições, a discussão que se coloca é se os administradores são também 
responsáveis perante terceiros, em caso de falhas na divulgação de informações, em adição às companhias – 
ou seja, em sentido oposto à discussão que se pode notar na doutrina brasileira acerca da imputação de atos 
ilícitos dos administradores às sociedades (como relatado no item 3.3.2 deste estudo). Sobre o assunto, ver, 
i.a., FLEISCHER, Holger. Erweiterte Außenhaftung der Organmitglieder im Europäischen Gesellschafts- und 
Kapitalmarktrecht Insolvenzverschleppung, Fehlerhafte Kapitalmarktinformation, Tätigkeitsverbote. 
Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, v. 33, n. 3-4. 2004, pp. 462-472; e CASPER, Matthias. 
Persönliche Außenhaftung der Organe bei fehlerhafter Information des Kapitalmarkts?. Zeitschrift für Bank- 
und Kapitalmarktrecht, v. 5, n. 3. 2005, pp. 83-90.  
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questão, sejam membros de seus órgãos sociais, sejam seus empregados. No entanto, não 

deixam, por isso, de elas próprias serem responsáveis por seus atos e pelas falhas na 

divulgação de informações ao mercado, perante os investidores (ut tertii). 

 

3.4. DIREITO SOCIETÁRIO: A AUSÊNCIA DE NORMAS ESPECÍFICAS A 

RESPEITO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS COMPANHIAS 

PERANTE INVESTIDORES, EM SEDE INDIVIDUAL. 

 

À semelhança do regime jurídico do mercado de capitais, não há, no Direito 

Societário brasileiro, normas específicas que digam respeito à responsabilidade civil das 

companhias abertas por divulgação de informações incorretas, perante os investidores. A 

inexistência de tais previsões, contudo, não implica dificuldades adicionais a sua 

caracterização, que se dá por via da aplicação de regras gerais. 

 

Sendo a relação entre as sociedades, na qualidade de emissoras de valores 

mobiliários que acessaram o mercado de capitais, e os investidores, na qualidade de 

terceiros, estabelecida no âmbito externa corporis, é, de fato, mais apropriado que não se 

encontre na legislação societária a resposta específica para o problema. O Direito 

Societário cuida, essencialmente, do funcionamento interno da organização societária, ao 

passo que a relação de fundo que se coloca, com relação à questão ora discutida, é outra, de 

natureza externa, que se estabelece entre sujeitos não necessariamente vinculados por 

liames internos às sociedades, e que se rege pelo regime jurídico do mercado de capitais e 

pelas regras gerais de Direito Civil356-357-358. 

 
356 Embora se trate de uma simplificação do escopo do Direito do Mercado de Capitais e do Direito 
Societário, a distinção, nesses termos, é bastante útil para o adequado enquadramento da questão discutida 
neste estudo (consideração equivalente é apresentada por JUSTEN FILHO: Parecer sobre a Responsabilidade 
Direta da Sociedade de Economia Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 228). 
357 O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação de indenização movida por investidores excede a seara 
societária, o que fundamentou sua conclusão pela inarbitrabilidade da matéria em relação à União, na 
qualidade de acionista controladora (STJ, 2ª Seção, Conflito de Competência n.º 151.130/SP, Rel. p/ acórdão 
Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.11.2019, v.m.): “Pleito indenizatório com fundamento na desvalorização das 
ações por impactos negativos da operação Lava Jato. Pretensão que transcende ao objeto societário” 
(ementa); e “Assim, a matéria em análise ultrapassa, no tocante à União, os atos societários, porquanto as 
suscitantes pretendem a responsabilização solidária da União em virtude da escolha equivocada dos 
dirigentes da Petrobras e da ausência de fiscalização da atuação de tais agentes. Há, portanto, pleito de 
responsabilidade civil extracontratual em face da União” (voto do relator p/ acórdão). No mesmo sentido, 
em decisão sobre conflito de competência entre câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial, o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já esclareceu que as demandas indenizatórias movidas por 
investidores não dizem respeito a matéria societária, ainda que envolvam uma companhia aberta: “Pedido 
inicial que diz respeito à indenização por suposta manipulação do mercado de ações. Ausência, na espécie, 
de qualquer incursão no direito societário. Demanda que se submete à generalidade das ações 
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Como não se cuida de uma interação mantida no âmbito da organização societária 

(interna corporis), não é a lógica societária que caracteriza ou orienta a relação entre 

investidores e companhias abertas, no âmbito do mercado de capitais. Essa delimitação é 

particularmente relevante para afastar da discussão princípios e regras próprios da esfera 

societária, como o de proteção do capital social359-360, ou o sistema de responsabilidades 

dos integrantes da organização societária (em particular, os administradores) interna 

corporis, inaplicáveis ao se tratar de relações mantidas externamente pelas sociedades 

anônimas. 

 

Advirta-se, a esse respeito, que não cabe a interpretação de que, como a Lei das 

Sociedades por Ações ressalva a responsabilidade dos administradores perante acionistas e 

terceiros (cf. artigo 159, §7º), mas não a da companhia, essa última teria sido indiretamente 

afastada361. Há uma razão para haver tal ressalva apenas com relação à posição dos 

 
indenizatórias. Irrelevância, ademais, da presença de uma sociedade anônima no polo passivo da demanda 
ou que a causa de pedir esteja relacionada com investimento em mercado de ações” (TJSP, Grupo Especial 
da Seção de Direito Privado, Conflito de Competência n.º 0051538-64.2016.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. 
Donegá Morandini, j. 07.10.2016, v.u., ementa). 
358 Para discussão mais detalhada sobre a natureza da relação mantida entre investidores e companhias, no 
âmbito do regime de transparência, ver os itens 2.2.3 e 4.1.1 deste estudo. 
359 Essa delimitação foi particularmente relevante em países germânicos, em que se tem o princípio da não 
restituição das contribuições dos acionistas (Einlagenrückgewähr), decorrente do princípio da preservação do 
capital social, aplicável às sociedades por ações. A previsão consta do §57(1), da Aktiengesetz (AktG) alemã 
e do §52, da Aktiengesetz (AktG) austríaca. Ao reconhecer que a posição dos investidores com relação às 
informações divulgadas pelas companhias abertas não é decorrente do contrato de sociedade, evita-se a 
aplicação de princípios inerentes ao Direito Societário (dentre eles, o Einlagenrückgewähr e o princípio da 
preservação do capital social) com relação à pretensão dos investidores à informação e à indenização, em 
caso de falhas no cumprimento das regras de transparência. BAYER esclarece que a questão já foi superada 
pela opinião dominante, que entende que a responsabilidade decorrente das regras próprias do mercado de 
capitais é aplicável nesse caso, com afastamento das normas de natureza estritamente societária: “[...] einem 
generellen Vorrang der (kapitalmarktrechtlichen) Haftung der AG und insoweit von einer Verdrängung des 
§57 aus” (em tradução livre: “[...] uma prioridade geral da responsabilidade da sociedade anônima, no 
âmbito do mercado de capitais, e, nesse particular, a um afastamento do §57”) [Comentários ao §57. In 
GOETTE, Wulf; HABERSACK, Mathias; e KALSS, Susanne (eds.). Münchener Kommentar zum Aktiengesetz. 
§§1-75, v. 1, 5ª ed. München: C. H. Beck. 2019, §57, n. 21 (ed. digital)]. 
360 Entre nós, as regras decorrentes do princípio da intangibilidade do capital social são refletidas em diversas 
previsões legais (cf., a esse respeito, LAMY FILHO, Alfredo. Capital Social e Ações. In LAMY FILHO, Alfredo; 
e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coords.). Direito das Companhias, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2017, 
pp. 146-147), mas não há uma regra geral equivalente ao princípio da não restituição das contribuições 
(Einlagenrückgewähr), evitando semelhante discussão (já superada pela opinião majoritária, na Alemanha e 
na Áustria) no ordenamento brasileiro, de partida (sobre o assunto, ver a nota de rodapé n.º 359). 
361 Nesse particular, não podemos concordar com as opiniões de EIZIRIK (A “Fraud-On-The-Market Theory” 
Pode Ser Aplicada no Direito Societário Brasileiro?. In VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da 
Silveira; e ROSMAN, Luiz Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. São Paulo: Saraiva. 2017, 
pp. 98-100) e de GONTIJO (Responsabilização das Companhias Abertas por Danos aos Investidores. As 
Possíveis Consequências e os Eventuais Efeitos Contra Intuitivos. Dissertação de Mestrado – Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 2019, p. 85). Para os referidos autores, a ausência de 
previsão, expressa e específica, de responsabilidade das companhias perante os investidores no microssistema 
da Lei das Sociedades por Ações ou em outro dispositivo legal autorizaria a conclusão por sua 
inadmissibilidade no ordenamento brasileiro. Somos da opinião de que a fattispecie é compreendida pela 
cláusula geral de responsabilidade extranegocial de nosso Direito (cf. artigos 186 e 927, caput, do Código 
Civil, com fundamento no artigo 5º, incisos V e XXXV, da Constituição Federal). Nesse sentido, cf. 
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administradores: a lei trata, essencialmente, de sua responsabilidade perante a sociedade, 

que é matéria de natureza societária, e, por meio da previsão do artigo 159, §7º, esclarece 

que o regime especial estabelecido interna corporis, perante a companhia administrada, 

não exclui outras sortes de responsabilidade dos administradores, perante outros sujeitos 

além desta última (i.e., acionistas e terceiros). O dispositivo apenas esclarece que o regime 

geral de responsabilidade civil aplica-se aos administradores, ao lado das regras especiais 

estabelecidas na legislação societária, constituindo mais uma cautela do legislador, para 

evitar interpretações equivocadas, do que uma necessidade, em termos sistêmicos: as 

normas gerais continuariam a ser aplicáveis, mesmo se não houvesse tal ressalva362. 

 

No que diz respeito à responsabilidade da própria sociedade perante terceiros (de 

natureza negocial ou extranegocial), sequer há a necessidade de um esclarecimento 

equivalente, uma vez que a Lei das Sociedades por Ações não estabelece um regime 

especial que pudesse levar a dúvidas quanto à aplicação das regras gerais de 

responsabilização. É por essa razão que a ressalva quanto à possível responsabilidade na 

esfera civil não se encontra na Lei das Sociedades por Ações, mas na Lei do Mercado de 

Capitais. Ela, sim, estabelece os deveres transparência aplicáveis às companhias abertas e 

um regime especial (em sede administrativa), razão pela qual se optou por incluir uma 

ressalva quanto à manutenção da responsabilidade civil e penal em caso de violação das 

disposições que regem o mercado de capitais363. 

 

Considerando que a relação mantida entre as companhias e os investidores no 

âmbito do mercado de capitais é externa corporis e estes últimos assumem a posição de 

terceiros perante aquelas, portanto, mais adequado que as previsões insertas na legislação 

 
CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, 
Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 36; e COELHO, Fábio Ulhoa. Parecer. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 183-185. Uma regra de 
responsabilidade das companhias perante investidores sequer seria bem colocada na Lei das Sociedades por 
Ações, na perspectiva de técnica legislativa, já que não tem natureza societária. 
362 Destacamos, a esse respeito, que outros sistemas jurídicos contemplam regras semelhantes, ressalvando a 
responsabilidade externa de membros da administração, em caso de irregularidade, sem que isso implique a 
não responsabilização das companhias em tais circunstâncias. É o caso, por exemplo, da Itália 
(cf. artigo 2.395, do Codice Civile), da França (cf. artigo L225-251, do Code de Commerce) e de Portugal 
(cf. artigo 79, (1), do Código das Sociedades Comerciais). Em todas essas jurisdições, as companhias abertas 
são responsáveis perante investidores pelos danos informacionais que lhes forem causados (para a análise, 
com mais detalhes das respostas oferecidas em tais sistemas, ver o item 4.2 deste estudo).  
363 Cf. artigo 9º, inciso VI, da Lei do Mercado de Capitais: “Art. 9º. [...] VI – aplicar aos autores das 
infrações indicadas no inciso anterior as penalidades previstas no Art. 11, sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou penal”. 
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societária não disciplinem a questão – como, de fato, não o fazem com outras relações 

desta natureza, negociais ou extranegociais, mantidas entre as emissoras e terceiros (e que, 

não deixam, por isso, de existir ou de ser reguladas pelo Direito)364. O fato de a Lei das 

Sociedades por Ações não tratar diretamente do assunto é, assim, integralmente compatível 

com o enquadramento do problema da responsabilidade das companhias perante os 

investidores em sede extranegocial e extrassocietária, como largamente reconhecido, e não 

pode ser invocado como fundamento para sua exclusão ou restrição, de qualquer 

maneira365. 

 

Isso não quer dizer, contudo, que as normas societárias não sejam relevantes ou 

não contribuam, em alguma medida, para a construção jurídica da responsabilização das 

emissoras perante investidores. O funcionamento do ente societário, interno e, 

especialmente, externo, é relevante para explicar o fenômeno, fornecendo, como se 

discutiu neste capítulo, elementos jurídicos relevantes para que se imputem atos e 

responsabilidades às sociedades anônimas, bem como para o reconhecimento, na esfera 

societária, de interesses externos, passíveis de tutela.  

 

3.5. CONTRIBUIÇÕES DO DIREITO SOCIETÁRIO: SÍNTESE. 

 

Embora não se encontre no âmbito societário a relação entre investidores e 

emissoras, no que se refere ao dever de divulgação de informações, o Direito Societário 

traz contributos úteis para a construção jurídica da responsabilidade civil das companhias 

abertas em caso de falhas no cumprimento do regime de transparência que lhes é imposto 

 
364 Veja-se, por exemplo, o caso de violação de regras referentes à realização de ofertas públicas de aquisição 
de ações. Nessa hipótese, à semelhança da fattispecie discutida neste estudo, o ilícito corresponde à violação 
de normas próprias do regime jurídico do mercado de capitais, sendo a responsabilidade civil de natureza 
extranegocial, extraída de regras gerais de Direito Civil, como já reconhecido em nossa jurisprudência. Cf. os 
seguintes precedentes: (i) STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 901.260/PR, Rel. Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito, j. 13.11.2008, v.m., em que houve decisão expressa sobre a natureza extranegocial da 
responsabilidade, para fins da determinação da incidência de juros a partir da ocorrência do ato ilícito [a 
decisão anterior (TJPR, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 163.321-6/Curitiba, Rel. Des. Fernando Vidal de 
Oliveira, j. 05.04.2005, v.u.), que determinou a incidência de juros a partir da citação, foi reformada neste 
aspecto]; e (ii) STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.069.676/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.08.2009, 
v.u.; STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.619.869/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.09.2016, 
v.u.; TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 2008.03.99.005337-1/SP, Rela. Desa. Federal Cecília Marcondes, 
j. 28.05.2009, v.u.; TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. Des. Carlos 
Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, v.u.; e TJSP, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 65.531-1/São 
Paulo, Rel. Des. Marcio Martins Bonilha, j. 25.06.1987, v.u., nos quais a responsabilização dos envolvidos 
foi tratada em sede extranegocial, sem que houvesse controvérsia sobre esse enquadramento. 
365 Para mais detalhes sobre o enquadramento da questão da responsabilidade civil das companhias perante os 
investidores, por falhas informacionais, no âmbito extrassocietário e extranegocial, ver os itens 2.2.3 e 4.1.1 
deste estudo. 
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pela regulação jurídica do mercado de capitais. As contribuições são de, ao menos, duas 

ordens, discutidas acima e a seguir sintetizadas. 

 

Em primeiro lugar, o Direito Societário, por meio, em especial, da teoria orgânica, 

fornece as ferramentas necessárias para a construção dos mecanismos pelos quais as 

sociedades formam internamente e manifestam sua vontade externa corporis, bem como 

lhes são imputados atos próprios e as responsabilidades correlacionadas. Em outras 

palavras, fornece os subsídios necessários para que a sociedade se vincule perante 

terceiros, na esfera negocial e na extranegocial, por meio da atuação de seus órgãos sociais, 

no exercício de suas atribuições internas. Os possíveis efeitos dos atos são imputados 

diretamente às sociedades, uma vez que são elas as suas autoras, sem prejuízo dos meios 

cabíveis para que busquem ressarcimento perante os responsáveis internos, pelos meios 

cabíveis (i.e., ações sociais em face de seus administradores ou outros mecanismos 

disponíveis). Nesse caso, a responsabilidade das companhias é, portanto, direta, por atos 

próprios, e não por atos de terceiros, afastando-se a aplicação desse segundo regime. 

 

Em segundo lugar, e em desdobramento da conclusão anterior, o Direito 

Societário fornece os subsídios jurídicos para a conclusão de que as companhias têm 

capacidade não apenas para realizar atos lícitos, mas também para cometer atos ilícitos, por 

via da atuação de seus administradores, como órgão social. Os integrantes da 

administração sempre estarão, em alguma medida, por condutas comissivas ou omissivas, 

envolvidos na externalização de atos das sociedades, eles próprios podendo cometer 

irregularidades ou ilicitudes no desempenho de suas funções, relacionadas ou não a atos 

ilícitos imputáveis diretamente às companhias, com consequências no âmbito do ente 

societário ou perante terceiros. Essas constatações não afastam, contudo, as 

responsabilidades assumidas diretamente pelas próprias sociedades, perante terceiros. Os 

atos de uns (administradores, individualmente) e de outras (companhias, externalizados por 

seus órgãos sociais) são distintos e possuem consequências diversas, que atingem as 

esferas jurídicas de cada um desses sujeitos, ainda que possam coexistir em determinada 

situação. As responsabilidades da pessoa jurídica perante terceiros, como sujeito de direito, 

dessa forma, comportam avaliação independente da atuação de seus integrantes, cuja 

possível responsabilização, no âmbito societário ou externo, tem lógica e natureza 

distintas. 

* *  
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 OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL DAS COMPANHIAS ABERTAS POR DANOS 

INDIVIDUAIS DE INVESTIDORES: CONTRIBUIÇÕES DO 

DIREITO CIVIL. 

 

“No domínio da responsabilidade civil, a tortura dos juristas é angustiante. 

Poucos perceberam que as novas situações exigem novo modo de equacionar o 

problema. Mais do que nunca, o dever de indenizar o dano causado a outrem 

precisa da força. coercitiva do Direito.”366 

 

(GOMES, Orlando. A Crise do Direito. São Paulo: Max Limonad. 1955, p. 247). 

 

4.1. FALHAS INFORMACIONAIS NO BRASIL: O RECURSO À CLÁUSULA 

GERAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRANEGOCIAL. 

 

 Às companhias abertas, por acessarem o mercado de capitais, são atribuídos ex 

lege determinados deveres de divulgação de informações, periódicas e eventuais, pelo 

regime de transparência estabelecido pelo Direito do Mercado de Capitais, cujos 

destinatários são os investidores ut tertii. As informações divulgadas ao mercado permitem 

o melhor conhecimento sobre a condição das emissoras e dos valores mobiliários e, com 

isso, fundamentam a tomada de decisões dos investidores quanto ao investimento ou ao 

desinvestimento, bem como influenciam a formação de preço dos ativos negociados. 

 

 Em caso de falhas no cumprimento dos deveres de transparência, os investidores, 

no mercado secundário, podem vir a tomar decisões de investimento ou de desinvestimento 

que não seriam aquelas escolhidas caso as informações tivessem sido adequadamente 

levadas a público pelas emissoras. Essas decisões podem lhes causar prejuízos, que não 

ocorreriam caso as companhias tivessem cumprido seus deveres de transparência: comprar 

ativos a um preço mais alto ou vendê-los a um preço mais baixo que aquele aplicável caso 

não houvesse as falhas de divulgação, ou deixar de comprar ou vender um ativo a 

determinado valor. A posição dos investidores frente às companhias, em todo esse 

 
366 A tarefa de aplicar a cláusula geral de responsabilidade civil a novas questões trazidas pelas 
transformações da realidade econômico-social, referida por GOMES no excerto que constitui a epígrafe deste 
capítulo, é empreendida, eminentemente, recorrendo à dogmática jurídica, na interpretação e construção do 
Direito, que orientou as análises empreendidas neste estudo (sobre o assunto, ver o item 1.2 deste estudo). 
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processo, é a de um terceiro, independentemente do fato de serem titulares, ou não, de 

valores mobiliários por elas emitidos ou de títulos ou direitos neles referenciados. Essa é, 

em resumo, a fattispecie discutida neste estudo. 

 

 Como já discutido anteriormente, não se encontram, seja no microssistema do 

Direito do Mercado de Capitais, seja no do Direito Societário, ou mesmo em outra esfera 

do ordenamento jurídico brasileiro, regras específicas, de ordem material ou processual, 

que tratem da responsabilidade civil das companhias abertas por danos individuais 

decorrentes de falhas no cumprimento de seus deveres de divulgação de informações 

impostos pelo regime de transparência367. A ausência de tais previsões na legislação 

específica, nesse caso, mais do que uma mera omissão do legislador, parece conformar-se 

adequadamente, do ponto de vista lógico-sistemático, com a construção do ordenamento 

jurídico, de forma coerente, inserindo as regras, conforme sua natureza, no locus mais 

adequado. Mesmo na ausência de norma que dela trate especificamente, a questão não 

pode ficar sem resposta ou sem remédio jurídico. Cabe, assim, a tarefa de buscar a resposta 

mais adequada, diante do sistema brasileiro. 

  

 Trata-se, nesse caso, como se pode notar a partir da descrição do objeto da 

questão, do descumprimento de um dever imposto ex lege às companhias, que 

potencialmente gera prejuízos a terceiros (os investidores) que não se vinculam a uma 

relação jurídica negocial de base entre os envolvidos. Dois aspectos podem, assim, ser 

extraídos, para que se definam a natureza jurídica do problema e o fundamento da resposta 

dada pelo sistema brasileiro, ambos encontrados no Direito Civil – e, em particular, no 

ramo da responsabilidade civil368-369. 

 
367 Ver, a esse respeito, os itens 2.3 e 3.4 deste estudo. 
368 Interessante notar, a esse respeito, que ASCENSÃO sugere que a responsabilidade civil, por seu 
desenvolvimento dogmático, passe a ser considerada como um novo ramo do Direito Civil, destacando-se do 
microssistema de Direito das Obrigações, ao qual se vincula por razões históricas (Parecer sobre o Relatório 
do Doutor Luís de Menezes Leitão sobre “O Ensino do Direito das Obrigações”. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, v. 42, n. 1. 2001, p. 626). 
369 Como esclarece MENEZES CORDEIRO, não é incomum que o regime jurídico aplicável às sociedades 
recorra a regras de Direito Civil: “O Direito das sociedades apela, ainda e continuamente, ao Direito civil. 
[...] Mas fá-lo, igualmente, na área mais delicada e impressiva da Ciência do Direito. A generalidade dos 
postulados aplicáveis às sociedades tem origem – quando não: compleição – civil. Não faz sentido criar 
dogmáticas novas, onde elas já existem” (Direito das Sociedades. Parte Geral, v. 1, 3ª ed.. Coimbra: 
Almedina. 2011, p. 276). No mesmo sentido, DE PAGE afirma a relevância da complementação dos demais 
ramos do Direito pelo Direito Civil: “Le droit civil apparait ainsi comme le véritable droit commun d’un 
peuple, droit primaire, base de tous les autres. Ceux-ci ne sont que des droits d’exception, d’interprétation 
restrictive en cas de doute ou de conflit avec le droit commun fondamental. Bien plus, quantité de solutions 
fournies par les droits privés d’exception ne sont que des solutions particulières, fragmentaires, qui ne 
s'expliquent, ne se compénètrent et ne s’interprètent que grâce à l’esprit et aux principes du droit civil” 
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 Em primeiro lugar, como os potenciais danos não se vinculam a uma relação 

negocial, tem-se que a natureza de qualquer possível responsabilização é de ordem 

extranegocial. Em segundo lugar, diante da ausência de prescrições específicas aplicáveis a 

esse caso, tem lugar a incidência da cláusula geral de responsabilidade civil prevista em 

nosso ordenamento jurídico370. 

 

O Direito Civil traz, assim, a sua principal contribuição para a construção jurídica 

da responsabilidade civil das emissoras – já prenunciada pela própria qualificação do 

problema, como “responsabilidade civil” –, ao caracterizar sua natureza e estabelecer o 

fundamento jurídico aplicável à questão, plasmando os pressupostos essenciais a serem 

amoldados e avaliados diante da fattispecie ora estudada. Tratamos, a seguir, com mais 

detalhes, de cada um dos referidos aspectos, que permitem a determinação da natureza da 

questão e do fundamento jurídico a ela aplicável. 

 

4.1.1. A relação mantida entre as companhias abertas e os investidores no âmbito 

do regime de transparência: a natureza extranegocial da responsabilidade 

das emissoras. 

 

 O primeiro aspecto da qualificação jurídica da responsabilidade das companhias 

abertas, por falhas na divulgação de informações, diz respeito à sua natureza e ao seu 

enquadramento no conhecido esquema dual de responsabilização (negocial e 

extranegocial). Ainda que haja tendência de superação dessa dicotomia371, fato é que nosso 

 
(Traité Élémentaire de Droit Civil Belge: Principes, Doctrine, Jurisprudence. Introduction, Théorie Générale 
des Droits et des Lois, les Personnes, la Famille, v. 1, t. 1, 3ª ed.. Bruxelles: Émile Bruylant. 1962, p. 5). 
370 A aplicação da cláusula geral de responsabilidade está em linha com os objetivos do sistema de 
responsabilidade civil contemporâneo, de “redu[ção] de vítimas irressarcidas” e de, tanto quanto possível, 
“prevenção da ocorrência de danos”, destacados por HIRONAKA (Responsabilidade Pressuposta. Evolução de 
Fundamentos e de Paradigmas da Responsabilidade Civil na Contemporaneidade. Revista da Faculdade de 
Direito da UFG, v. 31, n. 1. 2007, p. 34). Não se pretende, neste estudo, discutir as funções da 
responsabilidade civil – basta, a esse respeito, a conclusão de que a indenização dos minoritários atende, 
primordialmente, a uma função reparatória dos investidores lesados, não sendo necessárias, para tanto, 
incursões em questões quanto à adequação, ou não, de penalizações punitivas ou preventivas.  
371 Ver, sobre o assunto, i.a., MAZEAUD, Henri; e MAZEAUD, Léon. Traité Théorique et Pratique de la 
Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, pp. 110-111; 
AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil, v. 1, 10ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 1995, pp. 123-131; 
FRANZONI, Massimo. L’Illecito. In FRANZONI, Massimo (dir.). Trattato della Responsabilità Civile., v. 1, 
2ª ed. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2010, pp. 14-16; MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Tratado 
de Direito Civil. Direito das Obrigações. Gestão de Negócios. Enriquecimento sem Causa. Responsabilidade 
Civil, v. 8. Coimbra: Almedina. 2014, pp. 387-403; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 
12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 332; ALPA, Guido. La Responsabilità Civile. Principi, 2ª ed.. 
Milano: UTET / Wolters Kluwer. 2018, pp. 30-33; e NORONHA, Fernando. Desenvolvimentos 
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sistema jurídico contempla regras específicas aplicáveis a cada um desses casos, de forma 

que a distinção não é sem relevância concreta372. Para tanto, é necessário caracterizar a 

relação existente entre os sujeitos envolvidos – investidores e companhias abertas –, no 

contexto do regime de transparência. 

 

 Os investidores têm interesse na divulgação de informações pelas emissoras na 

qualidade de participantes do mercado de capitais, cujo comportamento e decisões de 

investimento ou desinvestimento podem ser influenciados pelo que foi levado a público – 

ou seja, na qualidade de terceiros perante as emissoras. Não há qualquer pressuposição de 

uma relação societária ou negocial subjacente que faça nascer esse interesse na esfera 

jurídica dos investidores – ele existe pelo mero fato de serem agentes que atuam no 

mercado de capitais. 

 

 A posição dos investidores com relação à divulgação de informações é, dessa 

forma, de um terceiro, externo ao ente societário. A conclusão é, ressalte-se, idêntica, ainda 

que os investidores também assumam a posição de acionistas ou de titulares de valores 

mobiliários emitidos por determinada sociedade. De igual forma, em nada, impacta os 

direitos à informação existentes interna corporis, próprios dos acionistas – cujos objetos 

podem até mesmo coincidir, em alguma medida, entre si –, dada a possível coexistência de 

relações, em esferas distintas, entre os mesmos sujeitos (nesse caso, companhias e 

investidores)373-374. 

 
Contemporâneos da Responsabilidade Civil. Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos, v. 19, n. 37. 1998, 
pp. 32-34. 
372 Nesse sentido, ver, i.a., AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. A Responsabilidade Civil pela Informação. 
Informativo Jurídico da Biblioteca Min. Oscar Saraiva, v. 8, n. 2. 1996, p. 139; MARTINS-COSTA, Judith 
Hofmeister. Comentários às Disposições Gerais. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Comentários ao 
Novo Código Civil. Do Inadimplemento das Obrigações. Arts. 389 a 420, v. 5, t. 2.. Rio de Janeiro: Forense. 
2003, pp. 100-102; e CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed.. São Paulo: 
Atlas. 2009, p. 16.  
373 Cf., entre nós, JUSTEN FILHO, que trata da “dupla dimensão da tutela jurídica”, voltada à proteção das 
posições de acionistas e de investidores, localizando nessa última esfera os deveres de divulgação de 
informações: “O investidor dispõe de pretensão contra a própria companhia, nas hipóteses em que o dano 
tiver decorrido da infração a deveres impostos a ela mesma. Existem duas posições jurídicas distintas e 
inconfundíveis. Há a condição jurídica de investidor, que adquiriu valores mobiliários emitidos pela 
companhia aberta. E existe a condição jurídica de sócio, decorrente da titularidade do valor mobiliário. O 
investidor dispõe da pretensão a ser indenizado pelas perdas e danos decorrentes das práticas infringentes 
às regras do mercado aberto [sic] adotadas pela companhia aberta. Essa pretensão não se confunde com 
aquela versando sobre o relacionamento interno entre os sócios e os administradores” (Parecer sobre a 
Responsabilidade Direta da Sociedade de Economia Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In 
CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 273). No 
mesmo sentido, ver PRADO e AGUIAR: “No contexto de mercado e do momento de escolha pela compra e 
venda de ações que sequer lhes dão poder de controle, os investidores são muito mais “terceiros” perante a 
companhia do que acionistas com efetivos direitos de participação, sofrendo danos diretos causados pela 
mesma” [Comentário. TJSP - Ap 1089065-29.2013.8.26.0100 - 2.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 
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 Como não há uma relação negocial ou societária de base, da qual se projetem os 

deveres de divulgação de informações – que são impostos ex lege às companhias abertas –, 

eventuais falhas ocorridas e os consequentes prejuízos sofridos pelos investidores 

excedem, assim, os limites da seara negocial. Colocam-se, pelo reverso, no âmbito 

extranegocial, em uma relação mantida entre emissoras e investidores (ut tertii), que assim 

qualifica a natureza da responsabilidade das companhias nessas circunstâncias375-376. 

 

 Os investidores que vierem a sofrer danos por falhas no cumprimento do regime 

de transparência serão, portanto, vítimas do descumprimento dos deveres de divulgação de 

informações, como terceiros perante as companhias violadoras, e não prejudicados na 

qualidade de titulares de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários, nem de 

contrapartes da sociedade em negócios jurídicos, ainda que também venham a assumir, 

incidentalmente, essa condição377-378. Em outras palavras, eventuais prejuízos 

 
- j. 10/4/2015 - v.u. - julgado por Ramon Mateo Júnior. Revista dos Tribunais, v. 104, n. 961. 2015, p. 7 
(ed. digital)]. 
374 Para a análise mais detalhada da posição dos investidores perante as companhias, no que diz respeito ao 
regime de transparência, ver o item 2.2.3 deste estudo. 
375 Essa qualificação é largamente defendida na doutrina especializada. Ver, sobre o assunto, i.a., os 
esclarecimentos de CASPER [“[...] der Anleger hier seiner Gesellschaft eben nicht als Mitglied, sondern als 
Gläubiger gegenüber steht.” (em tradução livre: “[...] o investidor aqui se coloca não como sócio, mas como 
credor, frente à sociedade”) (Haftung für Fehlerhafte Informationen des Kapitalmarktes. Der Konzern, v. 4. 
2006, p. 37)]; de BOLLENBERGER e KELLNER [“[...] die kapitalmarktrechtlichen Normen den ‘Anleger’ durch 
Normierung von ihm gegenüber einzuhaltenden Verhaltenspflichten schützen und den Aktionär somit wie 
einen Drittgläubiger behandeln [...]” (em tradução livre: “[...] as normas do mercado de capitais protegem o 
‘investidor’ ao estabelecer os deveres de comportamento a serem observados perante ele e, assim, tratam o 
acionista como um terceiro credor [...]”) (Prospekthaftung vs Grundsatz der Kapitalerhaltung; Voraussetzung 
der und Ansprüche aus Prospekthaftung. Österreichisches Bankarchiv, v. 59, n. 7. 2011, p. 502)]; e de HOPT 
[“Entscheidend ist, dass die (europäisch vorgegebenen) gesetzlichen Publizitätspflichten wesentlich der 
Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts dienen und dass die Anleger funktional ebenfalls Drittgläubiger sind, 
so zutreffend der BGH und der OGH” (em tradução livre: “É crucial que os requisitos de transparência 
(estabelecidos no âmbito comunitário europeu) atendam essencialmente à funcionalidade do mercado de 
capitais e que os investidores sejam, ainda, considerados funcionalmente enquanto terceiros credores 
[perante as emissoras], de acordo com o BGH [superior tribunal alemão em matéria civil infraconstitucional] 
e o OGH [tribunal superior austríaco em matéria civil infraconstitucional]” (Die Haftung für 
Kapitalmarktinformationen - Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, p. 111). No mesmo sentido, cf., ainda, DI 

GIOVANNI, Francesco. Responsabilità Civile e Organi delle Società: Appunti Sulla Responsabilità degli 
Amministratori e Sindaci delle Società di Capitali Verso i Terzi Estranei alla Società. Rassegna di Diritto 
Civile, v. 9, n. 3. 1988, pp. 532-533. 
376 Entre nós, tratando da qualificação da responsabilidade extranegocial, de forma geral, sem referência 
específica à fattispecie objeto deste estudo, cf. AGUIAR JUNIOR: “[...] há a responsabilidade delitual ou 
extracontratual, que abstrai a existência de um contrato previamente celebrado e decorre de um ato ilícito 
absoluto, violador das regras de convivência social” (A Responsabilidade Civil pela Informação. Informativo 
Jurídico da Biblioteca Min. Oscar Saraiva, v. 8, n. 2. 1996, p. 138). No mesmo sentido, ver MOREIRA ALVES, 
José Carlos. A Responsabilidade Extracontratual e seu Fundamento – Culpa e Nexo de Causalidade. In 
MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Direito Contemporâneo. Estudos em Homenagem a Oscar Dias 
Corrêa. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2001, p. 187. 
377 Cf. as decisões do Oberste Gerichtshof (OGH) [tribunal superior austríaco em matéria civil 
infraconstitucional] em casos envolvendo a Immofinanz AG: “[...] die kapitalmarktrechtlichen Normen den 
‘Anleger’ durch Normierung von ihm gegenüber einzuhaltenden Verhaltenspflichten schützen und den 
Aktionär somit wie einen Drittgläubiger behandeln [...]” (em tradução livre: “[...] as normas próprias do 
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experimentados pelos investidores não possuem causa societatis379, nem decorrem de 

relações negociais eventualmente mantidas com as companhias380-381. 

 

 A natureza jurídica da responsabilidade das companhias perante os investidores é, 

nesse particular, equivalente à dos administradores, por danos individuais sofridos por 

acionistas ou terceiros. Em todas essas situações, ainda que exista um relacionamento 

societário entre as partes, mantém-se a qualificação extranegocial da responsabilidade do 

agente violador por eventuais danos causados, os quais extrapolam a esfera interna coporis 

ou negocial382-383. 

 
mercado de capitais protegem o ‘investidor’ por meio da prescrição de deveres de comportamento a serem 
observados perante ele e, assim, tratam o acionista como um terceiro credor [perante as companhias] [...]”) 
(Oberste Gerichtshof, VII Senat, 7 Ob 77/10i, j. 30.03.2011); e “Vielmehr sehen die kapitalmarktrechtlichen 
Verhaltensnormen den Aktionär eben nicht (primär) als Gesellschafter einer spezifischen Gesellschaftsform, 
sondern als Marktakteur, sodass die aus der Verletzung kapitalmarktrechtlicher Verhaltensnormen 
resultierenden Ansprüche Gläubigerrechten näher stehen als Aktionärsrechten” (em tradução livre: “[...] Em 
vez disso, as prescrições normativas do mercado de capitais tratam o acionista não (principalmente) como 
um sócio de um determinado tipo societário, mas como agente de mercado, de forma que as pretensões 
resultantes da violação das prescrições normativas do mercado de capitais estão mais próximas de direitos 
de credores [terceiros] do que de direitos de acionistas [...]”) (Oberste Gerichtshof, VI Senat, 6Ob28/12d, 
j. 15.03.2012). No mesmo sentido, ver a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, ao decidir questão 
relacionada a este último caso, envolvendo a responsabilidade da Immofinanz AG no mercado secundário: 
“Com efeito, nesse caso, a responsabilidade da sociedade em causa relativamente aos investidores, que são 
também acionistas, devido às irregularidades cometidas por essa sociedade antes ou no momento da 
aquisição de ações desta, não decorre do contrato de sociedade e não abrange apenas as relações internas 
da referida sociedade” (Tribunal de Justiça da União Europeia, 2ª Seção, processo n.º C‑174/12, 
j. 19.12.2013). 
378 Ver, nesse sentido, DI GIOVANNI, Francesco. Responsabilità Civile e Organi delle Società: Appunti Sulla 
Responsabilità degli Amministratori e Sindaci delle Società di Capitali Verso i Terzi Estranei alla Società. 
Rassegna di Diritto Civile. 1988, pp. 532-533; KALSS, Susanne. Anlegerinteressen: Der Anleger im 
Handlungsdreieck von Vertrag, Verband und Markt. Wien: Springer. 2000, pp. 218-225; BAYER, Walter. 
Emittentenhaftung versus Kapitalerhaltung. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, n. 21. 2013, 
pp. 961-970; e Idem. Comentários ao §57. In GOETTE, Wulf; HABERSACK, Mathias; e KALSS, Susanne (eds.). 
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz. §§1-75, v. 1, 5ª ed. München: C. H. Beck. 2019, §57, n. 21 
(ed. digital). 
379 Nesse sentido, ver KALSS: “Die Schadenersatzleistung aufgrund der fehlerhaften Information stellt keine 
Einlagenrückgewähr dar, da sie nicht causa societatis vorgenommen wird und der Aktionär die Zahlung nicht 
in seiner Eigenschaft als Aktionär, sondern – gerade darauf bezogen – als Geschädigter, dh als 
Schadenersatzberechtigter Gläubiger, erhält”; em tradução livre: “A compensação devida em razão de 
informações incorretas não representa uma devolução das contribuições, uma vez que não é feita causa 
societatis e o acionista não recebe o pagamento na qualidade de acionista, mas – precisamente neste aspecto 
– como parte lesada, ou seja, como credor com direito a indenização” (Anlegerinteressen: Der Anleger im 
Handlungsdreieck von Vertrag, Verband und Markt. Wien: Springer. 2000, pp. 220 e 227). Em sentido 
contrário, ver GRUBER, Michael. Kapitalmarktinformationshaftung der Aktiengesellschaft und 
Kapitalerhaltungsgrundsatz (2. Teil). Juristische Blätter, v. 129, n. 2. 2007, pp. 90-91. 
380 É o que reconhece também EIZIRIK, ainda que venha a se mostrar cético quanto às ações indenizatórias 
movidas por investidores em face das companhias (A “Fraud-On-The-Market Theory” Pode Ser Aplicada no 
Direito Societário Brasileiro?. In VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da Silveira; e ROSMAN, 
Luiz Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. São Paulo: Saraiva. 2017, p. 99). No mesmo 
sentido, observando que os investidores não mantêm relação preexistente com a companhia, ao tratar dos 
danos diretos que podem sofrer, vide ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos 
Administradores de S/A e as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva. 2009, p. 204. 
381 Cf. o esclarecimento de COELHO: “[...] a [companhia] responde pelos danos experimentados pelos 
Investidores fundamentalmente por ser emissora de valores mobiliários” (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 197). 
382 A respeito da qualificação extranegocial da responsabilidade dos administradores perante acionistas ou 
terceiros, cf. GUERREIRO: “Também no caso da ação individual, o fundamento do pleito indenizatório do 
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 Essas constatações permitem o adequado enquadramento da questão: como, no 

âmbito do regime de transparência, a posição dos investidores perante as companhias é de 

terceiro, desvinculada de relações jurídicas negociais ou societárias de base, pode-se, 

licitamente, concluir que, em caso de existência de atos ilícitos (i.e., falhas na divulgação 

de informações) que venham a lhes causar danos, a possível responsabilização é de 

natureza extranegocial. A conclusão é, ainda, particularmente relevante para que se 

identifique a condição em que os investidores podem pleitear indenizações perante as 

sociedades por falhas na divulgação de informações (i.e., de um terceiro), com relação à 

qual devem ser analisados os pressupostos da responsabilidade civil, com os contornos 

específicos delineados pela questão, bem como os efeitos dela decorrentes, por exemplo, 

no que diz respeito à prescrição384, à incidência de juros de mora385 e a outras 

consequências da natureza extranegocial da pretensão em questão. 

 

 
acionista é de natureza delitual, ex lege, não havendo sentido, em nosso direito, questionar-se sobre tal 
embasamento do pedido do prejudicado, à vista dos deveres legais dos administradores, enumerados pelo 
diploma societário. [...] Também de natureza extracontratual é o fundamento das ações de terceiros 
prejudicados (não acionistas) pela violação dos deveres legais dos administradores. Trata-se, ainda aqui, de 
ação de ressarcimento por fato ilícito, exempli gratia, ação de fornecedores ou credores baseada em dados 
falsos do balanço” (Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 20, n. 42. 1981, p. 84). No mesmo sentido, ver ADAMEK, 
que afirma, com relação à ação individual em face de administradores: “Quer seja proposta pelo acionista 
quer por terceiro, a ação individual de responsabilidade civil tem natureza extracontratual. [...] Em nosso 
direito, o acionista e o terceiro são tratados da mesma forma” (Responsabilidade Civil dos Administradores 
de S/A e as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva. 2009, pp. 390 e 395); e PONTES DE MIRANDA, que 
esclarece que “a ação de indenização rege-se pelo direito comum” (Tratado de Direito Privado. Parte 
Especial. Direito das Obrigações: Sociedade por Ações, t. 50, 3ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1984, 
p. 409). 
383 Cf., ainda, i.a., RIPERT, Georges. Traité Élémentaire de Droit Commercial. Paris: Librairie Générale de 
Droit et Jurisprudence. 1948, p. 460; ESCARRA, Jean; ESCARRA, Edouard; e RAULT, Jean. Traité Théorique et 
Pratique de Droit Commercial. Les Sociétés Commerciales. Sociétés par Actions – L’Administration des 
Sociétés Anonymes, t. 4. Paris: Sirey. 1959, p. 370; FERRARA JR., Francesco; e CORSI, Francesco. Gli 
Imprenditori e le Società, 9ª ed.. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1994, p. 574; ADIUTORI, Anna Rosa. Funzione 
Amministrativa e Azione Individuale di Responsabilità. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2000, pp. 77-78; CARIDI, 
Vincenzo. Danno e Responsabilità da Informazione al Mercato Finanziario. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2012, 
pp. 211-212; e ALPA, Guido. La Responsabilità Civile. Principi, 2ª ed.. Milano: UTET / Wolters Kluwer. 
2018, p. 477. Ver, entre outras, a decisão do Tribunale Ordinario di Milano, no caso envolvendo a Banca 
Italease S.P.A., em que se discutiu a responsabilidade da companhia perante investidores, por danos sofridos 
no mercado secundário, que bem esclarece a questão: “[...] il pregiudizio prospettato dagli attori va 
qualificato infatti come ‘danno diretto’ perché incide sul patrimonio di ciascuno degli investitori i quali, 
agendo in qualità non già di soci, ma di terzi estranei a Banca Italease, sostengono di aver acquistato titoli 
della banca a un prezzo sovradimensionato in conseguenza di false comunicazioni diffuse sul mercato” 
(Tribunale Ordinario di Milano, sentenza n.º 1.198, j. 23.01.2014, ragioni in fatto e diritto). 
384 Em caso de responsabilidade extranegocial, incide a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3º, 
inciso V, do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: [...] §3º Em três anos: [...] V – a pretensão de reparação 
civil”. 
385 Cf. súmula n.º 54, do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, 
em caso de responsabilidade extracontratual”. 
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4.1.2. A cláusula geral de responsabilidade civil extranegocial do direito brasileiro. 

 

O sistema jurídico brasileiro contempla uma regra aberta de responsabilidade civil 

extranegocial: aquele que comete ato ilícito (stricto sensu386) fica obrigado a indenizar os 

prejudicados. No Direito positivo, a norma é prescrita nos artigos 186 e 187, do Código 

Civil387, que definem o conceito de ato ilícito, e no artigo 927, caput, do Código Civil388, 

que estabelece o dever de indenizar os danos causados por atos ilícitos, encontrando 

subsídio em um direito fundamental previsto na Constituição Federal (artigo 5º, 

inciso V389). 

 

A regra pode ser considerada uma cláusula geral inserta em nosso ordenamento 

jurídico, cuja prescrição normativa é, em sua natureza, indeterminada e, por consequência, 

apta a abranger uma miríade de fattispecie390-391. A lógica subjacente a essa norma decorre 

do princípio geral de alterum non laedere (i.e., de não causar danos a terceiros)392, que se 

 
386 A precisão é de PONTES DE MIRANDA, que trata dos atos ilícitos lato sensu (generalidade de atos que são 
contrários a uma prescrição jurídica), categoria ampla, dentro da qual se inserem os atos ilícitos stricto sensu 
(aqueles que não se colocam em uma relação jurídica relativa determinada) (Tratado de Direito Privado. 
Parte Geral. Bens. Fatos Jurídicos, t. 2. Rio de Janeiro: Borsoi. 1954, p. 213).  
387 Cf. artigo 186, do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”; e 
artigo 187, do Código Civil: “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes”. Para fins deste estudo, o dispositivo relevante é o artigo 186, do Código Civil, uma vez que não se 
trata de abuso de direito. 
388 Cf. artigo 927, caput, do Código Civil: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 
389 Cf. artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal: “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] V - é 
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem”. 
390 A expressão Generalklauseln (cláusulas gerais) pode ser atribuída a HEDEMANN (Die Flucht in die 
Generalklauseln. Eine Gefahr für Recht und Staat. Tübingen: J. C. B. Mohr. 1933). Sobre o assunto, ver, i.a., 
JUNG, Peter. Die Generalklausel im Deustschen und Französischen Vertragsrecht. In BALDUS, Christian; e 
MÜLLER-GRAFF, Peter-Christian (eds.). Die Generalklausel im Europäischen Privatrecht. Zur 
Leistungsfähigkeit der Deutschen Wissenschaft aus Romanischer Perspektive. München: Sellier. 2006, p. 37; 
e ALPA, Guido; e BESSONE, Mario. Atipicità dell’Illecito. I Profili Dottrinali, p. 1, 2ª ed.. Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 1981, p. 262. Interessante notar que HEDEMANN trata do §826, do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 
que recorre às violações aos bons costumes, como uma das cláusulas gerais do Direito alemão (Die Flucht in 
die Generalklauseln. Eine Gefahr für Recht und Staat. Tübingen: J. C. B. Mohr. 1933, pp. 6-10). 
391 MARTINS-COSTA define cláusulas gerais como “estruturas prescritivas dotadas de dupla indeterminação, 
tanto na hipótese legal quanto nas consequências correlatas” e aponta que, entre nós, a regra constante do 
artigo 927, caput, do Código Civil, é um de seus exemplos (do tipo “regulativo”) (A Boa-Fé no Direito 
Privado: Critérios para a sua Aplicação. São Paulo: Marcial Pons. 2015, pp. 121 e 127). No mesmo sentido, 
ver GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade Civil pelo Risco da Atividade, 2ª ed.. São Paulo: 
Saraiva. 2010, pp. 68-69. 
392 ALPA esclarece que a forma “alterum non laedere” é mais correta que “neminem laedere”, por ser assim 
grafada em sua fonte romana [Digesto, 1, 1, 10, 1 (Ulpiano)], de forma que adotamos aquela neste estudo 
(Responsabilità Civile e Danno. Lineamenti e Questioni. Bologna: Il Mulino. 1991, p. 38). 
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reflete em regras equivalentes estabelecidas em outros ordenamentos jurídicos 

contemporâneos393. 

 

Nesse particular, distinguem-se, usualmente, dois modelos seguidos pelas 

jurisdições de Direito romano-germânico: os típicos e os atípicos. Nestes, a regra de 

responsabilização corresponde a uma cláusula geral que, por sua própria natureza 

abrangente e elástica, pode compreender uma multiplicidade de interesses dignos de tutela 

jurídica394. Naqueles, há especificações, mais ou menos abrangentes, conforme o caso, 

quanto aos possíveis fundamentos de responsabilização395396.  

 

 A distinção entre esses dois possíveis modelos não é, por certo, estanque e não 

consegue captar todas as características e particularidades de cada um dos ordenamentos, a 

torná-los únicos. Sistemas distintos podem também, na prática, ao tratar de um mesmo 

problema, levar a resultados semelhantes, ainda que por fundamentos próprios397. A 

 
393 Cabe o esclarecimento, bem colocado por MAZEAUD e MAZEAUD (Traité Théorique et Pratique de la 
Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, pp. 35-37 e 48-49), 
de que, no Direito romano, não havia um princípio geral de responsabilização civil, ao contrário do que pode 
levar a crer o recurso a um trecho do Digesto (alterum non laedere) e do uso da expressão “responsabilidade 
aquiliana” [derivado da Lex Aquilia romana, que é um marco no desenvolvimento do sistema extranegocial 
de responsabilidade e “provavelmente será a lei formal mais importante da Humanidade”, nas palavras de 
MENEZES CORDEIRO (Tratado de Direito Civil. Direito das Obrigações. Gestão de Negócios. Enriquecimento 
sem Causa. Responsabilidade Civil, v. 8. Coimbra: Almedina. 2014, p. 296)]. MAZEAUD e MAZEAUD 

encontram a origem do princípio geral de responsabilidade, na verdade, no Direito francês antigo. No mesmo 
sentido, ver, entre nós, MOREIRA ALVES, José Carlos. A Responsabilidade Extracontratual e seu Fundamento 
– Culpa e Nexo de Causalidade. In MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Direito Contemporâneo. 
Estudos em Homenagem a Oscar Dias Corrêa. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2001, pp. 188-190. 
LIMA ressalta que, mesmo diante de inexistência de equivalente no Direito romano, o princípio geral de 
responsabilidade contemporâneo encontra sua “célula mater” no Direito justinianeu (Culpa e Risco. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 1963, pp. 20-28, especialmente p. 20). Sobre a responsabilidade extranegocial e 
seus antecedentes na Lex Aquilia, ver, ainda, FRANÇA, Rubens Limongi. As Raízes da Responsabilidade 
Aquiliana. Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, v. 1, n. 1. 1985, pp. 54-75. 
394 O sistema francês é tido como epítome do modelo atípico de responsabilidade extranegocial. A regra está 
prevista no artigo 1.240, do Code Civil, que replica o conhecido artigo 1.382, do Code Civil de Napoleão, 
onde se costuma encontrar a origem dos sistemas atípicos de responsabilidade extranegocial contemporâneos. 
Nesse grupo, incluem-se também os ordenamentos que nele se inspiraram, a exemplo do italiano, que 
contempla regra semelhante, no artigo 2.043, do Codice Civile, e, como adiantado acima, do brasileiro 
395 O sistema alemão é usualmente apontado como o exemplo de modelo típico, em que se tipificam os 
possíveis fundamentos de responsabilização, atribuindo especial relevância aos conceitos de direito subjetivo 
e de normas de proteção. Nele, as regras gerais que prescrevem a indenização de danos de natureza 
extranegocial [cf. §§823, (1) e (2), e 826, do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)] tratam, especificamente, da 
proteção de determinados bens jurídicos (vida, corpo, saúde, liberdade, propriedade e demais direitos 
subjetivos), de danos causados pela violação a normas destinadas à proteção de terceiros e de violações aos 
bons costumes, não sendo tão abrangente quanto os sistemas atípicos. Suas influências são sentidas, dentre 
outros, no regime português (cf. artigo 483º, do Código Civil português, sem prejuízo de suas 
particularidades, que o tornam mais abrangente que o modelo alemão. 
396 Sobre as distinções entre os dois modelos (de tipicidade e atipicidade de ilícitos), cf., i.a., SILVA, Rafael 
Pettefi; e RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz Rodrigues. Dano Reflexo ou por Ricochete: Ponto de Partida 
para a Diferenciação dos Sistemas Brasileiro e Português de Responsabilidade Civil Extracontratual. In 
SILVA, Rafael Pettefi; e CELLA, José Renato Gaziero (org.). I Encontro de Internacionalização do CONPEDI, 
v. 8. Barcelona: Laborum. 2015, pp. 37-97. 
397Ver, sobre o assunto, i.a., ALPA (Il Problema della Atipicità Dell’Illecito. Napoli: Dott. Eugenio Jovene. 
1979, p. 247) e ALPA e BESSONE (Atipicità dell’Illecito. I Profili Dottrinali, p. 1, 2ª ed.. Milano: Dott. A. 
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diferenciação não deixa, por isso, de ter sua utilidade e relevância e pode fornecer, ao 

menos, o ponto de partida e o contexto em que se coloca determinado problema a ser 

resolvido sob a perspectiva de cada ordenamento jurídico. 

 

 A depender do sistema aplicável e da cultura jurídica formada em torno dele, 

determinadas questões podem ser solucionadas com maior ou menor complexidade, por 

vias e fundamentos próprios. É o que ocorre, dentre outros exemplos398-399, com relação à 

extensão da responsabilidade extranegocial a novas situações trazidas pela realidade 

econômico-social. Os sistemas atípicos, como é o caso do brasileiro, centrados em suas 

cláusulas gerais, tendem a ser mais permeáveis e receptivos a tais extensões, bastando que 

se identifiquem os pressupostos nelas genericamente estabelecidos400. Essa flexibilidade 

assume particular relevância na atualidade, em que diversas situações potencialmente 

lesivas têm surgido ou se tornado mais generalizadas – dentre as quais se incluem as falhas 

no cumprimento das normas de transparência do mercado de capitais pelas companhias 

abertas, que se discute neste estudo –, trazendo consigo questões a respeito dos 

fundamentos para ressarcimento dos prejudicados. 

 

 
Giuffrè. 1981, pp. 256-269), que advertem que as distinções entre sistemas típicos e atípicos podem ser 
menos claras do que aparentam ser, ao considerar a aplicação prática de cada um dos regimes. 
398 Um dos exemplos, relacionados ao objeto deste estudo, diz respeito à natureza da responsabilidade dos 
emissores de valores mobiliários no mercado primário, que gerou amplas discussões em outras jurisdições. A 
esse respeito, ver, i.a., JAEGER, Pier Giusto. Appunti sulla Responsabilità da Prospetto. Quadrimestre. Rivista 
di Diritto Privato, n. 1. 1986, pp. 283-288; FERRARINI, Guido. La Responsabilità da Prospetto delle Banche. 
Banca, Borsa e Titoli di Credito, v. 40, n. 1. 1987, pp. 437-483; GRANNEMANN, Axel. 
Prospektherausgeberhaftung auf den Grauen Kapitalmarkt. Pfaffenweiler: Centaurus. 1988, pp. 96-117; 
BUSNELLI, Francesco Donato. Itinerari Europei nella “Terra di Nessuno tra Contratto e Fatto Illecito”: la 
Responsabilità da Informazioni Inesatte. Contratto e Impresa, v. 7, n. 2. 1991, pp. 570-572; CABRAL, Rita 
Amaral. A Responsabilidade por Prospecto e a Responsabilidade Pré-Contratual – Anotação ao Acórdão do 
Tribunal Arbitral de 31 de Março de 1993 (Acção Proposta pelo Banco Mello contra o Banco Pinto e Sotto 
Mayor). Revista da Ordem dos Advogados, v. 55, n. 1. 1995, pp. 191-223, BRUNO, Sabrina. L’Azione di 
Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 
2000, pp. 107-130; PERRONE, Andrea. Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 2003, pp. 88-92; e EHRICKE, Ulrich. Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in 
Deutschland. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, pp. 222-223.  
399 Outro exemplo são as discussões a respeito da responsabilidade pré-contratual, que geram questões e 
dificuldades distintas em cada um dos modelos e que integraram também os debates sobre a natureza da 
responsabilidade das emissoras no mercado primário (referidos na nota 398). Sobre o assunto, ver, i.a., 
ZANETTI, Cristiano de Souza. Responsabilidade pela Ruptura das Negociações. São Paulo: Juarez de 
Oliveira. 2005, pp. 44-85; e MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Tratado de Direito Civil. 
Direito das Obrigações. Gestão de Negócios. Enriquecimento sem Causa. Responsabilidade Civil, v. 8. 
Coimbra: Almedina. 2014, p. 341. 
400 Tratando do Code Civil de 1804 (Código Civil de Napoleão), MAZEAUD e MAZEAUD esclarecem que a 
regra geral da responsabilidade foi prevista de forma genérica justamente para permitir sua evolução: “[...] les 
textes dans lesquels ils posaient les grands principes étaient assez vagues pour permettre à l’évolution de se 
poursuivre” (Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. 
Paris: Recueil Sirey. 1938, p. 79). Sobre suas influências no sistema brasileiro, ver, i.a., AGUIAR DIAS, José 
de. Da Responsabilidade Civil, v. 2, 10ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 1995, p. 375. 
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 É o caso da regra de responsabilidade civil extranegocial existente em nosso 

Direito, que pode abarcar quantidade praticamente infinita de fattispecie, bastando, para 

que se aplique e dela se origine a obrigação de indenizar, a existência de um ato ilícito que 

cause danos a terceiros401. Sua amplitude possibilita que o ordenamento jurídico abranja, 

sem grandes dificuldades hermenêuticas ou de outra natureza, novas situações de fato 

surgidas com alterações na realidade econômico-social – permite, em outras palavras, a 

abertura do sistema jurídico402. A norma é imbuída da flexibilidade necessária que facilita 

sua dinâmica de evolução e sua aderência aos problemas concretos que se colocam perante 

o Direito, as quais são operadas por seus intérpretes403. Sequer se pode cogitar, nesse caso, 

de lacuna no ordenamento jurídico, por existir norma suficientemente abrangente para 

solucionar, de forma direta e sem recurso a expedientes integrativos, a questão404. 

 

 Bastam, para sua aplicação, a identificação de seus pressupostos básicos: o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano indenizável. Sempre que forem identificados, e não 

havendo norma específica aplicável, a resposta jurídica oferecida pelo ordenamento 

jurídico brasileiro se dá pela aplicação da regra geral de responsabilidade civil 

extranegocial405. Uma das diversas fattispecie abrangidas pela norma é, justamente, aquela 

que constitui o objeto deste estudo: a responsabilidade das companhias abertas por falhas 

no cumprimento de seus deveres de transparência, no âmbito do mercado de capitais, como 

discutido a seguir.  

 

 
401 A respeito da regra da atipicidade em sistemas com cláusulas gerais de indenidade, ver ALPA e BESSONE 
(Atipicità dell’Illecito. I Profili Dottrinali, p. 1, 2ª ed.. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1981, pp. 256-269). 
402 Essa é uma das principais funções atribuídas a cláusulas gerais insertas nos ordenamentos jurídicos. Nesse 
sentido, ver, i.a., MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. A Boa-Fé no Direito Privado: Critérios para a sua 
Aplicação. São Paulo: Marcial Pons. 2015, pp. 158-163; e ALPA, Guido; e BESSONE, Mario. Atipicità 
dell’Illecito. I Profili Dottrinali, p. 1, 2ª ed.. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1981, pp. 263-264. 
403 Cabe lembrar, neste ponto, a metáfora de ALPA, para quem o Direito Privado é “un autentico laboratorio 
per il giurista”, em que “[...] entrano i casi della vita, casi facili, perché risolti direttamente dall’enunciato di 
una disposizione que si attaglia alla perfezione alla vicenda che si esamina, oppure difficili, la cui soluzione 
dipende da una attenta ricostruzione degli interessi in gioco, del loro bilanciamento secondo l’ordine dei 
valori stabiliti dalla Costituzione [...] (Che Cos’é il Diritto Privato?, 2ª ed.. Roma-Bari: Laterza. 2009, 
p. 128). Nesse expediente, e diante de inúmeros casos “difíceis”, uma regra geral, de reconhecida amplitude, 
como os artigos 186 e 927, caput, do Código Civil, é de bastante utilidade.  
404 Nesse sentido, ver ASCENSÃO, que registra haver lacunas “quer quando falta a previsão dum caso que 
deve ser juridicamente regulado, quer quando, havendo previsão, falta a estatuição” (A Integração das 
Lacunas no Sistema Normativo. Revista dos Tribunais, v. 65, n. 489. 1976, p. 14). 
405 É por essa razão que BULGARELLI designa a regra constante do artigo 159 do Código Civil de 1916 
(atualmente refletida nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil) como “‘vala comum’ da 
responsabilidade” (Manual das Sociedades Anônimas, 9ª ed. São Paulo: Atlas. 1997, p. 185). 
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4.1.3. O recurso à cláusula geral de responsabilidade extranegocial em caso de 

falhas no cumprimento dos deveres de transparência pelas companhias 

abertas. 

 

 A interação entre a violação das normas de transparência e os danos individuais 

causados aos investidores enquadra-se, de forma bastante adequada, à estrutura tripartite 

estabelecida pela cláusula geral de responsabilidade civil extranegocial do sistema jurídico 

brasileiro. Os pressupostos essenciais, com suas particularidades relacionadas à fattispecie, 

parecem ser identificáveis neste caso, sem maiores dificuldades: o ato ilícito (o 

descumprimento dos deveres de divulgação de informações pelas companhias abertas), o 

dano (os prejuízos sofridos pelos investidores em suas decisões de investimento ou 

desinvestimento, devido à aplicação de preços artificiais, e não do preço que seria 

alcançado se não houvesse falhas informacionais) e o nexo de causalidade jurídica (o liame 

de causa-consequência entre, de um lado, o descumprimento do regime de transparência e, 

de outro, a formação de preços artificiais, que são aplicados pelos investidores em suas 

decisões de investimento ou desinvestimento, causando-lhes prejuízos) 406. 

 

 A resposta jurídica dada por nosso sistema jurídico à questão pode ser, dessa 

forma, na ausência de outra norma mais específica, bem operada por via da aplicação da 

cláusula geral de responsabilidade extranegocial. O investidor que suportar danos causados 

por falhas da companhia tem o direito de obter, perante ela, o devido ressarcimento, por 

força dos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil407-408.  

 
406 Para mais detalhes sobre a análise dos contornos dos pressupostos da responsabilidade extranegocial em 
caso de falhas na divulgação de informações pelas companhias abertas perante os investidores, ver o item 4.3 
deste estudo. 
407 BULHÕES PEDREIRA menciona, dentre as normas de natureza extrassocietária que se enfeixam no “sistema 
jurídico da companhia”, as disposições gerais do Código Civil, dentre elas, as regras referentes à 
responsabilidade civil: “O Código Civil contém disposições gerais sobre diversos institutos que se aplicam à 
companhia e integram, portanto, o sistema jurídico da companhia concreta. Entre essas normas cabe 
destacar as sobre pessoas jurídicas de direito privado, negócios jurídicos, atos ilícitos, prescrição e 
decadência, direito das obrigações e contratos em geral, títulos de crédito, responsabilidade civil, 
sociedades personificadas, propriedade de coisa móvel, usufruto e direitos reais de garantia.” (Sistema 
Jurídico da Companhia. In LAMY FILHO, Alfredo; e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coords.). Direito das 
Companhias, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2017, p. 128). O autor também registra que as normas que 
disciplinam o funcionamento do mercado de capitais (o que inclui a regulação de competência da Comissão 
de Valores Mobiliários) também integram o “sistema jurídico da companhia: “As normas expedidas pela 
CVM no exercício dessas atribuições legais [previstas na Lei do Mercado de Capitais] integram, portanto, o 
sistema jurídico da companhia. [...] Há leis de direito público que contêm normas aplicáveis às companhias, 
como as que regulam os mercados de valores mobiliários (Lei nº 6.385/1976, com as modificações de leis 
posteriores) e dispõem sobre companhias abertas [...]”. (Sistema Jurídico da Companhia. In LAMY FILHO, 
Alfredo; e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coords.). Direito das Companhias, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 
2017, pp. 127-128). 
408 Não nos parece adequado o recurso a causas de anulação do negócio jurídico, nestes casos, uma vez que o 
sujeito que comete a falha informacional (i.e., a companhia) não é parte dos negócios jurídicos de aquisição 
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 Ainda que a questão tenha sido colocada, recentemente, em nosso ambiente 

jurídico, sua solução é encontrada, assim, na bastante conhecida cláusula geral de 

responsabilidade civil extranegocial, plenamente hábil a fornecer, de forma adequada e 

suficiente, a resposta necessária ao problema. A atipicidade do modelo brasileiro, nessa 

matéria, favorece a extensão e a aplicação da regra à fattispecie objeto deste estudo, sem 

que sejam necessárias construções jurídicas de maior complexidade, nem recurso a 

expedientes de integração do sistema409. 

 

Os estudos sobre a matéria existentes entre nós até o momento, ainda que não 

muito numerosos, reconhecem, à unanimidade – e, em nossa opinião, de forma adequada –, 

que se trata de uma hipótese de responsabilização extranegocial e recorrem à aplicação da 

cláusula geral410. A jurisprudência nacional, nas oportunidades em que teve contato com a 

 
ou alienação de valores mobiliários celebrados por investidores mercado secundário. Dessa forma, não nos 
parece adequada, ao menos no âmbito do mercado secundário, a conclusão de VERGUEIRO, que entende ser 
possível o recurso ao instituto do dolo, nos casos de falhas informacionais (O Poder da Informação e o Dano 
Informacional nas Companhias Abertas. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. 2018, pp. 239-340). 
409 Tratando-se de um caso novo, abrangido pelo sistema de responsabilidade civil, passa a ser de especial 
relevância avaliar “novos mecanismos para lidar, de modo mais adequado, com esta ampliação das 
fronteiras do instituto e, sobretudo, com as novas funções que sua aplicação prática se propõe a 
desempenhar”, e “não frear a expansão [da responsabilidade civil]”, como bem coloca SCHREIBER (O Futuro 
da Responsabilidade Civil: um Ensaio sobre as Tendências da Responsabilidade Civil Contemporânea. 
In RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladson; e ROCHA, Maria Vital da (coords.). 
Responsabilidade Civil Contemporânea. Em Homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas. 2011, 
p. 727). 
410 Nesse sentido, ver SILVA, Ricardo Villela Mafra Alves da. Apontamentos sobre a Questão de Diligência na 
Responsabilização de Companhias Abertas pela Divulgação de Informações Falsas ou Imprecisas ao 
Mercado. Seminário Código Civil e o Mercado de Valores Mobiliários. Artigos Selecionados – Comissão de 
Valores Mobiliários. 2018, pp. 80-84; PRADO, José Estevam de Almeida. Responsabilidade Civil por 
Divulgação de Informação Falsa ou Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores 
Mobiliários. Dissertação de Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, pp. 208-210; 
CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, 
Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 40; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A Responsabilidade 
Civil das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 74-76; WALD, Arnoldo. Parecer. 
In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 117; COELHO, 
Fábio Ulhoa. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, 
Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, 
pp. 184-185 e 192-193; PRADO, Viviane Muller. Os Desafios para o Ressarcimento dos Investidores. In 
CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 377; e Idem. 
Brazil: The Protection of Minority Investors and Compensation for Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e 
GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 
2019, p. 199. Embora conclua por sua impossibilidade, EIZIRIK também aponta que o possível fundamento 
para a responsabilização das companhias abertas por falhas na divulgação de informações seria uma regra 
geral, não decorrente de vínculos societários (A “Fraud-On-The-Market Theory” Pode Ser Aplicada no 
Direito Societário Brasileiro?. In VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da Silveira; e ROSMAN, 
Luiz Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. São Paulo: Saraiva. 2017, pp. 97-98).  
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matéria ou com assuntos, de alguma forma, a ela relacionados, independentemente do 

julgamento de mérito em cada caso, enquadrou o problema da mesma forma411-412. 

 

Seja pela incipiência das discussões nacionais do assunto, seja por ser possível seu 

correto enquadramento da matéria ab ovo, não houve, no Brasil, até o momento, 

questionamentos a respeito de outros possíveis fundamentos ou naturezas da 

responsabilidade das companhias abertas por falhas na divulgação de informações, ao 

contrário do ocorrido em outras jurisdições. Tratamos, a seguir, da experiência estrangeira 

com a matéria, especialmente a respeito da qualificação da natureza da responsabilidade 

das companhias e dos fundamentos jurídicos que a subsidiam.  

  

4.2. UM EXCURSO PELA EXPERIÊNCIA DE OUTRAS JURISDIÇÕES. 

 

Em outras jurisdições em que se discute a responsabilidade civil das companhias 

abertas por falhas na divulgação de informações, questões quanto à qualificação da 

 
411 Em ao menos um precedente, a qualificação da natureza da responsabilidade perante investidores foi 
questão expressamente decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao tratar de conflito 
negativo de competência estabelecido entre a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial e a 30ª Câmara de 
Direito Privado, para o julgamento de recurso em ação proposta por investidores em face da companhia, por 
falhas informacionais. O tribunal, na ocasião, por entender que a questão envolve a responsabilidade civil, 
sujeita a regras gerais civis e não afetada por matéria societária, decidiu que a competência seria da 30ª 
Câmara de Direito Privado: “Embora a demanda diga respeito a prejuízo derivado de suposta manipulação 
do mercado de valores mobiliários, o pedido inicial está centrado apenas na indenização dos danos 
experimentados pelos autores na condição de simples investidores. Não há qualquer incursão sobre direito 
societário, submetendo-se a demanda à generalidade das ações indenizatórias. Irrelevante, outrossim, que a 
ação exiba uma sociedade anônima no polo passivo ou que a causa de pedir esteja relacionada com 
investimento em mercado de ações.” (TJSP, Grupo Especial da Seção de Direito Privado, Conflito de 
Competência n.º 0051538-64.2016.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 07.10.2016, v.u., 
voto do relator) (para trecho da ementa no mesmo sentido, ver a nota de rodapé n.º 356). 
412 O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto ao enquadramento dos pleitos indenizatórios de 
investidores por falhas informacionais em sede extranegocial. Determinados acionistas minoritários da 
Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. instauraram uma arbitragem em face da companhia e da União Federal, 
administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) (Procedimento Arbitral CAM n.º 75/16). 
Houve um conflito positivo de competência entre o tribunal arbitral e a Justiça Federal da 3ª Região (STJ, 2ª 
Seção, Conflito de Competência n.º 151.130/SP, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.11.2019, 
v.m.). No precedente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a União Federal, na qualidade de acionista 
controladora, não poderia ser envolvida na arbitragem, uma vez que os pedidos diziam respeito a 
responsabilidade civil e não decorriam de legislação societária. Considerando a redação da cláusula arbitral, 
entendeu-se que a companhia podia ser envolvida na arbitragem. Cf. o voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, 
que acompanhou o voto vencedor: “a pretensão de condenação da União perante o Juízo Arbitral ultrapassa 
o âmbito societário, tratando-se, na verdade, de pretensão de responsabilidade da União, como acionista 
controladora, pelos atos e danos praticados pela PETROBRAS aos seus acionistas”. Ver, ainda, o voto da 
Min. Nancy Andrighi, relatora do processo, vencida: “Nos autos, ao contrário, tem-se um litígio 
fundamentado em responsabilidade civil”. Deve-se ressaltar, de toda forma, que a cláusula arbitral inserta no 
estatuto social da companhia envolvida, refletindo os termos constantes do artigo 39, seção XII, do 
Regulamento do Novo Mercado, diz respeito não apenas à legislação societária, mas também às normas que 
disciplinam o funcionamento do mercado de capitais, o que poderia abranger a fattispecie discutida neste 
estudo, considerando a natureza do ato ilícito relevante para fins da indenização de falhas informacionais 
(i.e., o descumprimento dos deveres de transparência), ainda que se recorra à cláusula geral de 
responsabilidade extranegocial. 
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natureza e quanto à identificação do fundamento jurídico aplicável, à semelhança daquelas 

discutidas anteriormente sob a perspectiva do sistema brasileiro, também acompanharam 

os debates sobre a matéria. O percurso em cada uma delas teve suas particularidades, 

influenciadas pelo modelo de responsabilidade adotado, pela cultura jurídica e pelo 

ambiente institucional próprios de cada sistema413.  

 

De toda forma, podem-se identificar, ao menos, um aspecto de maior 

convergência entre as jurisdições a respeito da matéria objeto deste estudo: a natureza 

extranegocial da responsabilidade das companhias e de sua consequente obrigação de 

indenizar. É certo que os fundamentos jurídicos aplicados, em cada caso, são 

razoavelmente distintos entre si: alguns recorrem a cláusulas gerais; outros, a regras 

específicas, com maior ou menor limitação, inserida em um ou outro microssistema, e, em 

geral, cumulativamente à aplicação, de forma residual, de regras gerais. Por outro lado, a 

colocação do problema se dá, em geral, na seara extranegocial e extrassocietária, com 

problemas equivalentes àqueles discutidos no Brasil414.  

 

 Tratamos, brevemente, a seguir, de cada um desses aspectos, i.e., a qualificação 

extranegocial da responsabilidade das companhias abertas e os fundamentos jurídicos 

adotados em cada uma das jurisdições. Concentramos nossas análises em seis sistemas 

jurídicos: Estados Unidos da América, por ser referência no assunto e onde primeiro foram 

ajuizadas ações de indenização de investidores contra companhias abertas; Alemanha, 

Itália, França e Portugal, por sua influência na cultura e no sistema jurídicos brasileiros 

(e, em especial no caso da Itália e da França, por recorrerem ao mesmo fundamento 

jurídico a ser aplicado no Brasil: a cláusula geral de responsabilidade civil)415; e Áustria, 

por ter sido onde se desenvolveu uma linha teórica que confere uma qualificação 

particularmente interessante à questão da responsabilidade das companhias416-417. 

 
413 ASCARELLI aponta, a esse respeito, a existência de “premissas implícitas” que permeiam os sistemas 
jurídicos e que são, muitas vezes, essenciais para a compreensão adequada das construções jurídicas neles 
insertas (Premissas ao Estudo do Direito Comparado. In ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades 
Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Saraiva. 1945, pp. 12-13). 
414 Essa similaridade de questões controversas trazidas pelo assunto, nas diversas jurisdições, foi também 
notada por FERRARINI e GIUDICI [Liability for Misstatements to the Market. The Post-Parmalat Years. 
In HUANG, Robin Hui; e HOWSON, Nicolas Calcina (eds.). Enforcement of Corporate and Securities Law. 
China and the World. Cambridge: Cambridge University. 2017, p. 408]. 
415 Ver, em especial, sobre as influências externas no desenvolvimento da cultura jurídica brasileira, em 
matéria societária, PARGENDLER, Mariana. Sincretismo Jurídico na Evolução do Direito Societário 
Brasileiro. In MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Modelos de Direito Privado. São Paulo: Marcial Pons. 
2014, pp. 539-563. 
416 Cumpre esclarecer, a esse respeito, que excede o escopo deste estudo aprofundar-se nas particularidades e 
discussões existentes em outras jurisdições. Busca-se apenas fazer um breve excurso relativo à natureza da 
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4.2.1. A qualificação extranegocial da responsabilidade das companhias abertas. 

 

A qualificação extranegocial da responsabilidade das companhias abertas por 

falhas na divulgação de informações, por danos causados no âmbito do mercado 

secundário, está assentada, de forma razoavelmente convergente, entre as diversas 

jurisdições. Embora seja, atualmente, um ponto de convergência, essa caracterização não 

foi pacífica desde o princípio dos estudos sobre a responsabilização das companhias 

abertas por falhas na divulgação de informações. 

 

Houve, nesse particular, discussões sobre a natureza da responsabilização, a saber, 

se seria derivada, ou não, do contrato de sociedade ou de relações contratuais ou sui 

generis, ou, então, se estaria alocada, de fato, na seara extranegocial – debates que 

chegaram a fazer com que a responsabilidade relacionada à divulgação de informações 

tenha sido caracterizada como uma “terra de ninguém”418. Concluiu-se, de maneira geral, 

que os investidores são destinatários das informações na qualidade de terceiros, mesmo 

que também sejam acionistas ou titulares de outros valores mobiliários emitidos pelas 

companhias abertas e, por consequência, caso sofram prejuízos decorrentes de violação das 

regras de transparência, eles decorrem de uma relação de natureza extrassocietária e 

extranegocial419-420. 

 
responsabilização das companhias e aos fundamentos adotados em outros sistemas jurídicos. Comentários 
adicionais sobre as construções jurídicas em outras jurisdições foram também incluídos, quando pertinentes, 
nos demais itens deste estudo, em complementação às discussões sobre o sistema brasileiro. 
417 A exposição das respostas jurídicas encontradas para a responsabilidade civil no mercado de capitais, tanto 
no mercado primário, como no secundário, em diversas jurisdições (incluindo aquelas tratadas neste estudo), 
pode ser encontrada em dois livros, que contaram com a participação de especialistas em cada um dos 
sistemas discutidos: HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005; e CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin 
(eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019. 
418 Cf. BUSNELLI, Francesco Donato. Itinerari Europei nella “Terra di Nessuno tra Contratto e Fatto Illecito”: 
la Responsabilità da Informazioni Inesatte. Contratto e Impresa, v. 7, n. 2. 1991, pp. 539-577. A expressão 
“terra de ninguém entre contrato e ato ilícito” foi emprestada pelo autor de GILMORE, que, no original, é “no-
man’s land lying between contract and tort” (The Death of Contract, 2ª ed.. Columbus: The Ohio State 
University. 1995, pp. 96-97). 
419 Sobre o assunto, ver, por todos, BRUNO [L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non 
Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 97-115; e L’Azione per Danni da 
Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario: Diritto Comune e Legislazione Speciale. Contratto e 
Impresa, v. 17. 2001, pp. 1-36 (ed. digital)] e PERRONE (Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. 
Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, pp. 162-172), que relatam as discussões sobre as possíveis naturezas pré-
contratual ou contratual da responsabilidade das companhias e, ainda, o recurso à aplicação da boa-fé ou da 
responsabilidade por bens perigosos ou produtos defeituosos, mas as afastam pela aplicação das regras de 
responsabilidade extranegocial. Cf., ainda, VENTORUZZO, Marco. La Responsabilità da Prospetto negli Stati 
Uniti d’America tra Regole del Mercato e Mercato delle Regole. Milano: EGEA. 2003, pp. 264-266. 
420 Para análise, com mais detalhes, sobre a natureza extranegocial da relação mantida entre as companhias e 
os investidores, ver o item 4.1.1 deste estudo. 
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É o caso dos sistemas jurídicos da Alemanha421, Itália422, França423, Portugal424 e 

Estados Unidos da América425. Em todos eles, e independentemente do fundamento 

 
421 Ver, sobre o assunto, i.a., EHRICKE, Ulrich. Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in 
Deutschland. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 268; HELLGARDT, Alexander. Haftung 
von Emittenten, Bietern, Organwaltern und Marktintermediären. Grundlagen, Systematik, Einzelfragen. 
Tübingen: Mohr Siebeck. 2008, pp. 27-36; SCHMITT, Christian. Die Haftung Wegen Fehlerhafter oder 
Pflichtwidrig Unterlassener Kapitalmarktinformation. Baden-Baden: Nomos. 2010, p. 192; WELLER, Marc-
Philippe. Fehlerhafte Kapitalmarktinformation Zwischen Freiheit und Haftung. In KRIEG, Gerd; LUTTER, 
Marcus; e SCHMIDT, Karsten (eds.). Festschrift für Michael Hoffmann-Becking zum 70. Geburtstag. 
München: C. H. Beck. 2013, p. 1.341; VERSE, Dirk Axel. Germany: Liability for Incorrect Capital Market 
Information. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. 
Cambridge: Cambridge University. 2019, pp. 390-395; MÜLBERT, Peter O.; e STEUP, Steffen. Haftung für 
Fehlerhafte Kapitalmarktinformation. In HABERSACK, Matthias; MÜLBERT, Peter O.; e SCHLITT, Michael 
(eds.). Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 4ª ed.. Köln: Dr. Otto Schmidt. 2019, pp. 1.428-1.429. 
422 Ver, por todos, BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul 
Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 109-115; PERRONE, Andrea. Informazioni al 
Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, pp. 171-172; FERRARINI, Guido; e 
LEONARDI, Marco. Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in der Europäischen Union. Italien. In 
HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. 
Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 720; GIUDICI, Paolo. La Responsabilità Civile nel Diritto dei Mercati 
Finanziari. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2008, p. 273; e FERRARINI, Guido; e GIUDICI, Paolo. Italy: The 
Protection of Minority Investors and the Compensation of Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, 
Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, 
pp. 454-456. Em sentido contrário, CASTRONOVO identifica natureza negocial na responsabilidade pela 
divulgação de informações (La Nuova Responsabilità Civile, 3ª ed.. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2006, pp. 492-
498). FERRARINI, ainda que entenda ser possível estender os limites da responsabilidade pela divulgação de 
prospectos de ofertas públicas (em que reconhece a natureza pré-contratual) também a investidores que 
adquirem valores mobiliários no mercado secundário, entende que, caso não se trate de uma emissão de 
valores mobiliários, não é possível o recurso à tutela contratual ou pré-contratual, aplicando-se, em tais 
situações, em linha com o defendido neste estudo, a responsabilidade extranegocial (La Responsabilità da 
Prospetto. Informazione Societaria e Tutela Degli Investitori. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1985, pp. 87-93 e 
164-167). 
423 Ver, i.a., PUTTFARKEN, Hans-Jürgen; e SCHRADER, Anne. Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung 
in der Europäischen Union. Frankreich. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- 
und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, pp. 615-616; PROROK, Johan. La 
Responsabilité Civile sur les Marchés Financiers. Paris: LGDJ. 2019, pp. 277-278; e CONAC, Pierre-Henri. 
France: The Compensation of Investors’ Losses for Misrepresentation on Financial Markets. In CONAC, 
Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge 
University. 2019, pp. 345-346. Em sentido contrário, cf. SPITZ (La Réparation des Préjudices Boursiers. 
Paries: Revue Banque. 2010, pp. 184-185), que considera que a natureza da responsabilidade depende do fato 
de o investidor ser, ou não, um acionista da companhia, o que entendemos não se sustentar, dada a 
possibilidade de acionistas possuírem pretensões extrassocietárias perante a sociedade, que não têm sua 
natureza transmutada em societária pelo simples fato de tais sujeitos integrarem seu quadro social. Ver, nesse 
sentido, entre outros, BUONOCORE, que trata da convivência de pretensões dos acionistas em qualidades 
distintas, dentre as quais, a condição de terceiro externo ao ente societário (Le Situazioni Soggettive 
dell’Azionista. Napoli: Morano. 1960, pp. 105-107). 
424 Cf., i.a., DOMINGUES, Paulo de Tarso. Portugal: The Legal Framework of the Portuguese Capital Market. 
In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: 
Cambridge University. 2019, pp. 548-551. 
425 Nos Estados Unidos da América, os casos, menos comuns, na esfera estadual, são fundamentados em 
regras gerais de torts. Já aqueles que tratam de violações de normas federais, especialmente a Rule 10b-5 
(que é o fundamento da maioria das ações de investidores contra as companhias), também remetem aos torts, 
que justificam o reconhecimento de uma pretensão indenizatória implícita nas regras em questão. Desde o 
primeiro caso de responsabilização das companhias abertas, por falhas na divulgação de informações, diante 
da violação da Rule 10b-5, a jurisprudência estadunidense enquadra a questão na seara de torts (cf. Kardon et 
al. v. National Gypsum Co. et al., 73 F. Supp. 798 (E.D. Pa. 1947), j. 19.08.1947). Ver, i.a., FISCHEL, Daniel 
Robert. Secondary Liability under Section 10(b) of the Securities Act of 1934. California Law Review, v. 69. 
1981, p. 84; BLACK, Barbara. The Strange Case of Fraud on the Market: A Label in Search of a Theory. 
Albany Law Review, v. 52. 1987, p. 923; e COFFEE JR., John C.; SELIGMAN, Joel; e SALE, Hillary A.. 
Securities Regulation: Cases and Materials, 10ª ed.. New York: Foundation. 2007, pp. 932-936. 
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específico aplicado em cada um dos regimes, é largamente reconhecida a natureza 

extranegocial da responsabilidade das companhias perante os investidores, por danos 

sofridos no mercado secundário em razão de falhas na divulgação de informações. 

 

Pode-se cogitar, de toda forma, a qualificação da responsabilidade civil das 

companhias em outros termos. É o caso de corrente doutrinária na Áustria, que construiu 

uma solução particularmente criativa para tratar da matéria, ao identificar uma relação 

especial entre emissoras e investidores. A natureza da responsabilização das companhias 

abertas por danos sofridos pelos investidores no mercado secundário, para essa vertente, 

embora se insira em uma relação não negocial, pode ser regida por normas próprias da 

responsabilidade negocial (ou quasi negocial). 

 

O primeiro passo dado nesse sentido foi a conclusão pela inexistência de uma 

relação negocial ou societária de base entre as companhias e os investidores que diga 

respeito às normas do regime de transparência. A questão é enquadrada, assim, em 

princípio, em sede extranegocial, como se procedeu no Brasil e nas demais jurisdições 

indicadas anteriormente. 

 

Há autores que foram além e deram um segundo passo, abrindo caminho a via 

jurídica alternativa. Reconhecem a existência de uma relação especial (Sonderverhältnis) 

entre emissoras e investidores, no que se refere ao regime de transparência, justificada pela 

confiança depositada por estes últimos nas informações divulgadas ao mercado pelas 

companhias426-427. Diante disso, a violação das regras de transparência teria sua natureza 

 
426 Esta relação, de natureza especial, é bem esclarecida por KALSS: “Zwar wird zwischen den Anlegern und 
den genannten Personen [emissoras e intermediários] nicht unbedingt ein vertragliches Rechtsverhältnis (zB 
Auftrag) begründet, dennoch folgen aus den Rechtsbeziehungen - zumindest teilweise - besondere 
Regelungen, sodaß die genannten Rechtsverhältnisse - vorläufig ohne konkrete zivilrechtliche Einordnung - 
unter dem Sammelbegriff der ‘kapitalmarktrechtlichen Sonderverhältnisse’ zusammengefaßt werden können” 
(em tradução livre: “Embora uma relação jurídica contratual (por exemplo, mandato) não seja 
necessariamente estabelecida entre os investidores e as referidas pessoas [emissoras e intermediários], às 
relações jurídicas aplicam-se – ao menos em parte – regras especiais, de forma que as relações jurídicas 
mencionadas – por enquanto, sem classificação específica no Direito Civil – podem ser enquadradas sob o 
termo geral ‘relações jurídicas especiais do mercado de capitais’’” (Die Rechtliche Grundlage 
Kapitalmarktbezogener Haftungsansprüche. Österreichisches Bankarchiv, v. 48, n. 8. 2000, p. 645); “We are 
therefore looking at a legal relationship between contract and tort, characterised in particular by the 
circumstance that issuers and investment advisers deliberately address specific persons and therefore 
influence the investors’ disposition and thus the relevant commercial transactions to a higher degree. They 
very specifically make use of the investors’ confidence in the issuers’ and advisers’ explanations and 
abilities.54 In the absence of a possibility to obtain information themselves, the investors are to a high degree 
dependent on this information and confidence” (Civil Law Protection of Investors in Austria — A Situation 
Report from Amidst a Wave of Investor Lawsuits. European Business Organization Law Review, v. 13, n. 2. 
2012, p. 225); e “The disclosure duties can be seen as expression of a special legal relationship between 
issuer and investor (near contractual relationship). The information – which can only be provided by the 
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transmutada em negocial – ou, ao menos, em um tertium genus, intermediário entre 

negocial e extranegocial428 –, porque se referem à relação jurídica especial estabelecida 

entre investidores e emissoras. Possibilita-se, dessa forma, a aplicação do regime de 

deveres pré-contratuais (culpa in contrahendo)429. A jurisprudência austríaca, no entanto, 

parece caminhar no sentido de enquadrar a responsabilidade das emissoras perante os 

investidores, por falhas informacionais, no âmbito do mercado secundário, em sede 

extranegocial, em linha com a solução adotada pelas outras jurisdições referidas acima430. 

 

No sistema brasileiro, como tratado anteriormente, não houve, até o momento, 

discussões como essa, quanto à natureza da responsabilidade das companhias. 

O enquadramento dado entre nós foi, desde o princípio, localizado no âmbito da 

responsabilização extranegocial, que, de fato, em nossa opinião, é o mais adequado para 

tratar da questão. 

 

 
issuer – is necessary to ensure the smooth settlement of transactions in the Secondary Market and minimises 
the danger of damage of the market participants” (Recent Developments in Liability for Nondisclosure of 
Capital Market Information. International Review of Law and Economics, v. 27, n. 1. 2007, p. 91).  
427 HELLGART reporta outras correntes doutrinárias que encontram relações jurídicas especiais, aptas a 
justificar a responsabilização de emissores no mercado de capitais, e as define como “eine rechtliche 
Verbindung zweier oder mehrer Personen bezeichnet, die aufgrund der Erfüllung eines Tatbestands 
begründet wird und nicht auf einem privatautonomen Entschluss der Betroffenen” (em tradução livre: “uma 
relação jurídica entre duas ou mais pessoas, que se estabelece com base na ocorrência de uma determinada 
fattispecie e não com base em uma decisão das pessoas em questão, no âmbito da autonomia privada”) 
(Haftung von Emittenten, Bietern, Organwaltern und Marktintermediären. Grundlagen, Systematik, 
Einzelfragen. Tübingen: Mohr Siebeck. 2008, pp. 213-220). 
428 Cf., i.a., KOZIOL, Helmut. Die Konkurrenz Zwischen Allgemeinem Zivilrecht, KMG und BörseG bei der 
Prospekthaftung. Österreichisches Bankarchiv, v. 40, n. 10. 1992, p. 890; e KALSS, Susanne. Die Rechtliche 
Grundlage Kapitalmarktbezogener Haftungsansprüche. Österreichisches Bankarchiv, v. 48, n. 8. 2000, 
pp. 641-664. 
429 Sobre o regime austríaco, ver, i.a., KALSS, Susanne; e OPPITZ, Martin. Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung in der Europäischen Union. Frankreich. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, 
Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, 
pp. 856-858; KALSS, Susanne. Recent Developments in Liability for Nondisclosure of Capital Market 
Information. International Review of Law and Economics, v. 27, n. 1. 2007, p. 91; GRUBER, Michael. 
Kapitalmarktinformationshaftung der Aktiengesellschaft und Kapitalerhaltungsgrundsatz (1. Teil). Juristische 
Blätter, v. 129, n. 1. 2007, pp. 2-16; Idem. Kapitalmarktinformationshaftung der Aktiengesellschaft und 
Kapitalerhaltungsgrundsatz (2. Teil). Juristische Blätter, v. 129, n. 2. 2007, pp. 90-98; KALSS, Susanne. Civil 
Law Protection of Investors in Austria — A Situation Report from Amidst a Wave of Investor Lawsuits. 
European Business Organization Law Review, v. 13, n. 2. 2012, pp. 224-226; KOZIOL, Helmut; WELSER, 
Rudolf; e ZÖCHLING-JUD, Brigitta. Grundriss des Bürgerlichen Rechts. Schuldrecht Allgemeiner Teil. 
Schuldrecht Besonderer Teil. Erbrecht, 14ª ed.. Wien: MANZ. 2015, pp. 439-441; e GELTER, Martin; e 
PUCHER, Michael. Austria: Securities Litigation and Enforcement. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin 
(eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, pp. 282-291.  
430 Na jurisprudência austríaca, embora se tenha identificado a existência de uma relação especial entre as 
emissoras e os investidores, aplicou-se o regime de responsabilidade extranegocial. Ver, nesse sentido, o caso 
envolvendo a Immofinanz AG, que foi o primeiro precedente de responsabilização das companhias por danos 
sofridos por investidores no mercado secundário julgado pelo Oberste Gerichtshof (OGH) [tribunal superior 
austríaco em matéria civil infraconstitucional]: Oberste Gerichtshof, VI Senat, 6 Ob 28/12d, j. 15.03.2012. 
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4.2.2. Os diversos fundamentos jurídicos adotados para a responsabilização das 

companhias abertas. 

 

Ainda que haja alguma convergência quanto à natureza da responsabilização das 

companhias abertas por violações das normas do regime de transparência, que causem 

danos a investidores no âmbito do mercado secundário, os fundamentos jurídicos 

encontrados em cada uma das jurisdições para subsidiá-la variam entre si. Algumas, como 

a Alemanha, Portugal e os Estados Unidos da América, contemplam regras específicas de 

responsabilização, construídas após a evolução dos debates sobre a matéria. Em outras, 

preferiu-se manter apenas o recurso a regras gerais de responsabilização, como é o caso da 

Itália, da França e da Áustria, mesmo depois de substanciais discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais relacionadas ao assunto. 

 

A coincidência das respostas com a adoção de modelos típicos ou atípicos de 

responsabilidade não é ocasional. Como os sistemas atípicos (a exemplo da França e da 

Itália) costumam acomodar, com maior facilidade, novas situações envolvendo a cláusula 

geral de responsabilidade civil extranegocial, torna-se menos relevante, para o adequado 

funcionamento sistêmico e para a segurança e a previsibilidade das respostas jurídicas, que 

se estabeleçam normas específicas destinadas a regular questões trazidas pelas 

transformações observadas na realidade econômico-social subjacente. Nos ordenamentos 

típicos, por outro lado, regras específicas de responsabilização têm maior espaço a 

desempenhar no funcionamento do sistema, o que fomenta sua discussão e inserção formal 

no ordenamento. 

 

Deve-se ressaltar, a esse respeito, que, na União Europeia, as diretrizes 

comunitárias estabelecem que as normas nacionais devem imputar a responsabilidade por 

falhas informacionais, ao menos, às emissoras ou aos integrantes dos órgãos de sua 

administração431. Não se estabelece, contudo, a forma como tal responsabilização deve ser 

 
431 Cf. artigo 7º, da Diretiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia: 
“Art. 7º. Os Estados-Membros devem assegurar que a responsabilidade pelas informações a elaborar e 
publicar nos termos dos artigos 4.º, 5.º, 6.º e 16.º incumba, no mínimo, ao emitente ou aos seus órgãos de 
administração, gestão ou fiscalização e que as respectivas disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas em matéria de responsabilidade sejam aplicáveis aos emitentes, aos órgãos referidos no 
presente artigo ou às pessoas responsáveis junto dos emitentes” (versão oficial em português). As 
informações referidas no dispositivo dizem respeito às demonstrações financeiras anuais e a comentários da 
administração (artigo 4º, da Diretiva), a relatórios financeiros semestrais (artigo 5º, da Diretiva) e a outras 
informações periódicas (artigo 6º, da Diretiva) ou eventuais (artigo 16, da Diretiva).  



134 

concretizada pelas legislações nacionais, possibilitando que as soluções adotadas pelas 

jurisdições integrantes da União Europeia variem entre si quanto às regras e fundamentos 

jurídicos aplicados (ainda que convergindo, ao menos nos sistemas analisados, de forma 

geral, para a responsabilização das companhias, em sede extranegocial)432. 

 

 Tratamos, brevemente, a seguir, das respostas fornecidas por cada uma das 

referidas jurisdições, destacando, em especial, o fundamento jurídico aplicável à 

responsabilização das companhias abertas, por prejuízos sofridos pelos investidores no 

mercado secundário. Em todas elas, como tratado anteriormente, é reconhecida a natureza 

extranegocial dessa responsabilização das emissoras, ainda que o fundamento encontrado 

no Direito positivo de cada um deles seja diverso. 

 

 Na França, o fundamento jurídico da responsabilização das companhias abertas 

por falhas na divulgação de informações é encontrado no artigo 1.240, do Code Civil433, 

que estabelece a cláusula geral de responsabilidade extranegocial do sistema francês – o 

qual, desde o Código Civil de Napoleão, influencia os demais modelos atípicos das 

jurisdições de índole romano-germânica. A violação das regras de divulgação de 

informações é considerada um ato ilícito, de forma que eventuais danos sofridos pelos 

investidores que dela decorram poderão ser indenizados por via da referida regra geral. 

Esse é o fundamento aplicável à responsabilização em relação a eventuais prejuízos 

causados tanto no mercado primário, como no secundário434.  

 

 Em modelo semelhante, na Áustria, ao tratar de responsabilidade das companhias 

por danos sofridos por investidores no mercado secundário, recorre-se ao regime de 

responsabilização por violação de normas de proteção (Schutzgesetz) [cf. §1.311, do 

 
432 Sobre o assunto, ver, i.a., PROROK, Johan. La Responsabilité Civile sur les Marchés Financiers. Paris: 
LGDJ. 2019, pp. 209-210; e RINGE, Wolf-Georg; e HELLGARDT, Alexander. The International Dimension of 
Issuer Liability – Liability and Choice of Law from a Transatlantic Perspective. Oxford Journal of Legal 
Studies, v. 31, n. 1. 2011, pp. 27-28 e 42-45. 
433 Cf. artigo 1.240, do Code Civil: “Art. 1.240. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.  
434 Ver, i.a., para discussões sobre a natureza e os fundamentos jurídicos da responsabilização das companhias 
abertas na França, PUTTFARKEN, Hans-Jürgen; e SCHRADER, Anne. Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung in der Europäischen Union. Frankreich. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, 
Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, 
pp. 615-616; PROROK, Johan. La Responsabilité Civile sur les Marchés Financiers. Paris: LGDJ. 2019, 
pp. 277-278 e 506; e CONAC, Pierre-Henri. France: The Compensation of Investors’ Losses for 
Misrepresentation on Financial Markets. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities 
Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, p. 346. 
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Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)435] ou às regras gerais de responsabilidade 

por conselhos ou informações [cf. §1.300, §874 e §1.295, do Allgemeines Bürgerliches 

Gesetzbuch (ABGB)436]. Com relação ao mercado primário, há normas específicas de 

responsabilização que, contudo, não afastam pretensões indenizatórias fundamentadas em 

regras gerais, de natureza negocial ou extranegocial437-438.  

 
435 Cf. §1.311, do Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB): “§1.311. Der bloße Zufall trifft denjenigen, 
in dessen Vermögen oder Person er sich ereignet. Hat aber jemand den Zufall durch ein Verschulden 
veranlaßt; hat er ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen vorzubeugen sucht, übertreten; oder sich 
ohne Noth in fremde Geschäfte gemengt, so haftet er für allen Nachtheil, welcher außer dem nicht erfolgt 
wäre” (em tradução livre: “§1.311. O mero acidente afeta apenas aquele cuja propriedade ou pessoa é 
atingida. Mas, se alguém causou o acidente com culpa, violou uma lei que busca evitar danos acidentais, ou 
interferiu em negócios de terceiros sem necessidade, então será responsável por todos os prejuízos que, do 
contrário, não teriam ocorrido”). 
436 Cf. §1.300, §874 e §1.295, do Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB): “§1.300. Ein 
Sachverständiger ist auch dann verantwortlich, wenn er gegen Belohnung in Angelegenheiten seiner Kunst 
oder Wissenschaft aus Versehen einen nachtheiligen Rath ertheilet. Außer diesem Falle haftet ein Rathgeber 
nur für den Schaden, welchen er wissentlich durch Ertheilung des Rathes dem Anderen verursachet hat”; 
“§874. In jedem Falle muß derjenige, welcher einen Vertrag durch List oder ungerechte Furcht bewirket hat, 
für die nachtheiligen Folgen Genugthuung leisten”; e “§1.295. (1) Jedermann ist berechtigt, von dem 
Beschädiger den Ersatz des Schadens, welchen dieser ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der 
Schaden mag durch Übertretung einer Vertragspflicht oder ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht 
worden sein.” (em tradução livre: “§1.300. Um especialista também responsável se, em troca de 
remuneração, culposamente der conselho prejudicial em assuntos de seu ofício. Exceto neste caso, um 
sujeito que der um conselho só é responsável pelos danos que dolosamente causar à outra parte ao dar o 
conselho”; “§874. Em qualquer caso, aquele que tiver induzido um contrato por meio de fraude ou coerção é 
responsável pelos danos provocados”; e “§1.295. (1) Todos têm o direito de exigir, do causador, uma 
indenização pelo dano causado em razão de sua culpa; o dano pode ter sido causado pela violação de uma 
obrigação contratual ou não ter relação com um contrato; o dano pode ter sido causado pela violação de 
uma obrigação contratual ou não ter relação com um contrato”). Interessante notar que, no sistema 
austríaco, o mesmo dispositivo legal [i.e., o §1.295, do Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)] pode 
fundamentar tanto a responsabilidade negocial, como a extranegocial (nesse sentido, cf. GELTER, Martin; e 
PUCHER, Michael. Austria: Securities Litigation and Enforcement. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin 
(eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, p. 282). 
437 A disciplina da responsabilidade no âmbito do mercado primário é estabelecida pelo §22(1), “1”, e §22(8), 
do Kapitalmarktgesetz (KMG): “§22(1). [...] Jedem Anleger haften für den Schaden, der ihm im Vertrauen 
auf die Prospektangaben oder die Angaben in einem Nachtrag zum Prospekt (§ 6 oder Art. 23 der 
Verordnung (EU) 2017/1129), die für die Beurteilung der Wertpapiere oder Veranlagungen erheblich sind, 
entstanden ist, 1. der Emittent für durch eigenes Verschulden oder durch Verschulden seiner Leute oder 
sonstiger Personen, deren Tätigkeit zur Prospekterstellung herangezogen wurde, erfolgte unrichtige oder 
unvollständige Angaben, [...]” e “§22. [...] (8) Schadenersatzansprüche aus der Verletzung anderer 
gesetzlicher Vorschriften oder aus der Verletzung von Verträgen bleiben hievon unberührt” (em tradução 
livre: “§22(1). [...] Responde pelo dano ao investidor, que tenha sido causado pela confiança nas 
informações do prospecto ou nas informações de um aditivo ao prospecto (§6 ou art. 23 do Regulamento 
(UE) 2017/1129) que sejam significativas para a avaliação dos valores mobiliários ou investimentos: 1. o 
emissor que, por culpa própria ou por culpa de seus integrantes ou de outras pessoas cujas atividades foram 
utilizadas para a preparação do prospecto, fornecer informações incorretas ou incompletas [...]”; e “§22. 
[...] (8) Pretensões indenizatórias por violação de outras normas legais ou por violação de contratos 
permanecem inalteradas”). 
438 Ver, i.a., sobre os fundamentos de responsabilização das companhias abertas na Áustria, KOZIOL, Helmut. 
Die Konkurrenz Zwischen Allgemeinem Zivilrecht, KMG und BörseG bei der Prospekthaftung. 
Österreichisches Bankarchiv, v. 40, n. 10. 1992, pp. 886-898; KALSS, Susanne; e OPPITZ, Martin. Prospekt- 
und Kapitalmarktinformationshaftung in der Europäischen Union. Frankreich. In HOPT, Klaus Jürgen; e 
VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 
2005, pp. 857-858; KALSS, Susanne. Civil Law Protection of Investors in Austria — A Situation Report from 
Amidst a Wave of Investor Lawsuits. European Business Organization Law Review, v. 13, n. 2. 2012, pp. 
225-226; e GELTER, Martin; e PUCHER, Michael. Austria: Securities Litigation and Enforcement. In CONAC, 
Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge 
University. 2019, pp. 282-283 e 292-294. Há quem defenda a regulação da matéria por lei especial, devido a 
suas especificidades – nesse sentido, ver, i.a., SCHOPPER, Alexander. Ad-Hoc-Meldepflicht als Schutzgesetz. 
Österreichisches Bankarchiv, v. 62, n. 7. 2014, pp. 495-505. 
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 Na Itália, para responder à questão da indenização de investidores, no âmbito do 

mercado secundário, também se recorre à cláusula geral de responsabilidade extranegocial, 

estabelecida no artigo 2.043, do Codice Civile439. Essa mesma regra é o fundamento para 

indenização de investidores em outras situações, como falhas na supervisão pelo regulador 

ou insider trading440. Há, por outro lado, regras específicas aplicáveis à responsabilização 

dos emissores por falhas na preparação dos prospectos de ofertas públicas, no âmbito do 

mercado primário441-442. 

 

 Não são todos os sistemas jurídicos, no entanto, que remetem somente à aplicação 

de cláusulas gerais na resolução da questão; alguns possuem regras específicas para 

discipliná-la. Dentre aqueles que se encontram nessa situação, podem-se mencionar o 

alemão, o português e o estadunidense. 

 

 Na Alemanha, recorreu-se, inicialmente, à regra prevista no §826, do Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB), que estabelece a obrigação de indenizar em caso de violação dos bons 

costumes. Dada a insuficiência do regime, foram incluídas normas específicas na 

legislação, para tratar da matéria: §97(1)443 e §98(1)444, do Wertpapierhandelsgesetz 

 
439 Cf. artigo 2.043, do Codice Civile: “Art. 2.043. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un 
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 
440 Esses casos são mencionados por GIUDICI, Paolo. Private Law Enforcement in a Formalist Legal 
Environment: the Italian Sai-Fondiaria Case. ECGI – Law Working Paper n.º 094/2008. 2008, p. 4. 
441 A regra de responsabilidade está prevista no artigo 94(8), do Decreto Legislativo n.º 58/1998 (Testo Unico 
delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria – T.U.F): “Art. 94. [...] (8) L’emittente, 
l’offerente e l’eventuale garante, a seconda dei casi, nonche’ le persone responsabili delle informazioni 
contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti 
dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicita’ e completezza delle informazioni 
contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le 
informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso”. 
442 Ver, i.a., para discussões sobre a natureza e os fundamentos jurídicos da responsabilização das companhias 
abertas na Itália, BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul 
Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 109-115; PERRONE, Andrea. Informazioni al 
Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, pp. 171-172; FERRARINI, Guido; e 
LEONARDI, Marco. Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in der Europäischen Union. Italien. In 
HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. 
Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 720; GIUDICI, Paolo. La Responsabilità Civile nel Diritto dei Mercati 
Finanziari. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2008, pp. 273-274; FERRARINI, Guido; e GIUDICI, Paolo. Italy: The 
Protection of Minority Investors and the Compensation of Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, 
Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, 
pp. 454-456. 
443 Cf. §97(1), do Wertpapierhandelsgesetz (WpHG): “§97. (1) nterlässt es ein Emittent, der für seine 
Finanzinstrumente die Zulassung zum Handel an einem inländischen Handelsplatz genehmigt oder an einem 
inländischen regulierten Markt oder multilateralen Handelssystem beantragt hat, unverzüglich eine 
Insiderinformation, die ihn unmittelbar betrifft, nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu 
veröffentlichen, ist er einem Dritten zum Ersatz des durch die Unterlassung entstandenen Schadens 
verpflichtet, wenn der Dritte 1. die Finanzinstrumente nach der Unterlassung erwirbt und er bei 
Bekanntwerden der Insiderinformation noch Inhaber der Finanzinstrumente ist oder 2. die 
Finanzinstrumente vor dem Entstehen der Insiderinformation erwirbt und nach der Unterlassung veräußert.” 
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(WpHG)445, que não impedem a possibilidade de aplicação das regras gerais estabelecidas 

no Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)446. 

 

 As regras específicas previstas no Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), contudo, 

tratam, de forma expressa, apenas da responsabilidade das companhias em caso de não 

divulgação tempestiva de informações privilegiadas, a respeito de atos ou fatos relevantes, 

(Ad Hoc Information) ou de incorreções em seu conteúdo. Restringem, ainda, a 

possibilidade de indenização aos investidores que tiverem comprado valores mobiliários 

após o evento de falha no cumprimento das normas de transparência e ainda os detiverem 

ou àqueles que tiverem adquirido os ativos antes da divulgação da informação em questão 

e os tiverem vendido antes de se ter conhecimento da falha em sua divulgação447. 

 
(na tradução da autoridade regulatória alemã (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), em 
inglês: “§97. (1) If an issuer whose financial instruments have been admitted to trading on a trading venue in 
Germany or who has applied for the financial instruments to be admitted to trading on a regulated market or 
multilateral trading facility in Germany fails to publish, without undue delay, inside information that directly 
relates to that issuer in accordance with Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014, that issuer is liable to 
compensate a third party for losses arising from the failure to publish if that third party 1. bought the 
financial instruments after the failure to publish and still owns the financial instruments when the inside 
information becomes known, or 2. bought the financial instruments before the event triggering the inside 
information and sells them after failure to publish that information.”). 
444 Cf. §98(1), do Wertpapierhandelsgesetz (WpHG): “§98. (1) Veröffentlicht ein Emittent, der für seine 
Finanzinstrumente die Zulassung zum Handel an einem inländischen Handelsplatz genehmigt oder an einem 
inländischen regulierten Markt oder multilateralen Handelssystem beantragt hat, in einer Mitteilung nach 
Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 eine unwahre Insiderinformation, die ihn unmittelbar betrifft, 
ist er einem Dritten zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dadurch entsteht, dass der Dritte auf die 
Richtigkeit der Insiderinformation vertraut, wenn der Dritte 1. die Finanzinstrumente nach der 
Veröffentlichung erwirbt und er bei dem Bekanntwerden der Unrichtigkeit der Insiderinformation noch 
Inhaber der Finanzinstrumente ist oder 2. die Finanzinstrumente vor der Veröffentlichung erwirbt und vor 
dem Bekanntwerden der Unrichtigkeit der Insiderinformation veräußert.” (na tradução da autoridade 
regulatória alemã (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), em inglês: “§98. (1) If an issuer 
whose financial instruments have been admitted to trading on a trading venue in Germany or who has 
applied for the financial instruments to be admitted to trading on a regulated market or multilateral trading 
facility in Germany publishes untrue inside information that directly relates to that issuer in a disclosure 
under Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014, that issuer is liable to compensate a third party for losses 
arising from the fact that the third party relied on the accuracy of the inside information, if that third party 1. 
bought the financial instruments after publication and still owns the financial instruments when it becomes 
known that the information was inaccurate or 2. bought the financial instruments before publication and sells 
them before it becomes known that the information was inaccurate”). 
445 Os referidos dispositivos, em vigor a partir de 03.01.2018, replicam as regras constantes do §37(b) e 
§37(c), originalmente insertas Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). 
446 Cf. §97(4) e §98(4), do Wertpapierhandelsgesetz (WpHG): “§97. [...] (4) Weitergehende Ansprüche, die 
nach Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder vorsätzlichen unerlaubten 
Handlungen erhoben werden können, bleiben unberührt”; e “§98. [...] (4) Weitergehende Ansprüche, die nach 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder vorsätzlichen unerlaubten Handlungen 
erhoben werden können, bleiben unberührt”; e, na tradução da autoridade regulatória alemã (Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin: “§97. [...] (4) This is without prejudice to further contractual 
claims or claims for intentional tort that may be asserted under the provisions of civil law”; e “§98. [...] 
(4) This is without prejudice to further contractual claims or claims for intentional tort that may be asserted 
under the provisions of civil law”. 
447 Diante da especificidade da regra, a legislação, com razão, esclarece que se mantém a possibilidade de 
responsabilização, negocial ou extranegocial, do emissor por regras gerais, em suas seções §97(4) (“§97. [...] 
(4) Weitergehende Ansprüche, die nach Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder 
vorsätzlichen unerlaubten Handlungen erhoben werden können, bleiben unberührt”; e, na tradução da 
autoridade regulatória alemã (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), em inglês: “§97. 
(4) This is without prejudice to further contractual claims or claims for intentional tort that may be asserted 
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 Como não há disciplina textual sobre a responsabilidade por falhas no 

cumprimento de outras normas de transparência – i.e., aquelas que estabelecem a 

divulgação de informações periódicas e eventuais que não sejam atos ou fatos relevantes –, 

ou quanto à indenidade de investidores que não se enquadrem nas hipóteses referidas 

expressamente nos referidos dispositivos legais, há posicionamentos divergentes a respeito 

da regra a ser aplicada nesses casos. Alguns entendem ser possível estender as previsões 

dos §97 e §98, do Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), por analogia448. Outros defendem 

que o regime aplicável nesse caso se dá por via do §826, do Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB)449 – que prescreve a regra geral de não violação de bons costumes –450, ou do 

§823(2), do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)451, que estabelece a responsabilidade civil por 

violação de “normas de proteção” (Schutzgesetze) – ou seja, as normas do regime de 

transparência, que estabelecem a obrigação de divulgar informações ao mercado, com 

todas as suas qualificadoras, caso assim possam ser qualificadas452. Ainda não há, contudo, 

 
under the provisions of civil law.”) e §98(4) (“§98. [...] (4) Weitergehende Ansprüche, die nach Vorschriften 
des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder vorsätzlichen unerlaubten Handlungen erhoben 
werden können, bleiben unberührt”; e, na tradução da autoridade regulatória alemã (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), em inglês: “§98. (4) This is without prejudice to further contractual 
claims or claims for intentional tort that may be asserted under the provisions of civil law.”).  
448 Ver, nesse sentido, por todos, MÜLBERT, Peter O.; e STEUP, Steffen. Haftung für Fehlerhafte 
Kapitalmarktinformation. In HABERSACK, Matthias; MÜLBERT, Peter O.; e SCHLITT, Michael (eds.). 
Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 4ª ed.. Köln: Dr. Otto Schmidt. 2019, pp. 1.420-1.430. 
449 Cf. §826, do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): “§826. Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden 
Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet” (na 
tradução oficial: “A person who, in a manner contrary to public policy, intentionally inflicts damage on 
another person is liable to the other person to make compensation for the damage”). 
450 Sobre a aplicação do §826, do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ver, i.a., ZIMMER, Daniel; e 
STEINHAEUSER, Philipp. Comentários ao §98. In SCHWARK; Eberhard; e ZIMMER, Daniel (eds.). 
Kapitalmarktrechts-Kommentar. Börsengesetz mit Börsenzulassungsverordnung, Wertpapierprospektgesetz, 
Wertpapierhandelsgesetz, Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, Europäische 
Marktmissbrauchsverordnung, 5ª ed.. München: C. H. Beck. 2020, §98, n. 133 (ed. digital); e HEILDELBACH, 
Anna; e DOLECZIK, Günter. Comentários ao §114. In SCHWARK; Eberhard; e ZIMMER, Daniel (eds.). 
Kapitalmarktrechts-Kommentar. Börsengesetz mit Börsenzulassungsverordnung, Wertpapierprospektgesetz, 
Wertpapierhandelsgesetz, Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, Europäische 
Marktmissbrauchsverordnung, 5ª ed.. München: C. H. Beck. 2020, §114, n. 42 (ed. digital). 
451 Cf. §823(2), do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): “§823. [...] (2) Die gleiche Verpflichtung trifft 
denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt 
des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle 
des Verschuldens ein” (na tradução oficial: “§823. [...] (2) The same duty is held by a person who commits a 
breach of a statute that is intended to protect another person. If, according to the contents of the statute, it 
may also be breached without fault, then liability to compensation only exists in the case of fault”). 
452 Nesse sentido, ver MAIER-REIMER, Georg; e SEULEN, Günter. Comentários ao §30. In HABERSACK, 
Matthias; MÜLBERT, Peter O.; e SCHLITT, Michael (eds.). Handbuch der Kapitalmarktinformation, 2ª ed.. 
München: C. H. Beck. 2013, §30, n. 206 (ed. digital). A caracterização das normas do regime de 
transparência como normas de proteção, para os fins do regime de responsabilidade civil, não é, contudo, 
unânime (ver, em sentido contrário a essa qualificação, i.a., HOPT, Klaus Jürgen. Die Haftung für 
Kapitalmarktinformationen - Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, p. 105). Para a discussão quanto à aplicabilidade 
do §823(2), do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), cf., i.a., EHRICKE, Ulrich. Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung in Deutschland. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). 
Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, pp. 272-279. 



139 

um posicionamento que possa ser considerado definitivo ou prevalecente sobre a matéria, 

no sistema alemão453. 

 

 O regime, qualquer que seja a vertente adotada, é distinto da responsabilidade das 

companhias no âmbito do mercado primário. Há regras específicas para essa situação, 

previstas no Wertpapierprospektgesetz (WpPG), que, no entanto, não excluem a aplicação 

de regras gerais previstas no Direito Civil, com fundamento em violações contratuais ou 

extranegociais454.  

 

 Em Portugal, há regras específicas estabelecidas no Código de Valores 

Mobiliários, referentes à obrigação de indenizar das companhias pelo descumprimento do 

regime de transparência (cf. artigo 251455, cumulado com o artigo 149, alínea “c”456, e o 

artigo 243457). Essas normas reconduzem a responsabilização por falhas na divulgação de 

 
453 Sobre os diversos possíveis fundamentos de responsabilização das companhias por falhas na divulgação 
de informações na Alemanha, ver EHRICKE, Ulrich. Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in 
Deutschland. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, pp. 267-280; MÖLLERS, Thomas M. J.. 
Effizienz als Maßstab des Kapitalmarktrechts: Die Verwendung Empirischer und Ökonomischer Argumente 
zur Begründung Zivil-, Straf- und Öffentlich-Rechtlicher Sanktionen. Archiv für die Civilistische Praxis, 
v. 208, n. 1. 2008, pp. 21-23; WELLER, Marc-Philippe. Fehlerhafte Kapitalmarktinformation Zwischen 
Freiheit und Haftung. In KRIEG, Gerd; LUTTER, Marcus; e SCHMIDT, Karsten (eds.). Festschrift für Michael 
Hoffmann-Becking zum 70. Geburtstag. München: C. H. Beck. 2013, pp. 1.341-1.362; VERSE, Dirk Axel. 
Germany: Liability for Incorrect Capital Market Information. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin 
(eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, pp. 390-395; 
e ZIMMER, Daniel; e STEINHAEUSER, Philipp. Comentários ao §98. In SCHWARK; Eberhard; e ZIMMER, 
Daniel (eds.). Kapitalmarktrechts-Kommentar. Börsengesetz mit Börsenzulassungsverordnung, 
Wertpapierprospektgesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, 
Europäische Marktmissbrauchsverordnung, 5ª ed.. München: C. H. Beck. 2020, §98, ns. 1-158 (ed. digital). 
454 Cf. §8 a §16, do Wertpapierprospektgesetz (WpPG), que substituíram as regras previstas no §21 a §25, do 
mesmo diploma, a partir de 21.07.2019. Ver, em especial, §8 e §16(2): “§8. Die Verantwortung für den Inhalt 
des Prospekts haben zumindest der Anbieter, der Emittent, der Zulassungsantragsteller oder der 
Garantiegeber ausdrücklich zu übernehmen [...] Sollen auf Grund des Prospekts Wertpapiere zum Handel an 
einem geregelten Markt zugelassen werden, hat neben dem Emittenten stets auch das Kreditinstitut, das 
Finanzdienstleistungsinstitut oder das nach §53 Absatz 1 Satz 1 oder §53b Absatz 1 Satz 1 des 
Kreditwesengesetzes tätige Unternehmen, mit dem der Emittent zusammen die Zulassung der Wertpapiere 
beantragt, die Verantwortung für den Prospekt zu übernehmen [...]”; e “§16. [...] (2) Weitergehende 
Ansprüche, die nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder unerlaubten 
Handlungen erhoben werden können, bleiben unberührt” (em tradução livre: “§8. A responsabilidade pelo 
conteúdo do prospecto deve ser assumida expressamente pelo ofertante, pelo emitente, pelo intermediário ou 
pelo garantidor [...] Se os valores mobiliários forem admitidos a negociação em um mercado regulado com 
base no prospecto, além do emitente, a instituição de crédito, a instituição financeira ou a sociedade que 
opera de acordo com o §53(1), ‘1’, ou o §53b(1) da Kreditwesengesetz, com a qual o emitente solicita a 
emissão dos valores mobiliários, assumem a responsabilidade pelo prospecto”; e “§16. [...] (2) Outras 
pretensões que possam ser fundamentadas em disposições da legislação civil com base em contratos ou atos 
ilícitos permanecem inalteradas”). 
455 Cf. artigo 251, do Código de Valores Mobiliários português: “Art. 251. À responsabilidade pelo conteúdo 
da informação que os emitentes publiquem nos termos dos artigos anteriores aplica-se, com as devidas 
adaptações, o disposto no artigo 243.º”. 
456 Cf. artigo 149, alínea “c”, do Código de Valores Mobiliários português: “Art. 149. 1 – São responsáveis 
pelos danos causados pela desconformidade do conteúdo do prospecto com o disposto no artigo 135.º, salvo 
se provarem que agiram sem culpa: [...] c) o emitente”. 
457 Cf. artigo 243, do Código de Valores Mobiliários português: “Art. 243. À responsabilidade pelo conteúdo 
do prospecto aplica-se o disposto nos artigos 149.º a 154.º, com as devidas adaptações e as seguintes 
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informações periódicas e eventuais, no âmbito do mercado secundário, ao regime aplicável 

aos prospectos de ofertas públicas, no mercado primário. Há quem também recorra à regra 

geral de responsabilidade civil extranegocial prevista no Código Civil português 

[cf. artigo 483(1)458]459-460.  

 

 Nos Estados Unidos da América, há diversos possíveis fundamentos de 

responsabilização, seja pela via de torts, na esfera estadual, seja com base na violação de 

normas que regulam o mercado de capitais no âmbito federal. Essa segunda via tem sido 

preferida como mecanismo de ressarcimento dos investidores, especialmente com recurso 

à Rule 10b-5, editada pela Securities and Exchange Commission em 1942461, e ao 

artigo 10(b), do Securities Exchange Act de 1934462, cuja violação constitui o principal 

fundamento das ações de indenização no âmbito do mercado de capitais463. 

 

 
especialidades: a) São responsáveis as pessoas referidas nas alíneas c), d), f) e h) do n.º 1 do artigo 149.º; b) 
O direito à indemnização deve ser exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do 
prospecto ou da sua alteração e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos a contar da divulgação do 
prospecto de admissão ou da alteração que contém a informação ou previsão desconforme”. 
458 Cf. artigo 483(1), do Código Civil português: “Artigo 483. (1) Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar 
ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 
obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”. 
459 Nesse sentido, ver DOMINGUES, Paulo de Tarso. Portugal: The Legal Framework of the Portuguese 
Capital Market. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and 
Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, p. 548-551. Em sentido contrário, defendendo uma 
autonomização do sistema de responsabilidade previsto no Código de Valores Mobiliários, ver SANTOS, 
Gonçalo Castilho. O Dever dos Emitentes de Valores Mobiliários Admitidos à Negociação em Bolsa de 
Informar sobre Factos Relevantes. Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários, v. 15. 2002, pp. 48-50. 
460 Sobre o regime português, ver, ainda, BÖCKEL, Margret; e GRÜNEWALD, Andreas. Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung in der Europäischen Union. Portugal. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, 
Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, 
p. 923. 
461 Cf. 17 Code of Federal Regulations (CFR) §240.10b-5: “§240. 10b-5. It shall be unlawful for any person, 
directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate commerce, or of the mails or of 
any facility of any national securities exchange, (a) To employ any device, scheme, or artifice to defraud, 
(b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to 
make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, or 
(c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud or 
deceit upon any person, in connection with the purchase or sale of any security”. 
462 Cf. artigo 10(b) do Securities Exchange Act de 1934: “Art. 10. It shall be unlawful for any person, directly 
or indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate commerce or of the mails, or of any 
facility of any national securities Exchange – […] (b) To use or employ, in connection with the purchase or 
sale of any security registered on a national securities exchange or any security not so registered, or any 
securities based swap agreement any manipulative or deceptive device or contrivance in contravention of 
such rules and regulations as the Commission may prescribe as necessary or appropriate in the public 
interest or for the protection of investors”. 
463 Sobre o sistema estadunidense, ver, i.a., THOMPSON, Robert B.. “Simplicity and Certainty” in the Measure 
of Recovery Under Rule 10b-5. The Business Lawyer, v. 51, n. 4. 1996, pp. 1.185-1.201; KULMS, Reiner. 
Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in der Schweiz und den USA. USA. In HOPT, Klaus Jürgen; e 
VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 
2005, pp. 1.138-1.141; COFFEE JR., John C.; SELIGMAN, Joel; e SALE, Hillary A.. Securities Regulation: 
Cases and Materials, 10ª ed.. New York: Foundation. 2007, pp. 845-936; e GEVURTZ, Franklin A.. United 
States: The Protection of Minority Investors and Compensation of Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e 
GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 
2019, pp. 118-138. 
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 A Rule 10b-5 proíbe fraudes e a divulgação de informações inverídicas, sobre 

fatos que sejam relevantes (material facts). Não trata, no entanto, diretamente, da 

responsabilização das emissoras, complemento que ficou a cargo da jurisprudência, que 

concluiu haver uma pretensão à indenização implícita na regra, por meio de aplicação de 

princípios gerais de torts, próprios de common law (e não de statutory law)464. É com base 

nesta lógica que se instauram as conhecidas class actions estadunidenses, voltadas, 

essencialmente, contra as emissoras, por serem elas os sujeitos a quem se imputam os 

deveres estabelecidos na regulação465-466. 

 

 Os critérios específicos para a determinação do direito à indenização foram, e 

continuam sendo, desenvolvidos pela jurisprudência. Desde a edição da Rule 10b-5 e o 

 
464 O primeiro julgado em que se decidiu haver uma pretensão implícita a indenização em casos de fraudes na 
divulgação de informações, pouco depois da edição da Rule 10b-5, em 1946: “The disregard of the command 
of a statute is a wrongful act and a tort” [Kardon et al. v. National Gypsum Co. et al., 69 F. Supp. 512 (E.D. 
Pa. 1946), j. 02.12.1946; o caso foi o primeiro em que se aplicou a regra para fundamentar a indenização dos 
investidores, cf. Kardon et al. v. National Gypsum Co. et al., 73 F. Supp. 798 (E.D. Pa. 1947), j. 19.08.1947]. 
O primeiro julgado da Suprema Corte, que ratificou a existência de uma pretensão indenizatória implícita, 
ocorreu em 1971, no qual se afirmou: “It is now established that a private right of action is implied under 
§10(b)” (Superintendent of Insurance of N.Y. v. Bankers Life & Casualty Co., 404 U.S. 6 (1971), 
j. 08.11.1971) (ver, a respeito destes precedentes, BLACK, Barbara. The Strange Case of Fraud on the Market: 
A Label in Search of a Theory. Albany Law Review, v. 52. 1987, p. 923; e COFFEE JR., John C.; SELIGMAN, 
Joel; e SALE, Hillary A.. Securities Regulation: Cases and Materials, 10ª ed.. New York: Foundation. 2007, 
pp. 932-933). No mesmo sentido, ver FISCHEL, Daniel Robert. Secondary Liability under Section 10(b) of the 
Securities Act of 1934. California Law Review, v. 69. 1981, p. 84; e FISCH, Jill E.. Cause for Concern: 
Causation and Federal Securities Fraud. Iowa Law Review, v. 94, n. 3. 2009, pp. 815-816. Diante da extensão 
assumida pelas ações de indenização fundamentadas na Rule 10b-5, a Suprema Corte já registrou, 
metaforicamente, que, de uma “noz” legislativa, nasceu um “carvalho” judicial: “When we deal with private 
actions under Rule 10b-5, we deal with a judicial oak which has grown from little more than a legislative 
acorn” (Blue Chip Stamps Co. v. Manor Drug Stores, 421 U.S. 723 (1975), j. 09.06.1975) [GORDON III 
explica que a metáfora é uma referência ao adágio “Mighty oaks from tiny acorns grow” (Acorns and Oaks: 
Implied Rights of Action under the Securities Acts. Stanford Journal of Law, Business & Finance, v. 10, n. 1. 
2004, p. 62)]. Defendendo o enquadramento da questão sob outra perspectiva, de enriquecimento sem causa, 
ver THOMPSON, Robert B.. The Measure of Recovery Under Rule 10b-5: A Restitution Alternative to Tort 
Damages. Vanderbilt Law Review, v. 37, n. 2. 1984, pp. 349-398. 
465 Sobre o assunto, ver FOX, que entende serem três os pilares que sustentam as ações de indenização de 
danos informacionais no mercado secundário movidas por investidores: “(1) Rule 1Ob-5 needed to be 
interpreted as prohibiting an issuer from making such a statement even though the issuer and its insiders are 
not selling any securities; (2) such a violation needed to be determined to give rise to a private right of action 
for damages on behalf of those injured by the violation; and (3) the investor needed to be able to establish 
this cause of action without having the burden of affirmatively showing that he relied on the misstatement, a 
burden that makes impractical the certification of a class action brought on behalf of investors who are 
similarly situated” (o terceiro elemento é a conhecida teoria da fraud on the market, discutida, com mais 
detalhes, no item 4.3.3.4 deste estudo) (Securities Class Actions Against Foreign Issuers. Stanford Law 
Review, v. 64, n. 5. 2012, p. 1.186). 
466 Para críticas sobre a adequação desse modelo e sugestão de que a Securities and Exchange Commission 
deveria impedir que as companhias fossem responsabilizadas, ver, i.a., COFFEE JR., John C.. Reforming the 
Securities Class Action: An Essay on Deterrence and Its Implementation. Columbia Law Review, v. 106, n. 7. 
2006, pp. 1.534-1.586. Mesmo COFFEE JR., que defende um sistema que se desloca da responsabilidade 
primária das companhias, reconhece, no entanto, que: “Given this possibility of broader social harm and 
economic misallocation, the radical reform of abolishing corporate liability for secondary market securities 
fraud seems an overly risky step” (Reforming the Securities Class Action: An Essay on Deterrence and Its 
Implementation. Columbia Law Review, v. 106, n. 7. 2006, p. 1.566). O autor propõe que os administradores 
sejam os principais sujeitos responsáveis pelo ressarcimento dos investidores e que a companhia responda, 
subsidiariamente, pelos valores de indenização que não forem pagos pelos administradores. 
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primeiro caso envolvendo a responsabilização de companhias abertas que nela se 

fundamentou, em meados da década de 1940467, os limites desses processos indenizatórios 

foram ora alargados, ora restringidos, em um movimento pendular. 

 

 A um período inicial de maior restrição de sua admissibilidade, até a década de 

1950, seguiu-se uma fase de flexibilização e de maior receptividade a essas ações, durante 

a década de 1960 e até o início da década de 1970. No entanto, excessos por parte dos 

interessados levaram à busca por estabelecer maiores limitações a processos dessa 

natureza, e claros desincentivos a demandas sem fundamentos, a partir do final da década 

de 1970, na jurisprudência, e, posteriormente, conduziram à edição do Private Securities 

Litigation Reform Act, que prescreveu critérios mais estritos para sua admissibilidade, em 

1995468-469. 

 

 Atualmente, para que investidores possam ter suas pretensões indenizatórias 

acolhidas, relacionadas à violação da Rule 10b-5 e do artigo 10(b) do Securities Exchange 

Act de 1934, é necessária a concorrência de seis requisitos. O primeiro é que haja a 

divulgação (ou omissão) de uma informação relevante. O segundo é a existência da 

intenção de defraudar (scienter) por parte do agente470. O terceiro é que tenha havido a 

efetiva aquisição ou transferência de um valor mobiliário, relacionada às falhas 

informacionais – ou seja, decisões omissivas dos investidores não autorizam a indenização 

(limitação conhecida por Birnbaum rule)471. O quarto é a confiança do investidor na 

 
467 Cf. Kardon et al. v. National Gypsum Co. et al., 73 F. Supp. 798 (E.D. Pa. 1947), j. 19.08.1947.  
468 Diante da edição do Private Securities Litigation Reform Act, houve uma tendência a que class actions 
passassem a ser instauradas perante cortes estaduais, para fugir às normas mais estritas nele estabelecidas. 
Por essa razão, em 1998, foi editado o Securities Litigation Uniform Standards Act, que sujeita as class 
actions de investidores, necessariamente, à jurisdição federal nos Estados Unidos da América (sobre o 
assunto, ver COFFEE JR., John C.; SELIGMAN, Joel; e SALE, Hillary A.. Securities Regulation: Cases and 
Materials, 10ª ed.. New York: Foundation. 2007, pp. 1.042-1.048). 
469 A respeito da evolução do ambiente institucional estadunidense, quanto à receptibilidade e à extensão dos 
limites das ações de investidores contra as companhias, cf., i.a., BROMBERG, Alan Robert. Are There Limits 
to Rule 10b-5?. The Business Lawyer, v. 29. 1974, p. 167; COX, James D.. Making Securities Fraud Class 
Actions Virtuous. Arizona Law Review, v. 39. 1997, p. 498; e GEVURTZ, Franklin A.. United States: The 
Protection of Minority Investors and Compensation of Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, 
Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, 
p. 110. 
470 Sobre o requisito de scienter, cf., i.a., KEETON, Page. Fraud: the Necessity for an Intent to Deceive. 
University of California Law Review, v.5, n. 4. 1958, pp. 583-603. 
471 A Birnbaum rule foi estabelecida no julgamento do caso Birnbaum et al. v. Newport Steel Corp. et al., 193 
F.2d 461 (2d Cir. 1952), j. 10.01.1952. No julgamento, afirmou-se que: “The district court, however, viewed 
the Rule in question [Rule 10b-5] as aimed only at ‘a fraud perpetrated upon the purchaser or seller’ of 
securities and as having no relation to breaches of fiduciary duty by corporate insiders resulting in fraud 
upon those who were not purchasers or sellers. We are in accord with the district court's interpretation of the 
Rule”. A regra foi confirmada pela Suprema Corte em 1975, no julgamento do caso Blue Chip Stamps Co. v. 
Manor Drug Stores [421 U.S. 723 (1975), j. 09.06.1975], ainda que reconhecendo que a conclusão poderia 
excluir determinados investidores prejudicados (que não tenham comprado ou vendido valores mobiliários). 



143 

informação, que o leva a negociar o ativo (reliance ou, como usualmente designado, 

transaction causation) – o qual é presumido com recurso à fraud on the market theory472. 

O quinto é a ocorrência de danos ao investidor. O sexto é a identificação de uma relação de 

causalidade entre a falha informacional e os prejuízos sofridos pela vítima (loss 

causation)473-474.  

 

 Em todas essas jurisdições, como se pode perceber, a lógica subjacente é 

semelhante, ainda que os fundamentos jurídicos aplicados em cada uma delas possam ser 

bastante distintos: as normas próprias do mercado de capitais estabelecem o regime de 

transparência, que atribuem deveres às companhias abertas, seu principal sujeito passivo, 

de forma que, em caso de falhas no cumprimento de tais deveres, as emissoras podem ser 

obrigadas a indenizar danos sofridos pelos investidores no mercado secundário delas 

decorrentes, seja pelo recurso a cláusulas gerais, seja pela aplicação de regras especificas 

de responsabilidade475. Trata-se, assim, do mesmo esquema lógico-jurídico que se aplica 

no regime brasileiro, conforme discutido neste estudo. 

 

 
A limitação, no entanto, encontra sua justificativa na redação do dispositivo legal que fundamenta a ação 
indenizatória, a saber, o artigo 10(b) do Securities Exchange Act de 1934, que veda as fraudes informacionais 
em casos “[...] in connection with the purchase or sale [...]”. 
472 Para análise com mais detalhes sobre a origem e a função da teoria da fraud on the market, ver o 
item 4.3.3.4 deste estudo. 
473 Cf. decisão da Suprema Corte no caso Dura Pharmaceuticals, Inc. v. Michael Broudo [544 U.S. 336 
(2005), j. 19.04.2005]: “In cases involving publicly traded securities and purchases or sales in public 
securities markets, the action’s basic elements include: (1) a material misrepresentation (or omission) [...]; 
(2) scienter, i.e., a wrongful state of mind, [...]; (3) a connection with the purchase or sale of a security, [...]; 
(4) reliance, often referred to in cases involving public securities markets (fraud-on-the-market cases) as 
‘transaction causation,’ [...]; (5) economic loss, [...]; and (6) ‘loss causation,’ i.e., a causal connection 
between the material misrepresentation and the loss, [...]”. Sobre os requisitos das ações indenizatórias, ver, 
ainda, COFFEE JR., SELIGMAN e SALE, que tratam dos seguintes requisitos: (i) the requirement that there be a 
fraud; (ii) materiality; (iii) the in connection with requirement; (iv) culpability; (v) reliance and causation; e 
(vi) standing [to sue] (Securities Regulation: Cases and Materials, 10ª ed.. New York: Foundation. 2007, 
pp. 936-1.041). 
474 Entre nós, EIZIRIK trata desses requisitos, aplicáveis às ações indenizatórias nos Estados Unidos da 
América (A “Fraud-On-The-Market Theory” Pode Ser Aplicada no Direito Societário Brasileiro?. In 
VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da Silveira; e ROSMAN, Luiz Alberto Colonna (orgs.). Lei 
das S.A. em seus 40 Anos. São Paulo: Saraiva. 2017, pp. 88-89). PEIXOTO e ARAÚJO também discutem o 
assunto, embora apresentem cinco requisitos: (i) “a divulgação de uma informação falsa, incompleta ou 
tendenciosa ou a omissão de uma informação relevante”; (ii) “ciência (scienter)”; (iii) “confiança 
(reliance)”; (iv) “nexo causal”; e (v) “dano econômico” (A Responsabilidade Civil pela Desinformação aos 
Investidores no Mercado de Capitais: uma Análise Teleológica à Luz do Direito Norte-Americano. In 
CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 300-308). 
475 WIEDEMANN nota que as influências do modelo estadunidense podem ser sentidas na seara de 
responsabilidade civil “Insgesamt verrät das Gesetz in seiner Mischung aus Vertriebsregeln, 
Publizitätspflicht, staatlicher Veritätsprüfung und privater Haftung eideutig die Ableitung aus dem 
amerikanischen Vorbild” (em tradução livre: “Em geral, a lei, em sua mistura de regras de distribuição, 
deveres de transparência, fiscalização estatal e responsabilidade privada, revela claramente a derivação do 
modelo americano”) (Gesellschaftsrecht. Ein Lehrbuch des Unternehmens- und Verbandsrechts. Grundlagen, 
v. 1. München: C. H. Beck. 1980, p. 513). 
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 O fundamento encontrado no ordenamento jurídico brasileiro para solucionar a 

questão, por via dos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil, é, ainda, bastante 

semelhante àquele oferecido pelos modelos francês e italiano. Em ambos os sistemas, as 

discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre a responsabilização das companhias 

abertas por falhas na divulgação de informações não são recentes e, mesmo com a maior 

sedimentação dos contornos do problema, optou-se por recorrer à cláusula geral 

estabelecida no Direito civil para sua solução. O excurso relativo a outras jurisdições traz, 

dessa forma, elementos concretos para subsidiar a conclusão de que, no Brasil, à 

semelhança de outras jurisdições, a aplicação da cláusula geral de responsabilidade 

extranegocial consubstancia resposta jurídica suficiente e adequada à fattispecie objeto 

deste estudo. 

 

4.3. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL: CONTORNOS NA 

RESPONSABILIDADE DAS COMPANHIAS ABERTAS POR FALHAS NA 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. 

 

 No sistema jurídico brasileiro, à semelhança do enquadramento observado em 

outras jurisdições, como discutido anteriormente, a responsabilidade das companhias 

abertas, por danos sofridos pelos investidores, no mercado secundário, em razão de falhas 

na divulgação de informações, possui natureza extranegocial e amolda-se à cláusula geral 

de responsabilidade estabelecida nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil. Todos os 

seus pressupostos essenciais – ato ilícito, nexo de causalidade e dano476 – podem ser 

 
476 Preferimos a formulação tripartite, que reflete as normas legais aplicáveis (artigos 186 e 927, caput, do 
Código Civil) e é suficiente para a adequada compreensão e o adequado enquadramento jurídico da questão 
ora analisada [adotada, dentre outros, por VINEY, JOURDAIN e CARVAL, que tratam de “dommage”, “causalité” 
e “fait génerateur” (Les Conditions de La Responsabilité. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, 
t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, p. 1)]. Em sentido próximo, MAZEAUD e MAZEAUD destacam, como 
pressupostos da responsabilidade: “préjudice”, “faute”; e “lien de causalité” (Traité Théorique et Pratique de 
la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, p. 29). No 
mesmo sentido, CAVALIERI FILHO (Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed.. São Paulo: Atlas. 2009, 
pp. 22-24, 45-46 e 70-71) e THEODORO JUNIOR (Responsabilidade Civil: Noções Gerais. Responsabilidade 
Subjetiva e Objetiva. In RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladson; e ROCHA, Maria Vital da 
(coords.). Responsabilidade Civil Contemporânea. Em Homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: 
Atlas. 2011, p. 21) destacam três elementos: (i) “dano”; (ii) “conduta culposa”; e (iii) “nexo causal”. No 
mesmo sentido, ver PEREIRA, que trata de três elementos: (i) “dano”; (ii) “culpa do agente”; e (iii) “nexo de 
causalidade” (Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 48). Nestes casos, a “culpa” 
ou a “conduta culposa” (muito por influência francesa, cuja doutrina indica, de forma recorrente, a “faute” 
como um dos elementos do ato ilícito), coloca-se como correspondente ao pressuposto de ato ilícito, de que 
tratamos neste estudo. Ressaltamos, de toda forma, que há divergências na doutrina entre a terminologia e os 
pressupostos da responsabilização extranegocial, de forma mais ou menos minudente. Ver, i.a., AGUIAR 

JUNIOR [que identifica cinco pressupostos: (i) “ação humana”; (ii) “antijuridicidade”; (iii) “fator de 
atribuição”; (iv) “relação de causalidade”; e (v) “dano” (sendo que os três primeiros condensam-se no 
elemento “ato ilícito”, que identificamos acima) (A Responsabilidade Civil pela Informação. Informativo 
Jurídico da Biblioteca Min. Oscar Saraiva, v. 8, n. 2. 1996, p. 138)] e MENEZES CORDEIRO [que também 
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verificados na fattispecie, de forma a originar a obrigação de indenizar por parte das 

emissoras. 

 

 Não deve causar qualquer estranheza que a questão, tão atual e decorrente de 

evolução recente dos mercados de capitais, encontre sua resposta na tradicional regra de 

responsabilização civil – cujos antecedentes são encontrados, senão no Direito romano, ao 

menos, séculos atrás –, uma vez que essa é, em sua gênese, destinada a assumir a 

flexibilidade necessária para se adequar à realidade econômico-social e às suas 

transformações477. A questão, por suas particularidades e por sua interação genética com as 

matérias societária e do mercado de capitais – as quais não podem ser olvidadas – 478, 

assume feições próprias com relação a cada um dos pressupostos da responsabilidade civil 

extranegocial, como, em rigor, ocorre com casos recém-surgidos na realidade econômico-

social e que, na perspectiva jurídica, vão encontrar sua resposta nesta cláusula geral. 

 

 Os pressupostos elementares a serem identificados, em qualquer destes casos, são 

os mesmos (ato ilícito, nexo de causalidade e dano), mas sua avaliação, na situação 

concreta, deve sempre ter em conta a hipótese de que se cogita, suas particularidades e suas 

complexidades adicionais. Nesse ponto, cabe a ressalva de que, diante da verificação de 

um dano na realidade econômico-social – nascedouro da obrigação de indenizar –, a maior 

dificuldade, ou complexidade, existente com relação a determinado aspecto da questão, 

muitas vezes inerente ao fato de se tratar de uma questão nova, cujos contornos ainda estão 

por ser delineados e especificados, não pode, por si só, ser razão para afastar a aplicação da 

cláusula geral de responsabilidade existente em nosso Direito479. 

 

 Requer-se, pelo contrário, especial atenção para sua correta depreensão e para a 

aplicação da resposta jurídica mais adequada – o que, em nossa opinião, não tem ocorrido 

 
adota critério quíntuplo, após identificar semelhante diversidade terminológica em Portugal (Tratado de 
Direito Civil. Direito das Obrigações. Gestão de Negócios. Enriquecimento sem Causa. Responsabilidade 
Civil, v. 8. Coimbra: Almedina. 2014, pp. 429-434)]. Excede, no entanto, o escopo deste estudo analisar os 
diversos posicionamentos existentes na doutrina sobre o assunto. 
477 GALGANO trata das “fronteiras móveis” do dano indenizável (“mobili frontiere”, no original), por sua 
flexibilidade e predisposição a abranger novas situações (Le Mobili Frontiere del Danno Ingiusto. Contratto 
e Impresa, v. 1. 1985, pp. 1-27). 
478 Interessante notar a crítica apresentada por SCHMIDT à parca avaliação, na perspectiva civil, de questões 
relacionadas ao fenômeno societário (Die Vereinsmitgliedschaft als Grundlage von 
Schadensersatzansprüchen - Positive “Vertragsverletzung” und “sonstiges Recht” im Innenrecht des Vereins. 
Juristen Zeitung, v. 46, n. 4. 1991, p. 157). De fato, o sistema de responsabilidade extranegocial não pode ser 
alheio às particularidades do funcionamento das sociedades e, acrescentamos, do mercado de capitais. 
479 Neste ponto, cf. LIMA, Alvino. Culpa e Risco. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1963, pp. 349-350. 



146 

na jurisprudência brasileira até o momento480. É essencial, nesse particular, ter-se em conta 

que a função do sistema de responsabilidade civil é, em última medida, a indenização de 

danos sofridos por quem não os provocou, como medida de equilíbrio das relações 

econômico-sociais481. Com esse objetivo, tratamos, a seguir, de cada um dos três 

pressupostos essenciais da responsabilidade civil extranegocial e dos contornos por eles 

assumidos em caso de responsabilidade das companhias por danos sofridos por 

investidores em razão de falhas na divulgação de informações482. 

 

4.3.1. Ato ilícito: o descumprimento de deveres impostos ex lege pelas companhias 

abertas. 

 

 O primeiro dos pressupostos da responsabilidade civil extranegocial é a existência 

de um ato ilícito stricto sensu (cf. artigos 186 e 927, caput, do Código Civil)483. Sua 

definição é estabelecida pelo artigo 186, do Código Civil484, que replica, com alterações, a 

primeira parte do artigo 159, do Código Civil de 1916485.  

 

 
480 Para a análise da jurisprudência brasileira até o momento, ver o item 4.5 deste estudo. 
481 A reparação dos danos e a proteção das vítimas são, atualmente, vistas como a função essencial do regime 
de responsabilidade (cf., i.a., VINEY, Geneviève. L’Avenir des Régimes d’Indemnisation sans Égard à la 
Responsabilité. Les Cashiers de Droit, v. 39, n. 2-3. 1998, p. 290; e LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da 
Precaução e Evolução da Responsabilidade Civil. São Paulo: Quartier Latin. 2010, p. 76). É sob essa 
perspectiva que SCHREIBER trata da “erosão dos filtros tradicionais da reparação” e da superação de sua 
percepção como barreiras a serem superadas pelas vítimas (Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. 
Da Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos, 5ª ed.. São Paulo: Atlas. 2013, pp. 11-12). Não 
se olvidam, de toda forma, as profundas discussões sobre as funções do regime de responsabilidade civil, que 
ocupam os estudiosos da matéria e cuja análise excederia o escopo deste estudo (sobre o assunto, ver, i.a., 
CALABRESI, Guido. Concerning Cause and the Law of Torts: An Essay for Harry Kalven, Jr.. University of 
Chicago Law Review, v. 43, n. 1. 1975, pp. 69-108). Ainda que haja outras funções, a busca de reparação dos 
danos sofridos por terceiros continua norte do sistema, como destaca, dentre outros, VINEY: 
“Incontestablement l’idée dominante dans tous les systèmes juridiques consiste à assurer à la personne lésée 
la réparation de son dommage” (La Responsabilité: Effets. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, 
t. 5. Paris: LGDJ. 1988, p. 3).  
482 Não se pretende fazer uma análise exaustiva de cada um dos pressupostos, o que demandaria estudo 
próprio. Busca-se, simplesmente, discutir como podem se amoldar à fattispecie discutida neste estudo. 
483 Tratamos de ato ilícito stricto sensu ou, simplesmente, ato ilícito, para nos referir àqueles que se 
enquadram na definição do artigo 186, do Código Civil, e que geram a obrigação de indenizar; e de ato ilícito 
lato sensu, para referência a quaisquer atos que violam prescrições normativas (sem que haja, 
necessariamente, a cumulação dos demais elementos previstos no referido artigo ou deles decorra a obrigação 
de indenizar). A distinção é bem esclarecida por PONTES DE MIRANDA (Tratado de Direito Privado. Parte 
Geral. Bens. Fatos Jurídicos, t. 2. Rio de Janeiro: Borsoi. 1954, pp. 202-209). No mesmo sentido, ver, i.a., 
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed.. São Paulo: Atlas. 2009, pp. 10-13; e 
MENEZES DIREITO, Carlos Alberto; e CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Artigo 927. In TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo (coord.). Comentários ao Novo Código Civil. Da Responsabilidade Civil. Das 
Preferências e Privilégios Creditórios. Arts. 927 a 965, v. 13. Rio de Janeiro: Forense. 2004, pp. 58-60. 
484 Cf. artigo 186, do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
485 Cf. artigo 159, do Código Civil de 1916: “Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. 
A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código, arts. 1.521 
a 1.532 e 1.542 a 1.553”. 
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 São três os elementos para a caracterização do ato ilícito, conforme se extrai do 

referido dispositivo legal: (i) a violação de uma prescrição jurídica (“violar direito”); (ii) a 

imputabilidade da conduta a determinado sujeito (i.e., o elemento subjetivo) (“por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência”); e (iii) a causação de um dano, na esfera 

jurídica de terceiros (“causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”). 

 

 Na perspectiva dogmática, o terceiro elemento referido acima (i.e., a causação de 

um dano) é particularmente criticável. Trata-se mais de um pressuposto da 

responsabilidade civil do que de um componente do ato ilícito em si, já que não há 

qualquer relação ontológica entre dano e ilicitude. Em rigor, há diversos atos ilícitos lato 

sensu que podem não gerar prejuízos, nem as correspondentes obrigações de indenizar, 

mas antes produzir outros efeitos no universo jurídico, como sua ineficácia, nulidade ou 

anulabilidade486. Mais adequado é, portanto, enquadrá-lo daquela forma, bipartindo-o em 

dano e nexo de causalidade, os dois pressupostos adicionais da responsabilidade civil 

extranegocial, ao lado do ato ilícito487-488. 

  

 Um esclarecimento adicional, nesse particular, é necessário: o novo Código, 

embora use a conjunção aditiva “e”, em lugar da alternativa “ou” (constante do Código 

Civil de 1916), para conectar as expressões “violar direito” e “causar dano a outrem”, não 

limita os atos ilícitos apenas à violação de direitos subjetivos stricto sensu489. Tal leitura 

seria excessivamente restritiva, diante da existência de interesses legítimos e dignos de 

 
486 PONTES DE MIRANDA ressalta a “insuperponibilidade conceptual” entre ilicitude e obrigação de indenizar, 
com o que concordamos (Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Bens. Fatos Jurídicos, t. 2. Rio de 
Janeiro: Borsoi. 1954, p. 201). GOMES também afirma que “[t]alvez fosse preferível dizer que a produção do 
dano é, antes, um requisito da responsabilidade do que do ato ilícito”, ressaltando, no entanto, que o ato 
ilícito stricto sensu é aquele que origina uma obrigação de indenizar e, portanto, não prescinde da existência 
do dano (Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 63). No mesmo sentido, cf. STOCO, Rui. 
Tratado de Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência, t. 2, 9ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2013, pp. 384-385. 
487 Por essas razões, tratamos, neste estudo, do dano e do nexo de causalidade como pressupostos da 
responsabilidade civil, destacados do ato ilícito. Para sua análise, ver os itens 4.3.2 e 4.3.3 deste estudo. 
488 Ainda que se proceda à distinção ora defendida, fato é que ato ilícito e dano são pressupostos que devem 
existir para a configuração da regra geral de responsabilidade extranegocial – trata-se, aqui, apenas de um 
tratamento sistemático que entendemos ser mais adequado. Como bem ressalta CARNELUTTI: “È corretto 
distinguere tra l’atto, che produce il danno, e il danno che è prodotto dall’atto. Ma non si deve dimenticare 
che così si fa della anatomia, non della fisiologia giuridica; atto e danno sono i due elementi che risultano 
dall’analisi dell’atto illecito, come l’ossigeneo e l’idrogeneo si combinano nell’acqua” (Il Danno e il Reato. 
Padova: CEDAM. 1926, pp. 20-21). 
489 PEREIRA registra que o texto do Código Civil de 1916, nesse particular, é “mais puro”, por não dar 
margem a interpretações restritivas quanto ao escopo da cláusula geral de responsabilidade civil 
(Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 47). Ver, nesse sentido, i.a., CARBONNIER, 
Jean. Droit Civil. Les Obligations, v. 4, 9ª ed.. Paris: Presses Universitaires de Frances. 1976, p. 325.  



148 

tutela, cuja violação pode gerar danos que merecem ser indenizados490 – e poderia levar a 

discussões particularmente tormentosas sobre o conceito de “direito subjetivo”, como 

ocorre na Alemanha491 e em Portugal492. Sempre que houver violação de um dever jurídico 

(ainda que a ele não corresponda um direito subjetivo stricto sensu), haverá a configuração 

deste elemento do ato ilícito493. 

 

 A leitura mais correta da expressão “violar direito”, nesse sentido, deve abranger 

quaisquer prescrições jurídicas (i.e., tendo-se “direito” por “prescrição jurídica”494), não se 

tratando, pois, de uma referência a direitos subjetivos, em sentido estrito495. A alteração 

empreendida pelo novo Código Civil pode ser mais bem compreendida se considerada em 

 
490 Nesse sentido, cf. a lição de SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Da 
Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos, 5ª ed.. São Paulo: Atlas. 2013, p. 124. 
491 Ver, i.a., RAISER, Ludwig. Der Stand der Lehre vom Subjektiven Recht im Deutschen Zivilrecht. Juristen 
Zeitung, v. 16, n. 15/16. 1961, pp. 465-473; e HAMMEN, Horst. Die Forderung – Ein Sonstiges Recht nach 
§823 Abs. 1 BGB?. Archiv für Civilistische Praxis, v. 199, n. 5. 1999, pp. 591-614. 
492 Cf., i.a., LEITÃO, Adelaide Menezes. Normas de Protecção e Danos Puramente Patrimoniais. Coimbra: 
Almedina. 2009, pp. 535-553; e MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Tratado de Direito Civil. 
Introdução. Fontes do Direito. Interpretação da Lei. Aplicação das Leis no Tempo. Doutrina Geral, v. 1, 
4ª ed.. Coimbra: Almedina. 2012, pp. 871-895. 
493 Nesse sentido, ver DANTAS (sobre o artigo 159, do Código Civil de 1916): “Mas, hoje em dia, é muito 
mais acertado e esclarece muito melhor o problema nós dizermos que a essência do ato ilícito está na 
violação do dever jurídico do que dizer, como faz o Código, que está na violação do direito” (Programa de 
Direito Civil. Teoria Geral, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2001, p. 303).  
494 Adequada a substituição da expressão, ainda, por “viola[r] dever jurídico”, como sugere DANTAS 
(Programa de Direito Civil. Teoria Geral, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2001, p. 304). No mesmo sentido, 
ver PONTES DE MIRANDA, que destaca sempre haver um dever preexistente à pretensão de indenização 
(Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Obrigações. Consequências do Inadimplemento. 
Exceções de Contrato Não Adimplido, ou Adimplido Instisfatòriamente, e de Inseguridade. Enriquecimento 
Injustificado. Estipulação a Favor de Terceiro. Eficácia Protectiva de Terceiro. Mudanças de Circunstâncias. 
Compromisso, t. 26. Rio de Janeiro: Borsoi. 1959, p. 21). ALVIM também centraliza a questão na violação de 
deveres jurídicos, extraindo deles sempre um direito correspondente, de forma que não haveria um dever sem 
um direito reflexo (ainda que de titularidade de sujeitos indeterminados) – nesse enquadramento, não haveria 
restrições mesmo se, pela leitura do artigo 186, do Código Civil, fosse identificada a proteção apenas a 
direitos subjetivos (Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 1980, 
pp. 249-250). 
495 A esse respeito, cf. GALGANO, que trata dos legítimos interesses dignos de tutela jurídica, para além dos 
direitos subjetivos stricto sensu (Le Mobili Frontiere del Danno Ingiusto. Contratto e Impresa, v. 1. 1985, 
pp. 1-9). A jurisprudência e a doutrina italianas, beneficiadas pela redação do Codice Civile (que, em seu 
artigo 2.043, não faz referência a violação de direito), entendem que a violação de interesses legítimos 
também pode qualificar o “danno ingiusto” previsto na cláusula geral de responsabilidade extranegocial 
(cf., por todos, GIANNINI, Gennaro; e POGLIANI, Mario. La Responsabilità da Illecito Civile. Assicuratore, 
Magistrato, Produttore, Professionista. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1996, p. 16; ALPA, Guido. Responsabilità 
Civile e Danno. Lineamenti e Questioni. Bologna: Il Mulino. 1991, p. 463; CASTRONOVO, Carlo. La Nuova 
Responsabilità Civile, 3ª ed.. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2006, pp. 21-26). No mesmo sentido, sobre o 
alargamento das situações que admitem a reparabilidade, na França, ver VINEY, Geneviève; JOURDAIN, 
Patrice; e CARVAL, Suzanne. Les Conditions de La Responsabilité. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de 
Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, pp. 454-456. Entre nós, ver, i.a., BITTAR, que trata da reparação 
decorrente da violação de “interesses” (Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 1999, pp. 13 e 16). No mesmo sentido, ver NORONHA, que identifica o surgimento da 
responsabilidade extranegocial na violação de “situações dignas de tutela jurídica”: “[...] obrigação de 
reparar danos resultantes da violação de outros direitos alheios, sejam absolutos (como os direitos da 
personalidade, os reais e os sobre bens imateriais) sejam simples direitos de crédito constituídos entre outras 
pessoas, sejam até outras situações dignas de tutela jurídica” (Desenvolvimentos Contemporâneos da 
Responsabilidade Civil. Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos, v. 19, n. 37. 1998, p. 21). 
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sua função de reafirmar que tanto a violação de uma prescrição jurídica, como a existência 

de um dano, são elementos essenciais da responsabilização civil496-497. 

 

 O ato ilícito pode ser definido, diante dessas considerações, como uma violação, 

comissiva ou omissiva, de determinada prescrição normativa estabelecida na ordem 

jurídica, seja no Direito positivo, seja em regras gerais498 – ou, em outras palavras, a um 

dever jurídico –499, imputável a determinado sujeito500-501. Como se vê, em sua cláusula 

geral de responsabilidade extranegocial, o sistema brasileiro mantém a filiação ao modelo 

subjetivo, que exige a imputabilidade do ato a um agente, ainda que, em outras hipóteses, 

tenha assimilado o regime de responsabilidade objetiva502. 

 

 
496 NORONHA explica que a substituição da conjunção “ou” por “e” teria por objetivo superar discussão 

oriunda da doutrina francesa, sobre a necessidade, ou não, de violação de dever ou obrigação pré-existente 

para a caracterização do ato ilícito (O Ato Ilícito nos Contratos e Fora Deles. In NERY JUNIOR, Nelson; e 

NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). Doutrinas Essenciais: Responsabilidade Civil, v. 1. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 2010, p. 519). 
497 A técnica legislativa aplicada na redação do disposto é criticável, já que o “dano” é elemento duplicado, 
que exsurge tanto na definição de ato ilícito (artigo 186), como nos pressupostos da obrigação de indenizar 
(artigo 927, caput) (onde seria seu locus mais adequado). Sobre o assunto, ver ALMEIDA e ALMEIDA, que 
apresentam outras críticas à técnica legislativa adotada na elaboração do artigo 186, do Código Civil 
(Algumas Questões sobre Responsabilidade Civil Trazidas pelo Código Civil de 2002. Cadernos de Direito 
(Piracicaba), v. 9. 2009, pp. 155-156). 
498 É o que destaca, entre outros, GOMES: “Quanto à ilicitude, importa que não se considerem apenas as 
infrações tipificadas, mas as violações de quaisquer deveres, uma vez que se verifiquem os requisitos gerais, 
isto é, que os atos impliquem infringência de normas que não são específicas” (Em Tema de Sociedade 
Anônima. Revista dos Tribunais, v. 60, n. 429. 1971, p. 18). 
499 PONTES DE MIRANDA esclarece que, havendo uma obrigação legal, seu descumprimento, por ação ou 
omissão, configura-se ato ilícito (Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Obrigações: Fatos 
Ilícitos Absolutos. Atos-Fatos Ilícitos Absolutos. Atos Ilícitos Absolutos. Responsabilidade. Danos Causados 
por Animais. Coisas Inanimadas e Danos. Estado e Servidores. Profissionais, t. 53, 3ª ed.. Rio de Janeiro: 
Borsoi. 1972, p. 90). No mesmo sentido, cf. GRAU, Eros Roberto. Notas sobre a Distinção entre Obrigação, 
Dever e Ônus. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 77. 1982, p. 182. A lição de 
DANTAS é sintética, mas esclarecedora: “O ilícito civil é uma transgressão de um dever jurídico” (Programa 
de Direito Civil. Teoria Geral, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2001, p. 293). 
500 Sobre o elemento subjetivo como “imputabilidade da conduta à consciência do agente”, ver PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 46. Cf, ainda, sobre a 
bipartição entre violação da prescrição normativa e imputabilidade, NORONHA, Fernando. Direito das 
Obrigações, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2010, pp. 387-392; e SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da 
Responsabilidade Civil. Da Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos, 5ª ed.. São Paulo: Atlas. 
2013, pp. 160-163. Para a construção da “culpa” (rectius: ato ilícito) a partir do “dever violado” e da 
“imputabilidade”, ver ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, 5ª ed.. São 
Paulo: Saraiva. 1980, pp. 246-259. 
501 A definição bipartite, nesses termos, aproxima-se da distinção entre “illicite” e “imputabilité”, 
identificados como os dois componentes que constituem a “faute”, pela maioria da doutrina francesa (não, 
contudo, sem críticas de determinados autores, que veem a imputabilidade como elemento externo à “faute”) 
(cf. MAZEAUD, Henri; e MAZEAUD, Léon. Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile 
Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, p. 450; e VINEY, Geneviève; JOURDAIN, 
Patrice; e CARVAL, Suzanne. Les Conditions de La Responsabilité. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de 
Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, pp. 442-449). A respeito do conceito de ato ilícito, ver, ainda, i.a., 
FRANZONI, Massimo. L’Illecito. In FRANZONI, Massimo (dir.). Trattato della Responsabilità Civile., v. 1, 
2ª ed. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2010, pp. 45-49. 
502 Para análise aprofundada dos modelos subjetivo e objetivo, ver LIMA, Alvino. Culpa e Risco. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 1963.  
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 No caso de falhas no cumprimento dos deveres impostos pelo regime de 

transparência às companhias abertas, devem-se, portanto, verificar ambos os elementos que 

constituem o ato ilícito – ou seja, a violação a uma prescrição normativa e sua 

imputabilidade a um sujeito (i.e., a sociedade que falhou em observar os deveres que lhe 

são impostos ex lege no âmbito do mercado de capitais)503 –, os quais são, facilmente, 

identificados na hipótese discutida neste estudo, como detalhado a seguir. 

 

4.3.1.1. A violação da prescrição normativa (deveres impostos pelo regime de 

transparência). 

 

 O regime de transparência estabelece uma série de deveres, que regulam quais 

informações devem ser levadas ao conhecimento público, seus requisitos quantitativos e 

qualitativos, bem como o momento e a forma de sua divulgação. Os principais sujeitos a 

quem se atribuem, de forma direta e imediata, tais deveres, como discutido anteriormente, 

são as próprias companhias abertas, em decorrência do status especial que assumem ao 

acessar o mercado de capitais504. 

 

 Havendo descumprimento das normas que integram o regime de transparência – 

ou, em outras palavras, dos deveres por ele atribuídos às emissoras –, estará configurada 

uma violação direta de prescrições normativas estabelecidas pela ordem jurídica e, por 

consequência, caracterizado, sem grandes dificuldades, um ato ilícito lato sensu (ou seja, a 

violação de um “dever ser”505, que constitui o primeiro elemento do ato ilícito em sentido 

estrito)506-507. Embora o conceito seja de fácil entendimento, duas precisões adicionais nos 

parecem relevantes, para a integral compreensão da questão, quanto à autoria e à 

delimitação das normas violadas. 

 
503 Por vezes, esses dois elementos são considerados pressupostos distintos da responsabilidade civil, como 
para RODRIGUES (Direito Civil. Responsabilidade Civil, v. 4, 13ª ed.. São Paulo: Saraiva. 1993, p. 14). 
504 Para a análise do regime de transparência e dos deveres impostos às companhias abertas, ver, em especial, 
os itens 2.1 e 2.2 deste estudo. 
505 Como esclarece BOBBIO: “Una norma prescrive ciò che deve essere. Ma a ciò che deve essere non è detto 
che corriponda ciò che è. [...] Alla violazione si dà il nome di illecito” (Teoria della Norma Giuridica. 
Torino: Giappichelli. 1958, pp. 186-187). 
506 Nesse sentido, ver, entre outros, PRADO: “Para verificar a existência do ilícito, as regras administrativas 
da CVM que determinam o que e como informar devem ser a base da análise” (Os Desafios para o 
Ressarcimento dos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, p. 395). 
507 Discordamos, por tais razões, da opinião de GONTIJO, de que apenas os administradores seriam 
responsáveis pela indenização dos investidores lesados (Responsabilização das Companhias Abertas por 
Danos aos Investidores. As Possíveis Consequências e os Eventuais Efeitos Contra Intuitivos. Dissertação de 
Mestrado – Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 2019, p. 85). 
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 Com relação à autoria, deve-se identificar aquele cuja vontade é atingida e 

restringida por meio da prescrição normativa em questão (ou seja, a quem se atribuem os 

deveres violados). Como já discutido, as companhias são os principais sujeitos a quem se 

impõem ex lege os deveres de divulgação de informações, de forma que, em caso de 

violações, serão elas os agentes dos atos ilícitos em questão, passíveis de suportar, em sua 

esfera jurídica pessoal, as consequências correspondentes508.  

 

 Essa conclusão não é alterada, ressalte-se, em caso de concorrência de 

irregularidades por parte de outros terceiros, seja a violação de deveres de divulgação que 

os vinculam pessoalmente, seja outras ilicitudes que tenham provocado as falhas ou 

estejam relacionadas, em alguma medida, a elas, mantendo-se a companhia como autora do 

ato ilícito consubstanciado nas falhas na divulgação de informações. O fato de as 

companhias atuarem no mundo exterior por via de seus órgãos sociais (em especial, dos 

administradores, pessoas naturais), não as exime de sua responsabilidade perante terceiros, 

por seus atos próprios509. Há, nessas situações, duas ordens de ilicitudes, com efeitos e 

sujeitos distintos, cumulativas e independentes entre si: o descumprimento do regime de 

transparência, por parte das companhias (cujas vítimas são, potencialmente, os 

investidores), e as violações às normas que regem a atuação dos administradores (cujos 

prejudicados podem ser a própria sociedade e, eventualmente, acionistas ou investidores).  

 

 
508 Já houve o reconhecimento, ao menos em tese, em nossa jurisprudência, do enquadramento das falhas 
informacionais como ilícito passível de implicar a responsabilidade da companhia aberta, em uma 
oportunidade. Tratava-se de ação de indenização movida por investidor em face de companhia aberta (Lojas 
Renner S.A.) e de acionista controlador que realizou uma oferta pública de aquisição de ações a determinado 
preço e, posteriormente, adquiriu ações a preço superior. Ao reconhecer a ilegitimidade passiva da emissora, 
diante da natureza do pedido, afirmou-se: “Nas suas razões de apelo, o autor sustenta que [companhia 
aberta] agiu ilegalmente por não ter divulgado a tempo e hora fato relevante, qual seja o futuro fechamento 
de capital, que veio a ocorrer. Diz que por ser de capital aberto, a companhia deveria informar a seus 
acionistas o fechamento do capital, o que não aconteceu quando da publicação do fato relevante. Em tese, 
poder-se-ia ver aí responsabilidade da companhia, a servir de esteio para sua legitimação passiva ad 
causam. No entanto, o tema do fechamento branco não intervém na petição inicial como causa de pedir, mas 
apenas como argumento de reforço da conduta desleal de [acionista controlador]” (TJRS, 6ª Câmara Cível, 
Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, 
v.u., voto do relator) (a decisão foi mantida em sede de recurso especial, cf. STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.069.676/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.08.2009, v.u.). Em outro precedente, discutiu-se a 
responsabilização da companhia (Indústria de Chocolates Lacta S.A., cuja denominação foi alterada para 
Kraft Foods Brasil S.A.) e de controladores diante da aquisição de ações cuja emissão foi, posteriormente, 
anulada em sede judicial. No caso, entendeu-se que houve adequada informação ao mercado sobre o processo 
judicial em que se discutia a validade da emissão de tais ações, de forma que não se identificou uma falha 
informacional. De toda forma, em tese, pelo que se discutiu no caso, a eventual ocorrência dessa violação 
poderia levar à responsabilização também da companhia (cf. TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível 
n.º 2008.03.99.005337-1/SP, Rela. Desa. Federal Cecília Marcondes, j. 28.05.2009, v.u.; e STJ, 3ª Turma, 
Recurso Especial n.º 1.619.869/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.09.2016, v.u.). 
509 Sobre a imputação dos atos dos administradores às sociedades, ver o item 3.2 deste estudo. 
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 A segunda precisão refere-se à delimitação das normas cuja violação constitui o 

ato ilícito nessa hipótese. Trata-se, aqui, de todas as normas que integram o regime de 

transparência e estabelecem os deveres de divulgação de informações para as companhias 

abertas, cujos preceitos (entre eles, aqueles referentes à correção, veracidade, não indução 

a erro, fidedignidade e outros aspectos aplicáveis ao que for disponibilizado ao mercado 

pelas emissoras) abrangem tanto as obrigatórias, periódicas ou eventuais, como as 

facultativas510. Independentemente de qual é a falha em seu cumprimento, ou da razão pela 

qual ocorreu, tem-se a violação a tais prescrições, permitindo a caracterização do ilícito e, 

se presentes os demais pressupostos, da obrigação de indenizar. 

 

As falhas no cumprimento dos deveres de transparência que podem originar a 

obrigação de indenização dos investidores não precisam dizer respeito, necessariamente, a 

uma informação caracterizada como um ato ou fato relevante, nos termos da regulação do 

mercado de capitais511. Essa definição tem outra finalidade: a determinação daquilo que 

deve ser objeto de divulgação, de forma imediata e observados critérios específicos, por 

seus possíveis impactos na cotação de valores mobiliários, nas decisões de investimento ou 

desinvestimento ou no comportamento quanto ao exercício de direitos decorrentes da 

titularidade de tais ativos.  

 

O conceito de ato ou fato relevante abrange, por esta razão, o que “possa” ter estes 

efeitos, sendo sua caracterização determinada ex ante em relação à divulgação, para que se 

defina se essa é, ou não, obrigatória, nos moldes estabelecidos para esta categoria. É 

possível, dessa forma, que determinadas informações, ainda que caracterizadas nesses 

termos, sequer venham a produzir os efeitos estabelecidos pela regulação e que ensejaram 

sua caracterização como relevantes512. Não é, assim, pelo fato de serem, ou não, assim 

qualificadas, que podem, concretamente, vir a influenciar o comportamento dos 

investidores e, portanto, falhas em sua divulgação não lhes possam causar prejuízos. 

 

 
510 Nesse sentido, ver, i.a., BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non 
Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 131-151. 
511 A definição regulatória de atos ou fatos relevantes consta do artigo 2º, da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários n.º 358/2002. Sobre o uso do termo na legislação, em dispositivos distintos, e seu 
significado, cf. MOTA, Fernando de Andrade. O Dever de Divulgar Fato Relevante na Companhia Aberta. 
São Paulo: Almedina. 2015, pp. 97-104. 
512 A ponderação é bem expressa por MOTA, Fernando de Andrade. O Dever de Divulgar Fato Relevante na 
Companhia Aberta. São Paulo: Almedina. 2015, pp. 155-162; e LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. 
A Divulgação de Fato Relevante FIC. In LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Novos Pareceres. São Paulo: 
Singular. 2018, pp. 1.326-1.327. 
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A avaliação da responsabilidade das companhias abertas exige perspectiva 

diversa: o cerne está nos efeitos das falhas informacionais nas decisões de investimento ou 

desinvestimento dos investidores – embasadas, em alguma medida, ativa ou passivamente, 

no conjunto de informações disponíveis ao mercado –, que lhes tenham sido prejudiciais. 

Em análise empreendida ex post, isto é, após ocorrência das falhas, sua identificação e a 

avaliação de seus efeitos concretos, as violações ao regime de transparência podem ser 

consideradas, em outro sentido, “relevantes”: ou seja, devem ter sido aptas a influenciar a 

precificação dos valores mobiliários e, direta ou indiretamente, as decisões de investimento 

ou desinvestimento, causando danos aos investidores – o que, por certo, requer alguma 

materialidade, mas não se confunde com a qualificação de atos e fatos relevantes, nos 

termos da regulação, que constitui análise ex ante em relação à sua divulgação513-514.  

 

É certo que as falhas na divulgação de atos e fatos relevantes, consistindo em uma 

das várias possíveis hipóteses de inobservância dos deveres de transparência, remetem ao 

regime geral de responsabilidade civil das companhias abertas. Por sua própria definição, 

são, ainda, geralmente, mais propensas a causar distorções no mercado – e, 

consequentemente, prejuízos aos investidores –, caso se refiram a elas os descumprimentos 

incorridos pelas emissoras515. O regime de responsabilização, no entanto, não se adstringe 

 
513 Em sentido semelhante, nos Estados Unidos da América, FOX propôs que o requisito de causalidade entre 
o ato e os prejuízos passe a ser avaliado na perspectiva ex post, conforme efetivo impacto da falha 
informacional no preço dos valores mobiliários, em superação à perspectiva de confiança dos investidores 
(ainda que presumida) nas informações divulgadas ao mercado, cuja análise é empreendida ex ante 
(Demystifying Causation in the Fraud-on-the-Market Actions. Business Law Review, v. 60, n. 2. 2005, 
pp. 519-521). No mesmo sentido, identificando uma análise ex post sobre o requisito de relevância das 
informações objeto das falhas, cf. LANGEVOORT, Donald C.. Basic at Twenty: Rethinking Fraud on the 
Market. Wisconsin Law Review, n. 2. 2009, p. 152. 
514 Nesse particular, discordamos de PRADO, que entende que a falha no cumprimento dos deveres de 
transparência, para que gere a responsabilização das companhias abertas, deve dizer respeito a informações 
caracterizadas como atos ou fatos relevantes, nos termos da regulação (Os Desafios para o Ressarcimento 
dos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, 
Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, 
p. 395). A autora entende, contudo, que a caracterização da relevância deve ser empreendida ex post, 
referindo-se à opinião de ARAGÃO (Responsabilidade Administrativa e Civil do Ofertante e do Intermediário 
pelo Conteúdo do Prospecto. In ADAMEK, Marcelo Vieira von (coord.). Temas de Direito Societário e 
Empresarial Contemporâneos. Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. São 
Paulo: Malheiros. 2011, p. 251), com o que concordamos.  
515 Há sistemas jurídicos, como o alemão [cf. §97 e §98, do Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)] e o 
estadunidense (cf. Rule 10b-5), que tratam, especificamente, de falhas na divulgação de atos ou fatos 
relevantes, estabelecendo regra própria de indenização dos investidores nessas hipóteses. A norma específica, 
no entanto, ao menos na Alemanha, não previne a responsabilização em caso de descumprimentos dos 
deveres de transparência que envolvam outras obrigações, seja por via de sua aplicação analógica, seja por 
meio de regras gerais (para notas sobre o sistema alemão, ver o item 4.2 deste estudo). Nos Estados Unidos 
da América, também se requer que as falhas digam respeito a “material facts”, os equivalentes aos atos ou 
fatos relevantes, na regulação brasileira (cf., i.a., GEVURTZ, Franklin A.. United States: The Protection of 
Minority Investors and Compensation of Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). 
Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, p. 123). 
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a tais situações e comporta análise própria, pautada por sua lógica particular e pressupostos 

essenciais. 

 

Em síntese, qualquer violações às normas que constituem o regime de 

transparência, por parte das companhias abertas, na presença da imputabilidade, discutida a 

seguir, constitui ato ilícito, que poderá dar origem à responsabilidade civil das emissoras e 

à correspondente atribuição da obrigação de indenizar os investidores prejudicados, por 

eventuais danos sofridos que deles decorram516-517. Os contornos do ato ilícito na 

fattispecie podem, assim, ser mais bem definidos. Essa é, como será discutido mais 

adiante, a chave para diferenciar os danos sofridos pelos investidores, individualmente, em 

 
516 Ver, sobre a caracterização do ato ilícito como violação das normas que integram o regime de 
transparência, entre nós, SILVA, Ricardo Villela Mafra Alves da. Apontamentos sobre a Questão de Diligência 
na Responsabilização de Companhias Abertas pela Divulgação de Informações Falsas ou Imprecisas ao 
Mercado. Seminário Código Civil e o Mercado de Valores Mobiliários. Artigos Selecionados – Comissão de 
Valores Mobiliários. 2018, pp. 79-84; PRADO, José Estevam de Almeida. Responsabilidade Civil por 
Divulgação de Informação Falsa ou Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores 
Mobiliários. Dissertação de Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, p. 179; 
CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, 
Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 41; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A Responsabilidade 
Civil das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 75; WALD, Arnoldo. Parecer. 
In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 142-146 e 
166-170; COELHO, Fábio Ulhoa. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes 
de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, pp. 182 e 191; JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer sobre a Responsabilidade Direta da 
Sociedade de Economia Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza 
Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa 
perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 241; MOREIRA, Alberto Camiña. A Ação Civil 
Pública da Lei 7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito Societário. In CARVALHOSA, Modesto Souza 
Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa 
perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 342-343; PRADO, Viviane Muller. Os Desafios 
para o Ressarcimento dos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, p. 394-396; e Idem. Brazil: The Protection of Minority Investors and Compensation for 
Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and 
Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, pp. 199-200. 
517 Semelhantes conclusões foram alcançadas em outras jurisdições. Ver, i.a., na Itália, BRUNO, Sabrina. 
L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: 
Scientifiche Italiane. 2000, pp. 112-113; e PERRONE, Andrea. Informazioni al Mercato e Tutele 
dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, p. 156; na Espanha, BLANCO, Miguel Iribarren. 
Responsabilidad Civil por la Información Divulgada por las Sociedades Cotizadas: su Aplicación em los 
Mercados Secundários de Valores. Madrid: La Ley. 2008, pp. 83-85; nos Estados Unidos da América, 
GEVURTZ, Franklin A.. United States: The Protection of Minority Investors and Compensation of Their 
Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. 
Cambridge: Cambridge University. 2019, pp. 121-123; na Alemanha, VERSE, Dirk Axel. Germany: Liability 
for Incorrect Capital Market Information. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global 
Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, pp. 382-384 e 392-395; e na 
França, SPITZ, Nicolas. La Réparation des Préjudices Boursiers. Paries: Revue Banque. 2010, p. 137; 
PROROK, Johan. La Responsabilité Civile sur les Marchés Financiers. Paris: LGDJ. 2019, pp. 34-35; e 
CONAC, Pierre-Henri. France: The Compensation of Investors’ Losses for Misrepresentation on Financial 
Markets. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. 
Cambridge: Cambridge University. 2019, p. 346. 



155 

sua esfera jurídica própria, daqueles que podem ser considerados danos sociais, que 

atingem, simplesmente de forma indireta, os acionistas da sociedade envolvida e que 

podem coexistir com aqueles de ordem individual518. 

 

4.3.1.2. Segue. As espécies de falhas informacionais: as falhas informacionais 

stricto sensu e as falhas de representação. 

 

As falhas na divulgação de informações, conforme discutido, podem envolver 

quaisquer violações ao regime de transparência aplicável às companhias abertas. Há, ao 

menos, dois planos em que tais violações podem se materializar: os parâmetros aplicáveis à 

divulgação; e a realidade representada por meio da informação.  

 

Há situações em que os descumprimentos ocorrem com relação aos critérios de 

transparência estabelecidos pela regulação, como a forma, a periodicidade e os meios de 

sua realização, mas não ocorrem distorções na representação, pelas informações 

divulgadas, dos fatos a que se referem. Em outros casos, as falhas se verificam não apenas 

no processo de divulgação, mas também na representação da realidade concreta designada 

pelas informações, o que, por si só, já implica uma violação do processo de sua 

apresentação ao público, uma vez que o regime de transparência exige que sejam 

apresentadas informações corretas, completas, fidedignas e que não induzam os 

investidores a erro, entre outras qualificadoras. 

 

Dentre os casos de violação dos deveres de transparência das companhias abertas 

(i.e., as falhas informacionais, em sentido amplo519), podem-se identificar, assim, nessa 

perspectiva, duas espécies distintas: (i) falhas de divulgação stricto sensu (em que os 

descumprimentos ocorrem com relação aos parâmetros de transparência estabelecidos pela 

regulação, por exemplo, quanto ao tempo, modo, abrangência e características da 

divulgação, mas não há distorções na representação de um fato); e (ii) as falhas de 

representação (em que as informações refletem, incorretamente, determinada realidade 

 
518 Sobre a discussão do pressuposto do dano, ver o item 4.3.2 deste estudo. 
519 Neste estudo, sempre que usamos a expressão “falhas de divulgação de informações” e correlatas, sem 
qualificadoras, tratamos das falhas de divulgação lato sensu. 
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fática, sejam aspectos relacionados às condições da própria emissora, sejam quaisquer 

outros fatos, que se pretendia representar)520. 

 

A distinção tem função descritiva e auxilia tanto na compreensão da larga 

abrangência das situações que podem vir a provocar danos informacionais e acarretar a 

responsabilização das companhias abertas perante investidores, pelo esquema discutido 

neste estudo, como na identificação das hipóteses em que surgem questões específicas, 

como é o caso da distinção entre danos diretos e indiretos, que se coloca, especialmente, 

nos casos de falhas de representação521. Ainda que se possa fazer tal diferenciação, 

o tratamento jurídico dispensado a ambas as espécies de falhas informacionais é o mesmo, 

diante da unicidade do problema, na perspectiva do sistema de responsabilidade civil: as 

companhias abertas violam seus deveres de transparência (seja por falhas de divulgação 

stricto sensu, seja por falhas de representação) e, com isso, podem gerar prejuízos aos 

investidores, dando origem à a correspondente obrigação de indenizar522. 

 

4.3.1.3. O enquadramento na cláusula geral de responsabilidade 

extranegocial e a atração do modelo subjetivo. 

 

 A resposta dada pelo sistema jurídico brasileiro, em caso de falhas de divulgação 

de informações pelas companhias abertas, é encontrada na cláusula geral de 

responsabilidade extranegocial, prevista nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil. 

 
520 PRADO distingue entre “falsidade [...] no relato” e “[falsidade] na realidade fática” (Responsabilidade 
Civil por Divulgação de Informação Falsa ou Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado 
de Valores Mobiliários. Dissertação de Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, 
pp. 209 e 215). Ressaltamos, no entanto, que entendemos que as falhas de representação não se restringem, 
necessariamente, aos casos de fraude – como o referido autor aplica em sua classificação – e podem abranger 
qualquer incorreção na representação de uma realidade fática (referente, ou não, à própria emissora). 
521 No caso de falhas de representação que digam respeito a inconsistências na representação da realidade 
fática da emissora, surge uma das questões que, ao menos pelo que se vê da jurisprudência nacional, ainda 
não foi completamente superada: a caracterização dos danos informacionais como prejuízos diretos sofridos 
pelos investidores, distintos do mero reflexo de perdas sociais, como será discutido adiante. Para a análise do 
dano como pressuposto da responsabilidade civil e da jurisprudência brasileira, ver os itens 4.3.2 e 4.5 deste 
estudo, respectivamente. 
522 Discordamos, nesse particular, das conclusões alcançadas por PRADO, que distingue as hipóteses de 
violação no processo de divulgação de informações, daquelas em que a realidade relatada pela companhia 
está mal representada, em razão de fraudes, entendendo que a companhia responde perante terceiros na 
primeira, mas não na segunda (em que seria apenas uma vítima) (Responsabilidade Civil por Divulgação de 
Informação Falsa ou Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores Mobiliários. 
Dissertação de Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, pp. 209 e 215). Em nossa 
opinião, a duplicidade de posições da companhia (vítima dos atos de um e responsável perante outros) é 
admitida pelo Direito e não a exime de sua responsabilidade de indenizar os terceiros prejudicados, em razão 
do descumprimento de deveres próprios, ainda que lhe seja autorizado exercer, posteriormente, seu direito de 
regresso perante terceiros. 
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Essa regra, como se viu, mantém sua filiação ao modelo subjetivo, fazendo-se necessária a 

presença da imputabilidade do ato ao sujeito (i.e., do elemento subjetivo). 

 

 Dessa forma, entendemos que a única conclusão possível, com relação à 

fattispecie discutida neste estudo, é que, para a caracterização do ato ilícito stricto sensu, 

do qual pode se protrair a obrigação de indenizar, é necessária a existência do elemento 

subjetivo523. A doutrina brasileira, ao tratar do assunto, contudo, não é unânime, havendo 

quem entenda tratar-se de uma hipótese de responsabilidade objetiva das companhias 

abertas perante os investidores524-525. 

 

 A responsabilidade objetiva somente toma lugar nas hipóteses previstas em lei, 

como é o caso da cláusula geral prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil526, ou de regras específicas527. Não havendo uma regra expressa de responsabilidade 

 
523 Nesse sentido, cf. SILVA, Ricardo Villela Mafra Alves da. Apontamentos sobre a Questão de Diligência na 
Responsabilização de Companhias Abertas pela Divulgação de Informações Falsas ou Imprecisas ao 
Mercado. Seminário Código Civil e o Mercado de Valores Mobiliários. Artigos Selecionados – Comissão de 
Valores Mobiliários. 2018, pp. 84-88; PRADO, José Estevam de Almeida. Responsabilidade Civil por 
Divulgação de Informação Falsa ou Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores 
Mobiliários. Dissertação de Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, p. 175; LEÃES, 
Luiz Gastão Paes de Barros. A Responsabilidade Civil das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos 
Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; 
e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier 
Latin. 2018, pp. 63-65 (embora o autor não deixe expresso o entendimento pela responsabilidade subjetiva no 
caso da companhia, à semelhança do que faz para a dos administradores); PRADO, Viviane Muller. Os 
Desafios para o Ressarcimento dos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz 
Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. 
São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 377; e Idem. Brazil: The Protection of Minority Investors and 
Compensation for Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities 
Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, pp. 199-201. A natureza subjetiva, 
ressalte-se, é a mesma, nas hipóteses de responsabilidade por indenizar danos de investidores em sede 
individual ou coletiva (sobre o assunto, tratando da tutela coletiva, ver MANCUSO, Rodolfo de Camargo. 
Ação Civil Pública: em Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Cultural e dos Consumidores. 
Lei 7.347/1985 e Legislação Complementar, 13ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2014, pp. 383-384). 
524 Nesse sentido, cf. CARVALHOSA, que entende que deve haver a responsabilidade objetiva das companhias, 
pelo fato de não existir “vontade psicológica” (Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; 
LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 31). Como discutido a seguir, a determinação do elemento 
subjetivo não se pauta pelo ânimo do agente, mas, ao contrário, por parâmetros objetivos e esperados de 
comportamento. Dessa forma, é possível identificar a imputabilidade, tanto nas pessoas naturais, como nas 
pessoas jurídicas, sem que haja maiores dificuldade em razão da inexistência de uma psique nestas últimas 
(ver, sobre este assunto, o item 4.3.1.4 deste estudo). Discordamos, por essa razão, do entendimento 
apresentado pelo autor. 
525 WALD também faz referência à “responsabilidade objetiva” da companhia, por diversos fundameentos 
(Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 143-
154). Um dos fundamentos para a conclusão de que haveria a responsabilidade objetiva das companhias é a 
distinção entre deveres de meio e de resultado, que, em nossa opinião, permite uma presunção de 
imputabilidade, e não a caracterização de uma hipótese de responsabilidade objetiva (como discutido, com 
mais detalhes, no item 4.3.1.4.2 deste estudo). Ressaltamos, ainda, que outro fundamento utilizado pelo autor 
é a aplicação extraordinária do Código de Defesa do Consumidor, com o que não concordamos, pelo fato de 
a relação entre emissoras e investidores ser distinta daquela de fornecimento de produtos ou serviços. 
526 A respeito da cláusula geral de responsabilidade objetiva estabelecida no parágrafo único do artigo 927, 
parágrafo único, do Código Civil, ver, i.a., AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Não Responsabilidade de Mitra 
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objetiva das companhias abertas por falhas na divulgação de informações e mantendo-se o 

recurso à cláusula geral de responsabilidade extranegocial (cf. artigos 186 e 927, caput, do 

Código Civil), a questão enquadra-se na regra geral, que se constrói como modelo 

subjetivo. 

 

 Dessa forma, não basta a existência de violação a uma prescrição normativa; é 

necessário, ainda, que o ato seja imputável às companhias abertas528. Registre-se, a esse 

respeito, que não se requer, para a caracterização da imputabilidade, a existência de dolo 

(i.e., a intenção de enganar os investidores), bastando o reconhecimento de culpa das 

emissoras, avaliada diante de padrões esperados de comportamento529. O elemento 

subjetivo não deve, contudo, em nossa opinião, gerar maiores dificuldades em sua 

caracterização, especialmente por se tratar de violação a regras estabelecidas no Direito 

positivo, que estabelecem deveres de resultado a quem são atribuídos (i.e., as emissoras), 

autorizando-se a aplicação de presunções de imputabilidade na fattispecie530-531, como 

discutido na sequência. 

 
Arquidiocesana.... In AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São 
Paulo: Saraiva. 2009, pp. 392 e 399; e GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade Civil pelo Risco da 
Atividade, 2ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2010. 
527 É o caso, por exemplo, das normas que dizem respeito a atos contra a administração pública (cf. artigo 2º, 

da Lei n.º 12.846/2013), a atos que causem danos ao meio ambiente (cf. artigo 14, §1º, primeira parte, da Lei 

n.º 6.938/1981), a atividades nucleares (cf. artigo 4º, da Lei n.º 6.453/1977), à responsabilidade por fato de 

produtos (cf. artigo 931, do Código Civil; e artigo 12, da Lei n.º 8.078/1990), à responsabilidade por fatos de 

terceiros (cf. artigo 933, do Código Civil), e, com relação às pessoas jurídicas de Direito público, a quaisquer 

atos de seus agentes (cf. artigo 37, §6º, da Constituição Federal; artigo 43, do Código Civil; e, tratando da 

responsabilidade das empresas públicas e sociedades de economia mista por atos praticados contra a ordem 

econômico-financeira e contra a economia popular, artigo 173, §5º, da Constituição Federal). 
528 Há quem defenda a desnecessidade de verificação do elemento subjetivo em caso de violação de regras 
quanto à divulgação de informações, bastando a ocorrência do descumprimento do dever. Nesse sentido, cf. 
AGUIRRE, João Ricardo Brandão. Responsabilidade e Informação. Efeitos Jurídicos das Informações, 
Conselhos e Recomendações entre Particulares. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011, p. 199.  
529 Tratando da responsabilidade de administradores pela divulgação de informações incorretas, em 
demonstrações financeiras, FRANZONI esclarece que não há a necessidade de verificação de dolo (L’Illecito. 
In FRANZONI, Massimo (dir.). Trattato della Responsabilità Civile., v. 1, 2ª ed. Milano: Dott. A. Giuffrè. 
2010, pp. 1.110-1.111). As considerações são, igualmente, aplicáveis à responsabilidade das companhias 
abertas. 
530 COELHO registra ter poucos efeitos práticos a distinção entre responsabilidade subjetiva e objetiva, no caso 
de divulgação de informações, uma vez que a violação às normas do regime de transparência já implicaria 
ipso facto a imputabilidade do sujeito (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão 
Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São 
Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 182). Embora não trate expressamente do assunto, o autor filia-se, em nossa 
opinião, à tese de que se trata de uma hipótese de culpa contra a legalidade, em que há presunção da 
imputabilidade do sujeito (discutida, com mais detalhes, no item 4.3.1.4.1 deste estudo). 
531 O recurso a presunções é particularmente útil nos casos em que o ônus da prova do lesado mostra-se 
excessivo e incompatível com o princípio de alterum non laedere, do qual se extrai a reparação de danos 
causados por fatos de terceiros como orientação do sistema jurídico de responsabilidade civil. Sobre o 
assunto, cf. JOSSERAND, que destaca a necessidade de concretizar o direito a indenização, mesmo nas 
situações em que se colocam maiores dificuldades quanto aos pressupostos tradicionais da responsabilidade, 
e resume: “[...] un droit n’est effectif qui si la réalisation, si la praticabilité em est assurée: n’avoir point de 
droit, ou, en ayant un, être mis dans l’impossibilité de le faire triompher, c’est tout un” (L’Évolution de la 
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4.3.1.4. A imputabilidade do ato ilícito às companhias abertas: lineamentos 

da questão. 

 

 Por se tratar de hipótese de aplicação da cláusula geral de responsabilidade 

extranegocial, como visto, é necessária a identificação de um elemento subjetivo na 

conduta, para que se caracterize a existência de um ato ilícito stricto sensu, apto a dar 

origem à obrigação de indenizar eventuais danos dele decorrentes. No texto da lei, esse 

elemento corresponde às qualificadoras do ato (comissivo ou omissivo), descritas da 

seguinte forma: “ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência” (artigo 186, do 

Código Civil). Trata-se, nesse ponto, do vínculo existente entre o seu descuido ou sua 

intenção e a violação de determinada prescrição normativa, i.e., da imputabilidade do ato 

ao seu agente532. 

 

 O elemento não coincide com a existência de culpa, na perspectiva íntimo-

cognitiva do agente – entendimento já, há muito, superado533. É, pelo contrário, verificado 

a partir de padrões de comportamento objetivos, que permitam identificar a conduta 

esperada do sujeito.  

 

 Haverá imputabilidade, nesses termos, sempre que, se o sujeito observasse 

padrões de comportamento esperados, construídos com base em parâmetros objetivos, 

conforme a situação em questão, a violação à prescrição normativa poderia não ter 

ocorrido534 – ou, em outras palavras, sempre que houver um “erro de conduta”535-536. 

 
Responsabilité. In JOSSERAND, Louis. Évolutions et Actualités. Conférences de Droit Civil. Paris: Recueil 
Sirey. 1936, p. 35).  
532 É o que AGUIAR JUNIOR designa como “fator de imputação ou de atribuição” (A Responsabilidade Civil 
pela Informação. Informativo Jurídico da Biblioteca Min. Oscar Saraiva, v. 8, n. 2. 1996, p. 140). 
533 A superação da perspectiva puramente subjetiva da culpa pode ser encontrada já nos estudos de MAZEAUD 
e MAZEAUD, na primeira metade do século XX, que construíram uma teoria objetiva da culpa (Traité 
Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil 
Sirey. 1938, p. 504). A posição dos autores a esse respeito é revolucionária, como ressalta LIMA (Culpa e 
Risco. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1963, pp. 67-75). No mesmo sentido, ver, i.a., PEREIRA, Caio Mário 
da Silva. Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, pp. 47-48. Na jurisprudência 
brasileira, há diversos casos de responsabilização de pessoas jurídicas, na seara extranegocial, não havendo 
dúvidas quanto à presença de elemento subjetivo (ver, i.a., os precedentes citados na nota de rodapé n.º 303). 
534 A definição apresentada acima reflete, no essencial, a lição de MAZEAUD e MAZEAUD [“La faute [...] est 
une erreur de conduite telle qu’elle n’aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes 
circonstances ‘externes’ que l’auteur du dommage” (Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile 
Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, p. 489)] e de DE PAGE [“La faute est, tout 
simplement, une erreur the conduite, c’est l’acte ou le fait que n’aurait pas commis une personne prudente, 
avisée, soucieuse de tenir compte des éventualités malheureuses qui peuvent en résulter pour autrui” (Traité 
Élémentaire de Droit Civil Belge: Principes, Doctrine, Jurisprudence. Introduction, Théorie Générale des 
Droits et des Lois, les Personnes, la Famille, v. 1, t. 2, 3ª ed.. Bruxelles: Émile Bruylant. 1962, p. 934)]. 
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 Em caso de responsabilidade extranegocial, devido à incorporação do princípio de 

alterum non laedere no universo jurídico e à indesejabilidade de que danos sejam 

suportados por sujeitos que não os provocaram, os padrões de comportamento esperados 

são, ressalte-se, mais estritos, e mesmo leves desvios de conduta são suficientes para 

caracterizar a imputabilidade537. Parâmetros mais elevados de diligência são, igualmente, 

esperados dos empresários, em quaisquer atos relacionados ao desenvolvimento de suas 

atividades ou ao cumprimento dos deveres correspondentes, como é o caso das companhias 

abertas. 

 

 Não há dúvidas que o elemento subjetivo, nesse enquadramento, possa ser 

identificado também na atuação das pessoas jurídicas. Como se trata de aferição do 

comportamento a partir de parâmetros objetivos, não importa o fato de os entes coletivos 

serem desprovidos de psique538, já que podem violar prescrições jurídicas em atos que 

 
535 A definição da culpa enquanto “erro de conduta” é adotada, na doutrina estrangeira, entre outros, por 
MAZEAUD e MAZEAUD (Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et 
Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, p. 489) e por DE PAGE (Traité Élémentaire de Droit 
Civil Belge: Principes, Doctrine, Jurisprudence. Introduction, Théorie Générale des Droits et des Lois, les 
Personnes, la Famille, v. 1, t. 2, 3ª ed.. Bruxelles: Émile Bruylant. 1962, p. 934); e, entre nós, i.a., por 
PEREIRA (Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 94) e por GOMES 
(Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 74); cada qual com suas modificações ao conceito. 
536 Não cabe, neste estudo, fazer uma análise aprofundada do conceito de culpa, com relação ao qual, apenas 
para citar algumas menções à multiplicidade de questões envolvidas: PEREIRA diz haver uma “floresta de 
definições” (Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 94); de acordo com GOMES, 
“reina a maior confusão na doutrina” (Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 67); nas 
palavras de ALPA, há “un caleidoscopio di problemi” (Responsabilità Civile e Danno. Lineamenti e 
Questioni. Bologna: Il Mulino. 1991, p. 223); e, como destaca LIMA, pode conduzir a “terreno de areias 
movediças” (Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: Aide. 1989, 
p.105). 
537 Essa lógica está presente desde o Direito romano, em tempos da Lex Aquilia, em que mesmo a culpa 
levíssima seria suficiente para a caracterização do elemento subjetivo – como refletido na parêmia “in lege 
Aquilia et levissima culpa venit” (cf., i.a., AUVYNET, Henri. Droit Romain. Droit Français. Faute 
Contractuelle et Faute Délictuelle. Paris: G. Pedone-Lauriel. 1893, p. 27; JOSSERAND, Louis. L’Évolution de 
la Responsabilité. In JOSSERAND, Louis. Évolutions et Actualités. Conférences de Droit Civil. Paris: Recueil 
Sirey. 1936, p. 37; e AZEVEDO, Álvaro Villaça. Conceito de Ato Ilícito e o Abuso de Direito. In RODRIGUES 

JUNIOR, Otavio Luiz; MAMEDE, Gladson; e ROCHA, Maria Vital da (coords.). Responsabilidade Civil 
Contemporânea. Em Homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas. 2011, p. 67). Nesse sentido, 
ver, entre outros, GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 6ª ed. São Paulo: Saraiva. 1995, 
p. 345; e GOMES, Orlando. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 71. 
538 Ressalte-se, nesse particular, que as discussões sobre o elemento subjetivo da pessoa jurídica, que levaram 
a entendimentos os mais diversos, como o daqueles que defendiam ser impossível sua configuração, a 
exemplo de SAVIGNY, em razão de sua compreensão dos entes coletivos como meras ficções (System des 
Heutigen Römischen Rechts, v.2. Berlin: Veit und Comp.. 1840, pp. 310-323); e o de outros, que concluíram 
que a responsabilidade das pessoas jurídicas prescindiria de culpa, como DEMOGUE [“La responsabilité ne 
peut, en pareil cas, que dériver d’idées étrangères a celle de faute. Mail il y a de nombreuses raisons pour 
être favorable à une responsabilité de la personne morale” (Traité des Obligations en Général. Source des 
Obligations (Suite), t. 3. Paris: Arthur Rousseau. 1923, p. 546)] e SALEILLES [“Pareille solution aboutit, 
comme résultat positive, à une véritable responsabilité objective, analogue à celle de notre article 1385, mais 
pour des raison essentiellement différentes, non plus en vertu d’une présomption de faute ou d’une théorie du 
risque, mais par une simples identification de volonté” (De La Personnalité Juridique. Histoire et Théories, 
2ª ed.. Paris: Rousseau. 1922, p. 339)]. Para um panorama sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas, ver 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, pp. 159-169. 
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seriam evitáveis, caso observados padrões esperados de comportamento. Dessa forma, 

podem cometer atos ilícitos, que lhes sejam imputáveis, mesmo caso se trate de hipóteses 

sujeitas ao regime de responsabilidade subjetiva, em esquema inteiramente compatível 

com sua capacidade plena, nas esferas negocial e extranegocial539-540. 

 

 É certo que a imputabilidade de atos às pessoas jurídicas assume contornos 

próprios, por se tratar de ente coletivo que forma sua vontade e a manifesta ao exterior, 

necessariamente, por meio da atuação de seus órgãos, em particular a administração, 

composta por pessoas naturais. Todo o fenômeno societário, em particular seu 

funcionamento como organização e a relação orgânica mantida com os administradores, 

não podem ser desconsiderados, seja na determinação dos padrões esperados de 

comportamento, seja na identificação da compatibilidade, ou não, da conduta concreta com 

tais parâmetros541.  

 

 A verificação do elemento subjetivo, que permite a imputabilidade do ato que 

viola uma prescrição jurídica a um sujeito – e, igualmente, a caracterização de um ato 

ilícito stricto sensu –, é realizada diante das circunstâncias de cada caso concreto, de 

acordo com o que se teria por um padrão esperado de comportamento naquela situação. 

Cabe, em princípio, ao autor do pleito indenizatório a prova do elemento subjetivo do 

demandado, para que possa ter garantido seu direito à indenização. 

 

 Em determinadas hipóteses, no entanto, o elemento subjetivo pode ser 

identificado no próprio ato, ipso facto, autorizando-se uma presunção de imputabilidade542. 

Além daquelas previstas em lei, há, entre outros, os casos de culpa contra a legalidade e de 

violação de deveres de resultado, que, por vias parcialmente distintas, têm lógicas 

 
539 Para discussão sobre a capacidade das sociedades de cometer atos ilícitos, ver o item 3.3 deste estudo. 
540 VINEY registra que a responsabilização das pessoas jurídicas por atos de seus integrantes, nos casos 
insertos no modelo subjetivo, é, pela ausência de um elemento anímico, um “phénomène curieux”, embora 
plenamente justificável (Le Déclin de La Responsabilité Individuelle. Paris: Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence. 1965, p. 27). 
541 É o que VINEY, JOURDAIN e CARVAL designam como “un certain particularisme” na identificação do 
elemento subjetivo nas pessoas jurídicas (Les Conditions de La Responsabilité. In GHESTIEN, Jacques (dir.). 
Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, p. 450). 
542 Entre nós, em sentido equivalente, tratando da presunção iuris tantum de imputabilidade dos 
administradores, por razões equivalentes (embora o autor não trate expressamente da teoria da culpa contra a 
legalidade ou da caracterização de deveres de resultado, entendemos que os fundamentos utilizados permitem 
a recondução a essas construções jurídicas), cf. LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Mercado de Capitais e 
“Insider Trading”. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1982, pp. 177-180. 
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subjacentes similares e desembocam em consequência equivalente, para os fins da 

responsabilização civil: a presunção de culpa do agente. 

 

 Ambas as teorias (da culpa contra a legalidade e da violação de deveres de 

resultado) são aplicáveis, em nossa opinião, ao descumprimento das normas do regime de 

transparência pelas companhias abertas543-544, em linha com conclusões equivalentes 

alcançadas em outras jurisdições, ao reconhecer que, diante da natureza e função das 

normas do regime de transparência, pode-se extrair o elemento subjetivo (i.e., a 

imputabilidade do ato às emissoras) de sua própria violação545. Discutimos, a seguir, cada 

uma dessas construções jurídicas e sua utilidade à compreensão da fattispecie discutida 

neste estudo. 

 

 
543 No sistema alemão, há presunção legal de imputabilidade das companhias abertas, no âmbito do regime de 
responsabilidade por falhas na publicação de atos ou fatos relevantes (aplicável, na opinião de determinados 
autores, ao descumprimento de outros deveres de transparência – sobre o assunto, ver o item 4.2.2 deste 
estudo, em especial a nota de rodapé n.º 448), estabelecido no §97(2) e §98(2), do Wertpapierhandelsgesetz 
(WpHG). 
544 A presunção de responsabilidade das companhias, nesses casos, não resulta na imputação de um ônus 
excessivo de prova sobre elas. O esclarecimento é relevante, uma vez que se pôde identificar precedente, em 
nossa jurisprudência, em que se decidiu que a presunção de responsabilidade do agente (no caso, 
administrador da Óleo e Gás Participações S.A.) quanto à divulgação de informações não fidedignas 
significaria imputar o ônus de prova sobre fato negativo (i.e., de que não teria havido má-fé) ao agente, 
cf.: TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento n.º 2012961-
46.2017.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 29.11.2017, v.u.. Entendemos que a decisão 
não andou bem, pelo fato de que a presunção de imputabilidade e a inversão do ônus da prova, nesses casos, 
impõem ao sujeito o ônus de comprovar que foi diligente, de acordo com os padrões esperados de 
comportamento (ou seja, um fato positivo) e não diz respeito à ausência de má-fé (que não é requisito, em 
nosso Direito, para a responsabilização dos potenciais autores de ilícitos relacionados a falhas 
informacionais, uma vez que não há previsão legal nesse sentido). 
545 Cf., i.a., BUSNELLI, Francesco Donato. Itinerari Europei nella “Terra di Nessuno tra Contratto e Fatto 
Illecito”: la Responsabilità da Informazioni Inesatte. Contratto e Impresa, v. 7, n. 2. 1991, p. 570; BRUNO, 
Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: 
Scientifiche Italiane. 2000, pp. 195-204; GIUDICI, Paolo. Responsabilità Civile nel Diritto dei Mercati 
Finanziari. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2008, pp. 276-279; e CONAC, Pierre-Henri. France: The Compensation 
of Investors’ Losses for Misrepresentation on Financial Markets. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin 
(eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, pp. 346 e 
348. PERRONE, por sua vez, propõe que a falta de divulgação de informações que possam influenciar a 
formação de preço (“price sensitive”) seja sempre considerada culposa (Informazioni al Mercato e Tutele 
dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, p. 182). Destacamos que, em sentido diverso, há quem 
entenda que a verificação do elemento subjetivo não se extrai exclusivamente do fato de ter havido uma 
violação aos deveres aplicáveis ao sujeito (nesse sentido, ver BLANCO, Miguel Iribarren. Responsabilidad 
Civil por la Información Divulgada por las Sociedades Cotizadas: su Aplicación em los Mercados 
Secundários de Valores. Madrid: La Ley. 2008, pp. 54-56). Ainda que se pretenda não adotar uma presunção 
de imputabilidade, deve-se reconhecer que a identificação de tal elemento em caso de violação dos deveres 
de transparência pelas companhias não é difícil, considerando, em especial, a posição em que se colocam, na 
qualidade de emissoras de valores mobiliários, e os padrões esperados de comportamento, como destacado 
por KALSS: “[...] evidence of fault can mostly be provided relatively easily and does not constitute an undue 
or insurmountable problem for the investors” (Civil Law Protection of Investors in Austria — A Situation 
Report from Amidst a Wave of Investor Lawsuits. European Business Organization Law Review, v. 13, n. 2. 
2012, p. 226). 
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4.3.1.4.1. Presunção do elemento subjetivo: a incidência da culpa 

contra a legalidade. 

 

 Há situações em que o ato ilícito constitui violação direta a normas positivas que 

estabelecem regras de comportamento específicas e concretas, e não a deveres gerais de 

conduta, informados pelo princípio de alterum non laedere. Nesses casos, passou-se a 

identificar a existência de uma culpa contra a legalidade (ou culpa in re ipsa), de modo que 

a imputabilidade decorre da própria violação à prescrição normativa546-547, aplicável 

especialmente em casos de atividades com densidade regulatória elevada – como é o caso, 

no que interessa a este estudo, do mercado de capitais. 

 

 Como as normas em questão são específicas e concretas, estabelecem, por si sós, 

os padrões esperados de comportamento dos agentes a quem se aplicam. Esses, além de se 

orientar pelo dever geral de não causar danos a terceiros, têm, nesses casos, parâmetros 

objetivos para pautar sua atuação – que podem ser vistos como um mínimo de diligência 

esperada do agente548. Em caso de violação, portanto, tem-se imediatamente a presunção 

(iuris tantum549) de que houve erro de conduta, dando origem ao ato ilícito stricto sensu. 

Caberá ao demandado demonstrar sua eventual não imputabilidade, diante das 

circunstâncias concretas. Não se trata, portanto, da supressão do elemento subjetivo nessas 

hipóteses, mas apenas da presunção de sua ocorrência550. 

 
546 Nesse sentido, ver CAVALIERI FILHO: “Fala-se em culpa contra a legalidade quando o dever violado 
resulta de texto expresso de lei ou regulamento [...] A mera infração a norma regulamentar é fator 
determinante da responsabilidade civil; cria em desfavor do agente uma presunção de ter agido 
culpavelmente, incumbindo-lhe o difícil ônus da prova em contrário” (Programa de Responsabilidade Civil, 
8ª ed.. São Paulo: Atlas. 2009, p. 40). No mesmo sentido, ver TARTUCE: “[...] culpa contra a legalidade, 
presente todas as vezes em que for flagrante o desrespeito a uma determinada norma jurídica. Em outras 
palavras, haverá culpa contra a legalidade nas situações em que a violação de um dever jurídico resulta 
claramente do não atendimento da lei” [Manual de Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro / São Paulo: 
Forense / Método. 2018, p. 189 (ed. digital)]. Ver, ainda, SILVA: “O só fato da transgressão de uma norma 
regulamentária, materializaria, assim, uma culpa tout court” (A Culpa contra a Legalidade, a Culpa Comum 
e a Responsabilidade Civil Automobilística nos Transportes de Passageiros. Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade de Minas Gerais, v. 13. 1973, p. 7). 
547 O entendimento já era encontrado em PONTES DE MIRANDA, ainda sem usar a expressão “culpa contra a 
legalidade”: “Se alguma lei veta atos, positivos ou negativos, de modo que se repute infringida a lei, mesmo 
se não houve culpa, o dano que a infração sem culpa causou dá direito a indenização” (Tratado de Direito 
Privado. Parte Especial. Direito das Obrigações: Fatos Ilícitos Absolutos. Atos-Fatos Ilícitos Absolutos. 
Atos Ilícitos Absolutos. Responsabilidade. Danos Causados por Animais. Coisas Inanimadas e Danos. 
Estado e Servidores. Profissionais, t. 53, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Borsoi. 1972, p. 111). 
548 Nesse sentido, ver GARCEZ NETO, Martinho. Prática da Responsabilidade Civil, 2ª ed.. Rio de Janeiro: 
Jurídica e Universitária. 1970, pp. 55-56. 
549 Cf., sobre o assunto, LIMA, Alvino. Culpa e Risco. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1963, pp. 79-85; e 
GOMES, Orlando. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 73.  
550 Destacamos, ainda, que a culpa contra a legalidade diz respeito apenas ao elemento subjetivo, como 
pressuposto da responsabilidade civil. Não se confunde, portanto, com as teorias quanto ao nexo de 
causalidade. O esclarecimento nos pareceu necessário, em razão de haver certa confusão a esse respeito na 
jurisprudência (cf. TJSP, 34ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9263398-03.2008.8.26.0000/São 
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 Ressaltamos, nesse particular, que a teoria da culpa contra a legalidade foi 

desenvolvida, especialmente, na seara dos acidentes de trânsito, com recurso à cláusula 

geral de responsabilidade extranegocial de nosso Direito551. Não vemos, contudo, razões 

para sua limitação apenas a tal matéria, já que há situações equivalentes, envolvendo outras 

condutas ilícitas, em que a mesma lógica pode ser aplicada – isto é, sempre que houver 

normas específicas e concretas que regulem o comportamento dos sujeitos a quem se 

aplicam –, como reconhecem a doutrina552 e a jurisprudência553.  

 
Bernardo do Campo, Rel. Des. Nestor Duarte, j. 15.04.2013, v.u.) e na doutrina (cf. posicionamentos de que a 
responsabilidade das companhias por falhas na divulgação de informações seria de natureza objetiva, 
indicados nas notas de rodapé n.os 524 e 525). 
551 Ver, na jurisprudência: “registre-se que a doutrina especializada concebeu a chamada Tese da Culpa da 
Legalidade, consistente no reconhecimento da culpa sempre que o agente violar dever jurídico imposto em 
norma jurídica regulamentar. Para os autores mais modernos, o desrespeito à aludida norma regulamentária 
tem o condão de caracterizar a presunção de culpa, cabendo ao transgressor, em razão da inversão do ônus 
probatório operada, comprovar não ser o causador do evento danoso. Trata-se, como se constata, de uma 
presunção iuris tantum, que, como tal, admite prova em contrário” (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.749.954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.02.2019, v.u., voto do relator). Cf., ainda, entre 
vasta jurisprudência: TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0081569-14.2009.8.26.0000/São 
Paulo, Rel. Des. Clóvis Castelo, j. 23.05.2011, v.u.; TJSP, 3ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, 
Apelação n.º 9245129-13.2008.8.26.0000/Sumaré, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 17.10.2013, v.u.; TJSP, 4ª 
Câmara de Direito Público, Apelação / Remessa Necessária n.º 1009558-32.2017.8.26.0309/Jundiaí, Rel. 
Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 09.07.2020, v.u.; TJRJ, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 0028617-
35.2014.8.19.0208/Rio de Janeiro, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 14.08.2019, v.u.; e TJMG, 
17ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 1.0027.08.167515-2/001/Betim, Rel. Des. Leite Praça, j. 29.08.2013, 
v.u.. Não é unânime, contudo, a aplicação da teoria da culpa contra a legalidade na jurisprudência (ver, i.a., 
contra: TJSP, 29ª Câmara de Direito Privado, Apelação s/ Revisão n.º 924.954-0/0/Atibaia, Rel. Des. José 
Luiz Germano, j. 05.10.2006, v.u.; TJSP, 25ª Câmara de Direito Privado, Apelação c/ Revisão n.º 952.421-
0/8/Guarujá, Rela. Desa. Ana Lúcia F. Schmitt Corrêa, j. 12.09.2008, v.u.; e TJRJ, 13ª Câmara Cível, 
Apelação n.º 0014946-12.1999.8.19.0000/São João de Meriti, Rel. Des. Julio Cesar Paraguassu, 
j. 18.11.1999, v.u.). 
552 Veja-se, por exemplo, que PONTES DE MIRANDA já tratava da construção, genericamente, sem trazer foco a 
determinada categoria de ilícitos (cf. nota de rodapé n.º 549). No mesmo sentido, ver VENOSA (Direito Civil. 
Responsabilidade Civil, v. 4, 3ª ed.. São Paulo: Atlas. 2003, p. 27), CAVALIERI FILHO (Programa de 
Responsabilidade Civil, 8ª ed.. São Paulo: Atlas. 2009, pp. 40-41), STOCO (Tratado de Responsabilidade 
Civil. Doutrina e Jurisprudência, t. 1, 9ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, pp. 187-188), WALD e 
GIANCOLI (Direito Civil. Responsabilidade Civil, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2015, pp. 129-130), TARTUCE 

[Manual de Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro / São Paulo: Forense / Método. 2018, pp. 189-191 
(ed. digital)], que tratam da teoria da culpa contra a legalidade de forma genérica, sem restringi-la à seara de 
acidentes automobilísticos. GARCEZ NETO, embora discuta casos envolvendo acidentes automobilísticos, 
também apresenta considerações gerais sobre a culpa contra a legalidade, aplicáveis a outras situações 
(Prática da Responsabilidade Civil, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Jurídica e Universitária. 1970, pp. 125-132). Em 
outro estudo, CAVALIERI FILHO aponta que há culpa contra a legalidade em caso de exploração econômica de 
obra, sem autorização do autor (Direito Autoral e Responsabilidade Civil. Revista da EMERJ, v. 4, n. 13. 
2001, p. 47). 
553 É possível identificar a aplicação da teoria da culpa contra a legalidade em diversas searas, na 
jurisprudência, a exemplo de: (i) responsabilidade por ineficácia de medicamento (cf. TJDF, 6ª Turma Cível, 
Apelação Cível n.º 2010.04.1.007876-7/Gama, Rel. Des. José Divino de Oliveira, j. 17.10.2010, v.u.); 
(ii) responsabilidade do Estado por ato abusivo de policial (cf. TJSP, 8ª Câmara de Direito Público, Apelação 
Cível com Revisão n.º 417.364-5/4-00/Atibaia, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 30.11.2009, v.u.); 
(iii) responsabilidade de operadora de plano de saúde por omissão de informação quanto a riscos de 
procedimento médico (cf. TJRJ, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 0007310-71.2004.8.19.0209/Rio de 
Janeiro, Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j. 29.01.2008, v.u.); (iv) responsabilidade por não 
comunicação de devedor quanto à inscrição em serviço de proteção de crédito (TJRJ, 1ª Câmara Cível, 
Apelação Cível n.º 0048890-89.2005.8.19.0001/Rio de Janeiro, Rel. Des. Maldonado de Carvalho, 
j. 23.05.2006, v.u.); (v) responsabilidade por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (STJ, 4ª 
Turma, Recurso Especial n.º 649.104/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.10.2009, v.u.); 
(vi) responsabilidade de concessionária de serviço de transporte ferroviário por inobservância de normas 
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 Essa conclusão não é, ademais, estranha a casos envolvendo a violação da 

regulação do mercado de capitais. A lógica subjacente à teoria da culpa contra a legalidade, 

ainda que sem menção expressa, já foi aplicada em precedente judicial envolvendo a 

responsabilização civil de acionista controlador de companhia aberta, pelo 

descumprimento de normas regulatórias referentes a ofertas públicas de aquisição de ações. 

O elemento subjetivo foi identificado, ipso facto, no descumprimento do dever, suficiente 

para demonstrar a falta de diligência do agente e o não atingimento dos padrões esperados 

de comportamento que lhe são aplicáveis554. Da mesma forma, reconheceu-se, em nossa 

doutrina, com razão, que as práticas de insider trading constituem hipótese de aplicação da 

teoria da culpa contra a legalidade555. 

 

 O regime de transparência estabelece normas objetivas e bastante específicas a 

respeito da divulgação de informações ao mercado, tendo em vista suas funções: o que, 

quando e como divulgar aos investidores, de forma particularmente detalhada556. É de se 

esperar que uma emissora diligente – sociedade empresária que, voluntariamente, acessou 

o mercado de capitais, cujo comportamento, portanto, deve-se pautar por padrões elevados 

– observe, no todo, seus deveres de transparência. Eventuais falhas no cumprimento de tais 

deveres denotam, assim, per se, que as companhias não foram suficientemente diligentes 

 
quanto legais aplicáveis às atividades desenvolvidas (TJMG, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível 
n.º 1.0607.09.052282-4/001/Santos Dumont, Rel. Des. Leite Praça, j. 01.08.2013, v.u.); (vii) responsabilidade 
de instituição psiquiátrica por fuga de paciente (TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação com Revisão 
n.º 9103088-23.2008.8.26.0000/Itapetininga, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 22.08.2012, v.u.); 
(viii) responsabilidade por queima de fogos de artifício em local proibido (TJSC, 4ª Câmara de Direito Civil, 
Apelação Cível n.º 2006.014136-6/Modelo, Rel. Des. Monteiro da Rocha, j. 17.07.2008, v.u.); e (ix) 
responsabilidade por poluição sonora, em contrariedade a regulação municipal (TJES, 3ª Câmara Cível, 
Apelação n.º 0078869-24.2010.8.08.0035/Vila Velha, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 
j. 29.10.2013, v.u.). 
554 Cf. o voto do relator no precedente: “Ora, não há dúvida de que os fatos antes descritos enquadram-se à 
perfeição nesse tipo [práticas não equitativas, previstas nos incisos I e II, alínea “d”, da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários n.º 8/1973], tudo a demonstrar a ilicitude da conduta de [acionista 
controlador]. À evidência, está-se no terreno da culpa em sentido genérico, pois comprovada na espécie, 
como se viu, a existência de um erro de comportamento, de desatenção, em suma, a um dever de conduta 
com toda ilicitude daí decorrente. E até diria na modalidade de dolo, pois patente a intenção de causar o 
resultado, em proveito próprio” (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, 
Rel. Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, v.u.). 
555 Cf. a opinião de LEÃES: “[...] tratando-se o insider de administrador, pessoa a ele subordinado ou 
controlador, há uma presunção relativa de culpa [...] Em suma, basta a prova do não cumprimento desses 
deveres [de diligência e lealdade] para que fique demonstrada a culpa do agente. É a culpa prefixada pela 
própria lei. Fala-se nesses casos em ‘culpa contra a legalidade’, que se caracteriza quando o dever violado 
resulta do texto expresso de lei ou regulamento, criando em desfavor do agente uma presunção de ter agido 
com culpa, sem que se torne necessário prová-la (culpa in re ipsa)” (A Adoção do ‘Chinese Wall’ e o ‘Insider 
Trading’ Primário e Secundário. In LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Novos Pareceres. São Paulo: 
Singular. 2018, p. 833). 
556 Para mais detalhes sobre o regime de transparência existente no mercado de capitais, ver os itens 2.1 e 2.2 
deste estudo. 
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em sua atuação, autorizando uma presunção de imputabilidade do ilícito a elas557, de forma 

a inverter o ônus da prova e deixar a cargo das emissoras demonstrar, se for o caso, sua 

inexistência em determinada situação558. Lícita e adequada, por consequência, a aplicação 

da teoria da culpa contra a legalidade na fattispecie que se discute neste estudo. 

 

4.3.1.4.2. Presunção do elemento subjetivo: a violação de deveres de 

resultado, impostos pelo regime de transparência. 

 

 Os deveres impostos ex lege, à semelhança das obrigações estabelecidas em 

negócios jurídicos privados, podem ser distinguidos em dois conjuntos: os de meio e os de 

resultado559-560. A diferenciação decorre de seu conteúdo: naqueles, as prescrições 

normativas dizem respeito, essencialmente, ao comportamento do sujeito; nestes, alcançam 

também os resultados concretos dos atos regulados561-562. 

 
557 LEÃES chega a essa conclusão ao tratar da responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas 
perante terceiros, por falhas na preparação de demonstrações financeiras: “Nessa ação, bastará à consulente 
provar a transgressão, o dano e a relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o dano causado, 
sem indagar se o resultado danoso entrou necessariamente nas cogitações do infrator, ou se a violação foi 
especialmente querida” (Balanço de Exercício e o Princípio da Veracidade. In LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros. Direito Comercial: Textos e Pretextos. São Paulo: José Bushatsky. 1976, p. 181). 
558 Como ressalta SCHREIBER, o expediente de aplicação de presunções de culpa nos casos concretos tem-se 
mostrado “uma alteração [...] no próprio método de aferição da culpa e, mais que isso, no verdadeiro núcleo 
conceitual da noção” (Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Da Erosão dos Filtros da Reparação à 
Diluição dos Danos, 5ª ed.. São Paulo: Atlas. 2013, p. 34). O esclarecimento é relevante, para evidenciar que 
as presunções, mais do que um recurso excepcional, têm ganhado espaço no núcleo da responsabilidade civil 
contemporânea. 
559 Nesse sentido, destacando a possibilidade de deveres de meio e de resultado na seara extranegocial, ver 
COMPARATO, Fábio Konder. Obrigações de Meios, de Resultado e de Garantia. Revista dos Tribunais, v. 56, 
n. 386. 1967, pp. 31-32; MAZEAUD, Henri; e MAZEAUD, Léon. Traité Théorique et Pratique de la 
Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, pp. 731-733; 
SAVATIER, René. Traité de la Responsabilité Civile en Droit Français Civil, Administratif, Professionnel, 
Procédural, v. 1, 2ª ed.. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1951, p. 300; e VINEY, 
Geneviève; JOURDAIN, Patrice; e CARVAL, Suzanne. Les Conditions de La Responsabilité. In GHESTIEN, 
Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, pp. 452 e 467-473. No mesmo sentido, 
ver AGUIAR JUNIOR, em parecer apresentado na ação indenizatória movida por W.O. Agropecuária Ltda. em 
face de KPMG Auditores Independentes e Francesco Luigi Celso, em que se discute a responsabilidade do 
auditor independente por falhas identificadas nas demonstrações financeiras (processo n.º 1046770-
40.2014.8.26.0100, perante a 43ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo) 
(fls. 1.724-1.757). Em sentido contrário, cf. STOCO, que parece entender que os deveres legais são, 
necessariamente, de resultado (Tratado de Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência, t. 1, 9ª ed.. 
São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 230).  
560 Ressaltamos que há outras possíveis denominações usadas para distinguir tais categorias. TUNC, por 
exemplo, prefere distinguir obrigações e deveres de resultado daqueles “de diligência” (La Distinction des 
Obligations de Résultat et des Obligations de Diligence. In TUNC, André. Jalons. Dits et Écrits d’André 
Tunc. Paris: Société de Législation Comparée. 1991, p. 135). MAZEAUD e MAZEAUD usam as expressões 
“obligations déterminées” e “obligations générales de prudence et diligence”, que explicam bem o conteúdo 
de cada uma destas espécies de obrigações (Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile 
Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, p. 128). Usamos, neste estudo, as 
expressões “de meio” e “de resultado”, por serem as mais comumente aplicadas no Brasil. 
561 A distinção feita por COMPARATO, a respeito de deveres impostos ex lege, é simples e esclarecedora: “Com 
efeito, o dever imposto a todos os membros da coletividade pode referir-se a um resultado objetivo do agir 
humano [...] ou ao contrário dizer respeito à própria maneira de agir” (Obrigações de Meios, de Resultado e 
de Garantia. Revista dos Tribunais, v. 56, n. 386. 1967, p. 32). No mesmo sentido, ver as definições de 
SAVATIER, para quem os deveres de resultado são “des devoirs qui imposent à l’agent un résultat défini” e os 
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 Os efeitos dessa distinção são sentidos, em especial, na verificação do 

cumprimento, ou não, dos deveres em questão e na possível responsabilização civil dos 

sujeitos envolvidos em caso de descumprimento563. São, dessa forma, de fundamental 

importância para a adequada avaliação da fattispecie discutida neste estudo564-565. 

 
deveres de meio são aqueles que estabelecem “une ligne de conduite générale” (Traité de la Responsabilité 
Civile en Droit Français Civil, Administratif, Professionnel, Procédural, v. 1, 2ª ed.. Paris: Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence. 1951, p. 300). 
562 É certo que, em ambos os casos, um resultado é pretendido pela norma. Nos deveres de meio, no entanto, 
o resultado se destaca do objeto da prescrição, como bem esclarece COMPARATO: “[...] tôda obrigação 
comporta naturalmente um resultado, que corresponde à sua utilidade econômico-social para o credor. Mas 
nem sempre êste resultado é compreendido no vínculo como elemento da prestação; algumas vezes, deixa de 
exercer a função de objeto ou conteúdo da obrigação, para ser tão-sòmente a sua causa no sentido 
teleológico” (Obrigações de Meios, de Resultado e de Garantia. Revista dos Tribunais, v. 56, n. 386. 1967, 
p. 31). No mesmo sentido, ver TUNC (La Distinction des Obligations de Résultat et des Obligations de 
Diligence. In TUNC, André. Jalons. Dits et Écrits d’André Tunc. Paris: Société de Législation Comparée. 
1991, p. 136). VINEY, JOURDAIN e CARVAL destacam, ainda, a existência de nuances e justaposições entre as 
categorias de deveres e obrigações (Les Conditions de La Responsabilité. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité 
de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, pp. 601-608). 
563 Tratamos, neste ponto, apenas das hipóteses de responsabilidade subjetiva, seara na qual se coloca a 
questão discutida neste estudo. 
564 A jurisprudência concentra-se em casos envolvendo: (i) a responsabilidade por dano estético [ver, i.a., 
STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 326.014/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar Junior, j. 28.08.2001, v.u.; 
STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 236.708/MG, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (juiz federal 
convocado do TRF-1), j. 10.02.2009, v.u.; STJ, 4ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial 
n.º 846.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2010, v.u.; STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.395.254/SC, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 15.10.2013, v.u.; TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, 
Apelação Cível n.º 140.469.4/6-00/Mogi das Cruzes, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 03.06.2003, v.u.; TJSP, 9ª 
Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9067584-58.2005.8.26.0000/Americana, Rel. Des. Galdino Toledo 
Junior, j. 20.09.2011, v.u.; TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0030703-22.2011.8.26.0003/São 
Paulo, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 08.08.2016, v.u.; e TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, Apelação 
n.º 0213119-55.2011.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Galdino Toledo Junior, j. 23.08.2016, v.u.]; (ii) a 
responsabilidade por exames laboratoriais (ver, i.a., STJ, 4ª Turma, Agravo Regimental no Agravo em 
Recurso Especial n.º 317.701/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.10.2013, v.u.; STJ, 4ª Turma, Agravo 
Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.º 1.442.794/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 
j. 16.12.2014, v.u.; STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.653.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 
j. 17.10.2017, v.u.; STJ, 4ª Turma, Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 
n.º 902.796/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.12.2017, v.u.; e STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.700.827/PR, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 05.11.2019, v.u.); e (iii) a responsabilidade por acidentes de 
transporte (ver, i.a., STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 1.354.369/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
j. 05.05.2015, v.m.; STJ, 2ª Seção, Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.662.551/SP, Rela. p/ 
acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 27.02.2019, v.m.; TJSP, 21ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, 
Apelação n.º 0207983-14.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 02.02.2017, v.u.; 
TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 1002825-72.2015.8.26.0001/São Paulo, Rel. Des. Ademir 
Benedito, j. 07.05.2018, v.u.; e TJSP, 22ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 1017262-
52.2014.8.26.0002/São Paulo, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 20.09.2018, v.u.). 
565 As matérias referidas na nota de rodapé n.º 564, no entanto, não limitam o escopo de aplicação e utilidade 
da distinção entre deveres e obrigações de meio e de resultado, que também é discutida, pela jurisprudência, 
em outras situações, como as seguintes: (i) a responsabilidade por segurança de torcedor em estádios 
(cf. TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9100661-87.2007.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. 
Carlos Augusto de Santi Ribeiro, j. 13.09.2011, v.u.); (ii) a responsabilidade por roubo de veículo no interior 
de estabelecimento comercial (cf. TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 881.842-2/São Paulo, 
Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, j. 16.12.2004, v.u.); (iii) a responsabilidade de engenheiro responsável e 
construtor por licenciamento de obra (cf. TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível com Revisão 
n.º 206.294-4/7-00/Capivari, Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, j. 02.02.2006, v.u.); (iv) a responsabilidade 
por vigilância de condomínio edilício (cf. STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 149.653/SP, Rel. Min. Ruy 
Rosado de Aguiar Junior, j. 04.11.1997, v.u.; TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível com 
Revisão n.º 613.089-4/4-00/Osasco, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 27.01.2009, v.u.; TJSP, 3ª Câmara de 
Direito Privado, Apelação Cível com Revisão n.º 666.091-4/6-00/São José do Rio Preto, Rel. Des. Beretta da 
Silveira, j. 29.09.2009, v.u.; e TJSP, 32ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 1015470-
98.2017.8.26.0506/Ribeirão Preto, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 13.08.2019, v.u.); (v) a 
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 Ao se tratar de deveres ou de obrigações de meio, o comportamento do sujeito é o 

aspecto mais relevante e, mesmo se não forem atingidos os resultados pretendidos pela 

regra, é possível que o sujeito não seja responsabilizado pelas consequências do ato que 

não os concretizou. Cabe ao lesado, nesses casos, provar a existência do elemento 

subjetivo que permita a responsabilização do agente. Caso tenha sido diligente, de acordo 

com padrões esperados de comportamento (na perspectiva objetiva), não há que se falar em 

sua imputabilidade – e, por consequência, estará descaracterizada a existência de um ato 

ilícito stricto sensu, apto a gerar a obrigação de indenizar. 

 

 Tratando-se de deveres ou de obrigações de resultado, por outro lado, a colocação 

da questão e suas consequências são distintas. Neles, assume maior relevo o efetivo 

atingimento dos resultados pretendidos com o dever ou a obrigação em questão. Não basta 

que o sujeito tenha sido diligente para que não seja responsável por eventual 

descumprimento da prescrição normativa; é necessário mais: que atinja os resultados nela 

estabelecidos. Caso não sejam alcançados, tem-se ipso facto uma presunção de 

imputabilidade do agente (em outras palavras, e para usar a expressão comumente 

empregada: uma presunção de culpa). Por consequência, nesses casos, inverte-se o ônus da 

prova, cabendo ao agente demonstrar a inexistência de elemento subjetivo, para permitir o 

afastamento da imputabilidade da conduta e da corresponde obrigação de indenizar 

eventuais danos dela decorrentes566. 

 

 Diante dessa distinção, cabe dar o devido enquadramento aos deveres 

estabelecidos pelo regime de transparência às companhias abertas, para que se possam 

 
responsabilidade por serviços de vigilância profissional de instituições financeiras (cf. STJ, 4ª Turma, 
Recurso Especial n.º 1.329.831/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.03.2015, v.u.); (vi) a 
responsabilidade por serviços de gestão de fundos de investimento (cf., i.a., STJ, 4ª Turma, Recurso Especial 
n.º 799.241/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2012, v.u.); e (vii) a responsabilidade em contrato de 
corretagem (cf. STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 208.508/SC, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 25.06.2002, 
v.u.). 
566 Cf., i.a., COMPARATO, Fábio Konder. Obrigações de Meios, de Resultado e de Garantia. Revista dos 
Tribunais, v. 56, n. 386. 1967, p. 32; MAZEAUD, Henri; e MAZEAUD, Léon. Traité Théorique et Pratique de la 
Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, p. 732; SAVATIER, 
René. Traité de la Responsabilité Civile en Droit Français Civil, Administratif, Professionnel, Procédural, 
v. 1, 2ª ed.. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1951, pp. 300-301; TUNC, André. La 
Distinction des Obligations de Résultat et des Obligations de Diligence. In TUNC, André. Jalons. Dits et 
Écrits d’André Tunc. Paris: Société de Législation Comparée. 1991, p. 135; e VINEY, Geneviève; JOURDAIN, 
Patrice; e CARVAL, Suzanne. Les Conditions de La Responsabilité. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de 
Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, p. 467. 
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determinar os efeitos de seu eventual descumprimento pelas companhias abertas, em 

particular quanto à presunção de imputabilidade e ao ônus da prova567. 

 

 As normas de transparência estabelecem, de forma bastante detalhada, quais 

informações devem ser divulgadas, suas qualificadoras, a periodicidade de 

disponibilização e todo um arcabouço voltado ao fornecimento tempestivo, ao mercado, de 

informações corretas, completas e fidedignas. As prescrições dizem respeito, a todo 

momento, aos resultados concretos das condutas reguladas, não apenas ao modo de agir 

das companhias abertas. 

 

 Não se diz que as companhias devem, genericamente, tomar providências 

razoáveis para evitar que os investidores sofram danos devido à falta de informação 

disponibilizada ao mercado – o que poderia levar a uma dúvida sobre a categorização dos 

deveres em questão, se de meio ou de resultado. Ao contrário: os resultados concretos das 

condutas reguladas constituem as prescrições das normas que integram o regime de 

transparência. Por isso, a regulação estabelece, por exemplo, que as emissoras devem 

disponibilizar informações ao mercado “conforme conteúdo, forma e prazos”568 previstos 

na norma e que as informações divulgadas devem ser “verdadeiras, completas, 

consistentes e [...] não induz[ir] o investidor a erro”569.  

 

 Essa estrutura é, de fato, a única compatível com as funções da divulgação de 

informações ao mercado (i.e., a promoção de maior conhecimento sobre as atividades das 

emissoras e, com isso, a influência na orientação de comportamento dos investidores e na 

precificação de ativos, com vistas ao funcionamento eficiente do mercado de capitais570), 

que constituem os objetivos do regime de transparência. De nada vale a divulgação de 

 
567 Nesse particular, destaca-se que a distinção entre as obrigações de meio e de resultado, atribuída a 
DEMOGUE (Traité des Obligations en Général. Source des Obligations (Suite et Fin), t. 5. Paris: Arthur 
Rousseau. 1925, pp. 538-544), foi empreendida com a finalidade de determinar a alocação do ônus da prova 
em cada caso. Embora a distinção seja usualmente atribuída a DEMOGUE, que introduziu tal sistematização no 
Direito francês (cf., i.a., VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice; e CARVAL, Suzanne. Les Conditions de La 
Responsabilité. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, pp. 591-
592), antecedentes podem ser encontrados alhures (ver, sobre o assunto, COMPARATO, Fábio Konder. 
Obrigações de Meios, de Resultado e de Garantia. Revista dos Tribunais, v. 56, n. 386. 1967, p. 28). 
568 Cf. artigo 13, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 480/2009: “Art. 13. O emissor deve 
enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por 
esta Instrução”. 
569 Cf. artigo 14, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 480/2009: “Art. 13. O emissor deve 
divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”. 
570 Para mais detalhes sobre as funções da divulgação de informações pelas companhias abertas, ver o 
item 2.1.1 deste estudo. 
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informações caso não se amoldem aos requisitos de conteúdo, de qualidade e de 

periodicidade estabelecidos na regulação – na verdade, nesses casos, tem-se exatamente o 

oposto: uma desinformação do mercado, que gera distorções em seu funcionamento. É por 

essa razão que as normas de transparência regulam, diretamente, os resultados concretos 

das condutas por elas reguladas. 

 

 A divulgação de informações corretas, completas e fidedignas, tempestivamente, 

é, em síntese, o resultado pretendido pelo regime de transparência e que constitui o 

conteúdo dos deveres impostos às emissoras. Trata-se, nesse regime, de prescrições que 

regulam o “resultado objetivo do agir humano”571, o que autoriza a caracterização dos 

deveres que dele decorrem como de resultado572. Diante de sua violação, dessa forma, 

afigura-se como correta a aplicação de uma presunção de imputabilidade dos sujeitos que 

descumpriram seus deveres (i.e., as companhias abertas). 

 

4.3.2. Dano: os prejuízos decorrentes de decisões de investimento ou 

desinvestimento, baseadas em informações falhas (danos informacionais). 

 

 O segundo pressuposto da responsabilidade civil é a existência de um dano573. Em 

qualquer caso, para que se possa ter uma indenização, requer-se a prévia existência de um 

prejuízo a ser reparado, a orientar o ressarcimento devido pelo agente do ilícito574. 

 
571 Usamos, neste ponto, a definição de deveres de resultado proposta por COMPARATO (Obrigações de Meios, 
de Resultado e de Garantia. Revista dos Tribunais, v. 56, n. 386. 1967, p. 32). 
572 Nesse sentido, ver WALD: “Portanto, ficou demonstrado que a violação do dever de informar e, por 
conseguinte, a infração às normas expedidas pela CVM, expõem a companhia à responsabilidade civil 
objetiva perante o acionista diretamente prejudicado [...] Trata-se de obrigação de fim e não de meio” 
(WALD, Arnoldo. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e 
WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier 
Latin. 2018, p. 143). Embora WALD trate de “responsabilidade objetiva”, a construção apresentada diz 
respeito à distinção entre deveres de meio e de resultado – que entendemos ser mais bem colocada como uma 
presunção do elemento subjetivo, e não uma hipótese de responsabilidade objetiva (ainda que a conclusão, 
em ambos os casos, seja a mesma: retirar o ônus da prova da imputabilidade da companhia pelas falhas na 
divulgação de informações do autor da ação indenizatória). No mesmo sentido, ver MOREIRA, Alberto 
Camiña. A Ação Civil Pública da Lei 7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito Societário. 
In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 343. 
573 Como destacam MAZEAUD e MAZEAUD: “Puisqu’il s'agit de réparer, encore faut-il qu’il y ait quelque 
chose à réparer” (Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 
3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, p. 269). Entre nós, ver, i.a., AGUIAR DIAS: “Com efeito, a unanimidade dos 
autores convém em que não pode haver responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro 
truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, 
logicamente não pode concretizar-se onde nada há que reparar” (Da Responsabilidade Civil, v. 2, 10ª ed.. 
Rio de Janeiro: Forense. 1995, p. 713). Não se olvida a existência de discussões a respeito de 
responsabilidade sem dano. Ver, sobre o assunto, concluindo por sua manutenção como elemento necessário 
da responsabilidade civil, ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Responsabilidade sem Dano no Código Civil de 
2002. Tese de Titularidade – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2011; e, no sentido de ser 
possível a responsabilidade diante da mera ameaça de dano, LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da Precaução 
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 Dano, genericamente, corresponde a quaisquer lesões a interesses juridicamente 

tutelados que geram efeitos negativos suportados pelo prejudicado em sua esfera jurídica – 

incluindo o que efetivamente se perdeu (danos emergentes) e o que se deixou de ganhar 

(lucros cessantes)575. Para fins da caracterização do pressuposto da responsabilidade civil, 

importa a existência do prejuízo, mas não sua quantificação – que será relevante para a 

determinação do quid debeatur (i.e., na etapa de liquidação da indenização), após a 

conclusão pela existência da responsabilidade e da correspondente obrigação de reparar 

(an debeatur)576-577. Não é, no entanto, qualquer dano que pode ser indenizável, por via da 

responsabilidade civil; deve possuir, em especial, duas características essenciais: ser certo e 

direto. 

 

 O dano, para que seja indenizável, deve ser certo. Essa qualificação é identificada 

sempre que se possa verificar, com segurança, que houve um prejuízo suportado pela 

 
e Evolução da Responsabilidade Civil. São Paulo: Quartier Latin. 2010, pp. 133-140. Questões dessa 
natureza excedem, contudo, o objeto deste estudo. 
574 Usamos, neste estudo, os termos “danos” e “prejuízos” de forma indistinta, como se tem aplicado na 
doutrina contemporânea. Nesse sentido, ver, i.a., MAZEAUD, Henri; e MAZEAUD, Léon. Traité Théorique et 
Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, 
p. 260; e VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice; e CARVAL, Suzanne. Les Conditions de La Responsabilité. 
In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, pp. 3-4.  
575 A definição de GOMES, que recorre à teoria da diferença (i.e., o dano corresponde à diferença patrimonial 
da vítima, decorrente do ilícito), é sintética: “O dano consiste na diferença entre o estado atual do patrimônio 
que o sofre e o que teria se o fato danoso não se tivesse produzido (id quod interest)” (Responsabilidade 
Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 75) (para maiores esclarecimentos sobre a expressão “id quod 
interest”, ver DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil. Teoria Geral, 3ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 
2001, p. 305). No mesmo sentido, a definição de ALVIM: “[...] em sentido estrito, dano é, para nós, a lesão do 
patrimônio” (Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 1980, p. 172). 
São também precisas as definições, adotando a teoria do interesse, que acrescenta o aspecto normativo ao 
dano (i.e., o dano consiste na lesão de um interesse juridicamente tutelado), de CARNELUTTI (“danno è 
dunque lesione d’interesse” (Il Danno e il Reato. Padova: CEDAM. 1926, p. 17)]; de VINEY, JOURDAIN e 
CARVAL [“Le préjudice est la lésion d’un intérêt” (Les Conditions de La Responsabilité. In GHESTIEN, 
Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, p. 25)]; de MENEZES CORDEIRO [“[...] 
dano é a supressão ou diminuição de uma situação favorável, reconhecida ou protegida pelo Direito” 
(Tratado de Direito Civil. Direito das Obrigações. Gestão de Negócios. Enriquecimento sem Causa. 
Responsabilidade Civil, v. 8. Coimbra: Almedina. 2014, p. 511)]; e de ALPA [“danno é la lesione di um 
interesse protetto” (ALPA, Guido. La Responsabilità Civile. Principi, 2ª ed.. Milano: UTET / Wolters Kluwer. 
2018, p. 388)]. Para breves comentários sobre a teoria da diferença e do interesse, ver MARTINS-COSTA, 
Judith Hofmeister. Comentários às Disposições Gerais. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). 
Comentários ao Novo Código Civil. Do Inadimplemento das Obrigações. Arts. 389 a 420, v. 5, t. 2.. Rio de 
Janeiro: Forense. 2003, pp. 104-107; e COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. O Conceito de Dano no Direito 
Brasileiro e Comparado. Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 2. 2015, pp. 1-3 (ed. digital). 
Ressaltamos, a esse respeito, nossa discordância em relação à opinião de PRADO, que entende “não h[aver] 
uma definição jurídica de dano” (Responsabilidade Civil por Divulgação de Informação Falsa ou Enganosa 
ou Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores Mobiliários. Dissertação de Mestrado – Escola 
de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, p. 181) – o que não existe, nos sistemas que possuem cláusulas 
gerais de responsabilidade, é a tipificação dos atos ilícitos, que constitui pressuposto distinto do dano, que 
com ele não se confunde. 
576 Nesse sentido, cf., i.a., PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: 
Forense. 2018, p. 55. 
577 Para a análise da quantificação da indenização na fattispecie ora analisada, ver o item 4.4 deste estudo. 
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vítima – que pode abranger perdas presentes (i.e., já materializadas) ou futuras578 –, em 

razão de determinado ato ilícito579. Não estão abrangidos pela regra de responsabilidade 

civil, portanto, prejuízos hipotéticos ou eventuais580. Dentre os danos certos, inclui-se, 

também, a perda de uma chance, que constitui dano decorrente da interrupção de um 

processo de aproveitamento de determinada oportunidade, para a obtenção de um resultado 

favorável à vítima, seja a obtenção de uma vantagem, seja a supressão de um prejuízo581. 

 

 O dano deve ser, ainda, em regra, direto e imediato, para ser passível de 

indenização. Esse requisito é entendido, mais propriamente, da seguinte forma: o prejuízo, 

para que origine a obrigação de indenizar, deve estabelecer uma relação de causalidade 

com o fato gerador (i.e., deve existir o terceiro pressuposto da responsabilidade civil582)583. 

Caso não exista este liame e se trate apenas de reflexos ulteriores do ato ilícito, há danos 

indiretos, que não são indenizáveis584-585. Ressalte-se, a esse respeito, que o prejuízo a ser 

 
578 Sobre o assunto, são esclarecedores os comentários de MARINO (Perdas e Danos. In LOTUFO, Renan; e 
NANNI, Giovanni Ettore (coords.). Obrigações. São Paulo: Atlas. 2011, pp. 668-669). 
579 Ver a definição de MAZEAUD e MAZEAUD: “Il faut que le juge ait la certitude que le demandeur se serait 
trouvé dans une situation meilleure si le défendeur n’avait pas accompli l’acte qui lui est reproché. Mais il 
importe peu que le préjudice dont se plaint la victime soit déjà réalisé ou qu’il doive seulement se produire 
dans l’avenir.” (Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 
3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, p. 268). MARINO destaca a interrelação entre a certeza do dano e a relação 
de causalidade com o ato ilícito: “Dano certo, também dito efetivo, é aquele prejuízo que, à luz das 
circunstâncias do caso concreto, possa ser tido como consequência do evento danoso” (Perdas e Danos. In 
LOTUFO, Renan; e NANNI, Giovanni Ettore (coords.). Obrigações. São Paulo: Atlas. 2011, p. 668). 
580 Na definição de NORONHA: “São danos certos os prejuízos, econômicos ou não, que são objeto de prova 
suficiente, tanto da sua verificação como da sua decorrência de um determinado fato antijurídico” (Direito 
das Obrigações, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 605). Ver, entre outros, STOCO, Rui. Tratado de 
Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência, t. 2, 9ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, 
p. 390; WALD, Arnoldo; e GIANCOLI, Brunno Pandori. Direito Civil. Responsabilidade Civil, 3ª ed.. São 
Paulo: Saraiva. 2015, pp. 88-89; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de 
Janeiro: Forense. 2018, pp. 56-60; e VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice; e CARVAL, Suzanne. Les 
Conditions de La Responsabilité. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 
2013, pp. 119-140. 
581 Cf. o esclarecimento de NORONHA: “[...] a chance que foi perdida pode ter-se traduzido tanto na 
frustração da oportunidade de obter uma vantagem, que por isso nunca mais poderá acontecer, como na 
frustração da oportunidade de evitar um dano, que por isso depois se verificou” (Direito das Obrigações, 
3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 695). Ver, sobre o assunto, ainda, MARINO, Francisco Paulo de 
Crescenzo. Perdas e Danos. In LOTUFO, Renan; e NANNI, Giovanni Ettore (coords.). Obrigações. São Paulo: 
Atlas. 2011, pp. 676-680. 
582 Na explicação de ALVIM: “A expressão direto e imediato significa o nexo causal necessário” 
(Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 1980, p. 360). 
583 Como advertem VINEY, JOURDAIN e CARVAL, embora ato ilícito, dano e nexo de causalidade sejam 
pressupostos distintos da responsabilidade civil, não podem ser analisados isoladamente: “Bien que le fait, le 
dommage et le lien causal soient trois notions distinctes, il n’est pas toujours possible de le apprécier 
isolément” (Les Conditions de La Responsabilité. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª 
ed.. Paris: LGDJ. 2013, p. 236). 
584 Ver, nesse sentido, MAZEAUD e MAZEAUD, que registram ser a questão dos danos indiretos relacionada ao 
pressuposto da causalidade, definindo-os como os prejuízos sucessivos que não estabelecem nexo de 
causalidade com o ato ilícito: “[...] il y a là un préjudice indirect, le lien de causalité avec la faute n’est pas 
établi” (Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 2, 3ª ed.. 
Paris: Recueil Sirey. 1939, p. 611-614). No mesmo sentido, entre nós, ver, i.a., ALVIM, Agostinho. Da 
Inexecução das Obrigações e suas Consequências, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 1980, pp. 356-366; MENEZES 

DIREITO, Carlos Alberto; e CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Artigo 927. In TEIXEIRA, Sálvio de 
Figueiredo (coord.). Comentários ao Novo Código Civil. Da Responsabilidade Civil. Das Preferências e 
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indenizado pode estar mais ou menos próximo ou distante do ato originador e mesmo 

atingir a esfera jurídica de mais de um lesado, desde que se verifique, em qualquer caso, a 

existência de nexo de causalidade entre eles586. 

 

 Embora seja, por vezes, apontado como o pressuposto da responsabilidade civil de 

mais simples configuração587, fato é que há uma série de controvérsias que o envolvem, 

anteriormente indicados. Há discussões sobre danos em ricochete, perdas de uma chance, 

danos morais, danos coletivos, entre outras. No que interessa a este estudo e pelo que se 

pôde extrair da jurisprudência brasileira até o momento588, esse pressuposto é dos mais 

complexos – e provocou graves confusões, em nossa opinião –, em especial no que 

concerne à configuração dos danos diretos dos investidores, que podem originar a 

obrigação de indenidade imposta às emissoras. 

 

 Cabe, assim, apresentar maiores esclarecimentos sobre quais são os danos 

discutidos na fattispecie ora analisada e a razão pela qual atingem, diretamente, os 

investidores, autorizando a caracterização desse pressuposto da responsabilidade civil das 

companhias abertas, por falhas na divulgação de informações. 

 

 
Privilégios Creditórios. Arts. 927 a 965, v. 13. Rio de Janeiro: Forense. 2004, pp. 97-99; CAVALIERI FILHO, 
Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed.. São Paulo: Atlas. 2009, p. 103; STOCO, Rui. Tratado de 
Responsabilidade Civil. Doutrina e Jurisprudência, t. 2, 9ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, 
p. 404; e PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, 
p. 412. Para a discussão sobre o nexo de causalidade, ver o item 4.3.3 deste estudo. 
585 Destacamos que GOMES apresenta um conceito distinto de “dano indireto”, envolvendo situações 
ulteriores que agravem o prejuízo, e não apenas os reflexos do ato ilícito original: “O dano direto é o que 
resulta do fato como sua consequência imediata. O dano indireto o que decorre de circunstâncias ulteriores 
que agravam o prejuízo diretamente suportado” (Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, 
p. 78). Usualmente, não se trata de “dano indireto”, nessa acepção (i.e., incluindo circunstâncias agravantes 
ulteriores na definição), que não é empregada neste estudo. 
586 NORONHA entende que danos indiretos também podem ser indenizáveis, caso sejam “consequência 
adequada do fato gerador” (Responsabilidade Civil: Uma Tentativa de Ressistematização. Responsabilidade 
Civil em Sentido Estrito e Responsabilidade Negocial; Responsabilidade Subjetiva e Objetiva; 
Responsabilidade Subjetiva Comum ou Normal, e Restrita a Dolo ou Culpa Grave; Responsabilidade 
Objetiva Normal e Agravada. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, v. 17, n. 64. 1993, 
p. 21). Para o autor, tanto danos diretos, como indiretos, podem ser indenizáveis, havendo nexo de 
causalidade (Direito das Obrigações, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2010, pp. 602-603). Ressaltamos que, 
embora concordemos com as conclusões do autor, a terminologia que usamos neste estudo é ligeiramente 
distinta: como os danos diretos são aqueles que estabelecem nexo causal com o ilícito, não haveria prejuízos 
“indiretos”, na definição ora aplicada, que tivessem esse vínculo (e, portanto, fossem indenizáveis). 
587 Cf. MAZEAUD e MAZEAUD: “Parmi les éléments constitutifs de la responsabilité civile, le préjudice est 
celui dont l’existence soulève le moins de discussions” (Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité 
Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 1, 3ª ed.. Paris: Recueil Sirey. 1938, p. 260). 
588 Ver o item 4.5 deste estudo, para a análise da jurisprudência brasileira até o momento. 
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4.3.2.1. As falhas no cumprimento dos deveres de transparência e os danos 

de informação. 

 

As informações divulgadas pelas companhias ao mercado assumem especial 

relevância em sua lógica de funcionamento. São um dos principais subsídios para a 

orientação das decisões de investimento ou desinvestimento, tomadas pelos investidores, e 

para a formação de preço dos valores mobiliários negociados, reverberando seus potenciais 

efeitos por todo o mercado589. 

 

Os investidores sempre, em alguma medida, pautam seu comportamento e tomam 

suas decisões em mercado a partir das informações públicas a respeito das emissoras e dos 

ativos negociados. Diz-se “em alguma medida” porque essa lógica se aplica tanto nas 

hipóteses em que há uma avaliação ativa de seu objeto por parte dos receptores, como nas 

situações em que os investidores se mantêm passivos (ou seja, não analisam, eles próprios, 

as informações divulgadas pelas emissoras), mas são atingidos pelos efeitos decorrentes da 

precificação de tais valores mobiliários, em razão da atuação dos demais agentes 

econômicos, dentro da lógica de funcionamento do mercado de capitais590. Ou seja, em sua 

atuação, os investidores confiam nas informações apresentadas pelas companhias, ativa ou 

passivamente591. 

 

Nesse enquadramento, não é difícil notar que falhas no cumprimento do regime de 

transparência, por parte das companhias abertas, podem atingir, diretamente, os 

investidores e vir a afetar tanto seu processo de tomada de decisão, em si, como o preço 

aplicado nas operações realizadas592. Em outras palavras, as informações disponibilizadas 

 
589 Para mais detalhes sobre o assunto e as funções da divulgação de informações no âmbito do mercado, ver 
o item 2.1.1 deste estudo. 
590 Nesse sentido, ver, i.a., HOPT e VOIGT: “Hat der Markt infolge der pflichtwidrig unterlassenen oder 
fehlerhaften Ad hoc-Mitteilung einen ‘falschen’ Preis gebildet, so wird die individuelle Anlageentscheidung 
also auch dann von einer falschen Information seitens des Emittenten beeinflusst, wenn der Investor die 
Informationen nicht selbst aufgenommen und in positiver Kenntnis einer konkreten Information seine 
Entscheidung getroffen hat” (em tradução livre: ““Se o mercado formou um preço ‘incorreto’ como resultado 
de avisos de fato relevante omitido ou incorreto, em violação a deveres [de transparência], a decisão 
individual de investimento também é, portanto, influenciada pelas informações não fidedignas da emissora, 
mesmo que o investidor não as tenha avaliado por si próprio e tomado sua decisão com efetivo 
conhecimento de informações concretas” (Grundsatz- und Reformprobleme der Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 131).  
591 Mesmo investidores que não tenham consciência sobre determinadas informações ou seus efeitos são, 
passivamente, afetados por elas em razão do mecanismo de funcionamento do mercado e da atuação dos 
demais agentes econômicos. 
592 Ver, i.a., BLANCO: “La información proporcionada por los emisores, antes de nada, sirve para instruir a 
los inversores acerca de los valores presentes en el mercado” (Responsabilidad Civil por la Información 
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ao mercado, em descumprimento aos deveres das emissoras, impactam as decisões de 

investimento ou desinvestimento, ao menos ao influenciar o preço de cotação aplicável a 

cada momento. 

 

Os investidores, dessa forma, em um cenário de desinformação, podem vir a 

realizar operações de investimento ou desinvestimento ou, então, decidir por abster-se de 

realizá-las, a um preço distinto do que seria aplicável em cenário no qual os deveres de 

transparência das companhias tivessem sido integralmente cumpridos. Ou seja, consideram 

um preço artificial em sua tomada de decisão. Em decorrência disso, podem suportar 

prejuízos decorrentes dos efeitos das falhas informacionais, pelo fato de as operações 

terem sido realizadas (ou não) a preços que não seriam aqueles que, hipoteticamente, 

seriam aplicáveis caso não tivessem ocorrido. Tem-se, nesses casos, a situação mais 

comum de danos informacionais593. 

 

Os prejuízos, nesses casos, podem vir a ser suportados por agentes que tenham 

atuado tanto consciente, como inconscientemente, com base nas falhas informacionais, já 

que elas se refletem, pelos mecanismos próprios do mercado, na precificação dos ativos. 

Para se sejam identificados, não é necessário que o investidor demonstre ter tomado sua 

decisão de investimento ou desinvestimento considerando, de forma específica, as 

informações divulgadas em descumprimento aos deveres de transparência ou que optaria 

por outro comportamento caso não houvesse as falhas em questão. Requer-se apenas a 

identificação dos efeitos da desinformação existente na decisão tomada pelo investidor, 

manifestados na diferença entre o preço de mercado no momento e o preço hipotético que 

seria alcançado se não houvesse os descumprimentos do regime de transparência, para que 

se configurem os danos informacionais594-595. 

 

 
Divulgada por las Sociedades Cotizadas: su Aplicación em los Mercados Secundários de Valores. Madrid: 
La Ley. 2008, p. 29). 
593 Trata-se, nesses casos, dos danos por preço artificial, conforme a classificação apresentada no item 4.3.3.2 
deste estudo. 
594 Nesse sentido, ver, i.a., HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph. Grundsatz- und Reformprobleme 
der Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). 
Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 131; e HOPT, Klaus 
Jürgen. Die Haftung für Kapitalmarktinformationen - Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und 
Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, p. 108. 
595 Para mais detalhes sobre a demonstração da relação entre as falhas informacionais e os danos causados 
(i.e., do nexo de causalidade entre eles), ver o item 4.3.3 deste estudo. 
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É certo que há situações em que não apenas o preço aplicável à operação de 

investimento ou desinvestimento seria diferente, mas também a própria decisão do 

investidor quanto a adquirir ou a alienar os valores mobiliários seria outra, se não tivessem 

ocorrido os descumprimentos dos deveres de transparência pelas companhias abertas, e 

informações corretas e completas pudessem ser consideradas pelos agentes. Também 

nessas circunstâncias, os investidores podem vir a suportar perdas em razão das falhas 

verificadas e se estará diante de danos informacionais, passíveis de indenização pela 

emissora596. Ressalte-se, no entanto, que a efetiva alteração da decisão de investimento ou 

desinvestimento não é essencial para a caracterização de tais prejuízos, para o que basta a 

identificação de uma diferença de preço que seria aplicável à operação, causados pelas 

falhas ocorridas. 

 

A origem dos prejuízos dos investidores encontra-se, dessa forma, em sua 

desinformação, ativa ou passiva, no momento da definição de seu comportamento quanto 

ao investimento ou desinvestimento em valores mobiliários, a determinado preço artificial, 

formado em razão do ato ilícito consubstanciado na violação dos deveres originários de 

transparência, por parte das companhias abertas597. Esse é o cerne da responsabilidade civil 

das companhias nesses casos, sintetizando os três pressupostos da obrigação de indenizar 

que se lhes impõe598-599. 

 
596 Trata-se, nesses casos, dos danos por alteração de decisão, conforme a classificação apresentada no 
item 4.3.3.2 deste estudo. 
597 Essa é uma das diversas fattispecie em que a apresentação de informações por um sujeito sobre 
determinada matéria, com falhas, pode causar danos a terceiros. Para a discussão de outras espécies que se 
enquadram nesta categoria, ver ALPA, Guido. Il Problema della Atipicità Dell’Illecito. Napoli: Dott. Eugenio 
Jovene. 1979, pp. 177-182. Cf., ainda, entre nós, sobre a responsabilidade geral por informações, em sede 
extranegocial: AGUIRRE, João Ricardo Brandão. Responsabilidade e Informação. Efeitos Jurídicos das 
Informações, Conselhos e Recomendações entre Particulares. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011, 
pp. 197-202. 
598 Os danos sofridos pelos investidores, nesses casos, têm lógica e natureza equivalentes às dos prejuízos 
sofridos em decorrência da violação das normas que impedem a negociação de valores mobiliários com 
informação privilegiada (insider trading), expressamente previstos em nossa legislação, cf. artigo 155, §3º, 
da Lei das Sociedades por Ações: “Art. 155. [...] §3º. A pessoa prejudicada em compra e venda de valores 
mobiliários, contratada com infração do disposto nos §§ 1° e 2°, tem direito de haver do infrator 
indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a informação”. A previsão legal diz 
respeito, expressamente, à compra e venda de valores mobiliários, o que poderia limitar a indenização a 
danos por investimento (como já decidido em TJSP, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 12.145-1/São Paulo, 
Rel. Des. Octavio Stucchi, j. 27.10.1981, v.m.; ressaltamos que, tratando dos mesmos atos de insider trading 
do referido precedente, mas perante outro investidor, entendeu-se não haver responsabilidade do 
administrador: TJSP, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 15.263-1/São Paulo, Rel. Des. Francisco 
Negrisollo, j. 25.03.1982, v.u.) ou danos por desinvestimento (identificado em dois precedentes de nossa 
jurisprudência: TJSP, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 65.531-1/São Paulo, Rel. Des. Marcio Martins 
Bonilha, j. 25.06.1987, v.u.; e TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. 
Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, v.u.), na tipologia dos danos informacionais que 
apresentamos neste estudo (para mais detalhes, ver o item 4.3.2.2). No entanto, entendemos ser possível, 
ainda, a caracterização de danos por não desinvestimento ou por não investimento também nestas hipóteses. 
Sobre a possibilidade de aproximação entre os prejuízos sofridos pelos investidores em caso de insider 
trading e de falhas na divulgação de informações, ver LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. A 
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Os prejuízos apenas passarão a ser perceptíveis, em geral, quando se tornar 

público que ocorreram falhas no cumprimento dos deveres de transparência. Neste 

momento, o mercado passa a considerá-las na formação de preço dos ativos negociados, 

levando a alterações em sua cotação, com a valorização ou a desvalorização, do ativo em 

questão ou mesmo a manutenção de determinados preços, como decorrência das falhas 

ocorridas600. Isso não significa, contudo, que sua origem se encontre em tais variações de 

preço per se: elas apenas evidenciam os danos já sofridos previamente. A fonte e o 

momento de ocorrência dos prejuízos são anteriores e remontam à tomada de decisão de 

investimento ou desinvestimento em um cenário de inobservância das normas de 

divulgação de informações, promovendo a formação de preço artificial no mercado, 

refletido nos comportamentos dos investidores, que se baseiam sempre nas cotações dos 

valores mobiliários para a definição de sua estratégia. 

 

 
Responsabilidade Civil das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. 
In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A 
Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 67-68; e 
WALD, Arnoldo. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e 
WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier 
Latin. 2018, pp. 120-121. 
599 A proteção da formação adequada dos preços em mercado é preocupação constante da regulação do 
mercado de capitais. A questão reflete-se também nas esferas administrativa e penal, em que também há 
regulação que protege a formação adequada dos preços em mercado. Trata-se, nesse particular, da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários n.º 8/1979, que veda a criação de condições artificiais de demanda, 
oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e de 
práticas não equitativas (cf. itens I e II) (conforme previsto nos artigos 4º, inciso V, e 18, inciso II, alínea “b”, 
da Lei do Mercado de Capitais; e artigos 2º, inciso III, 7º, inciso V, e 10, inciso VII, da Lei n.º 4.728/1965. 
Vide nota de rodapé n.º 66, para os dispositivos mencionados); do artigo 27-C, da Lei do Mercado de 
Capitais, que tipifica o crime de manipulação de mercado (“Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou 
executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o 
volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para 
outrem, ou causar dano a terceiros: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o 
montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime”); e do artigo 3º, inciso VI, da Lei 
n.º 1.521/1951 (“Art. 3º. São também crimes desta natureza: [...] VI - provocar a alta ou baixa de preços de 
mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou 
qualquer outro artifício”) [sobre o assunto, para aprofundamento, vide monografia de MAZEAUD (Le Délit 
d’Altération des Prix. Loi du 3 Décembre 1926 Modifiant les Aritcles 419, 420 et 421 du Code Pénal. Paris: 
Dalloz. 1927). Destacamos, de toda forma, que os requisitos para responsabilização, nas esferas 
administrativa, penal e civil, não se confundem; tratamos, neste estudo, apenas do enquadramento da questão 
em sede civil. Cite-se, em especial, que, para a configuração da responsabilidade penal e administrativa, 
requer-se dolo do agente, elemento que não é indispensável para fins do surgimento da obrigação de 
indenizar, caso em que se recorre aos pressupostos tríplices de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, 
conforme discutido neste estudo. 
600 FISCH, GELBACH e KLICK ressaltam a possibilidade de que os efeitos das falhas informacionais sejam a 
manutenção (e não a alteração) de um determinado preço do ativo, quando de seu conhecimento pelo 
mercado. Dessa forma, a não alteração da cotação, de forma perceptível, não implica, per se, a inexistência 
de um impacto no preço ou de potenciais danos informacionais. Os autores distinguem “an observable 
change in price” de “price impact”, este último podendo se verificar mesmo sem o elemento anterior (The 
Logic and Limits of Event Studies in Securities Fraud Litigation. Texas Law Review, v. 96. 2018, pp. 564-
565). 
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Os danos informacionais ocorrem no momento em que as decisões de 

investimento ou desinvestimento são tomadas e nelas é aplicado um preço artificial, e não 

o preço hipotético que seria alcançado caso as falhas informacionais não tivessem ocorrido 

– cuja determinação, embora não despida de complexidades, pode ser auxiliada pelo 

recurso a métodos de finanças. Embora surjam em tal momento, os prejuízos costumam 

permanecer desconhecidos até que advenha, posteriormente, a notícia de que houve 

descumprimentos dos deveres de transparência, quando o mercado refletirá seus efeitos na 

cotação dos valores mobiliários envolvidos.  

 

O prejuízo experimentado pelos investidores, não decorre, assim, pura e 

simplesmente, das alterações no preço de cotação dos valores mobiliários, per se – o que, 

ressalte-se, é plenamente normal no mercado de capitais e inerente à natureza de risco 

desses títulos, refletindo as alterações na percepção dos agentes sobre o valor das 

emissoras, bem como condições econômicas gerais. O dano encontra-se, essencialmente, 

nas perdas decorrentes da realização de uma operação de investimento ou desinvestimento, 

a determinado preço que não corresponde àquele que seria aplicável caso não houvesse as 

falhas no cumprimento dos deveres de transparência (o preço hipotético) e que vem a se 

mostrar, posteriormente, prejudicial (ao se comparar a decisão tomada ao preço artificial 

em relação aos resultados que seriam auferidos pelo investidor se aplicado o preço 

hipotético)601. 

 

A alteração da cotação, no momento em que se toma conhecimento da ocorrência 

de falhas, será, de fato, útil para auxiliar na quantificação de seus efeitos no preço dos 

valores mobiliários. No entanto, não se encontra nela a origem do dano, que ocorreu 

anteriormente, quando da decisão de investimento ou desinvestimento tomada a um preço 

artificial. Ou seja, o investidor pode ter comprado “caro” ou vendido “barato” 

determinado ativo, ou mesmo ter deixado de fazê-lo, pelo fato de a operação, comissiva ou 

omissiva, ter se processado ao preço artificial, e é neste momento (quando a falha 

informacional ocorreu, mas não é conhecida pelo público, e há a decisão de investimento 

 
601 Tratando da responsabilidade decorrente da violação de deveres de informação, em geral, cf. NORONHA, 
cujas conclusões entendemos ser aplicáveis também à hipótese de falhas no cumprimento das normas 
integrantes do regime de transparência: “[...] alguém sofre um determinado dano por não ter tomado a 
melhor decisão, que estaria ao seu alcance se outra pessoa tivesse cumprido o dever, que incidia sobre ela, 
de informar ou aconselhar. Nestes casos uma decisão mais esclarecida poderia eliminar o risco de o lesado 
sofrer o dano, ou pelo menos poderia reduzi-lo” (Direito das Obrigações, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2010, 
p. 715)]. 
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ou desinvestimento) que suporta um prejuízo. Até que se identifique, posteriormente, que 

aquela era uma cotação artificial, o investidor já terá sofrido os danos, mas não terá 

conhecimento deles. Quando da divulgação de que houve os descumprimentos ao regime 

de transparência, o mercado tende a precificar seus efeitos, o que faz com que os valores 

mobiliários deixem de ser negociados a um preço artificial. A partir de então, sequer se tem 

a possibilidade de exsurgimento de novos danos – o que ocorre é, em rigor, a identificação 

de danos já sofridos anteriormente, mas que permaneciam fora do conhecimento dos 

prejudicados e do mercado, uma vez que não se sabia que, até então, os ativos estavam 

sendo negociados a preços artificiais. 

 

A lógica é válida para quaisquer falhas no cumprimento de tais normas, 

independentemente de sua natureza, seja no conteúdo do que foi divulgado (por exemplo, 

em caso de incorreções nas demonstrações financeiras ou em documentos societários 

divulgados), seja na forma de disponibilização ao mercado (como a apresentação 

intempestiva ou de forma a induzir seus receptores a erro) ou em outros parâmetros 

estabelecidos pela regulação, podendo dizer respeito tanto a informações obrigatórias, 

como a facultativas602. O que importa, para esses fins, é que, se os descumprimentos não 

tivessem ocorrido, outras poderiam ter sido as decisões de investimento ou 

desinvestimento dos investidores ou os preços aplicados a tais operações, – os quais são 

influenciados, de forma ativa ou passiva, pelo que foi divulgado ao público –, de modo a 

evitar ou a mitigar os riscos dos prejuízos por eles suportados em razão do comportamento 

adotado quando da desinformação. 

 

4.3.2.2. A tipologia dos danos informacionais (conforme a decisão de 

investimento ou de desinvestimento): danos por investimento, por 

desinvestimento, por não investimento e por não desinvestimento. 

 

São muitas as possíveis situações em que os investidores podem vir a sofrer danos 

diante de decisões de investimento ou desinvestimento tomadas em um contexto de 

desinformação, decorrente de falhas no cumprimento dos deveres de transparência. Basta 

que tenha ocorrido o ato ilícito, consistente na violação das normas de transparência, e os 

 
602 Para a discussão dos contornos da caracterização do ato ilícito nessa fattispecie, ver o item 4.3.1.1 deste 
estudo. 
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investidores tenham suportado prejuízos em razão do comportamento por eles adotado, sob 

a influência de seus efeitos, para que se possam configurar os danos informacionais.  

 

Alguns dos exemplos mais ilustrativos e recorrentes no âmbito do mercado 

secundário são os seguintes: (i) alienar ativos ou deixar de adquiri-los, a um determinado 

preço, sem que se tenha conhecimento de um bom resultado da companhia, que implica o 

aumento de seu valor, quando levado a público; ou (ii) adquirir ativos ou deixar de aliená-

los a um preço que se mostra elevado demais, diante da real situação da emissora, ainda 

não divulgada ao mercado603. 

 

Para sistematizar os possíveis danos informacionais sofridos pelos investidores, 

em categorias, conforme a decisão de investimento ou desinvestimento por eles tomadas, 

no contexto de desinformação, é possível distinguir as seguintes espécies: (i) o dano por 

investimento; (ii) o dano por não investimento; (iii) o dano por desinvestimento; e 

(iv) dano por não desinvestimento604-605. A classificação auxilia a evidenciar como os 

possíveis prejuízos podem se conformar, concretamente, e a amplitude de seu espectro: 

decisões de investimento ou de desinvestimento, de ação ou de abstenção, de investidores 

que sejam efetivos ou potenciais titulares de valores mobiliários, podem implicar danos a 

quem as tomou, diante das falhas no cumprimento dos deveres informacionais pelas 

emissoras606. Todas essas categorias de prejuízos podem existir, na teoria, tanto nas 

 
603 No Brasil, LEÃES já tratava dos possíveis danos sofridos por investidores no mercado secundário (ainda 
que com foco na responsabilização das contrapartes), a partir da análise do sistema estadunidense de 
responsabilidades civis no mercado de capitais: “Assim, ocorrendo dano na compra e venda de títulos, no 
mercado secundário, por ato ilícito com as características acima apontadas [da Rule 10b-5], imputável ao 
vendedor ou ao comprador, ao ofendido é facultado o direito de exigir do transgressor a reparação 
patrimonial correspondente” (Mercado de Capitais e “Insider Trading”. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
1982, p. 123). 
604 Essa terminologia sobre as decisões de investidores e a tipificação dos danos correspondentes por eles 
sofridos, ao tomar decisões com base em informações incorretas divulgadas por companhias abertas, é de 
BRUNO, a partir da análise da jurisprudência italiana (L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione 
non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 208-213). No original, os 
termos são: danno da investimento, danno da disinvestimento, danno da mancato investimento e danno da 
mancato disinvestimento. A terminologia não foi usada no Brasil, até o momento, embora as discussões as 
opiniões manifestadas sobre o assunto possam ser categorizadas nessas espécies de danos informacionais, 
como indicamos ao tratar de cada uma delas. 
605 Entendemos que a classificação pode ser aplicada não apenas aos danos sofridos por investidores em 
razão de descumprimentos de deveres de transparência das próprias companhias, que constitui o objeto deste 
estudo, mas também aos prejuízos eventualmente experimentados em razão de ilícitos cometidos por outros 
agentes, que possam vir a ser pessoalmente responsabilizados, em conjunto ou não com as emissoras, tais 
como administradores e intermediários. 
606 Outras classificações são possíveis e têm sua relevância própria. Veja-se, por exemplo, a distinção feita 
por CARIDI entre “danno da informazione al mercato finanziario” (que se verifica nos casos em que a 
informação é divulgada por um sujeito ao mercado, para receptores indetermináveis) e “danno da 
informazione nel mercato finanziario” (que ocorre nas situações em que a informação é trocada entre agentes 
determinados) (Danno e Responsabilità da Informazione al Mercato Finanziario. Milano: Dott. A. Giuffrè. 
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situações de danos por alteração de decisão, como de danos por preço artificial, ainda que 

sua identificação concreta possa ser mais simples em alguns casos (danos por 

investimento, por desinvestimento e por não desinvestimento) do que em outros (danos por 

não investimento)607. 

 

 Os danos por investimento ocorrem no caso de efetiva aquisição de valores 

mobiliários por investidores (quer fossem, ou não, prévios acionistas ou titulares de títulos 

emitidos pela emissora em questão), em que, em razão da desinformação, os preços de 

aquisição de tais ativos mostram-se superiores ao que seria aplicável, caso não tivesse 

havido as falhas no cumprimento dos deveres de transparência. Ou seja, há o pagamento de 

uma diferença a maior desembolsada pelo investidor, em decorrência de tais violações, o 

que não ocorreria se informações corretas, completas e fidedignas tivessem sido 

divulgadas. Os danos passam a existir no momento da aquisição dos valores mobiliários, 

em um contexto de desinformação, de forma que o investidor pode mantê-los ou aliená-los, 

sem prejuízo ao seu direito a indenização. Entre nós, essa espécie de danos não é estranha à 

doutrina, seja sobre a responsabilidade das companhias608, seja ao tratar da atribuível aos 

administradores609. Da mesma forma, nossa jurisprudência já se ocupou desta espécie de 

prejuízos informacionais, ao tratar da responsabilidade da própria companhia aberta, por 

danos sofridos no mercado secundário610 e primário611, e de administradores612. 

 
2012, pp. 101-106). No caso das informações divulgadas pelas companhias ao mercado, os potenciais danos 
podem ser considerados “danni da informazione al mercato finanziario”. 
607 Para mais detalhes sobre os danos por alteração de decisão e por preço artificial, ver o item 4.3.3.2 deste 
estudo. 
608 Discutindo a responsabilidade das próprias companhias, WALD (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza 
Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa 
perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 127), MOREIRA (A Ação Civil Pública da Lei 
7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito Societário. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, 
Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 352-354), PRADO (Responsabilidade Civil por Divulgação 
de Informação Falsa ou Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores Mobiliários. 
Dissertação de Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, p. 174) e SILVA 
(Apontamentos sobre a Questão de Diligência na Responsabilização de Companhias Abertas pela Divulgação 
de Informações Falsas ou Imprecisas ao Mercado. Seminário Código Civil e o Mercado de Valores 
Mobiliários. Artigos Selecionados – Comissão de Valores Mobiliários. 2018, p. 79) tratam da possibilidade 
de os investidores comprarem valores mobiliários, com base nas informações disponibilizadas pelas 
companhias e sofrerem danos (por investimento), se houver falhas em sua divulgação. 
609 Os possíveis danos por investimento são referidos, entre nós, ao discutir a responsabilidade dos 
administradores, por ASCARELLI (Responsabilidade dos Diretores para com os Terceiros. In ASCARELLI, 
Tullio. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Saraiva. 1945, pp. 524-525); 
LEÃES (Balanço de Exercício e o Princípio da Veracidade. In LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Direito 
Comercial: Textos e Pretextos. São Paulo: José Bushatsky. 1976, p. 181); e ADAMEK (Responsabilidade Civil 
dos Administradores de S/A e as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva. 2009, pp. 203-204). 
610 No único precedente identificado em nossa jurisprudência em que houve a responsabilização da 
companhia aberta por danos informacionais sofridos investidores, no âmbito do mercado secundário, tratou-
se de danos por investimento, sofridos por investidor que havia adquirido ações do Banco Panamericano S.A. 
a um preço artificialmente elevado, em razão dos descumprimentos dos deveres de transparência [TJSP, 3ª 
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 Os danos por desinvestimento são o antípoda da espécie anterior e se verificam 

nas hipóteses em que os investidores – nesse caso, titulares de valores mobiliários emitidos 

pela emissora que faltou com seus deveres de transparência – alienam seus títulos a um 

determinado preço, que vem a se provar subvalorizado. O alienante, portanto, deixa de 

receber um montante adicional que lhe seria pago no negócio em questão, em relação à 

cotação que o ativo atingiria, no momento da definição do preço aplicável, em condições 

normais de mercado, caso não houvesse a desinformação. Entre nós, a doutrina613, tratando 

da responsabilização das companhias perante os investidores, e a jurisprudência, em casos 

 
Câmara Cível, Apelação n.º 0209676-33.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. João Pazine Neto, 
j. 11.06.2013, v.u.]. Para mais detalhes sobre o caso, ver o item 5.2.1 deste estudo. 
611 Trata-se do caso de responsabilização da companhia aberta (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras) por 
danos sofridos pelo investidor, em razão da aquisição de ações, no mercado primário, em um contexto de 
falhas informacionais, que, quando conhecidas pelo mercado, implicaram a queda no preço das ações 
emitidas pela emissora. No precedente, determinou-se a anulação do negócio jurídico de compra e venda de 
ações e o pagamento de indenização, pela companhia ao investidor. Cf. TJAL, 1ª Câmara Cível, Apelação 
n.º 0700206-82.2015.8.02.0044/Marechal Deodoro, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 
j. 07.03.2018, v.m. (o processo está em segredo de justiça; o acórdão foi publicado no Diário Oficial Poder 
Judiciário do Estado do Alagoas de 18.05.2018, Caderno Jurisdicional e Administrativo, pp. 150-151). 
612 Em precedente nacional, entendeu-se haver a configuração dos danos por investimento, diante da não 
divulgação de avisos de fato relevante: TJSP, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 12.145-1/São Paulo, Rel. 
Des. Octavio Stucchi, j. 27.10.1981, v.m. (o caso envolveu a companhia Servix Engenharia S.A.). Em outro 
precedente, identificou-se, em tese, a possibilidade de configuração de danos por investimento, em caso de 
prejuízos informacionais decorrentes de práticas de insider trading: STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.014.496/SC, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.03.2008, v.u.. Ressaltamos que, embora os precedentes 
tratem da responsabilidade de administradores, a mesma conclusão quanto à configuração dos danos pode ser 
alcançada ao analisar a responsabilidade da companhia perante os investidores. 
613 Tratam da possibilidade de os investidores venderem valores mobiliários a partir das informações 
divulgadas pelas companhias abertas, o que poderá fazer com que sofram danos (por desinvestimento), em 
caso de falhas no cumprimento do regime de transparência: WALD (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza 
Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa 
perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 127), SILVA (Apontamentos sobre a Questão de 
Diligência na Responsabilização de Companhias Abertas pela Divulgação de Informações Falsas ou 
Imprecisas ao Mercado. Seminário Código Civil e o Mercado de Valores Mobiliários. Artigos Selecionados – 
Comissão de Valores Mobiliários. 2018, p. 79), CARVALHOSA (Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 41), LEÃES (A Responsabilidade Civil das 
Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 75), COELHO (Parecer. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 190), MOREIRA (A Ação Civil 
Pública da Lei 7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito Societário. In CARVALHOSA, Modesto Souza 
Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa 
perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 352-354) e PRADO (Os Desafios para o 
Ressarcimento dos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, p. 401). No mesmo sentido, PRADO (Responsabilidade Civil por Divulgação de 
Informação Falsa ou Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores Mobiliários. 
Dissertação de Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, p. 174) menciona a 
possibilidade de transposição, aos danos por desinvestimento, de suas considerações quanto aos danos por 
investimento. Não concordamos, portanto, com a afirmação de WEBER, de que a manutenção da titularidade 
dos valores mobiliários não poderia implicar um dano, que apenas poderia ser materializado quando de sua 
alienação (Dano ao Acionista: Contribuições à Teoria da Responsabilidade Societária. Tese de Doutorado – 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2020, pp. 254-255). 
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envolvendo a obrigação de indenizar por parte dos administradores614 e de acionistas 

controladores615, já se ocuparam dessa espécie de danos informacionais616. 

 

 Essas duas espécies de prejuízos, que envolvem atos comissivas dos investidores e 

costumam ser as mais lembradas nas discussões sobre a matéria, por implicarem, de forma 

mais evidente, a ocorrência de danos aos agentes que atuaram dessa forma. Não se esgotam 

 
614 Os danos por desinvestimento levaram à indenização de acionistas minoritários em precedente judicial 
nacional, em que foram responsabilizados os administradores que não divulgaram os avisos de fato relevante, 
em violação aos deveres estabelecidos pela regulação aplicável, envolvendo a companhia Howa S.A. 
Indústrias Mecânicas: TJSP, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 65.531-1/São Paulo, Rel. Des. Marcio 
Martins Bonilha, j. 25.06.1987, v.u..  
615 Trata-se do precedente envolvendo oferta pública de aquisição de ações da Lojas Renner S.A., realizada 
por acionista controlador. Houve uma primeira oferta, a determinado preço, em que o investidor alienou suas 
ações. Alguns dias depois, o controlador realizou uma segunda oferta pública, a um preço superior. O dano 
do investidor, passível de indenização nesse caso, correspondeu à diferença entre o preço aplicado em cada 
uma das ofertas, por se entender que não houve divulgação adequada das intenções do controlador. Houve, 
portanto, um dano por desinvestimento. A companhia foi excluída do polo passivo, por se ter entendido que 
cumpriu todos os seus deveres de transparência, ainda que se tenha reconhecido, em tese, a possibilidade de 
sua responsabilização, caso tivesse incorrido em falhas informacionais. Cf. TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação 
Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, v.u.; e 
STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.069.676/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.08.2009, v.u.. Em outro 
precedente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a existência de danos por 
desinvestimento e determinou sua indenização, devida pela contraparte nos negócios de compra e venda das 
ações (i.e., adquirente do controle acionário, que havia comprado ações dos autores antes da concretização da 
operação de transferência do controle) (TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9247433-
87.2005.8.26.0000/São Paulo, Rela. p/ acórdão Desa. Christine Santini, j. 23.11.2011, v.m.; e TJSP, 5ª 
Câmara de Direito Privado, Embargos Infringentes n.º 9247433-87.2005.8.26.0000/50002/São Paulo, Rel. 
Des. Moreira Viegas, j. 28.08.2013, v.m.), em decisão que foi, posteriormente, reformada pelo Superior 
Tribunal de Justiça, que entendeu não ter havido comprovação dos prejuízos sofridos (diante da ausência de 
provas sobre a valorização das ações após a divulgação do fato relevante), embora tenha mantido a 
possibilidade, em tese, de ocorrência de um dano dos investidores nas circunstâncias do caso [cf. voto 
vencedor: “Se o que se busca ressarcir são os danos causados pela venda antecipada de ações, antes da 
divulgação da venda do controle acionário da companhia ao público investidor, caberia aos autores 
comprovar a existência de efetivo prejuízo na venda de seus títulos, tendo como parâmetro a comparação 
entre o preço recebido e a cotação desses papéis a partir do momento em que a informação omitida veio a 
público” (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.540.428/SP, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, j. 06.02.2018, v.m., voto do relator para acórdão)]. Com relação aos mesmos fatos (i.e., a 
transferência do controle societário do grupo Real), investidores também pleitearam indenização do alienante 
do controle das companhias envolvidas, em ação julgada improcedente diante da não comprovação dos danos 
sofridos (cf. TJRJ, 14ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 2001.001.10.296/Rio de Janeiro, Rel. Des. Mauro 
Fonseca Pinto Nogueira, j. 28.08.2001, v.u.; e STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 556.265/RJ, Rel. Min. 
Barros Monteiro, j. 04.10.2005, v.u.). 
616 BRUNO ressalta que a ocultação da boa situação da companhia é situação um tanto teórica (L’Azione di 
Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 
2000, p. 209). Não por isso deixa de ocorrer e provocar danos informacionais. Entre nós, houve até mesmo 
três precedentes em que, diante da falta de informações sobre eventos que poderiam aumentar o valor das 
companhias, acionistas venderam suas ações a preços mais baixos que aqueles que possivelmente seriam 
aplicáveis caso o mercado tivesse visibilidade adequada sobre os fatos não divulgados, o que lhes causou 
danos por desinvestimento. Em dois deles, a indenização dos investidores pelos administradores da 
companhia envolvida foi determinada em juízo: TJSP, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 65.531-1/São 
Paulo, Rel. Des. Marcio Martins Bonilha, j. 25.06.1987, v.u. (caso envolvendo a companhia Howa S.A. 
Indústrias Mecânicas); e TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. Des. 
Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, v.u. (caso envolvendo a Lojas Renner S.A.). No terceiro 
caso, a indenização dos investidores foi determinada em segunda instância, mas reformada pelo STJ, que 
entendeu não ter havido comprovação de prejuízo (por não ter sido comprovado que o preço das ações 
subiria caso o fato relevante tivesse sido divulgado de forma adequada): TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, 
Apelação n.º 9247433-87.2005.8.26.0000/São Paulo, Rela. p/ acórdão Desa. Christine Santini, j. 23.11.2011, 
v.m.; TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Embargos Infringentes n.º 9247433-87.2005.8.26.0000/50002/São 
Paulo, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 28.08.2013, v.m.; e STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.540.428/SP, 
Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.02.2018, v.m. (caso envolvendo o grupo Real). 
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em tais categorias, no entanto, as possibilidades dos danos informacionais. Há dois outros 

tipos, que dizem respeito à tomada de decisões de abstenção (ou seja, a não realização) de 

investimento ou de desinvestimento, em um contexto de desinformação, provocado pelas 

violações de deveres das companhias abertas.  

 

 Os danos por não desinvestimento ocorrem nas situações em que, tendo a 

oportunidade de alienar os valores mobiliários a determinado preço – em mercados 

regulados ou fora deles –, os investidores optam por não o fazer, diante do quantum de 

informações disponíveis naquele momento. Identificadas as falhas e alterados os preços 

dos ativos em questão, quando de seu conhecimento público, é de se reconhecer que os 

investidores deixaram de alienar seus ativos, em momento anterior, por valor mais elevado 

do que aquele que passou a valer. Esse tipo de danos atinge aqueles investidores que eram 

titulares de valores mobiliários enquanto perduraram os efeitos das falhas informacionais 

(ou seja, até que sua ocorrência se tornasse pública). O contexto em que pode surgir o dano 

por não desinvestimento é o mesmo daquele em que se coloca o dano por investimento: 

isto é, a existência de representação ao mercado de situação da emissora mais valorizada 

que aquela que haveria caso não houvesse as falhas no cumprimento dos deveres de 

transparência617. A doutrina nacional, tratando da responsabilização tanto das 

 
617 As categorias de danos por investimento e por não desinvestimento são aquelas tratadas, expressamente, 
pela legislação alemã, cf. §97(1) [“§97. (1) nterlässt es ein Emittent, der für seine Finanzinstrumente die 
Zulassung zum Handel an einem inländischen Handelsplatz genehmigt oder an einem inländischen 
regulierten Markt oder multilateralen Handelssystem beantragt hat, unverzüglich eine Insiderinformation, 
die ihn unmittelbar betrifft, nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu veröffentlichen, ist er 
einem Dritten zum Ersatz des durch die Unterlassung entstandenen Schadens verpflichtet, wenn der Dritte 1. 
die Finanzinstrumente nach der Unterlassung erwirbt und er bei Bekanntwerden der Insiderinformation noch 
Inhaber der Finanzinstrumente ist oder 2. die Finanzinstrumente vor dem Entstehen der Insiderinformation 
erwirbt und nach der Unterlassung veräußert.” (na tradução da autoridade regulatória alemã (Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), em inglês: “§97. (1) If an issuer whose financial instruments 
have been admitted to trading on a trading venue in Germany or who has applied for the financial 
instruments to be admitted to trading on a regulated market or multilateral trading facility in Germany fails 
to publish, without undue delay, inside information that directly relates to that issuer in accordance with 
Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014, that issuer is liable to compensate a third party for losses 
arising from the failure to publish if that third party 1. bought the financial instruments after the failure to 
publish and still owns the financial instruments when the inside information becomes known, or 2. bought the 
financial instruments before the event triggering the inside information and sells them after failure to publish 
that information.”)] e §98(1) [“§98. (1) Veröffentlicht ein Emittent, der für seine Finanzinstrumente die 
Zulassung zum Handel an einem inländischen Handelsplatz genehmigt oder an einem inländischen 
regulierten Markt oder multilateralen Handelssystem beantragt hat, in einer Mitteilung nach Artikel 17 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 eine unwahre Insiderinformation, die ihn unmittelbar betrifft, ist er einem 
Dritten zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dadurch entsteht, dass der Dritte auf die Richtigkeit der 
Insiderinformation vertraut, wenn der Dritte 1. die Finanzinstrumente nach der Veröffentlichung erwirbt und 
er bei dem Bekanntwerden der Unrichtigkeit der Insiderinformation noch Inhaber der Finanzinstrumente ist 
oder 2. die Finanzinstrumente vor der Veröffentlichung erwirbt und vor dem Bekanntwerden der 
Unrichtigkeit der Insiderinformation veräußert.” (na tradução da autoridade regulatória alemã (Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin), em inglês: “§98. (1) If an issuer whose financial instruments 
have been admitted to trading on a trading venue in Germany or who has applied for the financial 
instruments to be admitted to trading on a regulated market or multilateral trading facility in Germany 
publishes untrue inside information that directly relates to that issuer in a disclosure under Article 17 of 
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companhias618, como dos administradores619 e do controlador620, já reconheceu essa 

espécie de danos (por não desinvestimento), que é bastante discutida nos casos mais 

emblemáticos em que se pleiteia a imputação da obrigação de indenizar às emissoras, até o 

momento, no Brasil621. 

 

 
Regulation (EU) No. 596/2014, that issuer is liable to compensate a third party for losses arising from the 
fact that the third party relied on the accuracy of the inside information, if that third party 1. bought the 
financial instruments after publication and still owns the financial instruments when it becomes known that 
the information was inaccurate or 2. bought the financial instruments before publication and sells them 
before it becomes known that the information was inaccurate”)], do Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Para 
comentários sobre o sistema alemão, ver o item 4.2 deste estudo. 
618 Entre nós, ao discutir a responsabilidade das companhias abertas, tratam da possibilidade de os 
investidores virem a manter seus valores mobiliários em caso de falhas na divulgação de informações e, com 
isso, sofrerem danos (por não desinvestimento): LEÃES (A Responsabilidade Civil das Companhias de 
Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; 
LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 75), WALD (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza 
Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa 
perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 164), COELHO (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 190), JUSTEN FILHO (Parecer sobre a 
Responsabilidade Direta da Sociedade de Economia Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In 
CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 245), PRADO 

(Os Desafios para o Ressarcimento dos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz 
Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. 
São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 401) e SILVA (Apontamentos sobre a Questão de Diligência na 
Responsabilização de Companhias Abertas pela Divulgação de Informações Falsas ou Imprecisas ao 
Mercado. Seminário Código Civil e o Mercado de Valores Mobiliários. Artigos Selecionados – Comissão de 
Valores Mobiliários. 2018, p. 79). 
619 GUERREIRO (Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas. Revista de Direito 
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 20, n. 42. 1981, p. 83) e LUCENA (Das Sociedades 
Anônimas. Comentários, v. 2. Rio de Janeiro: Renovar. 2009, p. 615) tratam deste tipo de dano, ao discutir os 
prejuízos sofridos diretamente por acionistas, em caso de falhas na divulgação de informações sobre atos ou 
fatos relevantes, que indicam uma situação negativa da emissora. Os danos por não desinvestimento são 
também referidos por ADAMEK dentre os exemplos de prejuízos diretos que podem ser sofridos por acionistas 
(Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva. 2009, 
p. 203). Embora digam respeito à responsabilidade dos administradores, pode-se licitamente transpor a 
identificação do dano direto, nesses termos, aos casos em que a companhia é a responsabilizada. 
620 LAMY FILHO, tratando de situação em que a divulgação de informações sobre operações societárias que 
viriam a ser realizadas, entendeu que haviam criado um “artificialismo na cotação das ações [...] e as exclui 
da natural flutuação no mercado”, no que identifica prejuízo aos investidores que detinham ações da 
companhia. O autor registra, ainda, a responsabilidade da acionista controladora: “sendo errada e prejudicial 
a comunicação feita, impõe-se, obviamente, tanto no interesse do funcionamento normal do mercado como 
da própria empresa, em sua responsabilidade por danos causados, divulgar a retificação com 
esclarecimento” (Incorporação de Ações – Divulgação de Oferta aos Minoritários antes da Avaliação – 
Ilegalidade. In LAMY FILHO, Alfredo. Temas de S.A.. Exposições. Pareceres. Rio de Janeiro: Renovar. 2007, 
p. 399). 
621 No Reino Unido, as regras sobre a responsabilidade dos administradores tratam, expressamente, dos danos 
por investimento, por desinvestimento e por não desinvestimento. Cf. artigo 3(1) e artigo 5(1), do 
Schedule 10A, do Financial Services and Markets Act: “Art. 3. (1) An issuer of securities to which this 
Schedule applies is liable to pay compensation to a person who – (a) acquires, continues to hold or disposes 
of the securities in reliance on published information to which this Schedule applies, and (b) suffers loss in 
respect of the securities as a result of – (i) any untrue or misleading statement in that published information, 
or (ii) the omission from that published information of any matter required to be included in it”; e “Art. 5. (1) 
An issuer of securities to which this Schedule applies is liable to pay compensation to a person who – 
(a) acquires, continues to hold or disposes of the securities, and (b) suffers loss in respect of the securities as 
a result of delay by the issuer in publishing information to which this Schedule applies”. 
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 Os danos por não investimento podem se verificar nas situações em que os 

investidores deixam de adquirir determinados valores mobiliários, por certo preço – que, 

em razão das falhas na divulgação de informações, pode ser considerado mais baixo que 

aquele que seria aplicável, caso tais descumprimentos não tivessem ocorrido –, em 

determinada oportunidade. Essa categoria de prejuízos pode afetar investidores que já 

sejam, ou não, titulares de valores mobiliários da emissora em questão e pode ter lugar nas 

mesmas situações de que exsurgem os danos por desinvestimento, ou seja: uma 

representação informativa da emissora ao mercado que é menos valorizada do que aquela 

que se atingiria caso não houvesse as falhas das emissoras. 

 

 Os pretensos adquirentes de determinado ativo são, em princípio, os investidores, 

em geral, de forma que todos eles são potenciais prejudicados em tais situações. É certo, no 

entanto, que não basta ser um investidor para que se tenha sofrido prejuízos por não 

investimento em caso de falhas informacionais; é necessária a demonstração da certeza dos 

danos sofridos. Essa categoria de prejuízos, em especial aqueles sofridos por investidores 

que ainda não são titulares de valores mobiliários da emissora em questão, parecem ser os 

de mais difícil comprovação, dentre todas as espécies de possíveis danos decorrentes de 

desinformação – e, por isso, anteriormente, diz-se que, nesse caso, ao contrário das 

espécies anteriores, que se amoldam às categorias de danos por preço artificial e danos por 

alteração de decisão, sua caracterização parece ser mais evidente nas situações em que há 

danos por alteração de decisão. 

   

 As possíveis categorias de danos informacionais, em sua diversidade, reconduzem 

a regime unitário de responsabilização das companhias abertas, com recurso à cláusula 

geral estabelecida nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil622. Em nosso sistema 

jurídico, em razão da abrangência dessa regra, não se podem excluir, de partida, 

determinadas decisões de investimento ou desinvestimento tomadas em um contexto de 

desinformação – que podem ser comissivas ou omissivas, e, em ambos os casos, gerar 

danos – do rol das situações que podem ensejar a indenização dos investidores 

 
622 Nesse sentido, sobre a unicidade do regime de responsabilidade, quaisquer que sejam os danos em 
questão, cf. BRUNO: “Una differenziazione tra tipi di danno non troverebbe alcun fondamento giuridico, né 
facendo riferimento al tipo di operazione (sottoscrizione oppure aquisto o, più in generale, investimento o 
disinvestimento o mancato compimento delle stesse operazioni), né alla natura del soggetto che è la 
controparte del daneggiato (società oppure altro investitore), né al tipo di mercato in questione (primario o 
secondario)” (L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. 
Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 212). 
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envolvidos623-624. Em algumas delas, é certo que seus pressupostos, em particular, o nexo 

de causalidade existente entre a falha no cumprimento do regime de transparência e o 

prejuízo sofrido, podem ser de mais difícil configuração que em outras (como ocorre, em 

nossa opinião, no caso dos danos por não investimento atribuídos a investidores que não 

sejam titulares de valores mobiliários), mas, em tese, é possível sua verificação e que delas 

decorram obrigações de indenização, não se admitindo sua exclusão a priori de nosso 

regime de responsabilidade civil625. 

 

4.3.2.3. A distinção entre danos sociais e individuais. 

 

 Um aspecto que merece ser aprofundado, pelas discussões já ocorridas em nossa 

jurisprudência – e que, por vezes, em nossa opinião, não alcançaram as conclusões mais 

 
623 Ver, entre nós, a conclusão – em nossa opinião, acertada – de PRADO: “Como não há regra específica para 
a situação estudada, o principal ponto para definir quem pode ajuizar a ação de indenização está 
relacionado à demonstração de o sujeito se encontrar em posição de quem sofreu o dano, sem que haja a 
exigência de que ainda seja acionista ou que tenha alienado ou comprado ações em razão das informações 
falsas” (Os Desafios para o Ressarcimento dos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; 
LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 401). Chega-se a conclusão equivalente na Itália, em que, 
mediante a aplicação da cláusula geral de responsabilidade extranegocial de seu ordenamento jurídico, não se 
pode excluir a ressarcibilidade de possíveis danos por não investimento ou por não desinvestimento (nesse 
sentido, cf. BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato 
Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 212-213; PERRONE, Andrea. Informazioni al Mercato e 
Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, pp. 185-186; e ANGELICI, Carlo. Su Mercato 
Finanziario, Amministratori e Responsabilità. Università degli Sudi di Roma “La Sapienza”. 2009, p. 29). 
No mesmo sentido, em Portugal (cf. DOMINGUES, Paulo de Tarso. Portugal: The Legal Framework of the 
Portuguese Capital Market. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation 
and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, p. 548), na Espanha (cf. BLANCO, Miguel 
Iribarren. Responsabilidad Civil por la Información Divulgada por las Sociedades Cotizadas: su Aplicación 
em los Mercados Secundários de Valores. Madrid: La Ley. 2008, pp. 130-131) e na Áustria (ver GELTER, 
Martin; e PUCHER, Michael. Austria: Securities Litigation and Enforcement. In CONAC, Pierre-Henri; e 
GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 
2019, pp. 285-286). Em sentido contrário, em favor da ressarcibilidade apenas de danos por investimento e 
por desinvestimento, cf. LE CLUB DES JURISTES. Rapport. L’Évaluation du Préjudice Financier de 
L’Investisseur dans les Sociétés Cotées. Paris: [s.n]. 2014, pp. 59-62. 
624 Dessa forma, não se pode admitir, entre nós, a conclusão alcançada nos Estados Unidos da América, pela 
aplicação da Birnbaum rule, que restringe o direito à indenização aos investidores que tenham efetivamente 
comprado ou vendido valores mobiliários – ou seja, que circunscreve os prejuízos indenizáveis aos danos por 
investimento e por desinvestimento –, com base em uma limitação estabelecida na legislação aplicável (i.e., o 
artigo 10(b) do Securities Exchange Act de 1934) (sobre o assunto, ver a nota de rodapé n.º 471). Também na 
Alemanha, o regime estabelecido pelo Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) [§97(1) e §98(1)] restringe as 
pretensões indenizatórias a investidores que tenham comprado ou vendido valores mobiliários (ressaltamos 
que não há tais limitações para possíveis pretensões com base em outros fundamentos jurídicos, também 
admitidas no sistema alemão). Como se estabelecem em razão de previsões legais que estreitam a 
abrangência dos possíveis danos indenizáveis, restrições semelhantes não podem ser transpostas ao nosso 
sistema jurídico, diante da inexistência de limitações legais equivalentes. 
625 Ressalva semelhante é apresentada por PERRONE, a respeito dos legitimados a pleitear danos por não 
investimento ou por não desinvestimento: “[...] l’identificazione dei soggetti legittimati non è difficile nel 
caso di acquisto (o vendita) di una security per un prezzo artificialmente ‘gonfiato’ (o depresso), mentre è più 
delicata qualora il pricing non corretto abbia determinato la mancata vendita (o il mancato acquisto); in 
queste ultime ipotesi - che, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti, i principi generali rendono 
ben ammissibili – l’accertamento è necessariamente probabili stico, sollecitando pertanto un uso accorto e 
rigoroso delle presunzioni semplici” (Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 2003, p. 186). 
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adequadas e aderentes ao nosso sistema de responsabilidades –, diz respeito à distinção e à 

independência entre possíveis danos sociais (suportados pelas companhias) e danos 

individuais (sofridos por acionistas ou terceiros). Cabem, inicialmente, algumas precisões 

sobre essas categorias de prejuízos. 

 

 Os danos sociais são aqueles que atingem, diretamente, o patrimônio da sociedade 

e, pela via reflexa da desvalorização de suas participações societárias, os seus acionistas, 

que suportam uma perda, na qualidade de integrantes do ente societário, pro rata à sua 

participação626. Podem-se identificar três características essenciais e cumulativas nessa 

categoria de prejuízos: (i) são sofridos diretamente pela sociedade; (ii) atingem os 

acionistas na qualidade de integrantes da sociedade; e (iii) alcançam todos os acionistas, 

coletivamente, na proporção de suas respectivas participações societárias. 

 

 Nesse caso, os prejuízos da sociedade são diretos e aqueles suportados pelos 

acionistas são apenas indiretos. Diante disso, a legitimidade ativa para pleitear a 

indenização devida, perante o terceiro responsável, é da própria pessoa jurídica 

prejudicada. Os acionistas, a seu turno, não podem pleitear ressarcimento em nome 

próprio, embora lhes seja autorizado atuar, na condição de substitutos processuais, nas 

ações sociais ut singuli, caso os responsáveis sejam os administradores627. A reparação da 

pessoa jurídica implica, indiretamente, a superação dos prejuízos indiretos sofridos por 

 
626 Como bem explica LEÃES: “[...] sempre os danos sofridos pela companhia se traduzem em danos indiretos 
para os acionistas, seja porque as ações que detêm constituem bens de segundo grau, que, por força da 
equivalência patrimonial, refletiriam na sua cotação as oscilações patrimoniais sofridas pela companhia, 
seja porque esses danos suportados pela sociedade atingem sempre os acionistas, mas não de maneira 
individualizada. Atingem de forma coletiva, encarados os acionistas afetados como membros da entidade, na 
proporção abstrata de suas respectivas participações no capital social” (A Responsabilidade Civil das 
Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 66). No mesmo sentido, ver FERRARINI: 
“[...] se il danno arrecato dall'illecito dell’amministratore incide sul patrimonio sociale, si ha la seconda 
delle due azioni, c ciò anche se i soci o i terzi rimangano danneggiati per il minor valore del patrimonio 
sociale, dato che tale danno è per essi indiretto, costituendo um riflesso del danno arrecato al patrimonio 
sociale; se, invece, il danno incide direttamente sul patrimonio del socio o del terzo, si ha l'azione 
individuale di responsabilità” (La Responsabilità da Prospetto. Informazione Societaria e Tutela Degli 
Investitori. Milano: Dott. A. Giuffrè. 1985, p. 154). 
627 As ações sociais ut singuli estão previstas nos artigos 159, §3º e §4, da Lei das Sociedades por Ações: 
“Art. 159. [...] §3º Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 (três) 
meses da deliberação da assembléia-geral. §4º Se a assembléia deliberar não promover a ação, poderá ela 
ser proposta por acionistas que representem 5% (cinco por cento), pelo menos, do capital social”. Sobre o 
assunto, ver, por todos, ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e 
as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva. 2009, pp. 368-389; RIPERT, Georges. Traité Élémentaire de Droit 
Commercial. Paris: Librairie Générale de Droit et Jurisprudence. 1948, p. 460; e ADIUTORI, Anna Rosa. 
Funzione Amministrativa e Azione Individuale di Responsabilità. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2000, pp. 4-8. 
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seus integrantes, na medida em que suas participações recuperam o valor antes depreciado 

pelos danos sociais suportados. 

 

 Os danos individuais constituem categoria inteiramente diversa. Trata-se, nesse 

caso, de danos que atingem diretamente o patrimônio pessoal dos prejudicados – podendo 

afetá-los seja na qualidade de acionistas, seja na de terceiros perante a sociedade –, que se 

caracterizam sempre que, pelo menos, uma das três características essenciais dos danos 

sociais, acima indicadas, não se verifiquem na situação em questão. Ou seja, são prejuízos 

sofridos por acionistas de determinada sociedade (ou terceiros), pessoalmente, e que se 

distinguem daqueles que atingem o patrimônio da sociedade e se espraiam, pela via 

indireta da mera redução do valor das participações societárias, aos seus integrantes628. O 

direito a indenização, nesse caso, é do acionista ou do terceiro prejudicado, que pode 

pleiteá-lo perante o responsável, em nome próprio. 

 

 A distinção centra-se, dessa forma, essencialmente, em qual patrimônio atingido 

pelo ato ilícito, se o da sociedade (hipótese em que há prejuízos sociais, que se refletem na 

coletividade dos acionistas), ou o do acionista ou do terceiro (caso em que se identificam 

danos individuais)629-630. Essa diferenciação é usualmente empreendida ao se tratar da 

responsabilidade dos administradores, para que se possa definir o titular do direito à 

 
628 Cf. as explicações de ALPA a respeito dos danos individuais: “[...] il danno lamentato deve essere diretto 
[...] il danno deve aver avuto uma incidenza diretta sul patrimonio del socio o del terzo (e non sul patrimonio 
sociale)” (La Responsabilità Civile. Principi, 2ª ed.. Milano: UTET / Wolters Kluwer. 2018, p. 478). 
629 Nesse sentido, ver, i.a., HOUPIN e BOSVIEUX [“D’une manière générale, l’action sociale este celle qui 
interesse la société ou la collectivité des actionnaires, et l’action individuelle celle qui intéresse un ou 
plusieurs actionnaires, ou tous les actionaires, mais d’une manière distincte et inégale” (Traité Général 
Théorique et Pratique des Sociétés Civiles et Commerciales et des Associations, t. 2, 5ª ed.. Paris: 
Administration du Journal des Notaires et des Avocats / Recueil Sirey. 1925, p. 487)]; e ADAMEK [“[...] se o 
dano fora causado ao patrimônio da sociedade, terá cabimento a ação social; se o dano fora causado 
diretamente ao patrimônio do acionista ou de terceiros, a ação será individual; e, se o dano sofrido pelo 
acionista for apenas indireto (como consequência do dano direto suportado pelo patrimônio da sociedade), 
não haverá espaço para a ação individual, mas sim para a social” (Responsabilidade Civil dos 
Administradores de S/A e as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva. 2009, p. 236)]. 
630 HOUPIN e BOSVIEUX relatam a existência de duas correntes doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao 
critério relevante para a distinção dos danos individuais e sociais: (i) a primeira corrente o identifica no 
objeto da ação de reparação, que pode dizer respeito aos interesses da coletividade dos acionistas (danos 
sociais), ou a interesses individuais de um ou mais acionistas (danos individuais); e (ii) a segunda corrente 
entende que o critério está na causa da obrigação de indenizar, ou seja, no dever cuja violação a fundamenta, 
que pode se localizar em sede societária (danos sociais) ou extrassocietária (danos individuais). Os autores 
aproximam-se da primeira corrente, ainda que recomendem cautela na aplicação da distinção, bem como 
advertem para a possibilidade de coexistência de danos sociais e individuais, oriundos de um mesmo ato 
ilícito dos administradores (Traité Général Théorique et Pratique des Sociétés Civiles et Commerciales et des 
Associations, t. 2, 5ª ed.. Paris: Administration du Journal des Notaires et des Avocats / Recueil Sirey. 1925, 
pp. 479-490). A distinção que adotamos neste estudo está em linha com aquela proposta por HOUPIN e 
BOSVIEUX e, ao considerar o patrimônio afetado (social ou individual) como o critério relevante para a 
determinação da natureza do prejuízo, aproxima-se da primeira corrente referida nesta nota. 
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indenização e os requisitos aplicáveis à propositura da ação reparatória631, embora sua 

utilidade não se limite a essas situações, já que não apenas os administradores, mas 

também outros sujeitos (entre eles, as próprias sociedades), podem ser responsáveis pela 

indenização de danos individuais sofridos por acionistas ou terceiros632. 

 

 A questão assumiu especial relevância, entre nós, pelo fato de os primeiros casos 

de responsabilidade das companhias perante investidores de que se tem notícia terem 

envolvido danos por não desinvestimento, sofridos por acionistas das emissoras 

envolvidas, decorrentes de falhas informacionais relacionadas a fraudes contábeis 

perpetradas por administradores. A jurisprudência, por vezes, de forma equivocada, tratou 

os danos sofridos pelos investidores como meros prejuízos indiretos, reflexos aos danos 

sociais suportados pelas companhias em questão633. Faltou, em tais casos, em nossa 

opinião, o adequado enquadramento do problema634: os investidores (acionistas ou não) 

sofrem os danos informacionais na qualidade de terceiros perante as emissoras, de forma 

distinta e independente de eventuais prejuízos sociais, ainda que estes últimos venham a 

existir, de forma cumulativa aos anteriores – ou seja, trata-se de danos individuais que lhes 

são infligidos, atingindo seu patrimônio pessoal. 

 

 Tratamos, a seguir, com mais detalhes, da caracterização dos danos 

informacionais, em qualquer de suas espécies, sofridos pelos investidores como prejuízos 

individuais, que independem seja do fato de os prejudicados serem, ou não, acionistas ou 

titulares de outros valores mobiliários emitidos pela companhia envolvida, seja de 

eventuais danos sociais que venham a atingi-la na mesma situação. 

 

 
631 As questões se colocam, no caso dos administradores, especialmente pelo fato de a Lei das Sociedades por 
Ações estabelecer determinadas condições para o exercício da ação social (cf. artigo 159, caput e §§1º a 6º), 
que não se aplicam à hipótese de ressarcimento de danos individuais sofridos por acionistas ou terceiros 
(cf. artigo 159, §7º). 
632 A discussão sobre danos diretos e indiretos dos acionistas foi colocada, por exemplo, em precedente 
envolvendo a responsabilidade não apenas de administradores, mas também de acionistas controladores (STJ, 
4ª Turma, Recurso Especial n.º 1.214.497/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 23.09.2014, v.m.). 
633 Para a apresentação, com mais detalhes, da jurisprudência brasileira, ver o item 4.5 deste estudo. 
634 Confusões sobre os danos sociais e individuais não são incomuns, como já relatavam HOUPIN e BOSVIEUX 
(Traité Général Théorique et Pratique des Sociétés Civiles et Commerciales et des Associations, t. 2, 5ª ed.. 
Paris: Administration du Journal des Notaires et des Avocats / Recueil Sirey. 1925, pp. 479 e 487). 
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4.3.2.4. Segue. Os danos de informação versus a mera desvalorização dos 

valores mobiliários, decorrente de danos sociais: entre os prejuízos 

diretos e indiretos. 

 

 As falhas informacionais, como já discutido, podem envolver quaisquer violações 

ao regime de transparência aplicável às companhias abertas, bipartindo-se em duas 

espécies: as falhas informacionais stricto sensu e as falhas de representação, conforme 

haja, ou não, inadequações na representação, por meio da informação veiculada, de uma 

determinada realidade fática (respeitante, ou não, às condições da emissora envolvida)635.  

 

 As falhas de divulgação stricto sensu não costumam gerar maiores dificuldades no 

que se refere à possível cumulação de danos sociais e individuais, já que, em regra, não se 

tem uma situação de fundo que gere danos à emissora, refletida, por sua vez, em 

informações falhas divulgadas ao mercado. A situação é semelhante em caso de falhas de 

representação que não digam respeito à realidade das companhias – mas, pelo contrário, a 

outro fato que não se referia, diretamente, à emissora636. Nesses casos, a regra é que haja, 

essencialmente, danos individuais – embora não haja qualquer impedimento lógico ou 

jurídico para que se identifique eventual prejuízo social, que com eles coexista, de forma 

independente e por fundamentos próprios637-638. 

 
635 Sobre a discussão das falhas informacionais como atos ilícitos cometidos pelas companhias abertas e suas 
duas espécies, ver, respectivamente, os itens 4.3.1.1 e 4.3.1.2 deste estudo. 
636 Nesse sentido, cf., entre nós, JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer sobre a Responsabilidade Direta da 
Sociedade de Economia Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza 
Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa 
perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 246. 
637 Exemplificando possível hipótese de falhas de divulgação stricto sensu, ainda que sem utilização da 
terminologia sobre as espécies de falhas que propomos neste estudo, ver JUSTEN FILHO: “[...] suponha-se que 
uma companha não incorra em qualquer defeito na sua gestão interna, mas deixe de cumprir os deveres de 
informação ao mercado. Admita-se que, como decorrência, ocorra a redução do preço de negociação de 
suas ações. Em tal hipótese, existirá a responsabilidade da companhia pelos prejuízos sofridos pelos 
investidores, sem que tenha ocorrido lesão à companhia, nem redução do valor patrimonial de suas ações” 
(Parecer sobre a Responsabilidade Direta da Sociedade de Economia Mista por Danos Acarretados aos 
Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 246). 
638 Nos casos identificados em nossa jurisprudência em que se tratou de danos informacionais não 
decorrentes de falhas de representação relacionadas à situação patrimonial da companhia envolvida, o 
enquadramento da questão (independentemente dos resultados do julgamento) nos pareceu mais adequado. 
Trata-se de precedentes referentes a práticas de insider trading, voltados à responsabilização de 
administradores, (cf. casos envolvendo a Servix Engenharia S.A.: TJSP, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível 
n.º 12.145-1/São Paulo, Rel. Des. Octavio Stucchi, j. 27.10.1981, v.m.; e TJSP, 6ª Câmara Cível, Apelação 
Cível n.º 15.263-1/São Paulo, Rel. Des. Francisco Negrisollo, j. 25.03.1982, v.u.), e à não divulgação de 
informações em casos envolvendo a realização de ofertas públicas de aquisição de ações, em que se discutiu 
a responsabilização dos acionistas controladores e da emissora em questão [cf. casos envolvendo a Lojas 
Renner S.A., em que se reconheceu a ilegitimidade passiva da companhia, por não ter havido falha 
informacional de sua parte (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. 
Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, v.u.; e STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.069.676/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.08.2009, v.u.); e a Indústria de Chocolates Lacta S.A. 
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 Maior complexidade passa a existir nas situações em que há falhas de 

representação que digam respeito a inconsistências na realidade das companhias. 

O principal exemplo são os casos de fraudes perpetradas por administradores ou outros 

integrantes do ente societário, para se locupletar às custas da sociedade, e que se refletem 

em registros contábeis incorretos ocultando a realidade patrimonial da emissora.  

 

 Há, nessa hipótese, duas ordens de efeitos prejudiciais dos atos envolvidos, em 

esferas distintas: (i) os descumprimentos dos deveres de transparência, pelas companhias, 

que podem gerar danos informacionais aos investidores; e (ii) as irregularidades que 

acarretaram as falhas na representação da realidade social, o que coloca o ente societário 

na condição de vítima. Essa diferenciação é essencial para a adequada compreensão da 

responsabilidade das companhias abertas e para a devida distinção entre os danos 

individuais dos investidores, de um lado, e aqueles sofridos, diretamente, pela companhia 

(e que afetam apenas indiretamente os titulares de seus valores mobiliários), de outro, 

mesmo nas hipóteses em que as violações aos deveres de transparência consistem em 

falhas de representação que digam respeito a inconsistências relativas à realidade da 

emissora. 

 

 Os atos que geram falhas na representação da realidade das emissoras atingem, em 

regra, o patrimônio delas próprias. Trata-se de irregularidades na atuação de terceiros ou de 

integrantes do ente societário – em geral, os administradores, mas também se pode cogitar 

a atuação de outros agentes, como os acionistas controladores – e que causam perdas às 

companhias. Em consequência, as companhias sofrem, diretamente, prejuízos, que 

assumem, dessa forma, a natureza de danos sociais – refletidos no valor a elas atribuído e 

que, por consequência, afetam, indiretamente, a avaliação de suas participações societárias 

 
(denominação alterada para Kraft Foods Brasil S.A.), em que se reconheceu que não houve qualquer falha 
informacional por parte dos envolvidos (TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 2008.03.99.005337-1/SP, Rela. 
Desa. Federal Cecília Marcondes, j. 28.05.2009, v.u.; e STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.619.869/SP, 
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.09.2016, v.u.)], apenas dos acionistas controladores [cf. caso 
envolvendo a alienação de controle do grupo Real (TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 
9247433-87.2005.8.26.0000/São Paulo, Rela. p/ acórdão Desa. Christine Santini, j. 23.11.2011, v.m.; TJSP, 5ª 
Câmara de Direito Privado, Embargos Infringentes n.º 9247433-87.2005.8.26.0000/50002/São Paulo, Rel. 
Des. Moreira Viegas, j. 28.08.2013, v.m.; STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.540.428/SP, Rel. p/ acórdão 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.02.2018, v.m.; TJRJ, 14ª Câmara Cível, Apelação Cível 
n.º 2001.001.10.296/Rio de Janeiro, Rel. Des. Mauro Fonseca Pinto Nogueira, j. 28.08.2001, v.u.; e STJ, 4ª 
Turma, Recurso Especial n.º 556.265/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 04.10.2005, v.u.)] ou apenas de 
administradores [cf. caso envolvendo a Howa S.A. Indústrias Mecânicas, em que se discutiu apenas a 
responsabilidade dos administradores (TJSP, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 65.531-1/São Paulo, Rel. 
Des. Marcio Martins Bonilha, j. 25.06.1987, v.u.)]. 
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(ou mesmo de outros valores mobiliários de sua emissão). É entendimento consolidado 

que, nessa perspectiva, os acionistas (ou detentores de outros títulos) sofrem prejuízos 

indiretos (não indenizáveis), decorrentes da mera desvalorização de seus ativos, em reflexo 

ao dano social (esse, sim, ressarcível)639. 

 

 Nada disso se confunde, no entanto, com a segunda ordem de questões, 

particularmente relevante no caso de companhias abertas, em razão dos deveres que lhes 

são impostos pelo regime de transparência, os quais podem originar danos informacionais 

aos investidores. Muitas vezes, as irregularidades cometidas pelos integrantes do ente 

societário podem manter-se ocultadas e, com isso, não ser refletidas, no todo ou em parte, 

nos materiais que se prestam a representar a realidade patrimonial da companhia, dentre os 

quais os demonstrativos financeiros, formulários cadastrais e de referência e outras 

informações, periódicas ou eventuais, a serem divulgadas ao mercado. 

 

 Coexistem com os atos que atingiram o patrimônio social, dessa forma, as falhas 

informacionais (em sua espécie de falhas de representação) que decorrem do 

descumprimento dos deveres impostos ex lege às companhias abertas, como sujeito 

principal regulado pelo regime de transparência, independentemente da razão que as 

originou, e que afetam os investidores, titulares dos interesses por ele protegidos, em sua 

esfera jurídica própria. Os danos, nesse aspecto, dizem respeito às decisões de 

investimento ou de desinvestimento que vierem a ser tomadas em um contexto de 

desinformação, a um preço artificial, devido às falhas ocorridas, que atingem, diretamente, 

 
639 Ver, i.a., sobre a não ressarcibilidade da mera desvalorização das participações societárias, em razão de 
prejuízos suportados pelas sociedades: GALGANO [“Deve trattarsi di danni ‘direttamente’ cagionatigli: 
perciò, il creditore non può lamentare, ex art. 2395, il danno riflesso, derivante dalla mera diminuizione del 
patrimonio sociale” (La Società per Azioni. In GALGANO, Francesco (dir.). Trattato di Diritto Commerciale e 
di Diritto Pubblico dell’Economia, v. 7. Padova: CEDAM. 1984, pp. 277-278]; ADAMEK [“De toda sorte, 
não constitui dano individual o fato de as participações societárias dos sócios terem sofrido queda de 
cotação” (Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva. 
2009, pp. 394-395)]; e CAMPOS [“[...] muitas vezes os acionistas pretendem tratar a oscilação ou mesmo 
perda na cotação das ações de uma companhia aberta como suposto dano direto e propor ação individual. 
Tal hipótese não é de ação direta” (Deveres e Responsabilidades. In LAMY FILHO, Alfredo; e BULHÕES 

PEDREIRA, José Luiz (coords.). Direito das Companhias, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2017, p. 911)]. No 
mesmo sentido, em nossa jurisprudência, caracterizando como danos indiretos a mera desvalorização das 
participações societárias e os reflexos das perdas patrimoniais sofridas pelas sociedades: STJ, 3ª Turma, 
Recurso Especial n.º 1.014.496/SC, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.03.2008, v.u.; STJ, 4ª Turma, Recurso 
Especial n.º 1.002.055/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 09.12.2008, v.u.; STJ, 4ª Turma, Recurso 
Especial n.º 1.207.956/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 23.09.2014, v.m.; STJ, 4ª Turma, Recurso 
Especial n.º 1.214.497/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 23.09.2014, v.m.; STJ, 4ª Turma, Recurso 
Especial n.º 1.327.357/RS, Rela. p/ acórdão Min. Isabel Gallotti, j. 20.04.2017, v.m.; e STJ, 3ª Turma, 
Recurso Especial n.º 1.741.678/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.06.2018, v.u.. Há precedente, 
no entanto, em que se reconhece que a desvalorização das participações societárias, em razão de fraudes, 
pode ser considerada um dano direto dos acionistas: STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 1.536.949/SP, Rel. 
p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 06.09.2016, v.m.. 
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os investidores, e não mais aos efeitos das práticas que geraram as falhas de representação, 

perante a emissora640. 

 

  Como se pode notar, em nada se confundem as duas esferas de responsabilidade, 

podendo licitamente coexistir danos individuais dos investidores e danos sociais nas 

hipóteses de falhas de representação641. O âmbito em que se estabelecem as relações entre 

os envolvidos, os atos ilícitos, os autores e as vítimas são distintos em cada uma dessas 

esferas, o que faz com que cada uma delas mereça tratamento jurídico próprio e 

independente642. 

 

 Tratando-se das irregularidades que afetam o patrimônio das emissoras, por atos 

de seus integrantes, a configuração é a seguinte: (i) as relações entre os envolvidos se 

estabelecem no âmbito societário (interna corporis), regido por normas dessa natureza; 

(ii) o ato ilícito é representado pela violação de um dever daquele que causou danos ao 

patrimônio social, que, no caso dos administradores, corresponde aos deveres fiduciários; 

(iii) os autores são os integrantes do ente societário, que lhe causaram os prejuízos; e (iv) a 

vítima direta são as companhias, que sofrem, em seu patrimônio, as consequências diretas 

dos atos ilícitos perpetrados por tais agentes. Essa é a tradicional responsabilidade dos 

 
640 Cf., i.a., os esclarecimentos de SPITZ: “[...] en cas de faute boursière par désinformation, l’altération 
porte non pas sur le patrimoine de la société, mais sur le miroir, devenu déformant, que constitue la bourse. 
On en déduit que le préjudice boursier par désinformation n’est pas, en principe, subi par la société dont le 
patrimoine est inchangé. Il est personnel à chaque actionnaire” (La Réparation des Préjudices Boursiers par 
Désinformation Devant la Cour de Cassation: Commentaire de l’Arrêt de la Chambre Commerciale du 9 
Mars 2010. Revue Trimestrielle de Droit Financier, v. 2010, n. 2. 2010, p. 63). 
641 Há, nesse sentido, precedente em nossa jurisprudência, tratando da responsabilidade de administrador, em 
que se reconhece a possibilidade de cumulação de danos individuais e danos sociais: “Os atos do 
administrador podem causar prejuízos à companhia, ao acionista e a terceiros. Nada impede que tais 
prejuízos coexistam. Por isso, nem sempre é clara a diferença entre prejuízos sociais, cujo ressarcimento é 
buscado pela ação social, e danos sofridos por acionistas determinados, cuja reparação advém por meio da 
ação individual.” (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.014.496/SC, Rela. Min. Nancy Andrighi, 
j. 04.03.2008, v.u., voto da relatora). A doutrina é unânime sobre a possibilidade de cumulação de danos 
individuais e sociais. Ver, i.a., LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Sociedade por Ações. Atos Praticados por 
Seus Diretores, em razão da Administração. Responsabilidade Daquela e Dêstes, Solidariamente, se Agiram 
com Culpa ou Contrariamente aos Estatutos Sociais. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, v. 10, n. 2. 1971, p. 79; CUNHA PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da. Sociedades por Ações, v. 4. São 
Paulo: Saraiva. 1973, p. 101; e CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e Responsabilidades. In LAMY 

FILHO, Alfredo; e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coords.). Direito das Companhias, 2ª ed.. Rio de Janeiro: 
Forense. 2017, pp. 912-913. 
642 Nesse sentido, ver a lição de CARVALHOSA: “O prejuízo individual arcado pelos Consulentes decorre da 
relação entre a falta de informação fidedigna e a queda no valor de cotação das ações de sua titularidade. 
Não há, como referido, nenhuma relação necessária entre tal fato e a diminuição do patrimônio líquido da 
Petrobras [companhia que falhou na divulgação de informações]. Assim como não existe relação obrigatória 
entre a diminuição do market value das ações e a eventual redução ou aumento do patrimônio líquido desta 
companhia estatal. [...] São danos distintos, sofridos por pessoas diferentes que possuem patrimônios 
também distintos” (Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, p. 41). 
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integrantes perante a sociedade de que participam, dentro da lógica societária, já bastante 

discutida e consolidada no sistema brasileiro.  

 

 As falhas de representação (à semelhança das falhas de divulgação de informações 

stricto sensu), por sua vez, têm características inteiramente diversas: (i) as relações entre os 

envolvidos se estabelecem no âmbito extrassocietário e extranegocial (ou, em outras 

palavras, entre as companhias e os investidores ut tertii)643; (ii) o ato ilícito consiste na 

violação dos deveres de divulgação de informações, que se impõem às companhias ex 

lege644; (iii) os autores são as próprias emissoras, que descumprem as normas que integram 

o regime de transparência645; e (iv) as vítimas diretas são os investidores, destinatários e 

interessados na divulgação de informações corretas, completas e fidedignas pelas 

emissoras, na qualidade de terceiros perante elas. 

 

 Não por outra razão, a doutrina brasileira, de forma unânime, registra ser exemplo 

típico de danos diretos sofridos por terceiros aqueles decorrentes de falhas na divulgação 

de informações (entre elas, a publicação de demonstrações financeiras inexatas), que afeta 

seu processo de tomada de decisão, ao tratar da responsabilidade tanto dos 

administradores646-647, quanto das próprias companhias648. Na doutrina estrangeira, também 

 
643 Para a discussão da relação entre companhias e investidores e o âmbito (extrassocietário e extranegocial) 
em que se estabelece a responsabilidade daquela perante estes, ver os itens 2.2.3 e 4.1 deste estudo.  
644 Sobre a configuração do ato ilícito em caso de falhas informacionais, ver o item 4.3.1 deste estudo. 
645 Para mais detalhes sobre a atribuição dos deveres de transparência às companhias, ver o item 2.2.1 deste 
estudo. 
646 A responsabilidade dos administradores por danos diretos sofridos por acionistas e terceiros é extraída do 
artigo 159, §7º, da Lei das Sociedades por Ações, que apenas reflete o princípio de inafastabilidade da 
jurisdição de nosso Direito (sobre o assunto, ver a nota de rodapé n.º 346). 
647 Nesse sentido, ver, entre nós: ASCARELLI (Responsabilidade dos Diretores para com os Terceiros. In 
ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Saraiva. 1945, 
pp. 524-525); LEÃES (Balanço de Exercício e o Princípio da Veracidade. In LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros. Direito Comercial: Textos e Pretextos. São Paulo: José Bushatsky. 1976, p. 181); GUERREIRO 
(Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
Econômico e Financeiro, v. 20, n. 42. 1981, p. 83); BULHÕES PEDREIRA (Responsabilidade Civil de Diretor 
de S.A.. In LAMY FILHO, Alfredo; e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A.. Pareceres, v. 2, 
2ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar. 1996, p. 406); ADAMEK (Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A 
e as Ações Correlatas. São Paulo: Saraiva. 2009, pp. 203-204); LUCENA (Das Sociedades Anônimas. 
Comentários, v. 2. Rio de Janeiro: Renovar. 2009, p. 615); COELHO (Curso de Direito Comercial. Direito de 
Empresa, v. 2, 15ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 289); CARVALHOSA (Comentários à Lei das Sociedades 
Anônimas, v. 3, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2011, p. 473); e EIZIRIK et al. (Mercado de Capitais. Regime 
Jurídico, 4ª ed.. São Paulo: Quartier Latin. 2019, p. 680). 
648 Ver, entre nós: WALD [“Evidencia-se, assim, que a violação do dever de informar, por parte da sociedade 
ou de seus administradores, pode dar causa ao ajuizamento de ação individual pelo acionista, que sofreu um 
prejuízo por conta de tal violação, tanto com base na lei societária como com fundamento no Código Civil” 
(Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 127)]; 
SILVA [“A informação falsa ou imprecisa pode produzir nos investidores um estado de erro, levando-os a 
celebrar negócios que não fariam se tivessem as informações adequadas, ou que fariam em condições 
diferentes daquelas que foram pactuadas” (Apontamentos sobre a Questão de Diligência na 
Responsabilização de Companhias Abertas pela Divulgação de Informações Falsas ou Imprecisas ao 
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é assente, de longa data, que os prejuízos experimentados por investidores, nessas 

situações, são diretos e autorizam a responsabilização das sociedades649 e dos 

administradores650. 

 
Mercado. Seminário Código Civil e o Mercado de Valores Mobiliários. Artigos Selecionados – Comissão de 
Valores Mobiliários. 2018, pp. 79-80)]; PRADO [“Tratando-se de informação relevante, é fundamental para a 
decisão de investimento e para o resultado desse investimento. A presença de um elemento falso na 
informação leva o investidor a assumir riscos estranhos, levando-o a realizar ou a não realizar a operação 
esperada, tornando menos factível o atingimento de seus objetivos. O que mais seria necessário para o 
interesse do investidor ser juridicamente tutelado? Nada, seria a resposta mais óbvia” (Responsabilidade 
Civil por Divulgação de Informação Falsa ou Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado 
de Valores Mobiliários. Dissertação de Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, 
p. 185)]; CARVALHOSA [“O prejuízo individual arcado pelos Consulentes decorre da relação entre a falta de 
informação fidedigna e a queda no valor de cotação das ações de sua titularidade. [...] Nota-se que a 
diminuição market value das ações cotadas em bolsa de emissão da Petrobras, além de representar um dano 
distinto daquele que eventualmente poderia ser materializado no patrimônio líquido da própria pessoa 
jurídica, constitui um dano direto e imediato ao patrimônio dos investidores em suas ações, não se podendo 
falar em dano indireto ou reflexo” (Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz 
Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. 
São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 41)]; LEÃES [“[...] serão ‘diretamente’ afetados os acionistas e terceiros, 
em virtude da ausência de divulgação de informações fidedignas por parte dos administradores, que as 
deveriam transmitir ao público investidor (‘disclosure’). [...] No cumprimento de todos esses deveres de 
informação e comunicação, os administradores atuam, repita-se, organicamente, ou seja, agem como 
integrantes de um órgão social, funcionando, assim, como se fossem a própria sociedade” 
(A Responsabilidade Civil das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede 
Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 67-
68)]; WALD [“[...] a violação do dever de informar, por parte da sociedade ou de seus administradores, pode 
dar causa ao ajuizamento da ação individual pelo acionista que sofre um prejuízo por conta de tal violação, 
tanto com base na lei societária como com fundamento no Código Civil” (Parecer. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 127)]; COELHO [“Quando se 
constata a falsidade das informações prestadas pela companhia emissora, seja em cumprimento das leis e 
regulamentos aplicáveis, seja por qualquer outra razão, tornam-se presentes todos os pressupostos 
constitutivos da responsabilidade civil: [...] (b) o dano, experimentado pelos investidores cujos valores 
mobiliários tiveram seu valor reduzido com a divulgação da falsidade” (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 190)]; JUSTEN FILHO [“A infração aos 
deveres previstos na regulação do mercado de capitais pode acarretar a redução do valor de mercado da 
ação. O preço praticado é reduzido como decorrência da atuação defeituosa da companhia. Nesta hipótese, 
o investidor sofre prejuízo direto, correspondente à redução patrimonial consumada” (Parecer sobre a 
Responsabilidade Direta da Sociedade de Economia Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In 
CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A 
Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 245)]; 
MOREIRA [“As condições artificiais estão direcionadas ao investidor; ele será a vítima de tal ardil, e pode ser 
que a própria sociedade emissora dos valores mobiliários seja usada para isso e, então, ela mesma seja vítima, 
embora possa estar ao lado do administrador para essa finalidade. O certo é que o dano, aí, é o dano direto 
sofrido pelo investidor” (A Ação Civil Pública da Lei 7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito 
Societário. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 351-
352)]; PRADO [“Os investidores lesados por falha informacional no mercado de valores mobiliários têm o 
direito de pleitear a prestação da tutela jurisdicional para reaver valores correspondentes aos danos que 
lhes foram causados, com fundamento na regra geral de responsabilidade civil” (Os Desafios para o 
Ressarcimento dos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, p. 379)]; e GONTIJO [“a omissão pelos emissores de valores mobiliários na divulgação 
de informações ou a divulgação de informações não fidedignas podem ocasionar danos diretos aos seus 
investidores” (Responsabilização das Companhias Abertas por Danos aos Investidores. As Possíveis 
Consequências e os Eventuais Efeitos Contra Intuitivos. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 2019, p. 15) (o autor entende que pode haver danos diretos, mas 
entende que a responsabilidade não deve ser atribuída às companhias abertas)]. 
649 Ver, i.a., BRUNO [“Siccome il terzo è il destinatario delle informazioni diffuse dalla società, nel caso in cui 
queste non siano corrette e causino un danno consistente nel compimento oppure nel mancato compimento di 
un’operazione con la società, egli può proporre un’azione extracontrattuale nei confronti della società e/o 
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dei suoi amministratori cui la diffusione sia imputabile” (L’Azione di Risarcimento per Danni da 
Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 121-122)]; 
PERRONE [“[...] nelle operazioni del mercato secondario per ogni investitore pregiudicato – ad es., 
l’acquirente nell’ipotesi di titolo mispriced a seguito delle notizie eccessivamente ottimistiche diffuse 
dall’emittente – sussiste un altro investitore (nell’esempio: l’alienante) che dall’operazione riceve un 
guadagno inaspettato” (Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, 
p. 63); HOPT e VOIGT [“Mit Ausnahme des englischen Rechts, das ein abweichendes Schutzkonzept verfolgt, 
anerkennen alle untersuchten Rechtsordnungen individuelle Schadensersatzansprüche von durch fehlerhafte 
Sekundärmarktpublizität geschädigten Anlegern” (em tradução livre: “com exceção do Direito inglês, que 
segue um conceito de proteção diferente, todos os sistemas jurídicos analisados reconhecem pretensões 
ressarcitórias individuais por investidores lesados pela divulgação de informações não fidedignas no 
mercado secundário”) (Grundsatz- und Reformprobleme der Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 110)] [ressaltamos que o Direito inglês 
admite ações individuais de responsabilização das companhias abertas, prevista nos artigos 3 e 5, do 
Schedule 10A, do Financial Services and Markets Act (incluído em 2010). Por haver requisitos estritos e de 
difícil superação pelos investidores (em especial, exige-se o conhecimento sobre a falha na divulgação de 
informações, ou negligência grave, cf. artigo 3, (2) e (3), artigo 5(2), e artigo 6, do Schedule 10A, do 
Financial Services and Markets Act), mas houve apenas um caso sobre a matéria, em que se decidiu pela 
inexistência de direito à indenização. Sobre o assunto, ver DAVIES, Paul. Liabilities for Misstatements to the 
Market. Capital Markets Law Journal, v. 5, n. 4. 2010, pp. 443-451; e CHIU, Iris Hse-Yu. United Kingdom: A 
Confidence Trick: Ex Ante Versus Ex Post Frameworks in Minority Investor Protection. In CONAC, Pierre-
Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge 
University. 2019, pp. 643-645]; EHRICKE [“Ein Schaden wird daher in zwei typischen Konstellationen 
auftreten, nämlich einerseits dann, wenn ein Anleger die Wertpapiere zu einem Preis über wahrem 
Wertniveau einkauft (‘zu teuer’) oder andererseits unter wahrem Wertniveau verkauft (‘zu billig')” (em 
tradução livre: [“O dano ocorrerá, assim, em duas situações típicas, a saber, de um lado, se investidor 
compra os valores mobiliários a um preço acima de seu valor real [não artificial] (‘muito caro’), ou, de outro 
lado, vende-os abaixo de seu valor real [não artificial] (‘muito barato)” (Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung in Deutschland. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). 
Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 294)]; KALSS [“[…] A 
damage suffered by an investor can be caused by erroneous information by the issuer, or by incorrect, i.e. 
contrary to contract, management of the assets. In the case of incorrect and incomplete information about the 
value of the investment the investor either buys too expensive or sells in insufficient time, which means too 
low-priced.” (Recent Developments in Liability for Nondisclosure of Capital Market Information. 
International Review of Law and Economics, v. 27, n. 1. 2007, p. 77)]; GIUDICI [“Gli scambi effettuati sul 
mercato secondario risentono, naturalmente, dell’inesattezza o incompletezza delle informazioni. In ogni 
scambio effettuato in uma situazione di distorsione informativa vi è uma parte che paga um prezzo tropo 
elevato rispetto al prezzo vhe si sarebbe avuto in presenza di informazione corrette e complete e, per 
converso, una controparte che beneficia di quel prezzo (o vice-versa)” (La Responsabilità Civile nel Diritto 
dei Mercati Finanziari. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2008, p. 245)]; BLANCO [“[...] la divulgación de 
información enganosa o la omisión de información relevante, como primeira consecuencia, induce a error a 
los inversores, que realizarán operaciones inadecuadas sufriendo como consecuencia perjuicios 
patrimoniales” (Responsabilidad Civil por la Información Divulgada por las Sociedades Cotizadas: su 
Aplicación em los Mercados Secundários de Valores. Madrid: La Ley. 2008, p. 29)]; SPITZ [“Au regard des 
deux catégories de préjudice, social et individuel, les préjudices boursiers se classent em príncipe au sein de 
la seconde sous réserve de quelques exceptions” (La Réparation des Préjudices Boursiers. Paries: Revue 
Banque. 2010, p. 180)]; AFFERNI [“È pacifico oramai, sia nella giurisprudenza di merito, che in quella di 
legittimità, che l’investitore che abbia acquistato delle azioni di una società in un periodo interessato da una 
frode sul mercato finanziario abbia diritto di pretendere il risarcimento del danno subito” (Causalità e Danno 
nella Responsabilità Civile per False Informazioni sui Mercati Finanziari: il Caso Italease (Corte d’Appello 
di Milano, Sez. Imprese, 15 Gennaio 2014, n. 118). Le Società, v. 34, n. 7. 2015, p. 874)]; e GEVURTZ [“[…] 
false statements impact prices in well-developed markets and so cause investors to pay more or receive less 
than without the fraud” (United States: The Protection of Minority Investors and Compensation of Their 
Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. 
Cambridge: Cambridge University. 2019, p. 129)]. 
650 Cf., entre outros: VILLEMIN (Des Actions Sociales et Individuelles dans les Sociétés en Commandite par 
Actions et dans les Sociétés Anonymes. Paris: Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence. 1899, p. 73); 
LYON-CAEN e RENAULT (Traité de Droit Commercial. Des Sociétés, t. 2, p. 2, 4ª ed.. Paris: Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence. 1909, p. 209); THALLER (Traité Élémentaire de Droit Commercial, a 
l’Exclusion du Droit Maritime, 7ª ed.. Paris: Arthur Rousseau. 1925, p. 441); HOUPIN e BOSVIEUX (Traité 
Général Théorique et Pratique des Sociétés Civiles et Commerciales et des Associations, t. 2, 5ª ed.. Paris: 
Administration du Journal des Notaires et des Avocats / Recueil Sirey. 1925, pp. 485-486 e 489); MAZEAUD e 
MAZEAUD (Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 2, 3ª ed.. 
Paris: Recueil Sirey. 1939, p. 796); ESCARRA, ESCARRA e RAULT (Traité Théorique et Pratique de Droit 
Commercial. Les Sociétés Commerciales. Sociétés par Actions – L’Administration des Sociétés Anonymes, 
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 As falhas informacionais não geram qualquer prejuízo imediato651 para as 

sociedades – as quais figuram, em verdade, como seus agentes – e afetam, diretamente, os 

interesses dos investidores.652 Apenas as irregularidades de fundo, que se refletiram na 

representação incorreta de sua situação, atingem as companhias – e podem motivar a 

responsabilização pessoal de seus integrantes perante o ente coletivo, em sede própria –, 

mas não as falhas no cumprimento dos deveres de transparência, ato ilícito distinto, 

imputado às próprias emissoras.  

 

 Os danos informacionais dos investidores, por sua vez – e importa o 

esclarecimento –, não se extraem das irregularidades perpetradas pelos integrantes das 

sociedades contra elas, nem dizem respeito à mera alteração no preço de cotação de seus 

valores mobiliários decorrentes do prejuízo suportado pelo ente coletivo, os quais 

constituem, em regra, possíveis prejuízos sociais. Sua origem é outra e se encontra nas 

falhas no cumprimento do regime de transparência pelas companhias, na medida em que 

implique a formação de um preço artificial e afete diretamente os investidores, cujas 

decisões de investimento ou desinvestimento podem ser tomadas a um preço (artificial) 

distinto da cotação que seria, hipoteticamente, atingida se não tivessem ocorrido as 

violações aos deveres de divulgação de informações (i.e., o preço hipotético)653-654. A 

 
t. 4. Paris: Sirey. 1959, p. 367); FERRARA JR. e CORSI (Gli Imprenditori e le Società, 9ª ed.. Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 1994, pp. 573-574); ADIUTORI (Funzione Amministrativa e Azione Individuale di Responsabilità. 
Milano: Dott. A. Giuffrè. 2000, p. 90); FRANZONI (L’Illecito. In FRANZONI, Massimo (dir.). Trattato della 
Responsabilità Civile., v. 1, 2ª ed. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2010, pp. 1.108-1.109); ABREU 
(Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades, 2ª ed.. Coimbra: Almedina. 2010, p. 85); 
CARIDI (Danno e Responsabilità da Informazione al Mercato Finanziario. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2012, 
p. 215); e ALPA (La Responsabilità Civile. Principi, 2ª ed.. Milano: UTET / Wolters Kluwer. 2018, p. 478). 
651 Diz-se “imediato”, nesse particular, porque entendemos que a ocorrência de falhas informacionais pode 
vir a prejudicar a imagem e a reputação das companhias que as cometeram, em especial, caso sejam 
recorrentes. Dessa forma, é possível vislumbrar que as próprias emissoras também podem vir a ser 
prejudicadas, caso descumpram as normas de transparência que lhes são aplicáveis (o que, em nada, afeta sua 
responsabilidade perante os investidores que tenham sofrido danos informacionais). 
652 Tratando diretamente deste aspecto, ver, entre nós, WALD, Arnoldo. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 153-154; e COELHO, Fábio Ulhoa. 
Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 195-
196. 
653 Cf. a explicação de KALSS e OPPITZ: “Maßgeblich für die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs 
ist nicht das Faktum eines Wertverlusts der Aktie aufgrund einer bestimmten Information an sich, sondern die 
Unkenntnis über eine Wertänderung und die darauf gestützte schädliche Vermögensdisposition wegen 
unterlassener oder falscher Information” (em tradução livre: “Decisivo para a existência de uma pretensão 
indenizatória não é o fato de haver uma desvalorização das ações em razão de determinadas informações em 
si, mas o desconhecimento de uma alteração de valor e a disposição patrimonial prejudicial com base nesta 
mudança, devido a informações omitidas ou falsas”) (Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung in der 
Europäischen Union. Frankreich. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 859)]. 
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variação da cotação dos ativos, quando o mercado passa a ter conhecimento das falhas 

ocorridas anteriormente, traz luz à possível existência de danos informacionais, que são, no 

entanto, anteriores, sofridos quando da tomada de decisões de investimento ou 

desinvestimento a preços artificiais655. 

 

 Ao contrário do que seria de esperar caso se tratasse de meros reflexos da 

desvalorização da emissora (prejuízos indiretos sofridos pelos integrantes do ente 

societário), os danos informacionais não são sofridos pelos acionistas da companhia que 

descumpriu seus deveres de divulgação de informações de forma proporcional à sua 

participação social, nem são suportados apenas por eles, na condição de sócios. Todos os 

investidores, titulares ou não de valores mobiliários emitidos pelas companhias envolvidas, 

podem vir a ser os prejudicados (sempre na qualidade de terceiros). É possível que uma 

mesma falha resulte em uma multiplicidade de danos por investimento, por 

desinvestimento, por não desinvestimento e por não investimento, suportados por sujeitos 

distintos, em medidas diversas, sem relação alguma com sua eventual participação na 

emissora que incorreu nas falhas no cumprimento do regime de transparência. Em outras 

palavras, os danos informacionais, como já se discutiu, são sofridos pelos investidores, na 

qualidade de terceiros perante as emissoras – e, ainda que se trate de acionistas ou de 

outros titulares de valores mobiliários emitidos pela sociedade em questão, não são 

sofridos na qualidade de integrantes da pessoa jurídica, o que seria essencial para a 

caracterização de danos sociais656.  

 
654 A distinção já era bem esclarecida por HOUPIN e BOSVIEUX: “Remarquons que si le manœuvres dolosives 
des représentants de la société ont été la source d’un péjudice pour la socété elle-même, celle-ci pourra 
exercer une action sociale, entièrement distincte des actions individuelles appartenant aux actionnaires” 
(Traité Général Théorique et Pratique des Sociétés Civiles et Commerciales et des Associations, t. 2, 5ª ed.. 
Paris: Administration du Journal des Notaires et des Avocats / Recueil Sirey. 1925, p. 485). 
655 Ver, sobre o assunto, FOX, explicando que as alterações de cotação no momento em que se tem o 
conhecimento público sobre as falhas informacionais anteriores ajuda a reconstruir qual teria sido o preço 
hipotético aplicado, se não tivessem ocorrido, o que auxilia a confirmação da existência do dano (que, no 
entanto, não existe pela mera variação do preço dos ativos) e a determinação de seu montante: “In fraud-on-
the-market litigations, the focus is usually on the price change at the time of the disclosure correcting the 
misstatement. If the correction negatively affects price at the time of its disclosure, the misstatement must 
have made the price higher than it otherwise would have been. [...] Even though this focus on the price effect 
of the corrective disclosure is only an indirect way of figuring out whether the original misstatement inflated 
price in the first place, it avoids a serious problem that would often occur if the focus were on this earlier 
price change. [...] The focus on the price change at the time of the corrective disclosure has a second feature 
as well: a drop in share price caused by the corrective disclosure confirms that the plaintiff who still holds 
the shares has suffered a loss from the misstatement.” (Halliburton II: It All Depends on What Defendants 
Need to Show to Establish No Impact on Price. Business Lawyer, v. 70, n. 2. 2015, p. 441). 
656 Como esclarecem MAZEAUD e MAZEAUD, os danos sociais atingem os titulares de participações 
societárias da pessoa jurídica, necessariamente, nesta qualidade (e, por isso, afetam-nos de forma apenas 
indireta): “[...] dommage subi par les associés, c'est le dommage même souffert par le groupement. 
Il n’atteint l’associé que comme partie du groupement et en proportion de sa part. L’associé, n’est pas frappé 
en tant qu’individu, mais en tant que fraction du groupe. Le préjudice social n'atteint donc pas 
individuellement les associés; il ne les frappe qu'à travers le groupement, comme membres du groupement” 
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 A ausência de prejuízo imediato sofrido pelas emissoras, a abrangência de 

investidores potenciais, a pluralidade de seus possíveis efeitos, a especificidade dos 

prejuízos para cada uma das vítimas e seu atingimento na qualidade de terceiros perante as 

emissoras conduzem ao reconhecimento de que não se trata de mero reflexo (isto é, 

sofrido, apenas indiretamente, por todos os acionistas, nessa condição, na proporção de 

suas participações societárias) da desvalorização dos títulos emitidos pela companhia que 

incorreu nas falhas de representação relacionadas à sua situação patrimonial, mas, ao 

contrário, de dano independente que atinge, diretamente, a esfera de interesses dos 

investidores. Pode-se licitamente concluir, dessa forma, que os danos informacionais, 

decorrentes de falhas no cumprimento dos deveres de transparência, são prejuízos diretos 

dos investidores e, por essa razão, passíveis de indenização em sua esfera individual657-658. 

 

 Ainda que se trate de uma mesma situação concreta – em que há, 

simultaneamente, prejuízos causados ao ente coletivo e descumprimentos dos deveres de 

transparência, que geram danos aos investidores –, originam-se duas ordens de possível 

 
(Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile Délictuelle et Contractuelle, t. 2, 3ª ed.. Paris: 
Recueil Sirey. 1939, p. 796). No mesmo sentido, ver HOUPIN, Charles; e BOSVIEUX, Henri. Traité Général 
Théorique et Pratique des Sociétés Civiles et Commerciales et des Associations, t. 2, 5ª ed.. Paris: 
Administration du Journal des Notaires et des Avocats / Recueil Sirey. 1925, p. 487. Ressalte-se, a esse 
respeito, que, embora seja possível a existência de danos individuais sofridos pelos acionistas, nessa 
qualidade, como bem ressalta LUCENA (Das Sociedades Anônimas. Comentários, v. 2. Rio de Janeiro: 
Renovar. 2009, p. 615), não se admite a ocorrência de danos sociais que os atinjam na condição de terceiros. 
Esses devem ser suportados pelos acionistas, necessariamente, em sua qualidade de integrantes da pessoa 
jurídica. Uma vez que os danos informacionais são sofridos pelos investidores ut tertii, entendemos não ser 
possível sua caracterização como prejuízos sociais, já que falta elemento essencial para sua caracterização: 
serem sofridos pelos integrantes do ente societário, nessa qualidade. 
657 Nesse sentido, ao tratar da ação civil pública e da tutela coletiva de investidores, ver os esclarecimentos 
bastante pertinentes de MUNHOZ sobre o ressarcimento dos danos sofridos em razão das decisões de 
investimento ou desinvestimento: “Esse dano se verifica em relação ao valor das ações por ele adquiridas 
ou vendidas dentro de determinado período afetado pelo ato lesivo ao regular funcionamento do mercado. 
A busca da reparação desse dano pelo acionista pode dar-se por meio de ação individual (art. 159, §7º), ou, 
data a repercussão coletiva sobre outros investidores, por meio de ação civil pública (art. 1º da Lei 
7.913/1989). Não se trata, portanto, de dano indireto, passível de reparação somente por meio de ação de 
responsabilidade derivada, ainda que tenha como referência a perda de valor da participação do acionista. 
É que essa perda de valor não deriva indiretamente de eventual prejuízo patrimonial sofrido pela 
companhia, mas da tomada de decisão pelo acionista, na compra ou venda de valores mobiliários, eivada de 
vício por conta da quebra dos deveres relacionados com a manutenção do funcionamento regular do 
mercado” (Influência do Patrimonialismo na Sociedade Anônima – Importância dos Mecanismos Privados 
de Efetivação dos Deveres do Acionista Controlador e dos Administradores. In VENACIO FILHO, Alberto; 
LOBO, Carlos Augusto da Silveira; e ROSMAN, Luiz Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. 
Rio de Janeiro: Forense. 2017, p. 145). 
658 GUERREIRO ressalta, com razão, que o desenvolvimento do mercado de capitais pode induzir ao aumento 
do número de ações individuais de acionistas em face de administradores (Responsabilidade dos 
Administradores de Sociedades Anônimas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 
v. 20, n. 42. 1981, p. 84), ao que acrescentamos, ainda, o maior número de situações de prejuízos diretos 
sofridos por investidores (entre eles, os danos informacionais) e a expansão das hipóteses de imputação de 
responsabilidade não apenas aos administradores, mas também às companhias abertas, como na fattispecie 
discutida neste estudo. 
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responsabilização, inconfundíveis e independentes entre si, cada uma atribuível ao agente 

do ato ilícito em questão, perante as vítimas cujos interesses foram afetados em cada 

caso659. Deixar de promover a devida diferenciação entre essas duas esferas de 

responsabilidade não se mostra compatível com a distinção das esferas jurídicas das 

companhias e de seus integrantes660, com a estrutura do regime de transparência – cujo 

objetivo é a tutela dos interesses dos investidores em face das companhias –, nem com 

nosso sistema de responsabilidades – já que poderia levar ao (incorreto) esvaziamento de 

sanções jurídicas atribuíveis às emissoras, na esfera cível, mesmo em caso de 

descumprimento de seus deveres de transparência. 

 

 O entendimento, manifestado em algumas decisões judiciais proferidas em ações 

individuais de responsabilidade civil das emissoras, segundo o qual (erroneamente, em 

nossa opinião) haveria apenas “danos indiretos”, decorrentes do reflexo de perdas sofridas 

pelas emissoras, implicando seja a ilegitimidade ativa dos investidores, seja a 

improcedência do pleito indenizatório, parece ser, assim, particularmente criticável661. 

Apenas caso os prejuízos se referissem à mera desvalorização dos valores mobiliários 

emitidos pelas sociedades envolvidas nas fraudes contábeis que levaram à divulgação 

incorreta de informações, seria admissível tal entendimento. Não é o que ocorre, no 

entanto, uma vez que o nascedouro da responsabilidade não se encontra nas fraudes que 

afetaram as demonstrações financeiras das emissoras e em seus meros reflexos nas 

demonstrações financeiras, consideradas em si mesmas, mas localiza-se em outro ato 

ilícito: as falhas no cumprimento dos deveres de transparência, cometidas diretamente 

pelas companhias, que causaram danos informacionais aos investidores (as quais, embora 

possam estar relacionados às irregularidades anteriores, não se confundem com elas). 

 

 Deve-se notar, de toda forma, que essas decisões caminham em sentido inverso a 

outros precedentes nacionais. Houve casos nos quais (acertadamente, em nossa opinião) já 

 
659 Sobre o assunto, cf. as palavras de JUSTEN FILHO: “Os prejuízos sofridos pela companhia em virtude de 
atos ilícitos na sua gestão não se confundem com os prejuízos acarretados aos investidores. Uma é a questão 
jurídica das práticas irregulares cometidas no âmbito da gestão da companhia, que acarretam lesões diretas 
aos direitos dela própria. Outra é a hipótese de violação aos deveres impostos à companhia aberta, que gera 
danos aos investidores” (Parecer sobre a Responsabilidade Direta da Sociedade de Economia Mista por 
Danos Acarretados aos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, p. 246). 
660 Sobre a distinção das responsabilidades das companhias e dos administradores, que podem coexistir, mas 
não deixam de ser independentes, ver o item 3.3.2 deste estudo. 
661 Para a análise das decisões identificadas na jurisprudência brasileira, ver o item 4.5 deste estudo. 
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se reconheceu a possibilidade de que os investidores sofram danos diretos em caso de não 

divulgação de informações, por impactar suas decisões de investimento ou de 

desinvestimento, em sede de ação coletiva662 ou em casos envolvendo pleitos individuais 

de reparação movidos em face de outros sujeitos que não as companhias (acionistas 

controladores663 e administradores664). 

 

 
662 Cf. decisão em ação civil pública movida por investidores, em razão de falhas informacionais: “Não se 
pode negar que o direito a reparação aos investidores de mercado de valores mobiliários é eminentemente 
individual, particular. Além disso, em que pese poderem advir do mesmo fato, são danos de ordem 
patrimonial e, assim, caracterizam-se por sua disponibilidade” (TJRJ, 19ª Câmara Cível, Apelação Cível 
n.º 0085670-76.2015.8.19.0001/Rio de Janeiro, Rela. Desa. Valéria Dacheux, j. 25.06.2019, v.u., voto da 
relatora). 
663 Cf. precedente em que os investidores venderam suas ações (emitidas pela companhia aberta Lojas Renner 
S.A.) em uma primeira oferta pública, a um preço mais baixo do que aquele que foi aplicado em uma 
segunda oferta pública, realizada poucos dias depois [“A questão, portanto, não é que o [investidor] tenha 
assumido o risco de vender por menos, mas sim que [o acionista controlador] prometeu comprar por 
R$ 25,00 e 19 dias após adquiriu por R$ 37,61, cada lote de 1.000 ações preferenciais, com aumento de 
50,44%. [...] No caso, não se há de esquecer que a oferta omitiu o fato relevantíssimo de que, dias após, 
[o acionista controlador] estaria disposto a comprar ações preferenciais com ágio de 50,44%. [...] De tal 
sorte, em tese, [o acionista controlador] responde pelos prejuízos sofridos pelo autor, em conseqüência da 
diferença do preço das ações preferenciais praticado na oferta pública e no leilão” (TJRS, 6ª Câmara Cível, 
Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, 
v.u., voto do relator)]. Há também precedente em que se reconheceu, em tese, a possibilidade de 
responsabilização do adquirente de ações (de sociedades do grupo Real), que, posteriormente, concretizou a 
aquisição do controle do grupo, ainda que o pedido tenha sido julgado improcedente, por insuficiência de 
provas quanto à existência de danos (cf. decisões de segundo grau que reconheceram a obrigação de 
indenizar: TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9247433-87.2005.8.26.0000/São Paulo, Rela. p/ 
acórdão Desa. Christine Santini, j. 23.11.2011, v.m.; e TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Embargos 
Infringentes n.º 9247433-87.2005.8.26.0000/50002/São Paulo, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 28.08.2013, v.m.; 
e julgamento em sede de recurso especial, que reverteu o entendimento anterior, e reconheceu a não 
comprovação dos prejuízos, no caso concreto: STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.540.428/SP, Rel. p/ 
acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.02.2018, v.m.). 
664 Cf. precedente em que os acionistas venderam ações de companhia aberta (Howa S.A. Indústrias 
Mecânicas) a um preço mais baixo do que aquele que seria oferecido em oferta pública de aquisição de ações 
ainda não divulgada ao mercado, em violação às normas de transparência [“Os réus, na qualidade de 
administradores da [companhia aberta], olvidando elementar obrigação jurídica, inteiramente alheios aos 
interesses dos acionistas minoritários da companhia de capital aberto, deixaram de prestar informação de 
fato relevante, de que dispunham, imediatamente, à Bolsa de Valores, e a divulgar pela imprensa, a 
ocorrência da ajustada transferência do controle acionário da sociedade anônima, dando causa ao prejuízo 
sofrido pelos réus, que efetuaram a venda por valor inferior ao da oferta pública, como se verifica dos 
termos do edital, que veio a ser, posteriormente, publicado pela imprensa, em data bem distante da operação 
lesiva a que foram levados os autores” (TJSP, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 65.531-1/São Paulo, Rel. 
Des. Marcio Martins Bonilha, j. 25.06.1987, v.u., voto do relator)]. Em outros precedentes, determinou-se a 
indenização de danos por investimento sofridos por investidores por insider trading (TJSP, 1ª Câmara Cível, 
Apelação Cível n.º 12.145-1/São Paulo, Rel. Des. Octavio Stucchi, j. 27.10.1981, v.m.; em sentido diverso, 
tratando dos mesmos atos e decidindo pela inexistência de responsabilidade no caso concreto, cf.: TJSP, 
6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 15.263-1/São Paulo, Rel. Des. Francisco Negrisollo, j. 25.03.1982, v.u.); 
e entendeu-se que, em tese, a alteração das decisões de investido seria caracterizada como um dano direto 
(que não ocorreu no caso concreto julgado na situação): “Diante dessa dificuldade de generalizar regras que 
solucionem a hipótese concreta, respeitados doutrinadores procuram exemplificar hipóteses de danos que 
consideram ser claramente individuais. Modesto Carvalhosa indica que a prática de insider trading (uso 
irregular de informações confidenciais pelos administradores) traz, em geral, prejuízo para os acionistas 
sem causar prejuízo para a empresa. [...] As circunstâncias dos autos não se encaixam perfeitamente em 
nenhuma das hipóteses mencionadas pela doutrina. A inicial narrou que os réus teriam contribuído para o 
subfaturamento de receitas, subtraído caixa da empresa e diminuído o lucro a ser distribuído. Não 
mencionam que a fraude contábil teria os levado a adquirir ações e tampouco a subscrever aumento de 
capital” (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.014.496/SC, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.03.2008, v.u., 
voto da relatora). 
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 Não gera qualquer estranheza, deve-se ressaltar, que as companhias possam ser, 

simultaneamente, vítimas das irregularidades dos administradores, que lhes causaram 

prejuízos, na esfera social, e autoras do ato ilícito consistente na violação dos deveres de 

transparência que lhes são impostos pelo regime jurídico do mercado de capitais. São 

esferas distintas, com lógicas próprias, que dizem respeito a atos ilícitos que não se 

confundem e a prejuízos sofridos e causados por sujeitos diferentes665. Nada impede que, 

caso isso seja as emissoras venham a ser responsabilizadas perante os investidores volte-se, 

posteriormente, em sede de regresso, contra os integrantes que tenham atuado 

irregularmente, caso admissível. O fato de haver a possibilidade do regresso contra os 

administradores, contudo, não retira das companhias sua responsabilidade perante os 

investidores. 

 

Os prejuízos decorrentes do descumprimento dos deveres de transparência pelas 

companhias, nesses termos, ainda que se trate de falhas de representação relacionadas à 

situação da companhia, podem ser considerados danos diretos suportados pelos 

investidores, não meros reflexos ou prejuízos indiretos decorrentes de perdas sociais ou da 

simples desvalorização do preço de cotação dos valores mobiliários de sua emissão. Os 

danos informacionais decorrem, nessas situações, da aplicação de preço artificial à decisão 

de investimento ou desinvestimento do prejudicado, formado em razão dos 

descumprimentos dos deveres de transparência das emissoras, cuja não ocorrência 

permitiria a formação de um preço hipotético, em mercado, que substituiria a cotação 

verificada na prática (artificial), beneficiando, assim, os investidores envolvidos. Trata-se, 

portanto, de danos indenizáveis pelos sujeitos que cometeram os atos ilícitos que os 

provocaram: as companhias abertas que incorreram nas falhas em questão.  

 

4.3.3. Nexo de causalidade: a relação entre as falhas na divulgação de informações 

e os danos informacionais. 

 

O terceiro pressuposto da responsabilidade civil é a existência de nexo de 

causalidade entre os dois outros elementos que a compõem, isto é, entre o ato ilícito 

cometido e os danos sofridos pela vítima. Ao verificar que determinado prejuízo decorreu 

 
665 Ver, sobre este duplo papel das companhias, WALD, Arnoldo. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza 
Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa 
perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 113-114. 
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do ato incorrido pelo autor, resulta a obrigatoriedade de indenização. Se, por outro lado, a 

vítima sofreu uma perda que não tenha sido causada pelo ilícito, não se justifica a 

imputação de uma obrigação de ressarcimento a quem deva responder pelo ato em 

questão666. 

 

Embora o conceito de nexo causal, nesses termos, não pareça ser de difícil 

compreensão, sua identificação, nos casos concretos, nem sempre é, contudo, tão 

simples667. Há, de fato, diversas teorias que se prestam a identificá-lo, sem que haja 

prevalência de uma ou de outra, em nosso Direito, que costuma oscilar entre a teoria da 

causalidade adequada e a teoria do dano direto e imediato668. 

 

Na teoria da causalidade adequada, requer-se uma avaliação de previsibilidade dos 

efeitos, conforme o curso normal de eventos, em uma análise abstrata. A construção pode 

ser formulada de duas maneiras, conforme a perspectiva (positiva ou negativa) adotada 

para tanto. Na formulação positiva, o nexo causal é identificado se, de acordo com a 

experiência comum, for esperada a ocorrência dos prejuízos a partir do ato em questão669. 

 
666 Ver, por todos, a esse respeito, DEMOGUE [“Pour qu’il y ait responsabilité civile, il faut qu’il y ait relation 
de cause à effet entre la faute et le préjudice causé” (Traité des Obligations en Général. Source des 
Obligations (Suite), t. 4. Paris: Arthur Rousseau. 1924, p. 1)]; e ALVIM [“[...] só nos conduz à idéia de dano 
ressarcível, quando haja possibilidade de estabelecer uma relação entre certa infração, cometida por 
alguém, e o dano, que daí se originou.” (Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, 5ª ed.. São 
Paulo: Saraiva. 1980, p. 340)]. 
667 Nesse sentido, ver, entre outros, ALVIM [“A simplicidade do conceito, segundo o qual o dano só é 
indenizável quando seja possível atribui-lo ao inadimplemento do avençado, contrasta, singularmente, com 
as dificuldades de que a teoria do nexo causal oferece, nas suas aplicações” (Da Inexecução das Obrigações 
e suas Consequências, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 1980, p. 342)], GOMES [“Não é fácil a determinação do 
nexo causal. Em muitos casos, torna-se penoso saber até onde vai” (Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: 
Forense. 2011, p. 79)] e NORONHA [“Um dos pontos mais difíceis da responsabilidade civil é este de saber 
que danos acontecidos podem ser considerados causados por um determinado fato” (Direito das 
Obrigações, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 612)]. 
668 Ver, sobre as diversas teorias sobre o nexo de causalidade e as tendências identificadas na doutrina e na 
jurisprudência brasileiras, CRUZ, Gisela Sampaio da. O Problema do Nexo Causal na Responsabilidade Civil. 
Rio de Janeiro: Renovar. 2005, pp. 33-153, especialmente pp. 83-84 e 150; LOPEZ, Teresa Ancona. Nexo 
Causal e Produtos Potencialmente Nocivos: A Experiência Brasileira do Tabaco. São Paulo: Quartier Latin. 
2008, pp. 24-29; e TEPEDINO, Gustavo; TERRA, Aline de Miranda Valverde; e GUEDES, Gisela Sampaio da 
Cruz. Responsabilidade Civil. In TEPEDINO, Gustavo (coord.). Fundamentos do Direito Civil, v. 4. Rio de 
Janeiro: Forense. 2020, pp. 86-94. Cf., ainda, sobre o assunto, ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das 
Obrigações e suas Consequências, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 1980, pp. 345-373; TEPEDINO, Gustavo. Notas 
sobre o Nexo de Causalidade. Revista Jurídica, v. 50, n. 296. 2002, pp. 7-18; NORONHA, Fernando. O Nexo 
de Causalidade na Responsabilidade Civil. In NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). 
Doutrinas Essenciais: Responsabilidade Civil, v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010, pp. 539-566; 
Idem. Direito das Obrigações, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2010, pp. 613-635; e PEREIRA, Caio Mário da 
Silva. Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, pp. 108-112. 
669 Ver, i.a., a definição de DEMOGUE [“Pour qu’une condition soit qualifiée cause, il faut qu’elle rende 
objectivement possible la même conséquence par as seule apparition. Plus une cause rendra un résultat 
probable, plus elle devra être qualifiée adéquate” (Traité des Obligations en Général. Source des Obligations 
(Suite), t. 4. Paris: Arthur Rousseau. 1924, p. 15)]; de VINEY, JOURDAIN e CARVAL [“[...] [u]n fait peut être 
qualifié ‘cause’ d’un dommage si, au moment où il s’est produit, il pouvait normalement, par référence aux 
données de la science, faire prévoir la survenance du dommage” (Les Conditions de La Responsabilité. In 
GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5, 4ª ed.. Paris: LGDJ. 2013, p. 245)] e, entre nós, de ALVIM 
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Na construção negativa, mais abrangente que a anterior, tem-se o nexo de causalidade 

sempre que, pelas regras de experiência, o ato ilícito não for inadequado a produzir os 

danos causados às vítimas – ou seja, não se requer que o resultado seja esperado a partir do 

ato, bastando que não seja inadequado a produzi-lo670. 

 

A teoria do dano direto e imediato, a seu turno, identifica o nexo causal sempre 

que os prejuízos sofridos pela vítima forem consequência necessária do ato do autor671. O 

vínculo, por essa teoria, rompe-se caso haja outras causas com maior proximidade lógica 

com a ocorrência dos danos – o que não quer dizer, de todo modo, que a causa necessária 

deva gerar o dano com exclusividade, sendo admissível a coexistência de causas 

qualificadas como necessárias, aptas a gerar a obrigação de indenizar atribuível ao sujeito 

responsável pelos atos em questão672. A explicação do nexo causal, nessa perspectiva, 

remonta à delimitação do escopo dos danos passíveis de indenização (outro pressuposto 

distinto da responsabilidade civil), que devem ser diretos e imediatos673. 

 

Tratando-se da responsabilidade civil das companhias abertas perante os 

investidores, o nexo de causalidade deve ser estabelecido entre as falhas no cumprimento 

dos deveres de transparência (ato ilícito) e os danos informacionais suportados pelos 

prejudicados. Embora sua identificação esteja sujeita à análise das circunstâncias de cada 

 
[“[...] apreciando certo dano, temos que concluir que o fato que o originou era capaz de lhe dar causa” 
(Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 1980, p. 345)] e de 
GOMES [“Pelo critério da causalidade adequada, considera-se causa do dano o fato idôneo a produzi-lo” 
(Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 80)]. 
670 Na formulação negativa da teoria da causalidade adequada, “causa adequada é a que, segundo as regras 
de experiência, não é indiferente ao surgir do dano”, como explica NORONHA, que prefere a formulação 
negativa à positiva, e defende sua aplicação daquela sempre que não se puder identificar o nexo causal por 
via desta [O Nexo de Causalidade na Responsabilidade Civil. In NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria 
de Andrade (orgs.). Doutrinas Essenciais: Responsabilidade Civil, v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2010, pp. 553-558; e Direito das Obrigações, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2010, pp. 628-635)]. 
671 Cf., as explicações de ALVIM [“[...] é indenizável todo o dano que se filia a uma causa, ainda que remota, 
desde que ela lhe seja causa necessária, por não existir outra que explique o mesmo dano” (Da Inexecução 
das Obrigações e suas Consequências, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 1980, p. 356)] e de CRUZ [“[...] o dever de 
reparar só surge quando o evento danoso é efeito necessário de determinada causa” (O Problema do Nexo 
Causal na Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Renovar. 2005, p. 100)], que analisam vertentes da teoria 
do dano direto e imediato e entendem que a mais adequada é a da necessariedade da causa. Ver, ainda, 
NORONHA, que esclarece a teoria da causa necessária nos seguintes termos, apresentando, em seguida, 
posição crítica quanto a ela: “[...] a teoria da causa necessária, segundo a qual o nexo de causalidade 
consistiria numa ‘relação necessária’ entre o fato gerador e o evento danoso” (O Nexo de Causalidade na 
Responsabilidade Civil. In NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade (orgs.). Doutrinas 
Essenciais: Responsabilidade Civil, v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010, p. 548). 
672 A advertência é bem colocada por GOMES [“Não se exige, porém, que o ato do responsável seja a causa 
exclusiva do dano” (Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 79)] e por CRUZ [“[...] a causa 
necessária produz o dano, independentemente das condições que cercam o evento danoso, mas é evidente 
que duas causas necessárias podem concorrer para a produção do dano” (O Problema do Nexo Causal na 
Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Renovar. 2005, p. 109)]. 
673 Para a análise do dano, como pressuposto da responsabilidade civil, ver o item 4.3.2 deste estudo. 
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caso concreto, é possível estabelecer as balizas de avaliação do nexo causal na fattispecie 

objeto deste estudo, que, conforme discutido, com mais detalhes, a seguir, pode ser 

verificado qualquer que seja a teoria (da causalidade adequada, em suas formulações 

positiva ou negativa, ou do dano direto e imediato) que venha a ser adotada.  

 

4.3.3.1. O nexo de causalidade entre a violação dos deveres de transparência 

e os danos informacionais. 

 

 As violações ao regime de transparência, devido ao processo de formação de 

preços em mercado, em que assumem particular relevância as informações disponíveis ao 

público, podem impactar a cotação dos ativos e fazer com que os valores mobiliários sejam 

negociados a um preço (preço artificial) que não seria aquele que, hipoteticamente, seria 

aplicável caso os descumprimentos aos deveres de transparência não tivessem ocorrido 

(preço hipotético)674. Conforme o tipo de falha verificada, o preço artificial poderá ser 

maior ou menor que o preço hipotético. 

 

 Os investidores, ao tomarem uma decisão de investimento ou desinvestimento 

com base no preço artificial, podem vir a ser prejudicados pelo fato de que a operação em 

questão – em qualquer de suas formas, seja de investimento, de não investimento, de 

desinvestimento ou de não desinvestimento675 – seria realizada a preço distinto da cotação 

do ativo naquele momento, se não tivessem ocorrido as falhas informacionais. A diferença 

entre os dois valores de referência (artificial e hipotético) pode ocasionar prejuízos àqueles 

que adotaram determinado comportamento, com base no preço artificial, e que poderia lhes 

atribuir mais ganhos, caso o preço hipotético tivesse sido aplicado na situação.  

 

 Na medida em que o preço artificial seja resultado das violações ao regime de 

transparência, é possível verificar a existência de nexo causal entre as falhas 

informacionais e os prejuízos sofridos pelos investidores, que tomaram uma decisão de 

 
674 O que designamos como “preço hipotético” neste estudo é tratado, na teoria de finanças que cuida de sua 
quantificação, de “value line”. Cf., i.a., ALEXANDER: “To determine per-share damages, an expert economic 
witness constructs a ‘value line’ which represents the ‘true value’ of the stock – what purchasers would have 
been willing to pay if they had known the undisclosed information – on each day of the class period. [...] The 
value line is a hypothetical construct” (Rethinking Damages in Securities Class Actions. Stanford Law 
Review, v. 48, n. 6. 1996, p. 1.491). Sobre o recurso à teoria de finanças para a quantificação dos danos 
sofridos pelos investidores, ver o item 4.4.3.1 deste estudo. 
675 Para a apresentação, com mais detalhes, das espécies de danos conforme a decisão do investidor, ver o 
item 4.3.2.2 deste estudo. 
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investimento ou de desinvestimento considerando o preço (artificial) aplicável no momento 

da definição de tal comportamento (em lugar do preço hipotético). Caso o mercado tivesse 

sido devidamente informado, o preço hipotético do ativo seria alcançado, de forma que o 

agente teria aplicado tal valor (e não o preço artificial) em sua decisão de investimento ou 

desinvestimento ou poderia até mesmo ter mudado o sentido de seu comportamento. Ou 

seja, se não tivessem ocorrido as falhas informacionais, o investidor não teria sofrido os 

prejuízos676-677. 

 

 Os danos sofridos pelos investidores, ao aplicarem um preço artificial, decorrem, 

dessa forma, essencialmente, das falhas informacionais imputáveis às companhias abertas, 

uma vez que, caso não tivessem ocorrido, o preço hipotético seria formado pela atuação 

dos participantes do mercado e seria aplicado nas circunstâncias em que a decisão do 

investidor foi tomada. Enquadrando-se a questão desse modo, pode-se estabelecer o nexo 

de causalidade entre o descumprimento dos deveres de transparência pelas companhias 

abertas e os danos informacionais sofridos pelos investidores.  

 

 Embora a demonstração desse vínculo dependa da verificação dos fatos ocorridos, 

em cada caso concreto, para o que se pode recorrer a métodos financeiros678, é possível 

 
676 Nesse sentido, cf., i.a., HOFMANN, referindo-se à opinião dominante da Alemanha, com a qual concorda: 
“[...] der Kausalitätsbeweis (auch) hier eigentlich darin besteht, dass sich bei richtiger und vollständiger 
Informationslage ein anderer Preis gebildet hätte. Der dem Anleger entstandene Vertrauensschaden liegt 
darin, dass er einen Preis bezahlt hat, der aufgrund der Täuschung nicht dem wahren Wert der Anlage 
entsprach” (em tradução livre: “[...] a prova de causalidade (também) aqui consiste, na verdade, no fato de 
que um preço diferente teria sido formado se a informação fosse correta e completa. O dano de confiança 
sofrido pelo investidor reside no fato de ter pagado um preço que, devido à falha, não correspondia ao valor 
real [não artificial] do investimento”) (Kausalitätserfordernis und ‘Positive Anlagestimmung’ bei der Haftung 
für Fehlerhafte Kapitalmarktinformation. Zeitschrift für Gesellschaftsrecht und Angrenzendes Steuerrecht, 
v. 10, n. 7. 2011, p. 318). 
677 Entre nós, ver a identificação do nexo causal entre a falha informacional e os efeitos na precificação dos 
ativos, nas palavras de CARVALHOSA: “O prejuízo individual arcado pelos Consulentes [investidores] decorre 
da relação entre a falta de informação fidedigna e a queda no valor de cotação das ações de sua 
titularidade” (Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, p. 41). No mesmo sentido, é o enquadramento dado por LEÃES (A Responsabilidade 
Civil das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 67), WALD (Parecer. 
In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 164), 
COELHO (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, 
Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, 
pp. 182 e 190) e JUSTEN FILHO (Parecer sobre a Responsabilidade Direta da Sociedade de Economia Mista 
por Danos Acarretados aos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes 
de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, p. 245). 
678 Ver o item 4.4.3.1 deste estudo, para a análise do método de eventos, formulado pela teoria de finanças, e 
sua possível aplicação tanto para a determinação da existência do nexo de causalidade, como para a 
quantificação dos danos indenizáveis. 
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tratar da questão no plano jurídico, em abstrato. A conclusão que se obtém, nesse 

particular, (ou seja, a constatação da possibilidade de constatação do nexo causal) é a 

mesma, aplicando-se qualquer das teorias mais utilizadas, atualmente, no Brasil (da 

causalidade adequada, em suas vertentes positiva ou negativa, ou do dano direto e 

imediato). 

 

 Pela teoria da causalidade adequada, deve-se verificar se, de acordo com regras de 

experiência e o curso normal de eventos, for esperado (na formulação positiva) ou não for 

inadequado (na construção negativa) que, do ato ilícito (i.e., o descumprimento dos deveres 

de divulgação de informações pelas companhias abertas), decorra o resultado observado 

(ou seja, os prejuízos informacionais). Caso se pretenda recorrer à teoria do dano direto e 

imediato, deve-se identificar se os efeitos causados (as perdas sofridas pelos investidores) 

têm por causa necessária o ato ilícito em questão (as falhas informacionais ocorridas). Para 

fazer essas avaliações, cabe retomar a função do regime de transparência no mercado de 

capitais e a interação entre as informações e a precificação dos ativos, que auxiliam na 

adequada compreensão da questão. 

 

 O regime de transparência, como já se discutiu, tem por finalidade permitir um 

melhor conhecimento das condições das emissoras e de seus valores mobiliários, para que 

os investidores possam tomar suas decisões e, por consequência, pela atuação dos agentes 

econômicos, a precificação dos ativos negociados possa ser realizada de forma adequada. 

O preço de cotação, assim formado, incorporando as informações divulgadas a público, 

reverbera pelo mercado e passa a ser o referencial adotado por todos os investidores, na 

tomada de suas decisões de investimento ou de desinvestimento, já que, se pretenderem 

adquirir ou alienar valores mobiliários em mercados regulados, esse será o valor aplicado à 

transação em questão. Extrai-se dessa lógica, elementar ao mercado de capitais, que as 

informações influenciam a cotação dos ativos e o comportamento dos investidores, cujas 

decisões são sempre, em alguma medida, de forma passiva ou ativa, seja na definição do 

preço aplicável às operações, seja como elemento definidor do sentido da estratégia 

adotada pelo agente, impactadas pelo preço vigente no mercado.  

 

 Eventuais falhas no cumprimento dos deveres de transparência incorridas pelas 

companhias geram um contexto de desinformação e distorcem o processo de formação de 

preços dos valores mobiliários, impactando todas as decisões de investimento ou de 
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desinvestimento dos investidores. Em outras palavras, em todos os comportamentos, 

omissivos ou comissivos, adotados pelos investidores, no âmbito do mercado secundário, 

em um cenário de falha informacional, terá sido aplicado um preço artificial em lugar do 

preço hipotético que teria sido alcançado se não tivessem ocorrido os ilícitos 

informacionais, o que pode implicar prejuízos aos investidores envolvidos679. 

 

 A lógica é cara, especialmente, ao funcionamento do mercado secundário, uma 

vez que nele a formação dos preços dos valores mobiliários se dá pela atuação dos agentes 

que dele participam, em função da oferta e da demanda por cada ativo – ao contrário do 

mercado primário, em que o investidor toma uma decisão de investimento ou não, 

conforme um preço (ou uma banda de preço) pré-determinado. Nesse processo de 

precificação, são de fundamental relevância as informações divulgadas ao público, que 

permitem a tomada de decisão dos agentes econômicos e são incorporadas à cotação dos 

valores mobiliários. Um investidor que define seu comportamento com relação a 

determinado ativo terá sempre considerado, de alguma forma, seu preço de mercado, já que 

esse será o valor aplicado a uma operação que venha a ser realizada, a cada determinado 

momento, e, por consequência, as informações disponibilizadas ao público, incorporadas à 

cotação do valor mobiliário em questão.  

 

 
679 Em julgamento de caso envolvendo a responsabilidade da sociedade Tessival S.P.A. perante investidores 
que adquiriam ativos no mercado primário, a Corte di Cassazione fez interessante comparação dos danos 
sofridos pelos agentes que tomaram decisões de investimento ou desinvestimento com base no preço 
artificial, com os prejuízos sofridos por um sujeito que compra um produto a um determinado preço, 
considerando ter determinado volume, e vem a descobrir que, na verdade, o produto adquirido é menos 
volumoso (e, portanto, tem menor valor que o esperado): “non diversamente – si può azzardarsi un paragone 
– da quel che accadrebbe si chi acquista ad un determinato prezzo una scatola sigillata, sulla cui etichetta è 
indicato il contenuto di un litro di latte, scoprisse poi che di latte nella scatola ce n’è solo mezzo litro” (Corte 
di Cassazione, Sezione I, sentenza n.º 14.056, j. 06.05.2010, motivi della decisione). A comparação é válida 
também para situações envolvendo a responsabilidade das emissoras por investidores no mercado secundário. 
Interessante notar que, entre nós, já houve decisão judicial em que se estabeleceu comparação equivalente, 
mas se chegou a conclusão oposta: “Aqui não se tem uma situação na qual alguém comprou algo concreto, 
tal como, por exemplo, um carro, mas com características diversas das imaginas [sic], atuando o adquirente 
com consentimento viciado por erro ou dolo da contraparte. [...] entretanto, o mercado mobiliário funciona 
de um modo totalmente diferente, pois o preço da ação sofreu evidente e imediata desconexão com o valor 
intrínseco do bem adquirido dada a amplitude e abstração do próprio ambiente no qual as transações 
acontecem, assim como pela característica em si do papel que representa de forma simbólica uma 
microparte da empresa” [sentença de 13.01.2017 no processo n.º 0014128-82.2013.4.03.6100, 5ª Vara Cível 
Federal da Sub-seção Judiciária de São Paulo/SP, que foi mantida em sede de apelação (cf. TRF-3, 3ª Turma, 
Apelação n.º 0014128-82.2013.4.03.6100/RJ, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, j. 09.03.2020, 
v.u.)]. Embora a referida decisão acertadamente reconheça que a cotação não reflete o valor intrínseco dos 
valores mobiliários, entendemos que não anda bem ao deixar de identificar que a formação de um preço 
artificial, se comprovada, não é um risco normal de mercado e constitui, na verdade, um efeito das falhas 
informacionais ocorridas. É na diferença entre este preço artificial e o preço hipotético em que se encontram 
os prejuízos dos investidores, e que são causados pelos descumprimentos dos deveres de informação – já que, 
sem eles, teria sido alcançado o preço hipotético, que, se tivesse sido aplicado nas decisões de investimento 
ou de desinvestimento dos agentes econômicos, em lugar do preço artificial, suprimir-lhes-ia os danos. 
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 O nexo causal existe, fundamentalmente, em razão de, na decisão de investimento 

ou desinvestimento, omissiva ou comissiva, ter sido aplicado um preço artificial e não o 

preço hipotético (obtido ao desconsiderar o quantum correspondente aos efeitos das falhas 

informacionais ocorridas), decorrente dos descumprimentos dos deveres de transparência 

por parte das emissoras, causando prejuízo ao investidor que a tomou680-681. Em outras 

palavras, o agente investiu, desinvestiu, deixou de investir ou deixou de desinvestir a um 

preço artificial (ou errado, se comparado com o preço hipotético682), que foi formado, de 

forma distorcida, devido ao contexto de desinformação decorrente das falhas no 

cumprimento do regime de transparência. Importa notar que não se trata de comparação do 

preço artificial com um valor intrínseco do ativo, mas com a cotação que seria alcançada se 

suprimidos os efeitos das falhas informacionais ocorridas (i.e., o preço hipotético)683-684. 

 
680 Ver, sobre a identificação do nexo de causalidade em situações de falhas na prestação de informações, em 
geral, NORONHA: “Nas hipóteses em que o risco de dano tivesse sido eliminado se a informação devida 
houvesse sido prestada, a responsabilidade da pessoa obrigada à informação será plena: ela incorrerá na 
obrigação de reparar todos os danos sofridos pelo lesado, sem se poder falar em responsabilidade por perda 
de chance” (Direito das Obrigações, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 715). 
681 Cf., entre outros, PERRONE: “[...] i termini del rapporto di causalità non sono mediati dall’affidamento 
dell’investitore danneggiato nella correttezza dell’informazione resa dall’emittente al mercato; piuttosto, in 
un mercato che tende a riflettere nei prezzi le informazioni disponibili, decisiva resulta essere l’efficienza 
causale della falsa od omessa informazione sulla corretta formazione del prezo, giacché è propriamente 
secondo questo mecanismo che la condotta dell’emittente cagiona danno agli investitore” (Informazioni al 
Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, p. 183). 
682 Note-se, nesse particular, que não existe um preço de cotação certo ou errado, em si, por ser uma função 
de oferta e demanda, e não um reflexo de um valor intrínseco do ativo (nesse sentido, cf., i.a., 
GEORGAKOPOLOUS, Nicholas Leonidas. Frauds, Markets, and Fraud-on-the-Market: The Tortured Transition 
of Justifiable Reliance from Deceit to Securities Fraud. University of Miami Law Review, v. 49, ns. 3-4. 1995, 
p. 715). De toda forma, é possível, para fins de visualização, que se faça uma comparação entre o preço 
artificial e o hipotético – nesta perspectiva, aquele pode ser tido como errado, já que, na ausência das falhas 
informacionais, teria se atingido este último. Semelhante comparação é usada por FISCH: “The only harm 
caused by the price distortion is the amount of the distortion; investors are buying at the ‘wrong’ price” 
(Cause for Concern: Causation and Federal Securities Fraud. Iowa Law Review, v. 94, n. 3. 2009, p. 862). 
683 A ressalva é bem apresentada por GEORGAKOPOLOUS, ao explicar como a teoria da fraud on the market 
não conduz a uma garantia implícita de formação de um preço “correto”, mas apenas de um preço “não 
fraudado”: “The courts only need to determine that a fraudulent statement has influenced price to the 
plaintiff's disadvantage and the amount by which the statement changed the price. Courts need not appraise 
the security's ‘true’ value. [...] presumption operates only as a guarantee that prices are not manipulated. 
Prices may be incorrect for other reasons. [...] Whether without the misrepresentation the price would have 
been perfectly accurate is irrelevant. At issue is the influence that the misrepresentation had on price” 
(Frauds, Markets, and Fraud-on-the-Market: The Tortured Transition of Justifiable Reliance from Deceit to 
Securities Fraud. University of Miami Law Review, v. 49, ns. 3-4. 1995, pp. 715-716). Entre nós, LEÃES, ao 
discutir o ilícito de manipulação de mercado, faz ressalva semelhante, tendo por cotação “falsa” aquela 
obtida “se as condições de mercado, que a determinaram, não correspondem ao curso normal da oferta e da 
procura” (Hedging com Futuros de Índices Representativos de Ações. In LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. 
Pareceres, v. 2. São Paulo: Singular. 2004, p. 1.032). 
684 Nesse sentido, cf. a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no caso envolvendo a não 
divulgação de fato relevante (alteração de controle do ex-grupo Real ao grupo ABN Amro): “Preço das ações 
ofertado pelo adquirente que não reflete o real valor dos títulos, pelo desconhecimento do mercado acerca de 
seu valor intrínseco de aquisição do controle. Indenização devida em face do dano causado aos alienantes, 
que não tinham ciência do valor intrínseco de seus títulos, em face da ocultação de fato relevante” (TJSP, 5ª 
Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9247433-87.2005.8.26.0000/São Paulo, Rela. p/ acórdão Desa. 
Christine Santini, j. 23.11.2011, v.m.). Houve oposição de embargos infringentes, que foram rejeitados (cf. 
TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Embargos Infringentes n.º 9247433-87.2005.8.26.0000/50002/São 
Paulo, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 28.08.2013, v.m.). O Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão, por 
entender que os danos não haviam sido demonstrados pelos autores e não afastou as conclusões de mérito 
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 Essa é a chave para se compreender que, em se tratando de danos informacionais 

sofridos no mercado secundário, não se tem por requisito para a reparabilidade que o 

investidor tenha avaliado efetivamente ou confiado no que foi divulgado e, com base nisso, 

tenha alterado o sentido de sua decisão de investimento ou desinvestimento – seja 

mediante a atribuição, ao investidor, do ônus de provar essa alteração de decisão, seja por 

meio de sua presunção –, já que o nexo causal se estabelece, independentemente da 

atuação individual, diante dos reflexos do descumprimento dos deveres de transparência na 

formação de um preço artificial (que, por sua vez, será aplicado na definição do 

comportamento, omissivo ou comissivo, dos investidores)685. Nesse enquadramento, por 

via de qualquer das teorias a que se pretenda recorrer, é possível a constatação do nexo de 

causalidade na fattispecie686. 

 

Recorrendo à teoria da causalidade adequada, importa a avaliação de 

previsibilidade, positiva ou negativa, do resultado. Considerando as funções do regime de 

transparência, voltadas a permitir a tomada de decisões informada pelos agentes 

econômicos e a promover a formação eficiente de preços em mercado, não é difícil 

concluir que, havendo falhas informacionais, os resultados esperados serão o antípoda dos 

objetivos da regulação, ou seja, decisões de investimento ou desinvestimento pautadas em 

fundamentos inconsistentes, desembocando em preços artificiais, a partir dos quais os 

investidores definirão suas estratégias. Em uma avaliação abstrata, a partir do curso normal 

de eventos, os efeitos danosos aos investidores (i.e., a aplicação de preço artificial à 

tomada de suas decisões de investimento ou desinvestimento, que lhes é prejudicial em 

 
(STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.540.428/SP, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 
j. 06.02.2018, v.m.). 
685 Nesse sentido, cf., i.a., BRUNO [“[...] La prova della sussistenza del nesso di causalità può desumersi 
automaticamente dal prezzo di mercato degli strumenti finanziari rilevanti: è il mercato che demonstra se la 
diffusione di certe informazioni há avuto um riflesso sui prezzi degli strumenti finanziari di volta in volta 
interessati; è attraverso il mercato che può valutarsi si è sussistita una materiale influenza da parte delle 
informazione inesatte o dal loro mancato aggiornamento” (L’Azione di Risarcimento per Danni da 
Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 225)]; e HOPT: 
“Für den Nachweis der Kausalität sollte genügen, dass die Informationspflichtverletzung kursrelevant war 
und der Anleger zum falschen Preis gekauft oder verkauft hat” (em tradução livre: “Para a prova da 
causalidade, deve bastar que a violação ao dever de transparência foi sensível para a cotação e que o 
investidor comprou ou vendeu ao preço incorreto [artificial]”) (Die Haftung für Kapitalmarktinformationen. 
Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- 
und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, p. 108). No mesmo sentido, ver FISCH: “The damage that the defendant 
causes in an FOTM scenario is not the disruption of investment decisions or the sacrifice of investor 
confidence in the accuracy of financial documents – it is a distortion of the market price” (Cause for 
Concern: Causation and Federal Securities Fraud. Iowa Law Review, v. 94, n. 3. 2009, p. 862). 
686 Para a apresentação das teorias usualmente aplicadas no Brasil a respeito do nexo de causalidade, ver o 
item 4.3.3 deste estudo. 
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relação ao preço hipotético que seria alcançado se não houvesse o ilícito) são consequência 

esperada de falhas informacionais incorridas pelas companhias abertas. Caracteriza-se, 

portanto, o nexo causal a partir da construção positiva da teoria da causalidade adequada – 

preenchendo-se, igualmente, os requisitos de sua formulação negativa, já que, ao 

reconhecer que os resultados são esperados, tem-se, necessariamente, que o ato não é 

inadequado a produzi-los, de acordo com a experiência comum. 

 

 Pretendendo-se adotar a teoria do dano direto e imediato, a conclusão não é 

diferente. Nesse caso, deve-se avaliar se o ato ilícito é causa necessária dos danos 

ocorridos, ou se o nexo causal foi rompido por causas ulteriores. Identificando a existência 

de um preço artificial, decorrente da desinformação proveniente dos descumprimentos dos 

deveres de transparência das companhias abertas, não há melhor explicação para os danos 

sofridos pelos investidores, ao tomarem decisões de investimento ou desinvestimento, 

considerando preços artificiais, que as próprias falhas informacionais.  

 

 Como se vê, por qualquer das vias, é possível identificar o nexo de causalidade 

entre as falhas no cumprimento do regime de transparência, por parte das companhias 

abertas (i.e., o ato ilícito), e os danos informacionais sofridos pelos investidores, 

completando o esquema triparte de pressupostos da responsabilidade civil687. Note-se, 

nesse particular, que não se requer que o investidor tenha efetivamente analisado as 

informações divulgadas com falhas pelas companhias abertas ou tenha definido o sentido 

de sua decisão de investimento ou desinvestimento com base nelas, já que, em razão do 

mecanismo de funcionamento do mercado, a precificação dos valores mobiliários 

 
687 Entre nós, CARVALHOSA, LEÃES e PRADO foram os que fizeram incursos na identificação do nexo de 
causalidade na fattispecie discutida neste estudo a partir de teorias mais correntemente aplicadas no Brasil. 
CARVALHOSA utiliza as teorias de causalidade adequada e de dano direto e imediato, concluindo que, por 
todas as vias, identifica-se o nexo causal: “a grave queda na cotação das ações da [companhia aberta] foi 
uma consequência natural, previsível, provável e necessária da omissão de fatos relevantes e a prestação de 
informações não fidedignas. Portanto, o prejuízo decorrente de tal ato ilícito deve ser considerado como um 
dano direto e imediato, o que concretiza o nexo causal entre tal dano e o ato que o causou” (Parecer 
Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 44). 
No mesmo sentido, PRADO reconhece a possibilidade de identificação do nexo de causalidade aplicando-se 
tanto a teoria da causalidade adequada, como a do dano direto e imediato (ressaltamos que o autor faz 
referência a uma possível “presunção de dano”, com o que não concordamos) (Responsabilidade Civil por 
Divulgação de Informação Falsa ou Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores 
Mobiliários. Dissertação de Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, pp. 199-203). 
LEÃES, por sua vez, utiliza da teoria do dano direto e imediato para a identificação do nexo de causalidade, 
registrando que: “Ademais, o prejuízo experimentado pelo investidor é ‘consequência necessária’ da conduta 
ilícita da administração, agindo em nome e por conta da companhia” (A Responsabilidade Civil das 
Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 68). 



213 

incorpora os efeitos de tais descumprimentos, de forma que, ao se pautar pela cotação dos 

ativos, os investidores são diretamente afetados pelas falhas informacionais ocorridas688. 

Tratamos, a seguir, com mais detalhes, deste aspecto, para que não haja dúvidas sobre seu 

adequado enquadramento no Direito brasileiro. 

 

4.3.3.2. A tipologia dos danos informacionais (conforme os efeitos da 

desinformação na decisão dos investidores): danos por preço 

artificial e por alteração de decisão. 

 

 Os efeitos das falhas ocorridas afetam os participantes do mercado por via da 

formação de preço dos valores mobiliários, e, por si sós, causam um prejuízo patrimonial 

àqueles que negociaram ou deixaram de negociar os ativos com referência ao preço 

artificial. Os danos encontram-se no fato de ter sido aplicado um preço artificial, em lugar 

do preço hipotético, na decisão de investimento ou desinvestimento, em razão das falhas 

informacionais. Nessas situações, tem-se o que designamos, genericamente, como danos 

por preço artificial689. Não se requer, para a caracterização dos danos por preço artificial, 

que a decisão de investimento ou desinvestimento do investidor tenha sido tomada em 

razão, especificamente, das falhas informacionais ocorridas, após uma avaliação detida e 

ativa por parte do sujeito em questão, que elas constituam seu motivo determinante, que o 

tenham induzido a erro ou que tenham alterado o sentido de seu comportamento em razão 

delas. 

 

 
688 Nesse sentido, ver, i.a., BRUNO: “[...] l’attore non dovrà dimostrare di avere prestato affidamento su una 
particolare dichiarazione falsa o ingannevole o imprecisa, non dovrà dimostrare cioè di averla letta e tenuta 
in considerazione nella decisione circa l’investimento o il disinvestimento, o di conoscerla” (L’Azione di 
Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 
2000, pp. 223-225, especialmente p. 225). 
689 Na literatura de matriz germânica, os danos por preço artificial são designados como “dano de preço” 
(“Preisschaden”, no original) (cf. SCHOBEL, Thomas; e PARZMAYR, Roland. Anlegerschaden und 
Schadensberechnung. Österreichisches Bankarchiv, v. 58, n. 3. 2010, pp. 165-166; SCHOPPER, Alexander. 
Ad-Hoc-Meldepflicht als Schutzgesetz. Österreichisches Bankarchiv, v. 62, n. 7. 2014, p. 500) e como “dano 
de diferença de cotação” (“Kursdifferenzschaden”, no original) (cf. GRUBER, Michael. 
Kapitalmarktinformationshaftung, Hypothetische Alternativveranlagung und Allgemeines Marktrisiko. Erste 
Überlegungen zu OGH 6 Ob 28/12d. Österreichisches Bankarchiv, v. 60, n. 9. 2012, p. 581; HOPT, Klaus 
Jürgen. Die Haftung für Kapitalmarktinformationen. Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und 
Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, pp. 107-108; 
WELLER, Marc-Philippe. Fehlerhafte Kapitalmarktinformation Zwischen Freiheit und Haftung. In KRIEG, 
Gerd; LUTTER, Marcus; e SCHMIDT, Karsten (eds.). Festschrift für Michael Hoffmann-Becking zum 70. 
Geburtstag. München: C. H. Beck. 2013, p. 1.355; e MÜLBERT, Peter O.; e STEUP, Steffen. Haftung für 
Fehlerhafte Kapitalmarktinformation. In HABERSACK, Matthias; MÜLBERT, Peter O.; e SCHLITT, Michael 
(eds.). Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 4ª ed.. Köln: Dr. Otto Schmidt. 2019, p. 1.408). Na 
França, PROROK designa-os como “préjudice d’altération du cours” (La Responsabilité Civile sur les 
Marchés Financiers. Paris: LGDJ. 2019, pp. 41 e 46-47); e SPITZ, como “préjudices de conditions” 
(La Réparation des Préjudices Boursiers. Paries: Revue Banque. 2010, p. 212). 



214 

 Em determinadas situações, além dos efeitos na precificação dos ativos, a 

divulgação não fidedigna pode ser, adicionalmente, a razão pela qual o investidor opta por 

investir ou desinvestir em determinado valor mobiliário, ou, ainda, por abster-se de fazê-lo, 

ou seja, as falhas informacionais afetam a definição do sentido da estratégia do agente, não 

apenas o preço aplicado na situação. Nesses casos, tem-se o que designamos como danos 

por alteração de decisão: se não tivessem ocorrido as falhas informacionais, não é que o 

investidor teria um comportamento semelhante, aplicando um preço distinto (preço 

hipotético) do que foi aplicado na prática (preço artificial); ele, na verdade, mudaria a 

própria decisão de investimento ou desinvestimento (por exemplo, se tiver adquirido 

valores mobiliários, teria, pelo contrário, caso não tivessem ocorrido as falhas 

informacionais, deixado de investir na companhia em questão)690. 

 

 Os danos por alteração de decisão são, em rigor, subespécie dos danos por preço 

artificial. Em ambos os casos, a diferença entre a cotação e o valor hipotético que origina 

os prejuízos sofridos pelos lesados – elemento caracterizador dos danos por preço artificial 

– está presente. No caso dos prejuízos por alteração da decisão, o que existe é um quid 

adicional: o fato de que o sentido do comportamento do investidor, e não apenas o preço 

aplicado na situação, seria distinto691. 

 

 A diferença entre essas duas espécies de prejuízos informacionais (danos por 

preço artificial e danos por alteração de decisão692) centra-se, essencialmente, na relação de 

 
690 Os danos por alteração de decisão podem ser designados como “préjudice d’altération de la décision” 

(cf. PROROK, Johan. La Responsabilité Civile sur les Marchés Financiers. Paris: LGDJ. 2019, pp. 41 e 46-
47), “préjudices de décision” (cf. SPITZ, Nicolas. La Réparation des Préjudices Boursiers. Paries: Revue 
Banque. 2010, p. 212) ou “Transaktionschaden” (“dano de transação”, em tradução livre) (cf. SCHOBEL, 
Thomas; e PARZMAYR, Roland. Anlegerschaden und Schadensberechnung. Österreichisches Bankarchiv, 
v. 58, n. 3. 2010, pp. 165-166) ou “Vertragsabschlussschaden” (“dano de conclusão de contrato”, em 
tradução livre) (cf. WELLER, Marc-Philippe. Fehlerhafte Kapitalmarktinformation Zwischen Freiheit und 
Haftung. In KRIEG, Gerd; LUTTER, Marcus; e SCHMIDT, Karsten (eds.). Festschrift für Michael Hoffmann-
Becking zum 70. Geburtstag. München: C. H. Beck. 2013, p. 1.355). 
691 Ver, i.a., GRUBER, que trata dos danos por alteração de decisão e por preço artificial no mesmo esquema de 
responsabilização: “Da zwischen der Unterlassung der Information und dem eingetretenen Schaden beim 
Anleger ein Kausalzusammenhang bestehen muß, können nur solche Anleger ersatzberechtigt sein, die im 
Zeitfenster zwischen dem Entstehen der Informationspflicht und dem Bekanntwerden dieser Information ein 
Geschäft in Unkenntnis der Information getätigt haben, das sie bei Kenntnis der Information nicht oder nicht 
zu diesen Konditionen getätigt hätten” (em tradução livre: “Uma vez que deve haver uma relação causal 
entre a falta de informação e o dano sofrido pelo investidor, somente podem ter direito a indenização os 
investidores que, no intervalo entre o estabelecimento da obrigação de transparência e o conhecimento 
dessa informação, tenham realizado uma operação, sem o conhecimento de tais informações, que não teriam 
realizado ou não teriam concretizado nos mesmos termos se tivessem conhecido as informações”) (Ad-Hoc-
Publizität. Österreichisches Bankarchiv, v. 51, n. 4. 2003, p. 249). 
692 Entre nós, a distinção entre essas categorias de danos é reconhecida por PRADO, seguindo de perto as 
discussões apresentadas por PROROK, que trata da distinção entre “dano da condição de mercado” e “dano da 
decisão de investimento” (Responsabilidade Civil por Divulgação de Informação Falsa ou Enganosa ou 
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causalidade existente entre o ato ilícito e os efeitos na atuação dos investidores. Nos danos 

por preço artificial, existe um liame causal entre a violação das regras que integram o 

regime de transparência e a alteração do preço de cotação dos valores mobiliários, de 

forma que é aplicado um preço artificial como base para as decisões dos investidores. Nos 

danos por alteração de decisão, o nexo causal é estabelecido entre, de um lado, o ato ilícito 

e, de outro, tanto a alteração de preço de cotação, de forma a aplicar-se um preço artificial, 

como o sentido da decisão de investimento ou desinvestimento tomada pelo investidor693. 

 

Todas as espécies de dano conforme a decisão dos investidores (i.e., danos por 

investimento, por desinvestimento, por não investimento e por não desinvestimento) 

podem existir, em teoria, nos casos de danos seja por alteração de decisão, seja por preço 

artificial. Diz-se “em teoria” porque, na avaliação concreta dos prejuízos, essa 

correspondência é mais facilmente identificada com relação aos danos por investimento, 

por desinvestimento e por não desinvestimento – que se aplicam, sem maiores 

dificuldades, tanto aos casos em que há danos por preço artificial, como àqueles em que se 

verificam prejuízos por alteração de decisão.  

 

Em qualquer dos casos, deve ter havido uma decisão do investidor, de 

investimento, de desinvestimento, de não desinvestimento ou de não investimento. A 

demonstração da ocorrência de uma das três primeiras categorias, na prática, é mais 

simples de ser empreendida, já que perpassa pela titularidade dos valores mobiliários, e sua 

disposição ou manutenção. Tratando-se de danos por não investimento, por outro lado, 

dado o comportamento envolvido (ou seja, a decisão do investidor de não adquirir 

determinado valor mobiliário), há maior dificuldade de se demonstrar sua ocorrência e, 

portanto, de estabelecer o vínculo entre o ilícito e os prejuízos. Dessa forma, cogita-se sua 

configuração, especialmente, nos casos envolvendo danos por alteração de decisão (já que, 

 
Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores Mobiliários. Dissertação de Mestrado – Escola de 
Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, pp. 189-193). 
693 Ver, a esse respeito, a explicação, bastante esclarecedora, de SCHOBEL e PARZMAYR, de que os danos por 
preço artificial dizem respeito a “como” a decisão de investimento ou desinvestimento teria sido tomada, 
enquanto os danos por alteração de decisão dizem respeito a “se” esta decisão teria sido tomada, caso não 
tivessem ocorrido as falhas informacionais: “Eine Fehlinformation kann sich aber auch noch auf andere Art 
in der Sphäre des Anlegers nachteilig auswirken, ohne daß die Fehlinformation dabei eine Auswirkung auf 
den Transaktionsentschluß des Anlegers hatte. Dies geschieht, indem eine Fehlinformation nicht das ‘Ob’ 
einer Transaktion beeinträchtigt, sondern das ‘Wie’ in Gestalt des Preises, zu dem ein Wertpapiergeschäft 
geschlossen wird” (em tradução livre: “Informações não fidedignas podem também ter efeitos adversos na 
esfera do investidor, sem que tenham um impacto na decisão do investidor de realizar a transação. Isto 
ocorre porque uma informação não fidedigna não afeta o ‘se’ de uma transação, mas o ‘como’, na forma do 
preço pelo qual a transação com os valores mobiliários é realizada”) (Anlegerschaden und 
Schadensberechnung. Österreichisches Bankarchiv, v. 58, n. 3. 2010, p. 166). 
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nestes, identifica-se uma influência da desinformação no comportamento adotado pelo 

investidor, de forma específica) – embora, em tese, seja possível seu reconhecimento 

também nas hipóteses de danos por preço artificial (desde que os prejuízos sejam, 

comprovadamente, certos) e não se possa, ao menos teoricamente, excluir sua existência 

ou possibilidade de ressarcimento694-695. 

 

4.3.3.3. A ressarcibilidade dos danos por preço artificial e dos preços por 

alteração de decisão no Direito brasileiro. 

 

 A essência dos danos por preço artificial e de sua subespécie os danos por 

alteração de decisão, é comum: a aplicação de preço artificial à decisão de investimento ou 

desinvestimento do investidor, formado pelo mercado em razão das falhas informacionais, 

em lugar do preço hipotético que seria atingido caso não tivessem ocorrido, 

independentemente do fato de ter havido, ou não, uma alteração do sentido do 

comportamento do investidor devido ao ilícito. O nexo causal essencial é estabelecido, 

dessa forma, entre as violações aos deveres de transparência e a formação de preço 

artificial e sua aplicação às decisões dos investidores, ainda que, no caso dos danos por 

alteração de decisão, os efeitos das falhas informacionais sejam mais profundos e 

protraiam-se também à alteração de comportamento do investidor. 

 

 Como, em uma e outra hipótese, tendo havido, ou não, uma efetiva alteração de 

decisão dos lesados, pode-se identificar um prejuízo decorrente das falhas informacionais 

suportado pelos investidores (i.e., a aplicação do preço artificial, em lugar do preço 

hipotético), e o nexo causal em relação ao ato ilícito (ou seja, as violações aos deveres de 

transparência das companhias abertas, em ambos os casos, reconduz-se à cláusula geral de 

 
694 BRUNO entende ser possível uma presunção de causalidade com relação aos danos por investimento e por 
desinvestimento, por serem certos, sem a necessidade de se verificarem outros fatores. No caso dos danos por 
não investimento e por não desinvestimento, a autora entende que o investidor prejudicado não poderia se 
beneficiar de tal presunção de causalidade, devendo arcar com o ônus de provar que sofreu um prejuízo 
decorrente das falhas informacionais (Informazioni al Mercato e Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 2003, pp. 227-229). No mesmo sentido, cf. SPITZ, que entende que, nos casos de danos por 
investimento (independentemente de o investidor ter mantido, ou não, os títulos) e por desinvestimento, o 
prejuízo é certo a priori (La Réparation des Préjudices Boursiers. Paries: Revue Banque. 2010, pp. 225-227). 
GIUDICI, por seu turno, entende ser possível a presunção do nexo de causalidade sempre que houver 
normalidade e regularidade (“normalità” e “regularità”, no original) no mercado, sem distinguir as espécies 
de danos indenizáveis (Responsabilità Civile nel Diritto dei Mercati Finanziari. Milano: Dott. A. Giuffrè. 
2008, pp. 285-287).  
695 Em sentido diverso, cf. SCHOBEL e PARZMAYR, que entendem não ser possível a configuração de danos 
por não investimento ou por não desinvestimento em caso de prejuízos por preço artificial, restringindo tais 
espécies aos prejuízos por alteração de decisão (Anlegerschaden und Schadensberechnung. Österreichisches 
Bankarchiv, v. 58, n. 3. 2010, pp. 173-174). 
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responsabilidade extranegocial do Código Civil (cf. artigos 186 e 927, caput), bem como 

aos seus pressupostos essenciais: a existência de dano, ato ilícito e nexo de causalidade. Os 

elementos são passíveis de identificação, de forma semelhante, tratando-se quer dos danos 

por preço artificial, quer daqueles por alteração de decisão, e se concentram na avaliação 

dos efeitos das falhas informacionais na cotação dos valores mobiliários envolvidos, que, 

ao ser aplicada pelos investidores em suas decisões de investimento ou desinvestimento, 

vem a lhes causar prejuízos, em relação à hipótese de aplicação do preço hipotético (obtido 

pela supressão dos efeitos do ilícito). O regime jurídico aplicável é, dessa forma, uno, 

ainda que as hipóteses não sejam idênticas e, nos danos por alteração de decisão, haja um 

elemento adicional (a mudança do sentido do comportamento do investidor). 

 

 Para a responsabilização das companhias abertas por falhas informacionais basta, 

dessa forma, a comprovação de danos por preço artificial, não sendo necessária a 

demonstração dos prejuízos por alteração de decisão. Como os danos por preço artificial 

são de mais simples comprovação do que aqueles por alteração de decisão – já que não 

dependem da demonstração de que o sentido do comportamento do investidor teria sido 

alterado se não tivessem ocorrido as violações às regras de transparência –, não há a 

necessidade de recorrer à subespécie dos prejuízos por alteração de decisão, ainda que 

tenham ocorrido, para a formulação de pretensões reparatórias. Isso porque, em ambos os 

casos, o resultado será o mesmo: o ressarcimento dos danos informacionais causados aos 

prejudicados, na forma de indenização por equivalente pecuniário696.  

 

 O esclarecimento sobre a distinção entre essas duas categorias de possíveis danos 

informacionais e a unicidade do regime jurídico que lhes é aplicável, admitindo-se a 

reparação por via do recurso à cláusula geral de responsabilidade extranegocial de nosso 

Direito, é particularmente relevante. Esse é um dos aspectos da responsabilidade civil das 

companhias abertas que ainda gera controvérsias em determinadas jurisdições (em especial 

na França e na Áustria), embora as soluções adotadas, em sua maioria, sejam equivalentes 

àquela cuja aplicação defendemos no Brasil. 

 
696 Ressaltamos, como discutido mais adiante, que entendemos ser mais adequada a indenização por 
equivalente pecuniário, tanto em caso de danos por preço artificial, quanto de danos por alteração de decisão. 
A solução é diversa daquela adotada na Alemanha, em que há distinção como às formas de reparação 
admitidas em cada caso: (i) para os danos por alteração de decisão, cabe a reparação in natura ou a 
indenização por equivalente pecuniário; e (ii) para os danos por preço artificial, cabe apenas a indenização 
por equivalente pecuniário. Para a discussão, com mais detalhes, sobre a forma de reparação, ver o item 4.4.2 
deste estudo. 
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 Podem-se identificar, atualmente, ao menos, quatro conjuntos de respostas dadas à 

questão em outros sistemas jurídicos, com relação à ressarcibilidade dos danos por preço 

artificial e por alteração de decisão: (i) admite-se amplamente a indenização de danos por 

preço artificial ou por alteração de decisão, ainda que as consequências, em especial 

quanto à forma de reparação (in natura ou em equivalente pecuniário), possam ser distintas 

(é o caso da Alemanha e da Itália); (ii) admite-se apenas a indenização de danos por 

alteração de decisão, mas o impacto das falhas informacionais na decisão dos investidores 

é presumido, de forma que os danos por preço artificial passam a se configurar como danos 

por alteração (presumida) de decisão e são passíveis de indenização (é o caso dos Estados 

Unidos da América); (iii) são indenizáveis apenas os danos por alteração de decisão, 

avaliados em abstrato (é a posição da jurisprudência na França, bastante criticada pela 

doutrina do país); e (iv) são ressarcíveis apenas os danos por alteração de decisão, 

avaliados em concreto (posição adotada pela jurisprudência na Áustria, ainda que com 

críticas de juristas austríacos). Tratamos, a seguir, dessas respostas, em cada uma das 

jurisdições analisadas, para, em seguir, retomar a solução que entendemos mais adequada 

no Brasil. 

 

 Na Alemanha, admite-se a ampla reparação das duas categorias de danos (por 

alteração de decisão e por preço artificial), com uma distinção entre elas, no tocante aos 

meios de ressarcimento disponíveis. Nos casos de danos por preço artificial – ou seja, em 

que há a comprovação da relação entre as falhas informacionais e a precificação dos ativos, 

em relação aos preços hipotéticos que seriam aplicados caso aquelas não tivessem 

ocorrido, mas não à definição do sentido da decisão de investimento ou desinvestimento –, 

admite-se apenas a indenização por equivalente pecuniário. Nas situações em que se 

demonstra o nexo existente entre, de um lado, as falhas informacionais e, de outro, não só a 

alteração dos preços de cotação, mas também a tomada das decisões de investimento ou 

desinvestimento pelos investidores, em si, faculta-se ao investidor prejudicado demandar a 

reparação in natura ou a indenização por equivalente pecuniário697-698. 

 
697 Cf., i.a., HOPT, Klaus Jürgen. Die Haftung für Kapitalmarktinformationen. Rechtsvergleichende, 
Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, 
n. 3. 2013, pp. 106-108; e VERSE, Dirk Axel. Germany: Liability for Incorrect Capital Market Information. 
In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: 
Cambridge University. 2019, pp. 387-389. Na jurisprudência, ver a decisão do Bundesgerichthof (BGH) 
[tribunal superior em matéria infraconstitucional] no caso envolvendo a responsabilidade do IKB Deutsche 
Industriebank AG: “Für den Fall, dass der Klägerin der Kausalitätsnachweis zwischen unterbliebener Ad-
hoc-Mitteilung und Kaufentschluss des Zedenten nach den oben genannten Maßstäben nicht gelingen sollte, 
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 Na Itália, a solução é semelhante: é reconhecida a possibilidade de reparação, 

tanto de danos por preço artificial, como de prejuízos por alteração de decisão, sujeitando-

se todos os casos ao mesmo regime de responsabilização699. Um dos fundamentos adotados 

para a ampla admissibilidade de ressarcimento dos danos por preço artificial é que não se 

pode imputar ao investidor o ônus de provar que a falha informacional foi decisiva para 

sua decisão de investimento ou de desinvestimento, por se tratar de prova de fato negativo 

(i.e., de que não foi outra a razão pela qual a decisão foi tomada) – ou seja, uma probatio 

diabolica, de difícil ou impossível demonstração700. A lógica para tanto envolve uma 

presunção de confiança dos investidores no preço de cotação e, consequentemente, nas 

informações divulgadas ao mercado701. No sistema italiano, ao contrário do modelo 

alemão, no entanto, não se costuma distinguir a forma de reparação admitida aos casos de 

 
weist der Senat darauf hin, dass dann jedenfalls der Kursdifferenzschaden ersatzfähig ist” (em tradução livre: 
“Neste caso, se a autora não conseguir provar a causalidade entre a falha no aviso de fato relevante e a 
decisão de compra do cedente para a aquisição de ações de acordo com as disposições acima mencionadas, 
a Câmara [“Senat”] entende que o dano por diferença na cotação dos valores mobiliários 
[“Kursdifferenzschaden”] é, então, em qualquer caso, passível de compensação [por equivalente 
pecuniário]”) (Bundesgerichtshof, XI Zivilsenat, XI ZR 51/10, j. 13.12.2011, Entscheidungsgründe). 
698 Nesse particular, ressaltamos que, embora entendamos que a solução do sistema alemão quanto à 
abrangência do dano indenizável (incluindo os danos por preço artificial) seja adequada e equivalente àquela 
a ser adotada no Brasil, somos da opinião de que a reparação, nos casos envolvendo a responsabilidade das 
companhias abertas perante investidores, deve ser operada apenas por via de equivalente pecuniário 
(afastando o ressarcimento in natura). Para mais detalhes sobre as formas de indenização, ver o item 4.4.2 
deste estudo (e, sobre os meios admitidos na Alemanha, em particular a nota de rodapé n.º 790). 
699 Ver, i.a., BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato 
Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, pp. 225-226; PERRONE, Andrea. Informazioni al Mercato e 
Tutele dell’Investitore. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2003, p. 183; e FERRARINI, Guido; e GIUDICI, Paolo. 
Liability for Misstatements to the Market. The Post-Parmalat Years. In HUANG, Robin Hui; e HOWSON, 
Nicolas Calcina (eds.). Enforcement of Corporate and Securities Law. China and the World. Cambridge: 
Cambridge University. 2017, pp. 459-461. 
700 Cf., a esse respeito, BRUNO: “Il soggetto danneggiato deve provare di avere fatto ragionevole affidamento 
su completezza e veridicità delle informazioni contenute nel prospetto? Il ragionevole affidamento è il nesso 
di causalità: il fatto che il potenziale investitore ha preso conoscenza diretta delle informazioni contenute nel 
prospetto, ha creduto nella loro veridicità e completezza e perciò si è determinato a compiere l’operazione 
da cui è scaturito il danno. L’investitore danneggiato deve provare tutto questo e, cioè, di avere letto, 
compreso, valutato e quindi ben apprezzato tutte le informazioni contenute nel prospetto? Se così fosse, la 
prova sarebbe diabolica” [La (Nuova?) Responsabilità da Prospetto Verso il Pubblico. Banca, Borsa e Titoli 
di Credito, v. 61, n. 6. 2008, p. 11 (ed. digital)]. Na jurisprudência, cf. a decisão da Corte di Cassazione em 
caso envolvendo a responsabilidade da Tessival S.P.A. (no mercado primário): “[...] la non veridicità del 
prospetto non può non generare la presunzione di rilevanza della distorsione informativa sulle scelte 
dell’investitore, al quale non può esser perciò imposto l’ulteriore onere della prova negativa di eventuali 
diversi fattori dai quali dette scelte sarebbero state determinate” (Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 
n.º 14.056, j. 06.05.2010). 
701 Ver, i.a., BRUNO, Sabrina. La (Nuova?) Responsabilità da Prospetto Verso il Pubblico. Banca, Borsa e 
Titoli di Credito, v. 61, n. 6. 2008, p. 11 (ed. digital); GIUDICI, Paolo. Responsabilità Civile da Informazione 
Inesatte. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2008, pp. 281-287. Le Società, v. 34, n. 7. 2015, p. 875. Nos casos de 
responsabilidade das emissoras por falhas informacionais que causaram danos a investidores no mercado 
secundário, envolvendo a Banca Italease S.P.A., a jurisprudência também se posicionou dessa forma 
[cf. AFFERNI, Giorgio. Causalità e Danno nella Responsabilità Civile per False Informazioni sui Mercati 
Finanziari: il Caso Italease (Corte d’Appello di Milano, Sez. Imprese, 15 Gennaio 2014, n. 118). Le Società, 
v. 34, n. 7. 2015, pp. 875-876]. 
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danos por alteração de decisão e por preço artificial, reconduzindo-se, em ambos os casos, 

à indenização por equivalente pecuniário. 

 

  Nos Estados Unidos da América, para que se caracterize a fraude e o direito ao 

ressarcimento dos investidores, requer-se a existência de confiança (reliance) dos agentes 

nas informações divulgadas sem a observância do regime de transparência e que, a partir 

dela, tenha tomado a decisão de investimento ou desinvestimento (transaction causation). 

Esse requisito poderia, em princípio, limitar o ressarcimento apenas aos danos por 

alteração de decisão, como ocorrido antes do final da década de 1980, em que os 

investidores precisavam provar que as falhas efetivamente causaram a operação de 

investimento ou desinvestimento. A partir da decisão da Suprema Corte no conhecido caso 

Basic Inc. v. Levinson702, esses requisitos foram adaptados à realidade do mercado de 

capitais, por meio da fraud on the market theory703. Considerando que o preço dos valores 

mobiliários reflete as informações públicas disponíveis, os investidores, ao tomarem suas 

decisões com base na cotação dos ativos em questão, estariam também confiando no 

conjunto informacional disponível naquele momento, o que autoriza a presunção da 

causalidade704. A resposta estadunidense, dessa forma, mais se aproxima dos sistemas em 

que se admite, amplamente, a reparação por danos por preço artificial – que, neste caso, 

podem ser tidos, mais propriamente, como danos por alteração (presumida) de decisão705-

706-707. 

 
702 Cf. Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988), j. 07.03.1988. 
703 Para a análise, com mais detalhes, da teoria da fraud on the market, ver o item 4.3.3.4 deste estudo. 
704 Nesse sentido, cf. FOX: “The plaintiff must instead establish that the defendant's misstatement caused her 
to pay a higher price for her purchase, not that it caused her to make the purchase” (Demystifying Causation 
in Fraud-on-the-Market Actions. Business Lawyer, v. 60, n. 2. 2005, p. 507). Uma crítica ao artigo de FOX 
pode ser encontrada em COFFEE JR., que é mais cético com relação às ações de indenização movidas por 
investidores (Causation by Presumption? Why the Supreme Court Should Reject Phantom Losses and 
Reverse Broudo. The Business Lawyer, v. 60, n. 2. 2005, pp. 533-548). COFFEE JR. propõe a 
responsabilização, em primeiro lugar, dos administradores e, apenas subsidiariamente, das emissoras 
(Reforming the Securities Class Action: An Essay on Deterrence and Its Implementation. Columbia Law 
Review, v. 106, n. 7. 2006, pp. 1.534-1.586). Deve-se ressaltar que FOX, ao discutir o assunto de lege ferenda, 
propõe um modelo de não responsabilização das companhias abertas por falhas informacionais (Civil 
Liability and Mandatory Disclosure. Columbia Law Review, v. 109, n. 2. 2009, pp. 279-281), reconhecendo, 
de toda forma, que, sem uma ampla reformulação das regras aplicáveis aos casos envolvendo falhas 
informacionais, a melhor alternativa é manter a responsabilidade das emissoras (Why Civil Liability for 
Disclosure Violations When Issuers Do Not Trade?. Wisconsin Law Review, v. 2009, n. 2. 2009, pp. 297-
332). 
705 Cf., i.a., BLACK, Barbara. Eliminating Securities Fraud Class Actions Under the Radar. Columbia 
Business Law Review, v. 2009, n. 3. 2009, pp. 808-809; e GEVURTZ, Franklin A.. United States: The 
Protection of Minority Investors and Compensation of Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, 
Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, 
pp. 127-130. 
706 Na literatura especializada, por conta da presunção de causalidade, o modelo dos Estados Unidos da 
América costuma ser enquadrado dentre aqueles em que se admite a reparação de danos por preço artificial. 
Cf., i.a., PROROK, Johan. La Responsabilité Civile sur les Marchés Financiers. Paris: LGDJ. 2019, pp. 90-91; 
e SPITZ, Nicolas. La Réparation des Préjudices Boursiers. Paries: Revue Banque. 2010, pp. 212-213. 
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 Em modelo particular, na França, por outro lado, em especial na jurisprudência, 

oscilou-se na definição dos prejuízos indenizáveis em caso de falhas informacionais. No 

princípio, admitiu-se o ressarcimento de danos por preço artificial708. Essa posição, no 

entanto, foi superada na jurisprudência francesa, que restringiu a reparação apenas aos 

danos por alteração de decisão, analisada, inicialmente, em concreto (avalia-se, nessa 

perspectiva, se investidores foram prejudicados por terem efetivamente tomado uma 

decisão com base nas falhas informacionais)709 e, a partir das decisões mais recentes, em 

abstrato (busca-se identificar se os prejuízos foram causados pela restrição à liberdade de 

disposição dos investidores, em abstrato)710-711. Dessa última posição, ao colocar a questão 

em termos abstratos, derivou-se que os danos consistem na simples perda de uma chance 

de tomar melhores decisões de investimento ou desinvestimento. Esse posicionamento 

jurisprudencial sofre, contudo, contundentes críticas por parte da doutrina francesa, que o 

consideram extremamente restritivo e incompatível com o sistema de responsabilização 

 
707 Há quem entenda, contudo, que os casos envolvendo a responsabilidade por falhas informacionais 
constituem um ilícito específico (fraud on the market) que não se confunde com a categoria geral de fraud. 
Nesse ilícito, a confiança dos receptores das informações não seria mais um requisito para a sua 
configuração, de forma que o modelo teria sido transmudado à admissão ampla da reparabilidade dos danos 
por preço artificial, sem a necessidade do recurso à presunção de confiança e alteração de comportamento 
dos investidores. Nesse sentido, ver, i.a., FOX [“[...] that the plaintiff plead and prove that the defendant's 
misstatement inflated the price the plaintiff paid. This is the injury suffered by the plaintiff and therefore the 
loss on which the causation analysis should focus” (Demystifying Causation in the Fraud-on-the-Market 
Actions. Business Law Review, v. 60, n. 2. 2005, pp. 519-520)] e GOLDBERG e ZIPURSKY [“[...] fraud on the 
market is its own tort-one that, unlike deceit, allows redress for intentional misrepresentations that result in 
economic loss to investors, irrespective of reliance” (The Fraud-on-the-Market Tort. Vanderbilt Law Review, 
v. 66, n. 6. 2013, p. 1.759)]. 
708 Cf. os casos envolvendo a Société Générale de Fonderie (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, n.º 92-
82.263, j. 15.03.1993) e a S.A. Régina Rubens (Cour d’Appel de Paris, 3e Chambre – Section B, n.º 02-
16.216, j. 16.06.2006) [em ambos os casos, tratando da responsabilização dos administradores]. Em outros 
precedentes – envolvendo a sociedade Centre Francais de Télé-Informatique (CFTI) (Cour de Cassation, 
Chambre Criminelle, n.º 96-80.399, j. 15.05.1997); o Comptoir des Entrepeneurs (CDE) e a sociedade 
CIABA (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, n.º 99.80.324, j. 29.11.2000) e S.A. SEDRI (Cour de 
Cassation, Chambre Criminelle, n.º 00-84.322, j. 04.04.2001) [em todos os casos, tratando da 
responsabilização dos administradores] e –, reconheceu-se a presunção de causalidade decorrente das falhas 
informacionais, o que o aproxima da solução estadunidense e da indenizabilidade de danos por preço 
artificial. 
709 Vide o caso envolvendo a Société Eurodirect Marketing (Cour d’Appel de Colmar, 1re Chambre Civile, 
n.º 01-03.432, j. 14.10.2003; confirmado pela Cour de Cassation, em 2005: Cour de Cassation, Chambre 
Commerciale, n.º 03-20.600, j. 22.11.2005). 
710 O prevalecimento da reparação de prejuízos de alteração de decisão, em abstrato, deu-se a partir dos casos 
envolvendo as sociedades Gaudriot S.A. (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière et 
Économique, n.os 08-21.547 e 08-21.793, j. 09.03.2010) [em que se discutiu a responsabilidade dos 
administradores] e Marionnaud Parfumeries S.A.S. (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière 
et Économique, n.os 13-16.632 e 13-18.473, j. 06.05.2014) [que tratou da responsabilidade da própria 
companhia]. 
711 Para a análise da jurisprudência francesa sobre o assunto, ver, i.a., PROROK, Johan. La Responsabilité 
Civile sur les Marchés Financiers. Paris: LGDJ. 2019, pp. 149-205; e CONAC, Pierre-Henri. France: The 
Compensation of Investors’ Losses for Misrepresentation on Financial Markets. In CONAC, Pierre-Henri; e 
GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 
2019, pp. 348-350. 
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civil adotado na jurisdição712 – que é a epítome dos modelos atípicos, que se valem de uma 

cláusula geral intencionalmente aberta (artigo 1.240, do Code Civil713). 

 

 Adotando solução distinta, encontra-se a Áustria, em que se requer a identificação 

de um efeito da falha informacional na decisão tomada pelo investidor (i.e., um dano por 

alteração de decisão). A avaliação da influência da decisão é realizada em concreto (ou 

seja, considerando as condições específicas do investidor prejudicado), em uma dupla 

verificação: (i) se a informação divulgada sem falhas poderia ser obtida pelo investidor 

prejudicado; e (ii) se, caso fosse obtida pelo investidor, teria alterado sua decisão de 

investimento ou desinvestimento714. A limitação é, contudo, criticada por parte da doutrina 

austríaca, pelos obstáculos que esse posicionamento impõe à reparação dos investidores, 

havendo quem defenda uma avaliação de acordo com condições gerais (i.e., um “clima de 

investimento” 715-716), que autorizaria a inversão do ônus da prova717-718. 

 
712 PROROK critica a preferência pelo ressarcimento de danos por alteração de decisão in abstracto, 
designando-a como “restrictive, exagérément simpliste et assez arbitraire”, por simplesmente excluir a 
possibilidade de indenização de danos por preço artificial ou por alteração de decisão in concreto (sendo que 
o autor defende a reparação apenas desses últimos) (La Responsabilité Civile sur les Marchés Financiers. 
Paris: LGDJ. 2019, pp. 204-205 e 349). No mesmo sentido, SPITZ se manifesta da seguinte forma: “[...] la 
méthode proposée par la Cour de cassation se profile en réalité une évaluation arbitraire, injuste et 
inopportune” (La Réparation des Préjudices Boursiers par Désinformation Devant la Cour de Cassation: 
Commentaire de l’Arrêt de la Chambre Commerciale du 9 Mars 2010. Revue Trimestrielle de Droit 
Financier, v. 2010, n. 2. 2010, p. 70). LE CLUB DES JURISTES também critica o posicionamento da 
jurisprudência francesa, defendendo a possibilidade de reparação de danos por preço artificial (Rapport. 
L’Évaluation du Préjudice Financier de L’Investisseur dans les Sociétés Cotées. Paris: [s.n]. 2014, pp. 53-
56). Como exposto neste estudo, concordamos com as críticas ao posicionamento da jurisprudência francesa, 
uma vez que restringe o escopo dos prejuízos indenizáveis, contrariamente à abrangência da cláusula geral de 
responsabilidade civil e aos princípios que informam seu sistema. 
713 Cf. artigo 1.240, do Code Civil: “Art. 1.240. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 
714 Ver, sobre o assunto, SCHOPPER, Alexander; e WALLNER, Benedikt. Aktuelle Fragen des Anlegerschutzes 
im Österreichischen Kapitalmarktrecht. Österreichisches Recht der Wirtschaft, v. 33, n. 12. 2015, pp. 763-
769. O referido artigo explica o procedimento adotado em decisão do Oberste Gerichtshof (OGH) [tribunal 
superior austríaco em matéria civil infraconstitucional], em caso envolvendo a responsabilidade da Meinl 
European Land Limited, sociedade com sede na ilha de Jersey (Reino Unido), cujos certificados eram 
negociados na bolsa austríaca: Oberste Gerichtshof, IX Senat, 9 Ob 26/14k, j. 20.03.2015. No mesmo 
sentido, a decisão do Oberste Gerichtshof (OGH) em casos envolvendo a Immofinanz AG: Oberste 
Gerichtshof, VII Senat, 7 Ob 77/10i, j. 30.03.2011; e Oberste Gerichtshof, VI Senat, 6 Ob 28/12d, 
j. 15.03.2012. 
715 No original, “Anlagestimmung” (cf., i.a., GRUBER, Michael; e ZAHRADNIK, Andreas. Zum 
Kausalitätsbeweis bei der Prospekthaftung. Österreichisches Recht der Wirtschaft, v. 28, n. 10. 2010, 
pp. 619-621; e HOFMANN, Alexander. Kausalitätserfordernis und ‘Positive Anlagestimmung’ bei der Haftung 
für Fehlerhafte Kapitalmarktinformation. Zeitschrift für Gesellschaftsrecht und Angrenzendes Steuerrecht, 
v. 10, n. 7. 2011, pp. 317-320). GELTER e PUCHER tratam desta condição como “buying mood” (Austria: 
Securities Litigation and Enforcement. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities 
Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, p. 287).  
716 A teoria do “Anlagestimmung” (“clima de investimento”, em tradução livre) foi desenvolvida na 
Alemanha, para simplificar a prova do nexo de causalidade, aplicada, inicialmente, em casos de 
responsabilidade por falhas informacionais no mercado primário e, depois, estendida, ainda que com 
restrições, a casos envolvendo danos no mercado secundário (sobre o assunto, cf. HOPT, Klaus Jürgen; e 
VOIGT, Hans-Christoph. Grundsatz- und Reformprobleme der Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, pp. 137-138). 
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 No Brasil, entendemos que a solução mais adequada e compatível com nosso 

sistema de responsabilidade, diante do princípio de alterum non laedere, refletido no 

artigo 927, caput, do Código Civil, com fundamento no artigo 5º, incisos V e XXXV, da 

Constituição Federal, é a de possibilidade de ressarcimento tanto dos danos por preço 

artificial, como dos danos por alteração de decisão. Os danos por preço artificial 

conformam, de maneira suficiente e adequada, ao nosso sistema responsabilidade: há ato 

ilícito que produz danos a terceiros e, entre eles, pode-se verificar a existência de nexo de 

causalidade, passível de identificação pelo recurso seja à teoria da causalidade adequada, 

seja à teoria do dano direto e imediato. Não se exige, para tanto, que tenha havido alteração 

de decisão por parte do prejudicado ou a confiança específica depositada nas informações 

divulgadas, de forma que, em nossa opinião, não se admite restrição aos prejuízos 

indenizáveis que busquem se pautar por critérios dessa natureza. 

 

 Essa resposta, obtida de acordo com nosso sistema jurídico, não apenas é 

equivalente e alinhada àquela identificada em outras jurisdições (como Estados Unidos da 

América, Itália e Alemanha), mas também se mostra coerente com as manifestações da 

doutrina nacional que já se ocupou da fattispecie discutida neste estudo719-720 e com 

 
717 SCHOPPER, por outro lado, defende solução diversa, ainda que, em ambos os casos, o prejudicado tenha o 
ônus da prova: em caso de danos por alteração de decisão, admite-se a reparação in natura ou por equivalente 
pecuniário; e, tratando-se de danos por preço artificial, o ressarcimento apenas pode ser operado por 
equivalente pecuniário (Ad-Hoc-Meldepflicht als Schutzgesetz. Österreichisches Bankarchiv, v. 62, n. 7. 
2014, pp. 501-504). 
718 Cf., ainda, sobre o sistema austríaco, KALSS, Susanne; e OPPITZ, Martin. Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung in der Europäischen Union. Frankreich. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, 
Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, 
pp. 867-870; KALSS, Susanne. Civil Law Protection of Investors in Austria — A Situation Report from 
Amidst a Wave of Investor Lawsuits. European Business Organization Law Review, v. 13, n. 2. 2012, 
pp. 226-229; e GELTER, Martin; e PUCHER, Michael. Austria: Securities Litigation and Enforcement. In 
CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: 
Cambridge University. 2019, pp. 286-287. 
719 Cf. CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; 
LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 41-45; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. 
A Responsabilidade Civil das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede 
Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 67 e 
77; WALD, Arnoldo. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e 
WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier 
Latin. 2018, p. 164; COELHO, Fábio Ulhoa. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz 
Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. 
São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 182 e 195; JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer sobre a Responsabilidade 
Direta da Sociedade de Economia Mista por Danos Acarretados aos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 245; e MOREIRA, Alberto Camiña. A Ação 
Civil Pública da Lei 7.913/89 entre o Direito Coletivo e o Direito Societário. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 351-352. 
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precedentes de indenização de danos informacionais identificados em nossa jurisprudência, 

tratando da responsabilidade da própria companhia, no âmbito dos mercados secundário721 

e primário722, de administradores723 ou de acionistas controladores724. Conforme discutido 

acima, não vislumbramos a possibilidade de se operar, entre nós, uma criticável restrição 

aos prejuízos indenizáveis, seja aquela aplicada pela jurisprudência francesa, seja a 

identificada nos precedentes austríacos. 

 

 
720 Em sentido diverso, SILVA, possivelmente por influência da literatura estadunidense, que trata do requisito 
de reliance (presumido pela aplicação da teoria da fraud on the markt), parece entender que há a necessidade 
de caracterização de danos por alteração de decisão, para que sejam indenizáveis (Apontamentos sobre a 
Questão de Diligência na Responsabilização de Companhias Abertas pela Divulgação de Informações Falsas 
ou Imprecisas ao Mercado. Seminário Código Civil e o Mercado de Valores Mobiliários. Artigos 
Selecionados – Comissão de Valores Mobiliários. 2018, p. 82). Não podemos concordar com a opinião do 
autor, já que os danos por preço artificial também são prejuízos efetivos sofridos pelos investidores, em razão 
das falhas informacionais ocorridas (i.e., do ato ilícito), de forma que não podem ser excluídos do esquema 
de indenização por via da cláusula geral de responsabilidade extranegocial de nosso Direito. 
721 No único precedente nacional em que houve a responsabilização da companhia aberta por danos 
informacionais sofridos no mercado secundário, não se discutiu a influência das informações divulgadas no 
sentido da tomada de decisão do investidor, mas apenas os efeitos do ilícito na precificação das ações da 
companhia envolvida (Banco Panamericano S.A.), admitindo-se a indenização de danos por preço artificial 
[TJSP, 3ª Câmara Cível, Apelação n.º 0209676-33.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. João Pazine Neto, 
j. 11.06.2013, v.u.]. Para mais detalhes sobre o caso, ver o item 5.2.1 deste estudo. 
722 No precedente nacional em que houve a responsabilização da companhia aberta por danos sofridos no 
mercado primário, os efeitos das falhas e os danos causados ao investidor parecem ter sido identificados na 
própria existência das violações ao regime de transparência ocorridas, sem que se tenha exigido prova 
específica sobre a alteração, ou não, do sentido da decisão do investidos [no caso, quanto à aquisição de 
ações da companhia envolvida (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras)]. Cf. sentença do processo (publicada 
no Diário Oficial Poder Judiciário do Estado do Alagoas de 04.02.2016, Caderno Jurisdicional – Primeiro 
Grau, pp. 222-230) e acórdão de julgamento da apelação (TJAL, 1ª Câmara Cível, Apelação n.º 0700206-
82.2015.8.02.0044/Marechal Deodoro, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, j. 07.03.2018, v.m., 
publicado no Diário Oficial Poder Judiciário do Estado do Alagoas de 18.05.2018, Caderno Jurisdicional e 
Administrativo, pp. 150-151). 
723 Nos precedentes em que houve a caracterização de danos informacionais, e se atribuiu a obrigação de 
indenizar aos administradores, não parece ter-se requerido a existência de danos por alteração de decisão, 
bastando a ocorrência de danos por preço artificial: TJSP, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 12.145-1/São 
Paulo, Rel. Des. Octavio Stucchi, j. 27.10.1981, v.m. (tratando de danos por investimento); e TJSP, 5ª Câmara 
Cível, Apelação Cível n.º 65.531-1/São Paulo, Rel. Des. Marcio Martins Bonilha, j. 25.06.1987, v.u. (tratando 
de danos por desinvestimento). Em outro precedente, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a 
necessidade de comprovação apenas de um dano por preço artificial, para que se caracterize a 
responsabilidade civil por falhas informacionais: “Se o que se busca ressarcir são os danos causados pela 
venda antecipada de ações, antes da divulgação da venda do controle acionário da companhia ao público 
investidor, caberia aos autores comprovar a existência de efetivo prejuízo na venda de seus títulos, tendo 
como parâmetro a comparação entre o preço recebido e a cotação desses papéis a partir do momento em 
que a informação omitida veio a público” [veja-se que o parâmetro relevante é a diferença de preço do ativo, 
e não a influência na decisão de investimento ou desinvestimento do investidor] (STJ, 3ª Turma, Recurso 
Especial n.º 1.540.428/SP, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.02.2018, v.m., voto do 
relator para acórdão). 
724 No precedente em que se atribuiu aos acionistas controladores a obrigação de indenizar danos 
informacionais, também não se colocou a alteração do sentido da decisão do investidor, em razão dos 
descumprimentos do dever de indenização ocorridos como elemento necessário ao surgimento da 
responsabilidade civil. Cf. TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. 
Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, v.u. (tratando de danos por desinvestimento). 
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4.3.3.4. A teoria da fraud on the market: origem e função no Direito 

estadunidense.  

  

 Nos Estados Unidos da América, a fraude (fraud, deceit ou illicit 

misrepresentation) é um ilícito (tort), estabelecido de longa data na common law725, que se 

configura nos casos em que um sujeito, com a intenção de enganar, faz uma declaração 

falsa que altera o comportamento de terceiros, por nela confiarem, os quais, em razão 

disso, sofrem um dano726. O núcleo da fraude é a interferência lesiva na autonomia de 

vontade do receptor da informação falsa e, por isso, assume especial relevância o requisito 

da confiança (reliance) da vítima no que foi informado, que causa a alteração de seu 

comportamento727. 

 

 Um amplo espectro de atos, em variados contextos, pode vir a se enquadrar nesse 

esquema geral de fraudes. Nele se encontram também as origens da construção 

jurisprudencial que identificou pretensões indenizatórias implícitas em caso de falhas 

informacionais no mercado de capitais (i.e., de violação ao artigo 10(b), do Securities 

Exchange Act de 1934728, à Rule 10b-5, editada pela Securities and Exchange 

Commision729)730, ainda que, reconhecidamente, essa categoria tenha assumido feições 

 
725 BAKER trata do surgimento de casos de deceit, em situações envolvendo a falsidade de declarações dadas 
por contrapartes em contratos de compra e venda. O exemplo mais antigo trazido pelo autor é a de compra e 
venda de um cavalo cego, em que o comprador foi enganado sobre esta condição do animal pelo vendedor, 
ocorrido em 1382 (An Introduction to English Legal History, 5ª ed. Oxford: Oxford University. 2019, 
pp. 352-353). 
726 Cf. a definição de GOLDBERG e ZIPURSKY: “The tort of deceit, also known as ‘fraud’ or ‘intentional 
misrepresentation,’ like all torts, proscribes conduct that is wrongful and injurious. Specifically, it renders 
unlawful a knowing misrepresentation intended to induce reliance by persons such as the victim that 
succeeds in inducing such reliance” (The Fraud-on-the-Market Tort. Vanderbilt Law Review, v. 66, n. 6. 
2013, p. 1.755). Na jurisprudência, ver a decisão da Suprema Corte no precedente Southern Development Co. 
v. Silva [125 U.S. 247 (1888), j. 19.03.1888], em que são estabelecidos os requisitos para a caracterização da 
fraud. 
727 Nesse sentido, cf. GOLDBERG, John C. P.; SEBOK, Anthony J.; e ZIPURSKY, Benjamin C.. The Place of 
Reliance in Fraud. Arizona Law Review, v. 48, n. 4. 2006, p. 1.004; e GOLDBERG, John C. P.; e ZIPURSKY, 
Benjamin C.. The Fraud-on-the-Market Tort. Vanderbilt Law Review, v. 66, n. 6. 2013, pp. 1.760-1.761. 
728 Cf. artigo 10(b) do Securities Exchange Act de 1934: “Art. 10. It shall be unlawful for any person, directly 
or indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate commerce or of the mails, or of any 
facility of any national securities Exchange – […] (b) To use or employ, in connection with the purchase or 
sale of any security registered on a national securities exchange or any security not so registered, or any 
securities based swap agreement any manipulative or deceptive device or contrivance in contravention of 
such rules and regulations as the Commission may prescribe as necessary or appropriate in the public 
interest or for the protection of investors”. 
729 Cf. 17 Code of Federal Regulations (CFR) §240.10b-5: “§240. 10b-5. It shall be unlawful for any person, 
directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of interstate commerce, or of the mails or of 
any facility of any national securities exchange, (a) To employ any device, scheme, or artifice to defraud, 
(b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to 
make the statements made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, or 
(c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a fraud or 
deceit upon any person, in connection with the purchase or sale of any security”. 
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muito particulares em seu desenvolvimento e, na atualidade, pouco se identifique com tais 

antecedentes731. 

 

 Em razão do recurso inicial à lógica de fraudes, as ações envolvendo pretensões 

indenizatórias no âmbito do mercado de capitais recorreram, no princípio, ao requisito de 

confiança do receptor da informação para estabelecer o nexo de causalidade entre o ato de 

divulgação de informações e a alteração de seu comportamento732. Como não basta a 

alteração do comportamento do prejudicado e é necessário que o ato também lhe cause 

danos, houve uma bipartição do nexo causal nessas ações, que passou a ser verificado 

entre: (i) a divulgação de informações falsas e a alteração da decisão do investidor tomada 

considerando a informação falsa (transaction causation); e (ii) o ilícito e os prejuízos 

sofridos pela vítima (loss causation)733-734. 

 

 É nesse contexto que surge a conhecida teoria da fraud on the market, aceita pela 

Suprema Corte estadunidense no julgamento do caso Basic Inc. v. Levinson, em 1988735-736-

 
730 Ver, entre outros, GABALDON, Theresa A.. Unclean Hands and Self-Inflicted Wounds: The Significance of 
Plaintiff Conduct in Actions for Misrepresentation under Rule 10b-5. Minnesota Law Review, v. 71, n. 2. 
1986, pp. 319-320; BLACK, Barbara. Fraud on the Market: A Criticism of Dispensing with Reliance 
Requirements in Certain Open Market Transactions. North Carolina Law Review, v. 62, n. 3. 1984, p. 435; e 
FOX, Merritt Baker. Securities Class Actions Against Foreign Issuers. Stanford Law Review, v. 64, n. 5. 2012, 
pp. 1.185-1.186. 
731 Cf., i.a., ALEXANDER, Janet Cooper. Rethinking Damages in Securities Class Actions. Stanford Law 
Review, v. 48, n. 6. 1996, p. 1.488. Na jurisprudência, cf. a decisão da Suprema Corte no caso Dura 
Pharmaceuticals, Inc. v. Michael Broudo [544 U.S. 336 (2005), j. 19.04.2005]. 
732 A definição de reliance com referência à alteração de decisão do investidor, em casos de fraude 
envolvendo o mercado de capitais, foi estabelecida inicialmente no julgamento do caso List v. Fashion Park, 
Inc. [340 F.2d 457 (2d Cir. 1965), j. 04.01.1965]. Sobre a necessidade de comprovação da confiança, antes da 
teoria da fraud on the market, cf., i.a., GABALDON, Theresa A.. Unclean Hands and Self-Inflicted Wounds: 
The Significance of Plaintiff Conduct in Actions for Misrepresentation under Rule 10b-5. Minnesota Law 
Review, v. 71, n. 2. 1986, pp. 320-335; e FOX, Merritt Baker. Securities Class Actions Against Foreign 
Issuers. Stanford Law Review, v. 64, n. 5. 2012, pp. 1.188-1.189. 
733 A bipartição, nesses termos, foi expressamente estabelecida, pela primeira vez, no precedente Schlick v. 
Penn-Dixie Cement Corporation [507 F.2d 374 (1974), j. 31.10.1974]. 
734 Para a discussão da bipartição entre transaction causation e loss causation e o histórico dos precedentes 
sobre o assunto, ver FOX, que entende que o esquema não se aplica, de forma adequada, às ações envolvendo 
fraud on the market e propõe sua substituição pelo requisito de a falha informacional ter provocado uma 
alteração no preço dos valores mobiliários (Demystifying Causation in the Fraud-on-the-Market Actions. 
Business Law Review, v. 60, n. 2. 2005, pp. 508-521). Sobre o assunto, ver, ainda, FISCH, Jill E.. Cause for 
Concern: Causation and Federal Securities Fraud. Iowa Law Review, v. 94, n. 3. 2009, pp. 816-817. 
735 Cf. Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988), j. 07.03.1988. Sobre as decisões anteriores a esse 
precedente e a construção da teoria da fraud on the market, cf. BLACK, Barbara. Fraud on the Market: A 
Criticism of Dispensing with Reliance Requirements in Certain Open Market Transactions. North Carolina 
Law Review, v. 62, n. 3. 1984, pp. 439-457. 
736 Usamos o termo “fraud on the market”, neste estudo, para nos referirmos à teoria que autoriza a presunção 
de confiança dos investidores nas informações divulgadas, reconhecida pela Suprema Corte estadunidense no 
precedente Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988), j. 07.03.1988. Ressaltamos, de toda forma, que 
determinados autores usam o termo para designar as ações de indenização movidas por investidores no 
mercado de capitais, de que a presunção de confiança é apenas um dos elementos (cf., i.a., FOX, Merritt 
Baker. Securities Class Actions Against Foreign Issuers. Stanford Law Review, v. 64, n. 5. 2012, p. 1.185; e 
GOLDBERG, John C. P.; e ZIPURSKY, Benjamin C.. The Fraud-on-the-Market Tort. Vanderbilt Law Review, 
v. 66, n. 6. 2013, p. 1.759). 



227 

737. Por sua aplicação, presume-se que os investidores confiam nas informações divulgadas 

ao mercado e se baseiam nelas em sua tomada de decisão – ou seja, opera-se a presunção 

iuris tantum do requisito de reliance (ou transaction causation). A lógica subjacente, que 

se vale da teoria dos mercados eficientes, é a seguinte: o preço dos valores mobiliários 

reflete as informações disponíveis ao mercado, de forma que, sempre que os investidores 

negociam e aplicam a cotação dos ativos em suas transações, estão, indiretamente, 

confiando no conjunto informacional existente naquele momento738-739. 

 

 A teoria da fraud on the market diz respeito, especificamente, a apenas um dos 

requisitos das ações indenizatórias no âmbito do mercado de capitais – i.e., a confiança dos 

investidores nas informações divulgadas e seu impacto na alteração do comportamento dos 

receptores (transaction causation) – e foi construída para fundamentar sua presunção 

nesses casos. Os demais elementos essenciais para viabilizar as pretensões reparatórias dos 

investidores continuam aplicáveis e sujeitos a análise própria. Ou seja, a teoria não afeta os 

outros cinco requisitos de tais ações, nem implica sua presunção: (i) a divulgação de uma 

informação relevante ou sua omissão; (ii) a intenção de enganar terceiros (scienter); (iii) a 

ocorrência de uma aquisição ou transferência de valores mobiliários e sua relação com os 

fatos em questão; (iv) o dano; e (v) o nexo causal entre o ato ilícito e o dano (loss 

causation)740-741-742. 

 
737 Antes da formulação da teoria da fraud on the market, podem-se identificar outros movimentos no sentido 
de facilitar a superação do requisito de confiança dos investidores. É o caso da decisão da Suprema Corte no 
precedente Affiliated Ute Citizens of Utah v. United States [406 U.S. 128 (1972), j. 24.04.1972], em que se 
entendeu pela possibilidade de presunção da confiança se as informações divulgadas ou omitidas forem 
relevantes (ver, sobre o assunto, FISCH, Jill E.. Cause for Concern: Causation and Federal Securities Fraud. 
Iowa Law Review, v. 94, n. 3. 2009, pp. 817-818). 
738 Ver a decisão da Suprema Corte no referido caso: “An investor who buys or sells stock at the price set by 
the market does so in reliance on the integrity of that price. Because most publicly available information is 
reflected in market price, an investor's reliance on any public material misrepresentations, therefore, may be 
presumed for purposes of a Rule 10b-5 action.” (Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988), j. 07.03.1988). 
739 LANGEVOORT propõe que a presunção seria mais bem fundamentada se, em lugar da teoria da eficiência 
do mercado, recorresse a uma proteção jurídica da confiança do investidor na integridade do preço dos 
valores mobiliários, como um ato de “juristic grace” (Basic at Twenty: Rethinking Fraud on the Market. 
Wisconsin Law Review, n. 2. 2009, p. 178).  
740 EIZIRIK, ao tratar das ações de responsabilidade de investidores em face das companhias, parece entender 
que a teoria da fraud on the market autorizaria uma presunção também do ato ilícito, dos prejuízos e do nexo 
de causalidade entre eles, ao contrário do que se conclui pela análise das origens e funções por ela 
desempenhadas nos Estados Unidos da América: “Além disso, diferentemente do que preceitua a fraud-on-
the-market theory, o autor da ação de responsabilidade no Brasil é obrigado a demonstrar o ato ilícito 
praticado, o dano e o nexo de causalidade. O prejuízo não pode ser presumido, deve ser certo e atual” 
(A “Fraud-On-The-Market Theory” Pode Ser Aplicada no Direito Societário Brasileiro?. In VENANCIO 

FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da Silveira; e ROSMAN, Luiz Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em 
seus 40 Anos. São Paulo: Saraiva. 2017, p. 101). Como discutido, a fraud on the market opera apenas a 
presunção da confiança do investidor na informação e de sua alteração de comportamento, requisito que 
sequer existe em nosso ordenamento jurídico para que se tenha a reparabilidade de um dano, com recurso à 
cláusula geral de responsabilidade extranegocial, para o que basta a coexistência de três pressupostos: (i) ato 
ilícito; (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade. Não se trata, portanto, de uma presunção de tais elementos, ao 
contrário do que parece entender o autor. Ressalte-se, ainda, a esse respeito, que, embora, no referido estudo, 
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 Ao viabilizar a presunção da confiança dos investidores na divulgação de 

informações, a teoria da fraud on the market promove uma alteração relevante no núcleo 

do ilícito, nos casos envolvendo a responsabilidade no mercado de capitais: afasta-se da 

proteção da liberdade de disposição (que informa as fraudes, em geral, e dá proeminência 

ao elemento de confiança do prejudicado) e se aproxima da tutela do patrimônio dos 

investidores (que é afetado pelo fato de ter havido negociações de ativos a um preço 

artificial, independentemente da efetiva alteração da decisão do prejudicado)743. Nessa 

perspectiva, a confiança nas informações falsas divulgadas ainda que seja mantida, 

formalmente, pela jurisprudência estadunidense, como um dos componentes das ações de 

indenização de investidores por danos sofridos no mercado secundário, acaba, na prática, 

por ter seu conteúdo esvaziado em larga medida744-745. 

 

 
EIZIRIK manifeste-se contrariamente à aplicação de presunções quanto à responsabilidade das companhias 
abertas por falhas informacionais, no âmbito do mercado secundário, o autor parece caminhar em sentido 
contrário, em dois artigos escritos algumas décadas antes (um deles, individual, e outro, escrito 
conjuntamente com WALD). Em tais publicações, em que trata da responsabilidade civil de underwriters 
(aplicável no mercado primário e com fundamento diverso daquele que possibilita a responsabilidade das 
companhias abertas por falhas informacionais no mercado secundário), parece afirmar que seria admissível a 
aplicação, no Direito brasileiro, de presunções de danos e do elemento subjetivo, caso as falhas ocorridas 
digam respeito a informações relevantes: WALD, Arnoldo; e EIZIRIK, Nelson Laks. Responsabilidade do 
Underwriter pela Veracidade das Informações em uma Emissão Pública. Revista da Comissão de Valores 
Mobiliários, v. 2, n. 5. 1984, p. 61; e EIZIRIK, Nelson Laks. Aspectos Jurídicos do “Underwriting”. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 26, n. 66. 1987, p. 27. 
741 PRADO (Os Desafios para o Ressarcimento dos Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; 
LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 398) e WEBER (Dano ao Acionista: Contribuições à Teoria 
da Responsabilidade Societária. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
2020, pp. 68-69) também parecem entender que a teoria da fraud on the market autorizaria a presunção tanto 
da confiança dos investidores (reliance ou transaction causation), como do nexo entre a falha informacional 
e os prejuízos sofridos (loss causation). Não podemos concordar com esta afirmação, uma vez que a teoria da 
fraud on the market foi construída para tratar apenas do requisito da confiança do investidor (reliance ou 
transaction causation) e não diz respeito aos demais elementos da responsabilização das emissoras nos 
Estados Unidos da América, em particular à causação do dano (loss causation). 
742 Para a apresentação dos requisitos das ações de indenização no âmbito do mercado de capitais, nos 
Estados Unidos da América, ver o item 4.2.2 deste estudo, em especial a nota de rodapé n.º 473. 
743 Nesse sentido, cf. FISCH, Jill E.. Cause for Concern: Causation and Federal Securities Fraud. Iowa Law 
Review, v. 94, n. 3. 2009, p. 862; e de GOLDBERG, John C. P.; e ZIPURSKY, Benjamin C.. The Fraud-on-the-
Market Tort. Vanderbilt Law Review, v. 66, n. 6. 2013, p. 1.798. GOLDBERG e ZIPURSKY, no referido artigo, 
manifestam sua mudança de opinião em relação a estudo anterior, no qual haviam alocado os casos de fraude 
no mercado de capitais como um exemplo do esquema geral das fraudes (GOLDBERG, John C. P.; SEBOK, 
Anthony J.; e ZIPURSKY, Benjamin C.. The Place of Reliance in Fraud. Arizona Law Review, v. 48, n. 4. 2006, 
pp. 1.018-1.020). 
744 Por seus efeitos, COFFEE JR. designa a teoria de fraud on the market como “magical solution” para as 
dificuldades trazidas pelo requisito da confiança (“Loser Pays”: The Latest Installment in the Battle-Scarred, 
Cliff-Hanging Survival of the Rule 10b-5 Class Action. SMU Law Review, v. 68. 2015, p. 691). 
745 Ver, sobre o assunto, FISCH, Jill E.. Cause for Concern: Causation and Federal Securities Fraud. Iowa Law 
Review, v. 94, n. 3. 2009, p. 861. Há quem defenda o reconhecimento de um novo ilícito, de fraud on the 
market, com requisitos próprios [ver, i.a., GOLDBERG e ZIPURSKY: “[...] fraud on the market is its own tort 
[...]” (The Fraud-on-the-Market Tort. Vanderbilt Law Review, v. 66, n. 6. 2013, p. 1.759)]. Há, por outro 
lado, quem entenda não ser possível suprimir o requisito de confiança, em razão do recurso à lógica de fraud 
(ver, i.a., BLACK, Barbara. Fraud on the Market: A Criticism of Dispensing with Reliance Requirements in 
Certain Open Market Transactions. North Carolina Law Review, v. 62, n. 3. 1984, pp. 472-473). 
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 O requisito de confiança, no entanto, não perde completamente sua aplicação no 

sistema jurídico dos Estados Unidos da América, por ser possível reverter a presunção 

operada pela teoria da fraud on the market746. Caso a companhia demonstre que o 

investidor não confiou nas informações divulgadas ou omitidas ou que as falhas 

informacionais não geraram alterações no preço dos valores mobiliários, a teoria deixa de 

ser aplicada e a presunção é afastada747. Nesse último caso, parece tratar-se antes dos 

elementos do dano (i.e., a alteração artificial das cotações) e do nexo de causalidade entre 

ilícito e prejuízo (loss causation) da indenização, manifestos na formação de preços 

artificiais em mercado, do que do requisito de confiança (transaction causation), já que se 

deve provar que as falhas informacionais não geraram efeitos na cotação dos ativos (e não 

nas decisões do investidor quanto a negociar os valores mobiliários em questão). 

 

 Essa teoria constituiu, como se pode notar, um expediente estabelecido pela 

jurisprudência estadunidense para possibilitar a presunção de um único requisito para o 

acolhimento das pretensões indenizatórias de investidores naquela jurisdição: a confiança 

nas informações divulgadas, refletida em alteração do comportamento da vítima 

(transaction causation ou reliance). É, pois, nessa perspectiva que se deve compreendê-la 

e analisar sua aplicabilidade, ou não, no Direito brasileiro, problema que se considera na 

sequência. 

 

 
746 A possibilidade de afastamento da presunção foi estabelecida desde o precedente da Suprema Corte 
estadunidense em que se reconheceu a aplicabilidade da teoria da fraud on the market, Basic Inc. v. Levinson 
[485 U.S. 224 (1988), j. 07.03.1988]. 
747 É o que se decidiu, expressamente, no caso Halliburton Co. v. Erica P. John Fund, Inc., 573 U.S. 258 
(2014), j. 23.06.2014 (conhecido, usualmente, como Halliburton II). Nesse precedente, houve uma das 
diversas tentativas de reverter a teoria da fraud on the market. A Suprema Corte dos Estados Unidos da 
América, no entanto, manteve sua aplicabilidade e reconheceu a possibilidade de reversão da presunção de 
confiança, na fase de certification das class actions, se houver a demonstração, pela companhia ré, de que a 
falha informacional não causou impactos no preço dos valores mobiliários. Sobre o assunto, ver, i.a., FOX, 
Merritt Baker. Halliburton II: It All Depends on What Defendants Need to Show to Establish No Impact on 
Price. Business Lawyer, v. 70, n. 2. 2015, pp. 437-464. A fase de certification diz respeito à verificação da 
possibilidade de condução do processo coletivo e, para sua superação, deve-se demonstrar que questões 
envolvendo a coletividade dos investidores predominam em relação a aspectos individuais de determinados 
autores [o requisito está previsto no artigo 23(b)(3), das Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)]. No 
precedente Erica P. John Fund, Inc. v. Halliburton Co., et al., 563 U.S. 804 (2011), j. 06.06.2011 (conhecido 
como Halliburton I), a Suprema Corte decidiu que a demonstração dos prejuízos não seria necessária nessa 
fase preliminar de certificação da ação coletiva. 
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4.3.3.5. Segue. A teoria da fraud on the market: uma questão que não se 

coloca no Direito brasileiro. 

 

 Compreendidas a origem e a função da teoria da fraud on the market no sistema 

estadunidense, cabe avaliar se cabe, ou não, sua aplicabilidade no Direito brasileiro, em 

especial por essa discussão já ter sido aventada entre nós748. Em nossa opinião, a resposta 

mais adequada a essa indagação não é positiva nem negativa, mas simplesmente a de que a 

questão sequer se coloca em nosso sistema jurídico. 

 

 Nos Estados Unidos da América, como se viu, as pretensões indenizatórias por 

acionistas em face das companhias abertas, com fundamento na violação da Rule 10b-5 e 

do artigo 10(b) do Securities Exchange Act, tem, como um de seus requisitos, a confiança 

(reliance) do investidor nas informações falsas divulgadas pelas emissoras, que se 

materializa na alteração de sua decisão de investimento ou desinvestimento em razão da 

desinformação (transaction causation), que deriva do recurso, pela jurisprudência 

estadunidense, à categoria geral das fraudes de common law para o estabelecimento dos 

elementos aplicáveis a essas ações, no âmbito do mercado de capitais. A teoria da fraud on 

the market auxilia na verificação desse requisito, autorizando a presunção de confiança dos 

investidores nas informações divulgadas ao mercado, uma vez que estariam refletidas no 

preço de cotação dos valores mobiliários. 

 

 No sistema brasileiro, para que se origine a obrigação de indenizar, com 

fundamento na cláusula geral de responsabilidade extranegocial, são pressupostos 

necessários e suficientes: (i) o ato ilícito; (ii) o dano; e (iii) o nexo de causalidade. A 

existência do direito à reparação do prejudicado não depende, dessa forma, da confiança da 

 
748 Essa discussão nos pareceu relevante pelo fato de um dos poucos estudos sobre a responsabilidade civil 
das companhias abertas que temos, até o momento, no Brasil, ser intitulado com uma pergunta sobre a 
aplicabilidade, ou não, da fraud on the market no Brasil (cf. EIZIRIK, Nelson. A “Fraud-On-The-Market 
Theory” Pode Ser Aplicada no Direito Societário Brasileiro?. In VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos 
Augusto da Silveira; e ROSMAN, Luiz Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. São Paulo: 
Saraiva. 2017, pp. 85-102). EIZIRIK, no referido estudo, apresenta os requisitos das ações indenizatórias nos 
Estados Unidos da América e trata da teoria da fraud on the market, concluindo que, no Brasil, não são 
cabíveis as ações de indenização movidas em face da companhia. No texto, não há uma resposta categórica à 
pergunta constante do título do artigo (ou seja, se a fraud on the market é aplicável, ou não, no Direito 
brasileiro), embora o autor exponha a conclusão de que entende não ser cabível a responsabilização das 
companhias por falhas informacionais, pelo fato de não haver previsão sobre a matéria na Lei das Sociedades 
por Ações. Como já destacamos, não concordamos com essa afirmação, uma vez que a pretensão 
indenizatória dos investidores é fundamentada na violação de deveres de transparência impostos ex lege e 
não tem natureza societária, de forma que não seria sequer adequado, em termos de técnica legislativa, haver 
referência a ela fosse prevista na legislação societária (sobre o assunto, ver o item 3.4 deste estudo, em 
especial a nota de rodapé n.º 361). 
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vítima na informação prestada pelo agente (reliance) nem da intenção defraudadora deste 

último (scienter), ao contrário dos requisitos estabelecidos, até o momento, na 

jurisprudência estadunidense. 

 

 É por essa razão que entendemos que a questão da aplicabilidade da teoria da 

fraud on the market não se coloca em nosso Direito749. Não temos um requisito de 

confiança ou de alteração de comportamento para que se tenha direito a indenização, de 

forma que não é necessário avaliar os critérios para sua identificação nos casos concretos, 

nem recorrer a presunções de sua existência, em determinadas situações, função a que se 

presta a referida teoria. 

 

 Na verdade, a configuração do nexo de causalidade deve ser estabelecida, entre 

nós, entre o ato ilícito e os danos causados ao prejudicado. Para a verificação do nexo 

causal, deve-se demonstrar que, em razão das falhas informacionais, houve uma distorção 

na cotação dos valores mobiliários, levando à aplicação de um preço artificial na decisão 

do investidor (e não o preço hipotético que seria alcançado se não tivessem ocorrido as 

violações ao regime de transparência), causando-lhe prejuízos (i.e., danos por preço 

artificial, cuja reparabilidade pode ser buscada por via da aplicação da cláusula geral de 

responsabilidade extranegocial de nosso Direito)750. O requisito aproxima-se, assim, mais 

do elemento “loss causation” das ações indenizatórias dos Estados Unidos da América e 

menos do “transaction causation”, ou “reliance”, que diz respeito à confiança dos 

investidores nas informações falsas divulgadas ao mercado, presumido por via da teoria da 

fraud on the market. 

 

 Essa é uma das situações em que o recurso a ideias e conceitos de uma 

determinada jurisdição, sem a prévia compreensão de seu enquadramento original, pode 

 
749 Entendemos não ser das mais adequadas, portanto, a tentativa da discussão quanto à possibilidade, ou não, 
da transposição da teoria ao Brasil, como parece pretender EIZIRIK (A “Fraud-On-The-Market Theory” Pode 
Ser Aplicada no Direito Societário Brasileiro?. In VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da 
Silveira; e ROSMAN, Luiz Alberto Colonna (orgs.). Lei das S.A. em seus 40 Anos. São Paulo: Saraiva. 2017, 
p. 101). Como já discutido, o autor parece estender a teoria da fraud on the market à presunção dos três 
pressupostos da responsabilidade civil existentes no Direito brasileiro, ainda que com conclusões 
antagônicas, o que não entendemos ser o mais consistente com as funções por ela assumidas em sua 
jurisdição de origem (ver o item 4.3.3.4 deste estudo, para a discussão do escopo da presunção de reliance 
nos Estados Unidos da América, e, em especial a nota de rodapé n.º 740, para sua comparação com a posição 
manifestada por Eizirik a respeito de sua extensão). 
750 Nesse sentido, cf., i.a., HOPT, Die Haftung für Kapitalmarktinformationen - Rechtsvergleichende, 
Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, 
n. 3. 2013, p. 108. Tratamos, com mais detalhes, da configuração do nexo de causalidade na fattispecie ora 
discutida nos itens 206 e 213 deste estudo. 



232 

levar a discussões mal esquadrinhadas em outros ordenamentos jurídicos. Ainda que a 

questão discutida seja semelhante (i.e., a responsabilidade das companhias por falhas 

informacionais), tentar transpor a teoria da fraud on the market para uma jurisdição em que 

não há o requisito de reliance das vítimas, seja pretendendo aplicá-la, seja buscando repeli-

la, não parece adequado, já que a teoria diz respeito, essencialmente, a este elemento. 

 

 Não haveria função, no Brasil, ao menos para fins da construção jurídica da 

responsabilidade civil das companhias abertas perante os investidores, presumir sua 

confiança nas informações divulgadas, ou deixar de fazê-lo, já que esse não é um 

pressuposto necessário para a aplicação da cláusula geral de responsabilidade extranegocial 

e para o surgimento do direito à indenização do prejudicado. Entendemos, dessa forma, 

que, no sistema jurídico brasileiro atual, não cabe a discussão sobre a existência, ou não, de 

confiança do investidor nas informações divulgadas, nem sobre expedientes para a sua 

presunção nos casos concretos, como é o caso da teoria da fraud on the market 

desenvolvida nos Estados Unidos da América. 

 

4.4. A REPARAÇÃO DOS INVESTIDORES PREJUDICADOS POR FALHAS 

INFORMACIONAIS: FORMA DE INDENIZAÇÃO E PARÂMETROS 

PARA SUA QUANTIFICAÇÃO. 

 

 Em casos de responsabilidade civil, o dano é relevante sob dupla perspectiva. 

Importa, inicialmente, a sua existência (e não ainda sua extensão), que autoriza, como 

pressuposto da responsabilização, a caracterização da obrigação de indenizar 

(an debeatur), se presentes os demais requisitos751. Sob aspecto diverso, também é 

relevante para a determinação da forma e do valor de indenização devida à vítima (quid 

debeatur), em que a natureza e a extensão dos prejuízos sofridos (e não mais a sua 

existência) assumem maior relevância. 

 

 Nessa perspectiva, também o nexo causal assume função dúplice no sistema de 

responsabilidade civil, como seu pressuposto e critério para a quantificação da 

indenização. A razão é simples: apenas os danos causados pelo ilícito são indenizáveis e 

 
751 Para a discussão do dano como pressuposto da responsabilidade civil das companhias abertas, ver o 
item 4.3.2 deste estudo. 
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podem ser considerados para fins da delimitação do quantum reparatório752. A delimitação 

dos prejuízos passíveis de indenização corresponde, assim, à avaliação desses dois 

pressupostos da responsabilidade (dano e nexo causal), sob a perspectiva quantitativa753. 

 

 A quantificação dos danos causados pelo ilícito – e, por consequência, do valor da 

indenização devida pelo autor – nem sempre é tarefa simples. É o que ocorre na fattispecie 

discutida neste estudo, em que o referencial para a determinação dos prejuízos sofridos – 

i.e., o preço de cotação dos valores mobiliários – não apenas tem natureza variável, mas 

também pode ser influenciado por diversos fatores, simultaneamente, o que exige métodos 

adequados e específicos para sua determinação. As complexidades envolvidas nessa tarefa 

não podem, contudo, ser usadas como argumento contrário à existência da 

responsabilidade civil e da obrigação de indenizar dela decorrente754. 

 

 Para a avaliação e a determinação da obrigação de indenizar, basta a identificação 

dos pressupostos da responsabilização civil; no que respeita ao dano, é suficiente que se 

verifique a existência de prejuízos certos e diretos, sofridos pela vítima. Em situações 

como essa, é até mesmo admissível a propositura de ação indenizatória, com pedido 

genérico, sem a delimitação do valor dos danos755-756.  

 

 A quantificação dos prejuízos pode ser realizada em etapa subsequente, após o 

reconhecimento da responsabilidade do sujeito que cometeu o ilícito, com o uso de 

 
752 Nesse sentido, cf. CRUZ, Gisela Sampaio da. O Problema do Nexo Causal na Responsabilidade Civil. Rio 
de Janeiro: Renovar. 2005, p. 22. 
753 Para a discussão do nexo causal como pressuposto da responsabilidade civil das companhias abertas, ver o 
item 4.3.3 deste estudo. 
754 Ver, nesse sentido, i.a., COELHO, Fábio Ulhoa. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, 
Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante 
Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 188. 
755 Cf. artigo 324, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil: “Art. 324. § 1º É lícito, porém, formular pedido 
genérico: [...] II – quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”. O 
dispositivo refletiu, ainda que de forma mais abrangente, por não ter se limitado a atos ou fatos ilícitos, o 
artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (“Art. 286. O pedido deve ser certo ou 
determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico: [...] II - quando não for possível determinar, de 
modo definitivo, as conseqüências do ato ou do fato ilícito”). 
756 Nossa jurisprudência é assente no sentido de autorizar a formulação de pedidos genéricos em caso de 
danos materiais, quando a determinação do quantum depende de cálculos complexos, como ocorre na 
fattispecie discutida neste estudo. Ver, i.a., nesse sentido: STJ, 4ª Turma, Agravo Interno no Recurso Especial 
n.º 1.321.219/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.05.2017, v.u.; STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.534.559/SP, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.11.2016, v.u.; STJ, 4ª Turma, Agravo Regimental no 
Recurso Especial n.º 1.338.053/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.03.2014, v.u.; STJ, 4ª Turma, Recurso 
Especial n.º 1.220.272/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2010, v.u.; STJ, 3ª Turma, Recurso 
Especial n.º 363.445/RJ, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 21.02.2002, v.u.; STJ, 4ª Turma, Recurso Especial 
n.º 142.304/PB, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 13.10.1997, v.u.; e STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 8.323/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 29.04.1991, v.u.. 
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métodos adequados para tanto, cuja complexidade, de toda forma, não é apta a afastar a 

obrigação de indenizar antecedente757. Por essa razão, não raras vezes se divide a 

apreciação das questões envolvendo a responsabilidade civil em duas etapas: em primeiro 

lugar, verifica-se a existência do dano e dos demais pressupostos, o que autoriza a 

responsabilização do sujeito e a determinação da obrigação de indenizar (an debeatur); e, 

em segundo lugar, quantificam-se os prejuízos sofridos, para que se definam o valor e a 

forma de indenização devida ao lesado (quid debeatur)758-759. 

 

 Embora a efetiva quantificação dos danos sofridos pelas vítimas e de sua 

indenização – não somente em caso de indenização de investidores por falhas na 

divulgação de informações pelas companhias, mas em toda hipótese de responsabilização – 

seja matéria de fato, a ser avaliada, de forma específica, em cada caso concreto, é possível 

estabelecer os parâmetros a serem observados nessa tarefa. À semelhança das 

particularidades discutidas quanto aos pressupostos da responsabilidade civil, também na 

determinação da forma da indenização e de sua quantificação, a fattispecie de que se cuida 

neste estudo traz contornos especiais às regras que se lhe aplicam, o que se discute a seguir. 

  

4.4.1. O princípio da reparação integral. 

 

 A regra, em nosso Direito, é a de que a reparação se mede pela extensão dos 

danos, para que o patrimônio da vítima seja restituído ao estado em que estaria se não 

tivessem ocorrido o ilícito e os prejuízos consequentes, conforme previsto no artigo 944, 

caput, do Código Civil760-761-762. Para a concretização da recomposição integral do 

 
757 Nesse ponto, cabe lembrar a crítica de PRADO, para quem a negação, de partida, da potencial existência do 
nexo de causalidade entre a falha informacional e alterações do preço de cotação (e, portanto, os danos dos 
investidores) significa regredir muitas décadas no mercado de capitais: “Sob o ponto de vista jurídico, no 
entanto, é relevante saber que esses decisões judiciais que se negam de pronto à análise do nexo de 
causalidade entre informação e preço não são tecnicamente defensáveis. Estão ainda em 1929, no mercado 
americano, ou em 1971, no mercado brasileiro” (Os Desafios para o Ressarcimento dos Investidores. In 
CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 397-398). 
758 Preferimos usar, neste ponto, o termo quid debeatur, em lugar do quantum debeatur, mais largamente 
utilizado, entre nós, para referência à quantificação dos danos, pelo fato de nossa análise passar não apenas 
pelo valor da indenização devida (quantum debeatur), mas também pela forma de reparação, ou seja, o que é 
devido pelo sujeito obrigado ao ressarcimento (quid debeatur). 
759 Nesse sentido, ver as considerações de LEÃES: “[...] no caso, [é possível] operar o fatiamento do mérito 
em duas etapas distintas, uma objetivando, de forma genérica, o an debeatur (a existência do dano) e outra 
focando o quantum debeatur (quantificação do dano)” (LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. 
A Responsabilidade Civil das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede 
Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 78-
79). 
760 Cf. artigo 944, do Código Civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano”. 
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patrimônio da vítima (i.e., a restitutio in integrum), o ressarcimento abrange tanto os danos 

emergentes sofridos (“o que [...] efetivamente perdeu”), como os lucros cessantes (“o que 

razoavelmente deixou de lucrar”), desde que, em qualquer dos casos, sejam certos e diretos 

– requisitos gerais aos prejuízos indenizáveis –, ainda que digam respeito a prejuízos 

futuros763. 

 

 Os danos constituem, simultaneamente, a medida e o limite do ressarcimento 

devido pelo responsável ao lesado. Ou seja, a indenização deve, de um lado, ser apta a 

reparar os prejuízos, de forma integral, mas, de outro lado, não pode superá-los (já que isso 

implicaria um enriquecimento adicional da vítima)764. 

 

 Deve-se ressaltar que o novo Código Civil trouxe uma inovação na matéria, 

passando a permitir a redução equitativa (e não a exclusão, ressalte-se) da indenização, nos 

termos de seu artigo 944, parágrafo único765. Esse desvio do princípio de reparação integral 

deve, no entanto, ser aplicado apenas em caráter excepcional, apenas nas situações em que 

houver excessiva e manifesta desproporção entre a culpa do autor e os danos causados aos 

prejudicados. Sua aplicação merece especial cautela por parte do julgador, uma vez que o 

 
761 Esclarecedora a definição de PONTES DE MIRANDA: “O que há de indenizar é todo o dano. Por ‘todo o 
dano’ se hão de entender o dano em si e as repercussões do dano na esfera jurídica do ofendido; portanto, 
tudo que o ofendido sofreu pelo fato que o sistema jurídico liga ao ofensor” (Tratado de Direito Privado. 
Parte Especial. Direito das Obrigações. Consequências do Inadimplemento. Exceções de Contrato Não 
Adimplido, ou Adimplido Insatisfatòriamente, e de Inseguridade. Enriquecimento Injustificado. Estipulação 
a Favor de Terceiro. Eficácia Protectiva de Terceiro. Mudanças de Circunstâncias. Compromisso, t. 26. Rio 
de Janeiro: Borsoi. 1959, p. 43). Ver, ainda, por todos, AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil, 
v. 2, 10ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 1995, pp. 716-727. 
762 A reparação integral é o que WALD e GIANCOLI designam como “meta suprema” do processo ressarcitório 
(Direito Civil. Responsabilidade Civil, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2015, p. 146). 
763 As expressões transcritas constam do artigo 402, do Código Civil (“Art. 402. Salvo as exceções 
expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente 
perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”). Embora se trate de um dispositivo de inadimplemento de 
obrigações, sua aplicação pode ser estendida também aos casos de responsabilidade extranegocial. Nesse 
sentido, ver MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Perdas e Danos. In LOTUFO, Renan; e NANNI, Giovanni 
Ettore (coords.). Obrigações. São Paulo: Atlas. 2011, p. 662. De toda forma, ainda que não se queira aplicar o 
referido dispositivo aos casos de responsabilidade extranegocial, é assente que se lhes aplica o princípio da 
reparação integral. Nesse sentido, ver, i.a., VINEY: “Cette règle constitue en effet la directive essentielle en ce 
qui concerne l’évaluation des indemnités. [...] en metière délictuelle, bien qu’il ne soit formule par aucun 
texte, son existence n’a jamais été contestée” (o sistema francês, à semelhança do brasileiro, contempla uma 
regra expressa apenas quanto à extensão da indenização em matéria negocial, cf. artigo 1.231-2, do Code 
Civil: “Art. 1.231-2. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du 
gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après”) (La Responsabilité: Effets. In 
GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5. Paris: LGDJ. 1988, p. 81). 
764 Ver, sobre o assunto, PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: 
Forense. 2018, p. 412. 
765 Cf. artigo 944, parágrafo único, do Código Civil: “Art. 944. [...] Parágrafo único. Se houver excessiva 
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização”. 
Para comentários sobre a previsão e a equidade a ser aplicada pelo juiz, cf. AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. 
O Novo Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor (Pontos de Convergência). Revista da EMERJ, 
v. 6, n. 24. 2003, pp. 27-28. 
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sistema de responsabilidade contemporâneo tem conferido crescente destaque para a 

reparação dos prejuízos sofridos pelas vítimas que foram afetadas por ilícitos de terceiros e 

para a distribuição dos riscos na sociedade766-767. 

 

 Na fattispecie discutida neste estudo, e não poderia ser outra a conclusão, diante 

da prescrição geral de nosso Direito, a regra é o ressarcimento integral dos prejuízos 

sofridos pelos investidores por parte das companhias que descumpriram seus deveres de 

transparência, causando-lhes danos informacionais, em qualquer de suas espécies (de 

investimento, de desinvestimento, de não investimento ou de não desinvestimento). Por se 

tratar de responsabilidade extranegocial768 e considerando os elevados padrões de 

comportamento esperados das companhias abertas, que, por seu rigor, autorizam a 

presunção de imputabilidade (seja por via da teoria da culpa contra a legalidade, seja por se 

tratar de deveres de resultado), entendemos ser de difícil aplicação a redução equitativa da 

indenização nesses casos. Apenas se poderia cogitá-la – e, mesmo assim, em caráter 

excepcional – nas hipóteses em que circunstâncias concretas, devidamente comprovadas 

pela emissora, sejam aptas a comprovar, de forma contundente, que o grau de sua culpa 

seja ínfimo ou praticamente inexistente. 

 

 
766 Sobre o caráter excepcional da redução equitativa de indenização, ver, i.a., SCHREIBER, Anderson. Novos 
Paradigmas da Responsabilidade Civil. Da Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos, 5ª ed.. 
São Paulo: Atlas. 2013, pp. 45-46; e NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações, 3ª ed.. São Paulo: 
Saraiva. 2010, pp. 605-608. A necessidade de interpretação restritiva do dispositivo também consta do 
Enunciado n.º 46, da I Jornada de Direito Civil (conforme alterado pelo Enunciado n.º 380, da IV Jornada de 
Direito Civil): “A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente, 
estabelecida no parágrafo único do art. 944 do novo Código Civil, deve ser interpretada restritivamente, por 
representar uma exceção ao princípio da reparação integral do dano”. DONNINI vê com receio o dispositivo, 
registrando “[...] representa[r] verdadeiro atraso e descompasso com a realidade, se interpretado de maneira 
inadequada” (Comentários ao Artigo 944. In ARRUDA ALVIM (Netto), José Manoel de; e ALVIM, Thereza 
Celina Diniz de Arruda (coords.). Comentários ao Código Civil Brasileiro. Dos Atos Unilaterais. Dos Títulos 
de Crédito. Da Responsabilidade Civil. Das Preferências e Privilégios Creditórios. (Arts. 854 a 965), v. 8. 
Rio de Janeiro: Forense. 2013, p. 448). 
767 Sobre a localização da função primordial do sistema de responsabilidade civil na reparação dos danos 
sofridos pelas vítimas, ver a nota de rodapé n.º 481. Como lembra CAVALIERI FILHO, “limitar a reparação é 
impor à vítima que suporte o resto dos prejuízos não indenizados”, o que faz com que a aplicação da exceção 
mereça especial cautela (Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed.. São Paulo: Atlas. 2009, p. 114). 
Também advertindo sobre a necessidade de uma aplicação cautelosa do dispositivo, ver TEPEDINO, Gustavo; 
BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Interpretado conforme a 
Constituição da República. Teoria Geral dos Contratos. Contratos em Espécie. Atos Unilaterais. Títulos de 
Crédito. Responsabilidade Civil. Preferências e Privilégios Creditórios. (Arts. 421 a 965), v. 2. Rio de 
Janeiro: Renovar. 2006, pp. 860-861. 
768 Como já discutido, em caso de responsabilidade extranegocial, diante do princípio alterum non laedere, a 
indenização é devida mesmo em caso de culpa levíssima, desde o Direito romano (sobre o assunto, ver o 
item 4.3.1.4 deste estudo, em especial a nota de rodapé n.º 537). 
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4.4.2. As formas de reparação da vítima e a aplicabilidade da indenização 

pecuniária. 

 

 Uma vez determinada a responsabilidade e a obrigação de indenizar por parte do 

autor do ilícito, verificada a existência de seus pressupostos essenciais, passa-se à definição 

da forma de concretização do ressarcimento da vítima. Para tanto, há, de forma geral, duas 

vias distintas: (i) a reparação in natura (ou específica)769; ou (ii) a indenização pecuniária. 

 

 A reparação in natura opera-se por meio da recomposição do patrimônio do 

lesado ao estado em que estaria se não tivesse havido o ilícito, sob a perspectiva não 

apenas quantitativa, mas também qualitativa. Ou seja, há a restituição, em espécie, daquilo 

que se perdeu e do que se deixou de ganhar, por meio da imposição da prescrição de um 

comportamento ao autor, conduzindo ao desfazimento do ato ilícito, se for possível, e não 

apenas do pagamento do equivalente pecuniário770. Na indenização pecuniária, por outro 

lado, tem-se apenas a recomposição do patrimônio do lesado sob o aspecto quantitativo, 

isto é, por meio de pagamento de compensação, em dinheiro, no montante correspondente 

aos danos sofridos771-772. 

 

 
769 Trata-se da “Naturalrestitution” (restituição in natura) e da “Geldersatz” (indenização pecuniária), na 
literatura de matriz germânica [cf., i.a., APATHY, Peter. §13. Schadenersatzrecht, Allgemeiner Teil. In APATHY, 
Peter; e RIEDLER, Andreas. Bürgerliches Recht. Schuldrecht. Besonderer Teil, v. 3, 4ª ed.. Springer: Wien. 
2010, pp. 186-187; KODEK, Georg E.. Ausgewählte Fragen der Schadenshöhe bei Anlegerschädene. 
Österreichisches Bankarchiv, v. 60, n. 1. 2012, pp. 12-13; e OETKER, Hartmut. Comentários ao §249. 
In SÄCKER, Franz Jürgen; et al. (eds.). Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. §§241-310, 
v. 2, 8ª ed. München: C. H. Beck. 2019, §249, ns. 320 a 356 (ed. digital)]. 
770 Sobre o assunto, cf. a definição de MARINO: “A reparação específica ou in natura é aquela que visa à 
eliminação direta da lesão, isto é, do dano-evento” (Perdas e Danos. In LOTUFO, Renan; e NANNI, Giovanni 
Ettore (coords.). Obrigações. São Paulo: Atlas. 2011, p. 658). VINEY esclarece que a reparação in natura 
opera-se mediante a imposição da prescrição de um comportamento ao autor do ilícito (La Responsabilité: 
Effets. In GHESTIEN, Jacques (dir.). Traité de Droit Civil, t. 5. Paris: LGDJ. 1988, p. 22).  
771 A respeito da indenização pecuniária, ver PONTES DE MIRANDA: “A pretensão à indenização, se a 
restauração em natura não pode ser feita, ou não seria satisfatória, exerce-se para se haver a quantia em 
dinheiro que valha o dano sofrido, material ou imaterial” (Tratado de Direito Privado. Parte Especial. 
Direito das Obrigações. Consequências do Inadimplemento. Exceções de Contrato Não Adimplido, ou 
Adimplido Insatisfatòriamente, e de Inseguridade. Enriquecimento Injustificado. Estipulação a Favor de 
Terceiro. Eficácia Protectiva de Terceiro. Mudanças de Circunstâncias. Compromisso, t. 26. Rio de Janeiro: 
Borsoi. 1959, p. 43). Ver, ainda, por todos, AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil, v. 2, 10ª ed.. 
Rio de Janeiro: Forense. 1995, p. 27. Ver, ainda, CASTRONOVO, Carlo. La Nuova Responsabilità Civile, 3ª 
ed.. Milano: Dott. A. Giuffrè. 2006, p. 806. 
772 MENEZES CORDEIRO distingue dois aspectos do dano: o “dano real” (“o prejuízo correspondente às 
efectivas vantagens – materiais ou espirituais – que foram desviadas do seu destinatário jurídico”) e o “dano 
de cálculo” (“a expressão monetária do dano real”) (Tratado de Direito Civil. Direito das Obrigações. 
Gestão de Negócios. Enriquecimento sem Causa. Responsabilidade Civil, v. 8. Coimbra: Almedina. 2014, 
p. 513). Usando essa terminologia, no ressarcimento in natura, repara-se o dano real; na indenização 
pecuniária, o dano de cálculo. Entre nós, MARINO prefere a distinção entre dano-evento e dano-prejuízo, 
registrando que a reparação em espécie visa a eliminar o primeiro, ao passo que a indenização pecuniária se 
presta a compensar apenas o segundo (Perdas e Danos. In LOTUFO, Renan; e NANNI, Giovanni Ettore 
(coords.). Obrigações. São Paulo: Atlas. 2011, pp. 658-659). 
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 Nosso sistema jurídico não possui uma regra expressa sobre a forma prioritária de 

reparação em caso de responsabilidade extranegocial, nem a restringe a uma das duas vias 

possíveis, de modo que ambos os mecanismos são admissíveis773-774-775. A escolha da 

modalidade de ressarcimento mais adequada em cada caso dependerá do pedido formulado 

pelo lesado – que poderá pleiteá-lo por uma ou ambas as formas, inclusive de maneira 

subsidiária entre si –, com a preferência, sempre que possível e assim requerido pela 

vítima, pela reparação in natura, a ser avaliada diante de sua possibilidade, ou não, 

conforme as circunstâncias concretas776-777. 

 
773 Nesse sentido, ver, i.a., MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Perdas e Danos. In LOTUFO, Renan; e 
NANNI, Giovanni Ettore (coords.). Obrigações. São Paulo: Atlas. 2011, pp. 659-660. O que se tem é a regra 
constante do artigo 947, do Código Civil (“Art. 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie 
ajustada, substituir-se-á pelo seu valor, em moeda corrente”), que trata, no entanto, do cumprimento de uma 
prestação, que, caso não seja possível, substitui-se por indenização pecuniária, dizendo respeito, mais 
propriamente, portanto, à seara negocial. 
774 Ressalte-se, a esse respeito, que a indenização in natura não se confunde com a execução específica da 
prestação original. Dessa forma, o artigo 947, do Código Civil (“Art. 947. Se o devedor não puder cumprir a 
prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor, em moeda corrente”), que trata da execução 
específica, não pode ser invocado como uma regra acerca das formas de indenização admitidas em nosso 
Direito. 
775 Nesse particular, nosso sistema assemelha-se ao francês, que não possui regra no Direito positivo sobre a 
forma de indenização, cabendo a escolha, em cada caso, ao Judiciário. Distintos são os ordenamentos alemão, 
austríaco e português, em que há previsão legal expressa que privilegia a reparação in natura, em relação à 
indenização pecuniária (cf. §249(1) e § 251(1), do Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) alemão; §1.323, primeira 
parte, do Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) austríaco; e artigo 566º, (1), do Código Civil 
português). No sistema italiano, permite-se que o lesado pleiteie o ressarcimento específico, que pode ser 
negado caso seja excessivamente onerosa ao devedor da indenização (i.e., o sujeito a quem é imputada a 
responsabilidade extranegocial) (cf. artigo 2.058, do Codice Civile). Para a análise de cada um dos referidos 
sistemas, ver, i.a., na França, VINEY, Geneviève. La Responsabilité: Effets. In GHESTIEN, Jacques (dir.). 
Traité de Droit Civil, t. 5. Paris: LGDJ. 1988, pp. 22-24 e 78; na Alemanha: MARKESINIS, Basil Spyridonos; 
et al.. Compensation for Personal Injury in English, German and Italian Law. A Comparative Outline. 
Cambridge: Cambridge University. 2005, pp. 22-23; OETKER, Hartmut. Comentários ao §249. In SÄCKER, 
Franz Jürgen; et al. (eds.). Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. §§241-310, v. 2, 8ª ed. 
München: C. H. Beck. 2019, §249, n. 320 (ed. digital); e FLUME, Johannes W.. Comentários ao §249. In 
HAU, Wolfgang; e POSECK, Roman (eds.). Beck’sche Online Kommentare. BGB. Recht der 
Schuldverhältnisse, v.2, 54ª ed.. München: C. H. Beck. 2020, §249, ns. 55 a 62 (ed. digital); na Áustria: 
APATHY, Peter. §13. Schadenersatzrecht, Allgemeiner Teil. In APATHY, Peter; e RIEDLER, Andreas. 
Bürgerliches Recht. Schuldrecht. Besonderer Teil, v. 3, 4ª ed.. Springer: Wien. 2010, pp. 186-187; em 
Portugal: MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Tratado de Direito Civil. Direito das 
Obrigações. Gestão de Negócios. Enriquecimento sem Causa. Responsabilidade Civil, v. 8. Coimbra: 
Almedina. 2014, pp. 723-725; e, na Itália: CASTRONOVO, Carlo. La Nuova Responsabilità Civile, 3ª ed.. 
Milano: Dott. A. Giuffrè. 2006, pp. 803-807; e ALPA, Guido. La Responsabilità Civile. Principi, 2ª ed.. 
Milano: UTET / Wolters Kluwer. 2018, pp. 439-440. 
776 Nota-se a preferência da doutrina brasileira pela reparação in natura, como forma de operar, de maneira 
mais completa, o ressarcimento do prejudicado, sempre que for possível – com o que concordamos (embora 
entendamos não ser essa a melhor solução na fattispecie discutida neste estudo, pelas particularidades quanto 
à formação de preço dos valores mobiliários e pelos riscos que lhes são inerentes). Nesse sentido, ver, i.a., 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das 
Obrigações. Consequências do Inadimplemento. Exceções de Contrato Não Adimplido, ou Adimplido 
Insatisfatòriamente, e de Inseguridade. Enriquecimento Injustificado. Estipulação a Favor de Terceiro. 
Eficácia Protectiva de Terceiro. Mudanças de Circunstâncias. Compromisso, t. 26. Rio de Janeiro: Borsoi. 
1959, p. 28; GONÇALVES, Carlos Roberto. Comentários ao Art. 942. In AZEVEDO, Antônio Junqueira de 
(coord.). Comentários ao Código Civil. Parte Especial. Do Direito das Obrigações. Responsabilidade 
Subjetiva, Responsabilidade Objetiva, Responsabilidade por Fato de Outrem, Responsabilidade Profissional 
etc.; Preferências e Privilégios Creditórios (Arts. 927 a 965), v. 11. São Paulo: Saraiva. 2003, pp. 527-528; 
GOMES, Orlando. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. 2011, p. 53; SCHREIBER, Anderson. Novos 
Paradigmas da Responsabilidade Civil. Da Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos, 5ª ed.. 
São Paulo: Atlas. 2013, pp. 199-203; WALD, Arnoldo; e GIANCOLI, Brunno Pandori. Direito Civil. 
Responsabilidade Civil, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2015, pp. 145-148; e PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
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 Ao tratar da responsabilidade civil das companhias abertas perante investidores 

por danos informacionais, pode-se cogitar, dessa forma, em princípio, o ressarcimento por 

ambas as formas disponíveis, de reparação in natura, e de indenização por equivalente 

pecuniário.  

 

 Pela via da reparação in natura, a solução ressarcitória seria o desfazimento da 

operação de investimento, não investimento, desinvestimento ou não desinvestimento, 

realizada pelo investidor em um contexto de desinformação e que lhe tenha causado 

prejuízos. Ou seja, em se tratando de danos de investimento, a reparação poderia ser 

operada por via da recompra, pela emissora, dos valores mobiliários adquiridos pelo 

investidor, ao preço do negócio original. Em caso de danos de desinvestimento, por outro 

lado, o ressarcimento poderia ocorrer mediante a entrega de valores mobiliários ao 

investidor, contra o pagamento do preço de venda da operação anterior, por ele à emissora. 

Havendo danos por não desinvestimento, caberia à companhia adquirir os valores 

mobiliários detidos pelo investidor prejudicado, ao preço que seria aplicável caso os 

tivesse alienado, quando da ocorrência das falhas informacionais. Por fim, caso se trate de 

danos por não investimento, a restituição in natura poderia ser efetivada mediante a 

entrega de valores mobiliários ao investidor, contra o pagamento do preço que seria 

aplicado na aquisição dos ativos, caso ele tivesse decidido realizar a operação que optou 

por não concretizar no contexto da desinformação. 

 

 A via da indenização por equivalente pecuniário, a seu turno, não envolve 

transferências de valores mobiliários entre a emissora e o prejudicado. Por esse 

mecanismo, o ressarcimento se opera apenas por via do pagamento, em dinheiro, do valor 

equivalente ao dano informacional, pela companhia ao investidor778. 

 

 
Responsabilidade Civil, 12ª ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2018, pp. 405-407. RODRIGUES chega a designar a 
indenização pecuniária como “situação postiça” (Direito Civil. Responsabilidade Civil, v. 4, 13ª ed.. São 
Paulo: Saraiva. 1993, p. 204). 
777 MARTINS-COSTA ressalta que, embora o sistema de responsabilidade tenha sido concebido com 
proeminência da reparação in natura, a indenização em dinheiro é a que, na prática, assume papel principal 
(Comentários às Disposições Gerais. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Comentários ao Novo 
Código Civil. Do Inadimplemento das Obrigações. Arts. 389 a 420, v. 5, t. 2.. Rio de Janeiro: Forense. 2003, 
p. 96). 
778 Para os parâmetros da determinação do quantum indenizatório, ver o item 4.4.3 deste estudo. 
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 Embora, nesse caso, trate-se de danos patrimoniais, e os valores mobiliários 

negociados em mercados regulados sejam, por natureza, fungíveis779 – o que são elementos 

usualmente favoráveis à restituição em espécie –, a reparação in natura apresenta 

complexidades significativas. Ao se tratar da reparação de investidores lesados por falhas 

no cumprimento dos deveres de transparência por parte das emissoras, sua aplicação deve, 

em nossa opinião, ser afastada, em especial porque os valores mobiliários são ativos de 

risco, cujo valor é constantemente influenciado por uma diversidade de fatores e sua 

aquisição ou alienação envolve também a assunção ou a desinvestidura de um status 

especial (de acionista ou de titular de outros valores mobiliários emitidos pela companhia) 

que vai além da mera titularidade do ativo. 

 

 A reparação dos danos informacionais tem por referência o momento de 

ocorrência dos danos e a diferença existente entre a decisão de investimento ou 

desinvestimento tomada pelo investidor, a determinado preço, e aquela que poderia ser a 

escolhida – ou, ao menos, o preço hipotético que seria aplicado na operação realizada –, 

caso não houvesse as falhas no cumprimento do regime de transparência. Ainda que ela 

seja conhecida, quantificada e paga posteriormente, o referencial da reparação não vai se 

afastar do momento de ocorrência dos danos e dos preços, efetivo e hipotético (se não 

tivessem ocorrido os descumprimentos dos deveres de divulgação de informações), 

aplicáveis naquelas circunstâncias780. 

 

 O preço de cotação dos valores mobiliários é influenciado, a seu turno, de forma 

contínua, por uma série de fatores. Como os momentos da ocorrência dos danos, do 

conhecimento das falhas informacionais que os causaram, da determinação da obrigação de 

indenizar, de sua quantificação, e da efetivação da reparação são todos distintos entre si, no 

ínterim existente entre o primeiro (i.e., na tomada de decisão de investimento ou 

desinvestimento dos investidores, que lhes causou o dano informacional) e o último (isto é, 

 
779 A uniformização dos valores mobiliários negociados em mercados regulados foi medida que se impôs para 
a possibilidade de sua negociação em massa, como bem ressalta SAYOUS (Le Fractionnement du Capital 
Social de La Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales aux XVIIe et XVIIIe Siècles. Nouvelle Revue 
Historique de Droit Français et Étranger, v. 25. 1901, pp. 621-626). Por serem títulos uniformes, são, 
também, fungíveis, podendo ser facilmente substituídos em espécie. É certo que, se houver gravames, de 
quaisquer naturezas, específicos sobre determinado título, ele perderá seu caráter uniforme e fungível, mas 
deixará, igualmente, de ser negociado em mercados regulados. Sobre a fungibilidade dos títulos emitidos “em 
massa”, sendo as ações um dos exemplos oferecidos pelo autor, ver, i.a., ASCARELLI, Tullio. Teoria Geral dos 
Títulos de Crédito. Trad. Port. Nicolau Nazo. São Paulo: Saraiva. 1943, pp. 424-426. 
780 Nesse sentido, cf. BRUNO, Sabrina. L’Azione di Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul 
Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 2000, p. 213. 
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quando do ressarcimento), o preço dos valores mobiliários terá variado por uma 

diversidade de razões. Os riscos relacionados a essas variações são inerentes à própria 

natureza desses títulos e são deles indissociáveis781. A relação originalmente existente entre 

o número de ativos objeto da decisão de investimento ou desinvestimento do investidor 

lesado, seu preço histórico, efetivo ou hipotético (nesse último caso, considerando o 

cenário em que não tenha havido falhas no cumprimento do regime de transparência), e o 

quantum dos efeitos da desinformação no preço dos ativos, na data de ocorrência do dano, 

pode, assim, desnaturar-se pelo distanciamento temporal entre tal evento e o momento da 

efetivação do ressarcimento. 

 

 Operar a reparação in natura, mediante a transferência de valores mobiliários 

entre a companhia e os investidores, nesse contexto, com base nos referenciais hipotéticos 

do momento pretérito de ocorrência do dano, desconsideraria os demais fatores que 

influenciaram o preço dos ativos até a data de efetivação do ressarcimento, atrelados ao 

risco natural existente nos títulos e que nenhuma relação possuem com os danos sofridos 

na situação. Os riscos das variações do preço dos valores mobiliários, relacionados 

especificamente à emissora ou ao mercado, em geral, entre a data de ocorrência dos danos 

e a de sua reparação, seriam, nessa alternativa, em última instância, transferidos às 

emissoras – o que não parece adequado, nem compatível, com a função desempenhada por 

um mecanismo de reparação782. 

 

 Veja-se, por exemplo, que, se tiver havido um dano por investimento e a 

companhia for obrigada a adquirir os ativos do investidor pelo preço histórico por ele pago, 

 
781 Ver, i.a., sobre o risco como um dos elementos que integram o conceito de valor mobiliário: MATTOS 

FILHO, Ary Oswaldo. O Conceito de Valor Mobiliário. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico, 
Financeiro, v. 24, n. 59. 1985, pp. 44-45; SPITZ, Nicolas. La Réparation des Préjudices Boursiers. Paries: 
Revue Banque. 2010, pp. 51-52; GEORGAKOPOULOS, Nicholas Leonidas. The Logic of Securities Law. 
Cambridge: Cambridge University. 2017, p. 58; e EIZIRIK, Nelson Laks; et al.. Mercado de Capitais. Regime 
Jurídico, 4ª ed.. São Paulo: Quartier Latin. 2019, pp. 95-96. Recorde-se, nesse particular, que os valores 
mobiliários são, por definição, títulos cujo retorno depende de terceiros que não os seus detentores, de forma 
que estão atrelados, inexoravelmente, ao risco do sucesso do empreendimento por esforços alheios (cf. artigo 
2º, inciso IX, da Lei do Mercado de Capitais: “Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: 
[...] IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que 
gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, 
cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”).  
782 Nesse sentido, ver, i.a., HOPT, Klaus Jürgen. Die Haftung für Kapitalmarktinformationen. 
Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- 
und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, p. 108; MÜLBERT, Peter O.; e STEUP, Steffen. Haftung für Fehlerhafte 
Kapitalmarktinformation. In HABERSACK, Matthias; MÜLBERT, Peter O.; e SCHLITT, Michael (eds.). 
Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 4ª ed.. Köln: Dr. Otto Schmidt. 2019, pp. 1.405-1.408; e 
VERSE, Dirk Axel. Germany: Liability for Incorrect Capital Market Information. In CONAC, Pierre-Henri; e 
GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 
2019, pp. 387-388.  
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poderá ser beneficiada (caso tenha havido uma valorização dos títulos até o momento da 

reparação, por exemplo, por bons resultados auferidos pela emissora) ou prejudicada (se os 

valores mobiliários tiverem seu preço depreciado, em razão de mau desempenho dos 

negócios sociais ou de condições macroeconômicas desfavoráveis). Os investidores 

lesados também poderão ser prejudicados ou beneficiados com a medida, em sentido 

inverso. 

 

 O investimento ou desinvestimento, além dos riscos inerentes aos ativos 

negociados, envolve também uma decisão do investidor quanto a adquirir ou manter, ou 

não, um estado especial: de acionista ou de titular de outros valores mobiliários. Deste 

status, protrai-se um feixe de direitos e obrigações, ligados ao funcionamento do ente 

societário e à natureza dos títulos envolvidos, atribuíveis especificamente àqueles que 

assumem essa condição783. Ao adquirir ou alienar valores mobiliários, o investidor decide 

também se quer ou não assumir, manter ou se desincumbir desse status perante a emissora. 

Admitir o ressarcimento in natura permitiria que o investidor também revertesse, 

posteriormente, essa decisão sobre a assunção do estado especial (de acionista ou de titular 

de outros valores mobiliários) – o que, em nossa opinião, extrapolaria a reparação dos 

danos informacionais sofridos em razão das falhas no cumprimento dos deveres de 

transparência, que se materializam na diferença entre o preço artificial e o preço hipotético 

que seria aplicado na decisão de investimento ou desinvestimento –, imputando as 

consequências dessa reversão à companhia envolvida.  

 

 Deve-se ressaltar, ainda, que a via da reparação in natura dependeria da 

possibilidade de as companhias adquirirem ou alienarem seus próprios valores mobiliários 

aos investidores, o que pode encontrar, no que concerne às ações e a seus derivativos, 

conhecidas limitações na legislação societária784 e na regulação785. Essas restrições não 

 
783 Ver, sobre o estado de sócio, i.a., ASCARELLI, Tullio. Appunti di Diritto Commerciale. Società e 
Associazioni Commerciali, 3ª ed.. Roma: Foro Italiano. 1936, p. 113; BUONOCORE, Vincenzo. Le Situazioni 
Soggettive dell’Azionista. Napoli: Morano. 1960, pp. 132-169; e LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Direito 
do Acionista ao Dividendo. São Paulo: Obelisco. 1969, pp. 302-303. A aquisição de outros valores 
mobiliários além de ações também implica a assunção, por seu titular, de um status especial perante a 
emissora, decorrente da titularidade de tais ativos. 
784 Cf. artigo 30, caput, §1º e §2º, da Lei das Sociedades por Ações: “Art. 30. A companhia não poderá 
negociar com as próprias ações. §1º Nessa proibição não se compreendem: a) as operações de resgate, 
reembolso ou amortização previstas em lei; b) a aquisição, para permanência em tesouraria ou 
cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do 
capital social, ou por doação; c) a alienação das ações adquiridas nos termos da alínea b e mantidas em 
tesouraria; d) a compra quando, resolvida a redução do capital mediante restituição, em dinheiro, de parte 
do valor das ações, o preço destas em bolsa for inferior ou igual à importância que deve ser restituída. §2º A 
aquisição das próprias ações pela companhia aberta obedecerá, sob pena de nulidade, às normas expedidas 
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foram, contudo, um impedimento à reparação in natura em outras jurisdições (alemã786 e 

austríaca787), em que se deu prevalência ao direito à reparação dos investidores788. 

 

 Diante da transferência de riscos atrelados ao investimento em valores mobiliários 

às emissoras que inexoravelmente decorreria da reparação in natura, bem como da 

 
pela Comissão de Valores Mobiliários, que poderá subordiná-la à prévia autorização em cada caso”. Sobre 
o assunto, ver, i.a., entre nós, COSTA, Philomeno Joaquim da. Operações da Anônima com as Ações do seu 
Capital. Tese ao Provimento de Cátedra de Direito Comercial. São Paulo – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. 1965; e LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Aquisição de Ações do Próprio 
Capital para Cancelamento. In LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Pareceres, v. 1. São Paulo: Singular. 
2004, pp. 633-649. 
785 A matéria é regulada, em sede administrativa, pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
n.º 567/2015, que restringe a negociação, pelas emissoras, de suas ações e de valores mobiliários nela 
referenciados, conforme seu artigo 1º: “Art. 1º Esta Instrução regula a negociação por companhia aberta de 
ações de sua própria emissão e, quando expressamente indicado, de derivativos nelas referenciados. 
Parágrafo único. As disposições desta Instrução aplicam-se à negociação: I – de ações de emissão de 
companhia aberta por suas coligadas e controladas; e II – pela companhia aberta, suas coligadas e 
controladas, de bônus de subscrição e quaisquer outros valores mobiliários referenciados em ações de sua 
emissão”. 
786 Na Alemanha, há também proibição à negociação com as próprias ações, cf. §71, da Aktiengesetz (AktG) 
alemã: “§71. Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur erwerben, [...]” (na tradução oficial: “§71. The company 
may purchase treasury shares of stock solely in the following cases: [...]”). O Bundesgerichtshof (BGH) 
[tribunal superior alemão em matéria civil infraconstitucional], no entanto, já decidiu que a obrigação de 
indenizar atribuída à companhia e a restitutio in integrum dos lesados têm prevalência sobre a proibição de 
negociação com as próprias ações, de forma que a regra não seria um impeditivo à restituição in natura. 
Cf. fundamentação da decisão do tribunal, no caso envolvendo a EM.TV & Merchandising AG 
(Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 287/02, j. 09.05.2005): “Auch insoweit hat das Integritätsinteresse 
der durch vorsätzlich sittenwidriges oder strafbares – der Gesellschaft zurechenbares – Handeln des 
Vorstandes geschädigten Anleger auf Herbeiführung eines Zustandes, der dem schadensfreien möglichst nahe 
kommt (§ 249 Abs. 1 BGB), Vorrang vor dem – ähnlich wie § 57 AktG auch der Kapitalerhaltung bzw. 
Vermögensbindung dienenden - Verbot des Erwerbs eigener Aktien (vgl. § 71 Abs. 2 Satz 2 AktG)” (em 
tradução livre: “Também a esse respeito, o interesse dos investidores lesados por atos deliberadamente 
imorais ou condenáveis da diretoria – imputáveis à sociedade – sobre sua integridade, em criar uma 
situação que se aproxime o máximo possível daquela livre de danos [§249(1) do Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB)], tem prioridade sobre – à semelhança da §57, da AktG, que também se presta à proteção do capital 
social e da vinculação de ativos – a proibição de aquisição das próprias ações (cf. §71(2), item (2), da 
AktG)”). No mesmo sentido, ver as decisões nos casos envolvendo a ComROAD AG: Bundesgerichtshof, 
II Zivilsenat, II ZR 80/04, j. 28.11.2005; Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 153/05, j. 26.06.2006; 
Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 147/05, j. 04.06.2007; Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 173/05, 
j. 04.06.2007; Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 229/05, j. 07.01.2008; Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, 
II ZR 68/06, j. 07.01.2008; e Bundesgerichtshof, II Zivilsenat, II ZR 310/06, j. 03.03.2008.  
787 Há restrição equivalente na Áustria, constante do §65, da Aktiengesetz (AktG) austríaca: “§65. (1) Die 
Gesellschaft darf eigene Aktien nur erwerben, [...]” (em tradução livre: “§65. (1) A sociedade somente pode 
adquirir suas próprias ações: [...]”). Com referência à jurisprudência alemã, o Oberste Gerichtshof (OGH) 
[tribunal superior austríaco em matéria civil infraconstitucional] admitiu a restituição in natura, superando as 
restrições à negociação com as próprias ações (cf. casos envolvendo a Immofinanz AG: Oberste Gerichtshof, 
VII Senat, 7 Ob 77/10i, j. 30.03.2011; e Oberste Gerichtshof, VI Senat, 6 Ob 28/12d, j. 15.03.2012). Em 
razão desses casos, o Handelsgericht Wien [tribunal de Viena especializado em Direito Empresarial] 
questionou o Tribunal de Justiça da União Europeia se a regra que determina a obrigação de reparar in 
natura, mediante a aquisição, pela companhia, de seus valores mobiliários, mediante o pagamento do preço 
de aquisição correspondente aos investidores, violaria a legislação comunitária. A resposta foi negativa, 
admitindo-se esta forma de reparação nos Estados-membro, caso autorizada pelas normas nacionais (Tribunal 
de Justiça da União Europeia, 2ª Seção, processo n.º C‑174/12, j. 19.12.2013). 
788 Nos Estados Unidos da América, EASTERBROOK e FISCHEL reportam uma multiplicidade de soluções 
adotadas judicialmente quanto à medida e a forma de indenização dos danos sofridos pelos investidores, por 
exemplo, a rescisão e a restituição de transações (Optimal Damages in Securities Cases. University of 
Chicago Law Review, v. 61. 1985, p. 611). A indenização pecuniária, apenas dos danos emergentes (out-of-
pocket damages), no entanto, é a forma mais comum de reparação (CORNELL, Bradford; e MORGAN, 
R. Gregory. Using Finance Theory to Measure Damages in Fraud on the Market Cases. University of 
California Law Review, v. 37. 1990, p. 884). 
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possibilidade de reversão de uma decisão quanto à assunção, ou não, de um status especial 

pelo investidor (de acionista ou de titular de outros valores mobiliários), não parece 

adequado que se opere a reparação dessa forma, que pode desvirtuar-se do modelo de 

reparação integral e provocar efeitos prejudiciais às companhias responsabilizadas 

(impondo-lhes um ônus superior à indenização devida) ou aos investidores (deixando-os 

não integralmente ressarcidos), conforme o caso789. A resposta mais adequada, portanto, 

não parece ser aquela admitida, ainda que com limitações, pela jurisprudência na 

Alemanha790 e na Áustria791 – a qual, embora esteja em linha com a prioridade dessa forma 

 
789 Nesse sentido, ver LONGINO: “Wollte man den Emittenten im Wege der Naturalrestitution zur Erstattung 
des Erwerbspreises Zug um Zug gegen Übertragung der Aktien verpflichten, so würde man ihm das Risiko 
allgemeiner Marktschwankungen aufbürden. Weil dies dem Charakter des Wertpapiers als Risikopapier 
nicht gerecht würde, sei hier eine bereichsspezifische Abschwächung des Dispositionsschutzes 
(Naturalrestitution) zu einem reinen Vermögensschutz (in Form des Differenzschadens) geboten” (em 
tradução livre: “Caso se pretenda obrigar as emissoras a pagar o preço de compra contra a transferência de 
ações por via da restituição in natura, então se estará imputando o risco de flutuações gerais do mercado a 
elas. Como isto não faria jus à natureza dos valores mobiliários enquanto títulos de risco, é aconselhável 
aqui um enfraquecimento pontual da proteção à liberdade de disposição (restituição in natura) para uma 
pura proteção do patrimônio (na forma de danos correspondentes à diferença de valor)” (Haftung des 
Emittenten für Fehlerhafte Informationen. Das Deutsche Steuerrecht, v. 46, n. 43. 2008, p. 2.071). No mesmo 
sentido, KALSS entende que somente poderia haver uma reparação in natura se investimentos alternativos 
disponíveis ao investidor tivessem risco zero: “[...] natural restitution only takes effect, and repayment of the 
purchase price against delivery of the unwanted securities can only be demanded, if the alternative 
investment actually entailed zero risk” (Civil Law Protection of Investors in Austria — A Situation Report 
from Amidst a Wave of Investor Lawsuits. European Business Organization Law Review, v. 13, n. 2. 2012, 
p. 227). Ver, ainda, no mesmo sentido, HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph. Empfehlungen. In 
HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und Kapitalmarktinformationshaftung. 
Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 7. Em sentido diverso, entre outros, VEIL entende que, como o regime de 
responsabilidade por falhas informacionais abrange diversas possíveis situações, o ideal é que ambos os 
mecanismos de ressarcimento (in natura e por equivalente pecuniário) estejam disponíveis e sejam avaliados 
de acordo com as circunstâncias de cada caso (Die Haftung des Emittenten für Fehlerhafte Information des 
Kapitalmarkts nach dem Geplanten KapInHaG. Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht, v. 5, n. 3. 2005, 
pp. 97-98). 
790 Não obstante as críticas sofridas, o Bundesgerichthof (BGH) [tribunal superior em matéria 
infraconstitucional na Alemanha] decidiu que o investidor pode optar pela reparação in natura e a 
compensação pela diferença, superando todos os argumentos contrários. Para que pleiteie o ressarcimento 
mediante a transferência de participações (in natura), no entanto, deve comprovar o nexo de causalidade 
entre a decisão de investimento ou de desinvestimento (e não apenas a variação no preço dos ativos) e as 
falhas informacionais. Cf., em caso envolvendo a responsabilidade do IKB Deutsche Industriebank AG: 
Bundesgerichtshof, XI Zivilsenat, XI ZR 51/10, j. 13.12.2011. Para críticas à decisão e defesa apenas da 
reparação por equivalente pecuniário, cf., entre outros, HOPT, Klaus Jürgen. Die Haftung für 
Kapitalmarktinformationen. Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, p. 108; MÜLBERT, Peter O.; e STEUP, Steffen. 
Haftung für Fehlerhafte Kapitalmarktinformation. In HABERSACK, Matthias; MÜLBERT, Peter O.; e SCHLITT, 
Michael (eds.). Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 4ª ed.. Köln: Dr. Otto Schmidt. 2019, pp. 1.405-
1.408. 
791 Na Áustria, a reparação por equivalente pecuniário costuma ser admitida apenas caso o investidor não seja 
mais titular do valor mobiliário em questão (cf. KOZIOL, Helmut. Incorrect Advice to Investors and the 
Liability of Banks. Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (Journal for Contemporary Roman-
Dutch Law), v. 74, n. 1. 2011, p. 6). No entanto, com referência à jurisprudência alemã, o Oberste 
Gerichtshof (OGH) [tribunal superior austríaco em matéria civil infraconstitucional], embora admita a 
restituição in natura, reconhece não ser admissível que os investidores transfiram o risco geral do mercado 
para o responsável, de forma que, na transferência dos valores mobiliários, os prejudicados devem assumir as 
perdas não relacionadas às falhas informacionais: “Demnach kann der Geschädigte zwar Naturalrestitution 
begehren; er muss sich aber den ‘Vorteil’, der in der Rückabwicklung liegt, anrechnen lassen. Kursverluste, 
die nicht in Zusammenhang mit dem Beratungsfehler stehen, sind daher vom Anleger zu tragen. Diesen 
Überlegungen ist grundsätzlich beizupflichten” (em tradução livre: “Assim, o prejudicado pode requerer a 
restituição in natura; ele deve, no entanto, levar em consideração a ‘vantagem’ que existe na reversão. As 
perdas de preço que não estiverem relacionadas à falha de consultoria devem, portanto, ser suportadas pelo 
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de reparação prevista nas legislações nacionais, conta com críticas da doutrina 

especializada, devido a seus efeitos na transferência de riscos operada entre investidores e 

companhias. 

 

 Mais aderente aos princípios do sistema de responsabilização civil, diante das 

particularidades de precificação dos valores mobiliários em mercado, parece ser, assim, a 

indenização por equivalente pecuniário. Por esse modelo, pode-se retomar o momento de 

ocorrência dos danos informacionais e quantificá-los naquele contexto (trazendo, por certo, 

seu montante a valor presente), bem como concretizar seu pagamento em moeda corrente, 

sem que haja distorção do quantum indenizatório, para mais, ou para menos, em 

decorrência do risco natural atrelado à precificação dos valores mobiliários de emissão das 

companhias que incorreram nas falhas no cumprimento dos deveres de transparência, por 

fatores outros que não dizem respeito ao ilícito e aos danos a serem reparados – o que, 

fatalmente, ocorreria em caso de reparação in natura, mediante a transferência dos valores 

mobiliários entre as emissoras e as vítimas. 

 

4.4.3. Parâmetros para a quantificação dos danos informacionais e da indenização 

dos investidores. 

 

 Considerando que a reparação dos danos informacionais sofridos pelos 

investidores é realizada, de forma mais adequada, por meio da indenização por equivalente 

pecuniário, é possível estabelecer os parâmetros que balizam sua quantificação. Embora a 

determinação do quid debeatur devido perante cada vítima seja matéria de fato e dependa 

da avaliação das circunstâncias do caso concreto, de acordo com os danos sofridos pelos 

lesados, com o recurso a ferramentas extrajurídicas, podem-se estabelecer os critérios 

 
investidor. Deve-se, fundamentalmente, concordar com estas considerações”) (cf. precedente envolvendo a 
Immofinanz AG, em que se entendeu que considerações sobre a alocação de riscos em casos de 
responsabilidade de assessores de investimento seriam aplicáveis também à hipótese de responsabilização das 
companhias abertas, por danos informacionais sofridos por investidores no mercado secundário: Oberste 
Gerichtshof, VI Senat, 6 Ob 28/12d, j. 15.03.2012, Begründung). A alocação dos riscos, como referida no 
julgado, faz com que seja muito complexo adotar o ressarcimento in natura, como reconhecem GRUBER 
(Kapitalmarktinformationshaftung, Hypothetische Alternativveranlagung und Allgemeines Marktrisiko. Erste 
Überlegungen zu OGH 6 Ob 28/12d. Österreichisches Bankarchiv, v. 60, n. 9. 2012, p. 584) e GELTER e 
PUCHER (Austria: Securities Litigation and Enforcement. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). 
Global Securities Litigation and Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, pp. 284-285). 



246 

jurídicos a serem aplicados nessa tarefa, extraídos dos princípios aplicáveis ao sistema de 

responsabilidade civil792. 

 

 Na determinação dos danos indenizáveis, como já discutido, tem lugar a aplicação 

do princípio de reparação integral, que conduz à obrigação de reparar todos os prejuízos 

sofridos pela vítima, incluindo os danos emergentes e os lucros cessantes793. Em casos 

envolvendo falhas informacionais, os investidores costumam sofrer perdas de ambas as 

naturezas: a uma, porque concretizam uma operação de investimento ou desinvestimento, 

comissiva ou omissiva, a um preço influenciado pelas incorreções ocorridas (o que 

constitui seus danos emergentes); a duas, porque deixam de aplicar o que perderam em 

outros investimentos, com a consequente restrição dos potenciais rendimentos (tem-se, 

nesse ponto, seus lucros cessantes).  

  

 Os critérios para a quantificação do montante desses prejuízos (danos emergentes 

e lucros cessantes), em cada uma das espécies de danos informacionais, conforme as 

decisões tomadas pelo investidor (i.e., por investimento, por desinvestimento, por não 

investimento ou por não desinvestimento), podem ser estabelecidos, essencialmente, a 

partir de dois referenciais. Ambos dizem respeito ao preço dos valores mobiliários em 

questão, sempre na data da tomada de decisão do investidor, mas diferenciam-se por serem 

determinados considerando, ou não, os efeitos das falhas informacionais ocorridas. 

 

 O primeiro referencial a ser considerado é, dessa forma, a cotação dos valores 

mobiliários em questão, aplicável no momento da adoção do comportamento pelo 

investidor, em um contexto de desinformação. Esse valor reflete, portanto, os efeitos das 

falhas incorridas pelas companhias abertas, já que, naquele momento, o mercado ainda não 

havia precificado sua ocorrência – e, por isso, designamo-lo como “preço artificial”. 

 

 O segundo referencial relevante para a mensuração dos prejuízos sofridos pelos 

investidores é o valor que, hipoteticamente, corresponderia à cotação dos valores 

mobiliários em questão, caso não tivessem ocorrido os descumprimentos do regime de 

transparência. Pela lógica do funcionamento do mercado de capitais, se informações 

 
792 Como destacado por SPITZ há, nessa seara, uma conjugação entre os princípios jurídicos e os modelos de 
quantificação, cabendo aos juristas a verificação de que a aplicação desses é compatível com aqueles 
(La Réparation des Préjudices Boursiers. Paries: Revue Banque. 2010, p. 249). 
793 Sobre o princípio da reparação integral, ver o item 4.4.1 deste estudo. 
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corretas, completas e fidedignas fossem divulgadas, seriam consideradas pelos agentes 

econômicos e influenciariam a cotação dos ativos. Dessa forma, seria atingido outro preço, 

se não tivessem ocorrido as falhas. Designamos esse referencial como “preço hipotético”, 

por ser aquele que seria atingido se suprimidas as incorreções no cumprimento dos deveres 

de transparência por parte das emissoras (i.e., no esquema caro ao sistema de 

responsabilidade civil: se não tivesse ocorrido o ato ilícito)794. 

 

 Nos casos envolvendo danos por investimento, os investidores adquirem valores 

mobiliários a um preço excessivo, decorrente das falhas informacionais. Nessa situação, a 

diferença entre o preço artificial pago na aquisição dos valores mobiliários e o preço 

hipotético (que é inferior ao aplicado na transação realizada) constitui os danos emergentes 

suportados pelos prejudicados. Acrescentam-se a eles os lucros cessantes, equivalentes ao 

que os investidores, razoavelmente, deixaram de auferir como rendimento caso tivessem 

aplicado a diferença paga a maior na aquisição dos ativos em outro investimento, até que 

seja devidamente ressarcida. 

 

 Nas situações em que há danos por desinvestimento, os investidores alienam seus 

valores mobiliários a um preço que se mostra subvalorizado, devido às falhas 

informacionais ocorridas – ou seja, a operação seria realizada a um preço (hipotético) mais 

elevado caso não houvesse as violações aos deveres de transparência pelas companhias. A 

diferença entre o preço artificial e o preço hipotético constitui o dano emergente dos 

investidores – ou seja, a redução efetiva de seu patrimônio, em razão da substituição de um 

bem (i.e., os valores mobiliários desinvestidos) por outro, de menor valor (i.e., recursos 

auferidos com a alienação) –, o que, ressalte-se, embora reflita um valor que deixou de ser 

recebido na operação, não por isso deixa de se caracterizar como uma perda efetiva795. 

 
794 Como se pode imaginar, a determinação do preço hipotético não se dá por expedientes jurídicos e, neste 
particular, deve-se recorrer a ferramentas econômicas e financeiras adequadas para tal finalidade. Ver o 
item 4.4.3.1 deste estudo, para apresentação de métodos que podem ser aplicados para a determinação dos 
preços hipotéticos de valores mobiliários afetados por falhas informacionais. 
795 Danos emergentes constituem a diminuição efetiva do patrimônio da vítima [nas palavras de MARINO: 
“o dano emergente (damnum emergens) qualifica-se como a diminuição da esfera patrimonial do lesado, por 
conta do evento danoso” (Perdas e Danos. In LOTUFO, Renan; e NANNI, Giovanni Ettore (coords.). 
Obrigações. São Paulo: Atlas. 2011, p. 668)]. No caso de danos por desinvestimento, há efetiva diferença 
patrimonial entre o estado inicial e o posterior ao ato ilícito, permitindo sua caracterização como dano 
emergente [nesse sentido, ver WALD e GIANCOLI: “Ela [a teoria da diferença] ocorre através de uma análise 
comparativa do estado patrimonial anterior e posterior do dano. A diferença apurada por essa equação 
resulta na fixação do dano emergente, permitindo, assim, ressarcir ou compensar a exata separação entre os 
dois estados patrimoniais” (Direito Civil. Responsabilidade Civil, 3ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2015, p. 149)]. 
Em sentido diverso, entendendo que caso semelhante (em que uma das partes não pôde concluir uma 
operação de aquisição de imóvel a determinado preço, inferior ao valor de mercado do bem) configura lucros 
cessantes, cf. GARCEZ NETO, Martinho. Prática da Responsabilidade Civil, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Jurídica e 



248 

Devem ser acrescidos, a esses valores, os lucros cessantes pela não aplicação da diferença 

do preço de alienação pelos investidores em outros ativos até o momento de sua efetiva 

indenização796. 

 

 Os danos por não desinvestimento ocorrem nas situações em que o titular dos 

valores mobiliários deixa de aliená-los, a determinado preço de cotação, que, 

posteriormente, quando da identificação de falhas informacionais e de seu conhecimento 

público, vem a ser depreciado. Em outras palavras, o investidor deixa de ter alienado seus 

ativos ao preço anteriormente vigente em mercado, de forma que a diferença entre o preço 

artificial (mais elevado) e o preço hipotético constitui o dano emergente suportado pelos 

investidores. Também nesse caso, além de tais perdas, há os lucros cessantes 

correspondentes à não aplicação dos valores correspondentes a tal diferença em outros 

investimentos, desde a data de ocorrência das falhas informacionais até o ressarcimento 

dos prejuízos. 

 

 Os danos por não investimento, por fim, podem se verificar nas situações em que 

o investidor deixou de adquirir valores mobiliários a determinado preço, influenciado pelas 

falhas informacionais, que se mostra subvalorizado em relação ao preço hipotético 

aplicável se elas não tivessem ocorrido. Nesses casos, os danos emergentes podem ser 

identificados na diferença entre o preço artificial e o preço hipotético (mais elevado que o 

anterior). Como nas hipóteses anteriores, também é possível adicionar os lucros cessantes, 

que, nesses casos, assumem contornos particulares. Para que se identifique o que 

razoavelmente se deixou de ganhar, deve-se considerar que o investidor, para poder aplicar 

o valor da diferença em outros investimentos, deveria não apenas ter adquirido o valor 

mobiliário em questão, mas também deveria tê-lo alienado a um valor mais elevado – o 

 
Universitária. 1970, pp. 62-68. A distinção, nesse caso, é, no entanto, teórica, já que nosso sistema abrange, 
igualmente, a indenização de lucros cessantes e danos emergentes [no mesmo sentido, sobre o sistema 
português, registra MENEZES CORDEIRO que “esta distinção [entre danos emergentes e lucros cessantes] tem, 
praticamente, mero interesse descritivo, uma vez que a lei trata igualmente, como regra, os dois tipos de 
danos” (Tratado de Direito Civil. Direito das Obrigações. Gestão de Negócios. Enriquecimento sem Causa. 
Responsabilidade Civil, v. 8. Coimbra: Almedina. 2014, p. 527)]. 
796 SCHOBEL e PARZMAYR oferecem critérios semelhantes, para danos por investimento ou por 
desinvestimento, caso se trate de danos por preço artificial. Os autores entendem, no entanto, que, caso se 
trate de prejuízos por alteração de decisão, sua quantificação seria feita da seguinte forma: (i) no caso de 
danos por investimento, o quantum seria equivalente à diferença entre o preço de cotação dos valores 
mobiliários no momento em que o investidor formula a pretensão indenizatória e o preço de cotação na data 
de sua aquisição; e (ii) no caso de danos por desinvestimento, o valor da indenização equivaleria à diferença 
entre o preço de cotação no momento da alienação dos valores mobiliários e seu preço de cotação na data em 
que o investidor formula a pretensão indenizatória (Anlegerschaden und Schadensberechnung. 
Österreichisches Bankarchiv, v. 58, n. 3. 2010, pp. 167 e 175-176). 
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que depende, naturalmente, da existência de potenciais compradores para tal ativo, ao 

preço mais alto, de forma que, apenas a partir do momento em que houvesse a 

possibilidade de alienação em tais condições, admite-se a existência de lucros cessantes 

pela não aplicação da diferença em outros ativos797.  

 

 Qualquer que seja a espécie de prejuízo informacional, como visto acima, sua 

quantificação passa pela determinação da diferença entre o preço artificial e o preço 

hipotético. O seu montante constitui, em regra, os danos emergentes sofridos pelos 

investidores798, que se reflete, ainda, nos potenciais lucros cessantes, em razão da 

impossibilidade de sua aplicação em outros investimentos799. Tratamos, a seguir, dos 

possíveis métodos para a determinação do preço hipotético aplicável se não tivesse havido 

falhas informacionais, bem como dos critérios para apuração dos lucros cessantes passíveis 

de indenização aos investidores prejudicados. 

 

 Não é demais ressaltar, nesse particular, que os parâmetros ora discutidos são 

destinados a balizar a quantificação dos danos informacionais e devem ser 

complementados, necessariamente, pela avaliação das circunstâncias concretas, em cada 

caso, conforme os prejuízos sofridos pelos lesados. Diante do princípio de reparação 

integral vigente em nosso sistema de responsabilidade civil, outros danos eventualmente 

sofridos pelos investidores, além daqueles ora referidos, sempre que existentes e 

 
797 SCHOBEL e PARZMAYR tratam apenas da quantificação de danos por não desinvestimento e por não 
investimento caso se trate de prejuízos por alteração de decisão, propondo os seguintes critérios: (i) em caso 
de danos por não desinvestimento, o quantum indenizatório corresponderia à diferença entre o preço efetivo 
na data da formulação da pretensão reparatória e o preço hipotético na data da tomada de decisão; e (ii) no 
caso de danos por não investimento, a indenização teria o valor equivalente à diferença entre o preço 
hipotético na data da decisão tomada pelo investidor e o preço efetivo na data em que a pretensão 
indenizatória fosse formulada (Anlegerschaden und Schadensberechnung. Österreichisches Bankarchiv, 
v. 58, n. 3. 2010, pp. 167-169 e 176). 
798 Cf. as explicações de HOPT e VOIGT: “[...] kann der einzelne Anleger nur die Differenz zwischen dem 
Börsen- oder Marktpreis zur Zeit des Erwerbs bzw. der Veräußerung und dem hypothetischen Börsen- oder 
Marktpreis der Wertpapiere ohne den Einfluss der fehlerhaften Information ersetzt verlangen, mit anderen 
Worten denjenigen Betrag, um den er das betreffende Wertpapier infolge des Informationsdefizits am Markt 
‘zu teuer’ gekauft oder ‘zu billig’ verkauft hat” (em tradução livre: “[...] o investidor individual só pode 
pleitear a diferença entre o preço de cotação no momento da aquisição ou da alienação e o preço de cotação 
hipotético do valor mobiliário sem a influência das informações incorretas, em outras palavras, o quanto 
comprou ‘muito caro’ ou vendeu ‘muito barato’ o valor mobiliário como resultado da falha informacional no 
mercado”). (Empfehlungen. In HOPT, Klaus Jürgen; e VOIGT, Hans-Christoph (eds.). Prospekt- und 
Kapitalmarktinformationshaftung. Tübingen: Möhr Siebeck. 2005, p. 7). No mesmo sentido, cf. FISCH: “The 
difference between the price that the plaintiff paid and what the securities were really worth may be the most 
natural description of the plaintiff's harm from securities fraud” (Cause for Concern: Causation and Federal 
Securities Fraud. Iowa Law Review, v. 94, n. 3. 2009, p. 844). 
799 Sobre as espécies de danos informacionais, conforme as decisões dos investidores, ver o item 4.3.2.2 deste 
estudo. 
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decorrentes das falhas informacionais, também estarão sujeitos à obrigação de indenizar 

imposta às companhias.  

 

4.4.3.1. A determinação do preço hipotético e a quantificação dos danos 

emergentes: o recurso a ferramentas de teoria de finanças. 

 

 Os referenciais relevantes para a quantificação dos danos informacionais sofridos 

pelos investidores, como se viu, são o preço artificial e o preço hipotético. A medida dos 

danos emergentes sofridos pelo prejudicado pode ser encontrada, em regra, na diferença 

entre esses dois valores, na data da tomada das decisões de investimento ou 

desinvestimento pelos investidores, em um contexto de desinformação (i.e., enquanto 

perduraram os efeitos das falhas informacionais no mercado, desde sua ocorrência até o 

conhecimento público de que houve tais violações)800. Da impossibilidade de sua aplicação 

em outros investimentos, decorrerão, ainda, potenciais lucros cessantes ao prejudicado.  

 

 A identificação do preço artificial não gera maiores dificuldades. Para tanto, basta 

recuperar o valor da cotação dos valores mobiliários envolvidos, na data da tomada de 

decisão pelo investidor – e que, portanto, foi por ele considerado, ativa ou passivamente, 

na definição de seu comportamento, gerando os danos (seja por preço artificial, seja por 

alteração de decisão). 

 

 A determinação do preço hipotético, que seria aplicável caso não tivessem 

ocorrido os descumprimentos do regime de transparência, por sua vez, exige avaliações 

mais complexas, que consigam extirpar os efeitos de tais falhas na precificação dos ativos, 

durante todo o período em que foram produzidos (i.e., entre a data das falhas e a data em 

que sua ocorrência passou a ser de conhecimento pelo mercado, quando há a reação a sua 

identificação, refletida na cotação dos ativos801). Em sua definição, está a chave para a 

quantificação dos danos informacionais (quid debeatur) – que, ressalte-se, não se confunde 

 
800 Nesse sentido, cf. CORNELL e MORGAN: “Once one calculates the value line, the measure of damages for 
an investor is simply the difference between the price and the value on the date of purchase, or, for plaintiffs 
who sold their securities before the corrective disclosure, the difference between the price inflation at the 
time of purchase and the price inflation at the time of sale. […] Calculating a value line is, therefore, 
equivalent to measuring damages” [“value line” é o que designamos, neste estudo, como “preço hipotético”] 
(Using Finance Theory to Measure Damages in Fraud on the Market Cases. University of California Law 
Review, v. 37. 1990, p. 886). 
801 Ressaltando este aspecto, cf., i.a., SPITZ, Nicolas. La Réparation des Préjudices Boursiers. Paries: Revue 
Banque. 2010, p. 251. 
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com a definição da existência da responsabilidade civil e da obrigação de indenizar (an 

debeatur), para o que basta a configuração da existência do prejuízo. 

 

 A tarefa de estabelecer o preço hipotético – e, por consequência, a medida da 

indenização devida aos investidores prejudicados – não é das mais simples, já que envolve 

quantificar os efeitos de um único fator (as falhas informacionais), dentre os diversos 

elementos, relativos a cada uma das emissoras, aos mercados em que atuam e às condições 

econômicas gerais, que influenciam a cotação dos valores mobiliários. Sua consecução, 

embora informada pelos princípios regentes do sistema de responsabilidade civil e pelos 

parâmetros jurídicos relacionados à matéria, extrapola o universo estritamente jurídico.  

 

 Pode-se recorrer, nesse particular, a métodos estabelecidos pela teoria de finanças, 

como defendido pela literatura especializada802-803. Não há, nessa seara, uma única 

ferramenta que possa ser aplicada com tal finalidade, nem se deve sugerir uma 

generalização ou uniformização nesse sentido. Como a quantificação dos danos sofridos é 

uma questão de fato, sempre se deverá buscar alcançar, da forma mais precisa possível, 

quais podem ser considerados os efeitos das falhas informacionais e o preço hipotético 

aplicável aos valores mobiliários, a partir da avaliação concreta de cada caso804. 

 

 
802 A literatura especializada vem, há décadas, defendendo a aplicação da teoria de finanças na quantificação 
dos prejuízos sofridos por falhas informacionais no mercado de capitais. Ver, i.a., sobre o assunto, FISCHEL, 
Daniel Robert. Use of Modern Finance Theory in Securities Fraud Cases Involving Actively Traded 
Securities. The Business Lawyer, v. 38, n. 1. 1982, pp. 1-20; EASTERBROOK, Frank Hoover; e FISCHEL, 
Daniel Robert. Optimal Damages in Securities Cases. University of Chicago Law Review, v. 61. 1985, 
pp. 611-652; e CORNELL, Bradford; e MORGAN, R. Gregory. Using Finance Theory to Measure Damages in 
Fraud on the Market Cases. University of California Law Review, v. 37. 1990, pp. 883-923. Afirmações de 
que seria “impossível” individualizar os efeitos de eventos no preço de valores mobiliários, como a 
apresentada por Weber, parecem-nos excessivamente simplistas e não podem ser admitidas (Dano ao 
Acionista: Contribuições à Teoria da Responsabilidade Societária. Tese de Doutorado – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. 2020, p. 257). 
803 Nesse sentido, cf., i.a., HOPT: “Es ist zwar zugegebenermaßen schwierig, den hypothetischen Erwerbs- 
oder Veräußerungspreis, der sich bei pflichtgemäßer Publizität ergeben hätte, festzustellen, aber bei 
entsprechenden Schadensbemessungsregeln und u.U. unter Rückgriff auf moderne, ökonomische 
Berechnungsmodelle erscheint das doch nicht ausgeschlossen” (em tradução livre: “ É certo que determinar 
o preço hipotético de compra ou de venda que teria resultado da devida publicidade é difícil, mas isto não 
parece impossível com as correspondentes regras de avaliação de danos e, possivelmente, com o uso de 
modernos modelos de cálculo econômico”) (Haftung für Kapitalmarktinformationen - Rechtsvergleichende, 
Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, 
n. 3. 2013, p. 108). 
804 Advertência semelhante é apresentada por CORNELL e MORGAN: “No formulaic approach provided by 
finance theory, or any other theory, can replace a detailed analysis of the facts […] there is no finance theory 
formula for measuring damages into which the facts of all cases can be substituted” (Using Finance Theory 
to Measure Damages in Fraud on the Market Cases. University of California Law Review, v. 37. 1990, 
pp. 896 e 911). 
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 Ainda que haja outros possíveis recursos disponíveis, tem proeminência o método 

de estudo de evento (event study)805, que é o mais comumente aplicado para a 

quantificação de danos e que parece ser, ao menos até o momento, aquele que desempenha, 

de forma mais adequada, essa tarefa806-807. O método tem por objetivo estimar os efeitos de 

determinado evento (nesse caso, as falhas informacionais ocorridas) no preço de cotação 

dos valores mobiliários, buscando isolá-lo de outros fatores que possivelmente o 

influenciem, utilizando-se, para tanto, de ferramentas financeiras e econométricas808-809. 

Sua aplicação consiste, essencialmente, em avaliar se um valor mobiliário apresentou 

retornos extraordinários quando da divulgação, ao mercado, da ocorrência de falhas 

 
805 Diz-se que a primeira aplicação do método se deu em 1933, por DOLLEY (Characteristics and Procedure of 
Common Stock Split-Ups. Harvard Business Review, v. 11. 1933, pp. 316-326). Sua metodologia foi 
posteriormente desenvolvida por BALL e BROWN, analisando os impactos de receitas das companhias na 
cotação das ações (An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting 
Research, v. 6, n. 2. 1968, pp. 159-178); e por FAMA et al., para avaliar a alteração da cotação de ações diante 
de novas informações divulgadas ao mercado e testar a hipótese de eficiência do mercado (The Adjustment of 
Stock Prices to New Information. International Economic Review, v. 10, n. 1. 1969, pp. 1-21). Para a análise 
do desenvolvimento histórico do método, ver MACKINLAY, A. Craig. Event Studies in Economics and 
Finance. Journal of Economic Literature, v. 35, n. 1. 1997, pp. 13-39. Sua aplicação a casos envolvendo 
pretensões indenizatórias de investidores por falhas informacionais, ainda que sem a designação “estudo de 
evento”, foi proposta antes mesmo de ser aplicada pela jurisprudência estadunidense, o que se concretizou 
alguns anos depois, no precedente Basic Inc. v. Levinson [485 U.S. 224 (1988), j. 07.03.1988], pelo qual 
também se construiu a teoria da fraud on the market, particularmente relevante nas ações movidas por 
investidores nos Estados Unidos da América (cf. FISCHEL, Daniel Robert. Use of Modern Finance Theory in 
Securities Fraud Cases Involving Actively Traded Securities. The Business Lawyer, v. 38, n. 1. 1982, pp. 1-
20). 
806 Nesse sentido, ver, entre outros, FISCH, GELBACH e KLICK [“Use of the event study methodology has 
become ubiquitous in securities fraud litigation” (The Logic and Limits of Event Studies in Securities Fraud 
Litigation. Texas Law Review, v. 96. 2018, p. 556)]; BRAV e HEATON [“[…] event studies became so 
entrenched in securities litigation that they are viewed as necessary in every case” (Event Studies in 
Securities Litigation: Low Power, Confounding Effects and Bias. Washington University Law Review, v. 93. 
2015, p. 585)]; e KAUFMAN e WUNDERLICH [“[...] event studies, as a useful (and essential) tool in securities 
litigation [...]” (Regressing: The Troubling Dispositive Role of Event Studies in Securities Fraud Litigation. 
Stanford Journal of Law, Business and Finance, v. 15, n. 1. 2009, p. 189)]. 
807 Mesmo nos Estados Unidos da América, deve-se notar que o método, muitas vezes, não é usado para a 
quantificação do efetivo montante da indenização, por decisão judicial, diante da celebração de acordos entre 
as partes, mediante o pagamento de valores negociados entre os envolvidos, com a correspondente extinção 
do processo. Cf., i.a., BLACK, CHEFFINS e KLAUSNER, que identificaram apenas 37 ações de indenização 
movidas por investidores em face das companhias, de seus administradores ou de ambos, que foram 
efetivamente julgadas no período entre 1980 e 2005 (Outside Director Liability. Stanford Law Review, v. 58, 
n. 4. 2005, pp. 1.064-1.068). Sobre o assuntor, ver, ainda, ALEXANDER, Janet Cooper. Do the Merits Matter? 
A Study of Settlements in Class Actions. Stanford Law Review, v. 43, n. 3. 1991, p. 498. 
808 Ver a definição do método de estudo de evento dada por FOX: “An event study is an established tool in 
financial economics that can provide a probabilistic estimate as to whether a given item of news has affected 
securities prices” (Halliburton II: It All Depends on What Defendants Need to Show to Establish No Impact 
on Price. Business Lawyer, v. 70, n. 2. 2015, p. 442). 
809 Cf., ainda, i.a., ALEXANDER [“The most common method of estimating per-share damages is to start with 
the share price after disclosure of the relevant information, and then, through an event study, to isolate the 
effects of the withheld information from other factors, unrelated to the litigation, that may have affected the 
stock price between the time of the purchase and the time of the disclosure” (Rethinking Damages in 
Securities Class Actions. Stanford Law Review, v. 48, n. 6. 1996, p. 1.491)]; e BAGHAT e ROMANO: “The 
event study technique permits a demonstration of the change in value due to the fraud, by measuring the 
firm-specific movement when the fraud was revealed (when the information that counteracted the alleged 
material misstatement or omission was disclosed [...] The event study technique provides an anchor for 
making this determination [to ascertain the true effect of the information on the firm] and eliminates the need 
to rely on ad hoc judgements concerning information effects” (Event Studies and the Law: Part II: Empirical 
Studies of Corporate Law. American Law and Economics Review, v. 4, n. 2. 2002, p. 398). 
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informacionais (pela comparação entre os retornos efetivos e os esperados, de acordo com 

condições gerais de mercado e do setor de atuação da companhia envolvida) e, em caso 

positivo, comparar o resultado obtido com retornos do mesmo ativo em outras datas (para 

identificar se houve, ou não, variação excessiva que pode ter decorrido do evento 

extraordinário ocorrido nas datas em questão – i.e., a divulgação das falhas informacionais 

ocorridas anteriormente)810. 

 

 A aplicação do método consiste, de forma mais detalhadas, nas seguintes etapas, 

que constituem sua estrutura geral811: (i) identifica-se o evento relevante (i.e., na fattispecie 

discutida neste estudo, as falhas informacionais); (ii) identificam-se as datas em que o 

evento foi divulgado ao mercado (i.e., quando se passou a ter conhecimento público das 

falhas informacionais ocorridas)812; (iii) determina-se o retorno efetivo de tais valores 

mobiliários, nas datas relevantes813; (iv) determina-se o retorno esperado dos valores 

mobiliários nas datas em questão, considerando índices econômicos gerais, relacionados ao 

setor de atuação e características específicas da emissora814-815-816; (v) subtrai-se o retorno 

 
810 A lógica do método de estudo de evento é resumida por FOX nas duas etapas tratadas acima (no original: 
“calculating the market-adjusted price chance” e “comparing the market-adjusted price change the day of 
the corrective disclosure to that of other days”) (Halliburton II: It All Depends on What Defendants Need to 
Show to Establish No Impact on Price. Business Lawyer, v. 70, n. 2. 2015, p. 443). 
811 Como ressalta MACKINLAY, o método de estudo de evento não tem um procedimento único (Event Studies 
in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, v. 35, n. 1. 1997, p. 14). Descreve-se, neste 
estudo, portanto, apenas lógica genericamente aplicável ao método, sem a pretensão de apresentar todos os 
seus detalhes procedimentais e as suas possíveis especificações. 
812 Nesse particular, é importante que, caso tenha havido rumores no mercado, antes da comunicação por 
parte da emissora quanto à ocorrência das falhas informacionais, as datas em que tais rumores passaram a 
existir também sejam consideradas, uma vez que é possível que, nelas, os efeitos do conhecimento das 
violações ocorridas já tenham se manifestado na cotação dos valores mobiliários. Ver, i.a., sobre a 
determinação das datas relevantes em caso de vazamentos de informações, BAGHAT, Sanjai; e ROMANO, 
Roberta. Event Studies and the Law: Part I: Technique and Corporate Litigation. American Law and 
Economics Review, v. 4, n. 1. 2002, pp. 144-145. Em geral, pela possibilidade de antecipação ou prorrogação 
de efeitos, consideram-se também, para fins do estudo de evento, datas próximas aos dias em que houve a 
efetiva divulgação de informações sobre as falhas ocorridas anteriormente.  
813 Na literatura sobre o assunto, trata-se, usualmente, da variação percentual do preço dos valores 
mobiliários como o seu “retorno” (cf. FISCH, Jill E.; GELBACH, Jonah Benjamin; e KLICK, Jonathan. The 
Logic and Limits of Event Studies in Securities Fraud Litigation. Texas Law Review, v. 96. 2018, p. 570). 
814 Os retornos efetivos e esperados são, usualmente, avaliados a cada dia (sobre o uso de retornos diários em 
eventos de estudo, cf., i.a., BROWN, Stephen J.; e WARNER, Jerold B.. Using Daily Stock Returns. The Case 
of Event Studies. Journal of Financial Economics, v. 14, n. 1. 1985, pp. 1-31). 
815 Há diversos modelos que podem ser aplicados para a determinação do retorno esperado de determinado 
valor mobiliário. Costuma-se distinguir entre os métodos estatísticos e os econômicos, os primeiros 
usualmente apontados como os que conduzem a resultados mais adequados, cf. BAGHAT, Sanjai; e ROMANO, 
Roberta. Event Studies and the Law: Part I: Technique and Corporate Litigation. American Law and 
Economics Review, v. 4, n. 1. 2002, pp. 145-146. Sobre possíveis métodos, ver, i.a., BROWN, Stephen J.; e 
WARNER, Jerold B.. Measuring Security Price Performance. Journal of Financial Economics, v. 8, n. 3. 1980, 
pp. 205-258. 
816 Cabe ressaltar que considerar as condições gerais do mercado e do setor de atuação da emissora, na 
determinação do valor do retorno esperado (e, por consequência, do preço hipotético), parece resolver uma 
preocupação a respeito da quantificação dos danos indenizáveis, bem pronunciada na jurisprudência 
austríaca, de que o ressarcimento deve levar em conta os riscos envolvidos em investimentos alternativos e 
no mercado em geral. Cf. decisões do Oberste Gerichtshof (OGH) [tribunal superior austríaco em matéria 
civil infraconstitucional] no caso envolvendo a Immofinanz AG, em que se entendeu a necessidade de 
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efetivo do esperado, identificando o excesso na variação de preço dos ativos (i.e., o retorno 

anormal ou excessivo) em cada data relevante; (vi) determina-se a oscilação tida como 

usual, a partir de ferramentas estatísticas (ou seja, identificam-se quais variações têm 

significância estatística, por excederem as alterações normais da cotação); e (vii) avaliam-

se os retornos excessivos em relação à oscilação usual, para que se identifique se têm, ou 

não, significância estatística. Os retornos excessivos que superam a oscilação normal, 

identificados pelas etapas precedentes, possivelmente decorrem dos eventos atípicos 

divulgados nas datas analisadas – que, nesse caso, correspondem às falhas informacionais 

incorridas pelas companhias abertas817.  

 

 Os retornos excessivos com significância estatística, uma vez verificados por 

meio da aplicação do método de estudo de eventos, têm função dúplice no que tange aos 

casos envolvendo a responsabilização civil das companhias abertas. Em primeiro lugar, 

demonstram a existência de uma relação entre as falhas informacionais e a cotação dos 

valores mobiliários. No esquema típico dos pressupostos da responsabilidade 

extranegocial, permitem verificar, portanto, a existência do nexo causal entre os atos 

ilícitos e os danos informacionais sofridos pelos investidores (na forma de danos por preço 

artificial), autorizando a conclusão pela existência da responsabilidade civil e da obrigação 

de indenizar (an debeatur). Em segundo lugar, permitem a determinação dos preços 

hipotéticos dos ativos em questão (que corresponde ao valor resultante da aplicação do 

retorno esperado, calculado no curso do estudo), cuja comparação com a cotação efetiva 

(i.e., o preço artificial) possibilita a quantificação dos danos emergentes e dos lucros 

 
considerar os riscos de investimentos alternativos (Oberste Gerichtshof, VII Senat, 7 Ob 77/10i, 
j. 30.03.2011; e Oberste Gerichtshof, VI Senat, 6Ob28/12d, j. 15.03.2012) e do mercado em geral (Oberste 
Gerichtshof, VI Senat, 6Ob28/12d, j. 15.03.2012). Ver, sobre o assunto, GRUBER, Michael. 
Kapitalmarktinformationshaftung, Hypothetische Alternativveranlagung und Allgemeines Marktrisiko. Erste 
Überlegungen zu OGH 6 Ob 28/12d. Österreichisches Bankarchiv, v. 60, n. 9. 2012, pp. 572-585; e KODEK, 
Georg E.. Ausgewählte Fragen der Schadenshöhe bei Anlegerschädene. Österreichisches Bankarchiv, v. 60, 
n. 1. 2012, pp. 11-25. 
817 Para a análise da aplicação do método de estudo de evento, ver, i.a., BAGHAT e ROMANO, que tratam de 
quatro etapas (determinar o evento e a data de sua divulgação; determinar o retorno efetivo dos ativos; 
estimar o retorno esperado; e determinar o retorno excessivo e mensurar sua significância estatística) (Event 
Studies and the Law: Part I: Technique and Corporate Litigation. American Law and Economics Review, v. 4, 
n. 1. 2002, pp. 143-151); KAUFMAN e WUNDERLICH, que tratam de quatro etapas (definir o evento; 
estabelecer a janela temporal do evento; obter a relação de retorno entre a companhia em questão e o 
mercado; e estimar os efeitos do evento) (Regressing: The Troubling Dispositive Role of Event Studies in 
Securities Fraud Litigation. Stanford Journal of Law, Business and Finance, v. 15, n. 1. 2009, pp. 190-194); e 
FISCH, GELBACH e KLICK, que tratam de cinco etapas (identificar as datas do evento; determinar o retorno 
efetivo dos ativos; determinar o retorno esperado dos ativos; subtrair o retorno efetivo do retorno esperado; e 
determinar se o resultado da subtração é estatisticamente relevante) (The Logic and Limits of Event Studies 
in Securities Fraud Litigation. Texas Law Review, v. 96. 2018, pp. 570-579). 
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cessantes suportados pelos investidores prejudicados e, portanto, do valor da indenização 

devida (quid debeatur)818.  

 

 O método, como qualquer outro, tem limitações e envolve avaliações subjetivas 

de seus aplicadores, por exemplo, na determinação do retorno esperado dos valores 

mobiliários e do índice de relevância estatística, para identificação das oscilações não 

usuais, que autorizam a identificação de efeitos das falhas informacionais na cotação dos 

ativos819. Coloca-se, assim, menos como fórmula exata para se obter, de forma inconteste, 

o preço hipotético em determinada situação, e mais como ferramenta útil para sua 

determinação, que pode se mostrar particularmente adequada para quantificar os danos 

sofridos pelos investidores, em caso de falhas informacionais envolvendo a 

responsabilidade civil das companhias abertas820. Entre nós, a utilidade do método foi 

reconhecida pela doutrina que cuidou da matéria821-822, bem como já se recorreu a essa 

 
818 A multiplicidade de funções do método de estudo de eventos é bem notada, entre outros, por BAGHAT e 
ROMANO (Event Studies and the Law: Part II: Empirical Studies of Corporate Law. American Law and 
Economics Review, v. 4, n. 2. 2002, pp. 397-399); e FISCH, GELBACH e KLICK (The Logic and Limits of 
Event Studies in Securities Fraud Litigation. Texas Law Review, v. 96. 2018, p. 568). Nesse particular, 
importa notar que FISCHEL propôs a substituição dos requisitos usualmente aplicados para a identificação da 
responsabilidade perante investidores (materiality, reliance, causation e damages) pela aplicação do método 
de estudo de evento (ainda que não tenha utilizado essa terminologia) (Use of Modern Finance Theory in 
Securities Fraud Cases Involving Actively Traded Securities. The Business Lawyer, v. 38, n. 1. 1982, pp. 1-
20). 
819 Ver, i.a., BRAV, Alon; e HEATON, James B.. Event Studies in Securities Litigation: Low Power, 
Confounding Effects and Bias. Washington University Law Review, v. 93. 2015, pp. 583-614; e FISCH, Jill E.; 
GELBACH, Jonah Benjamin; e KLICK, Jonathan. The Logic and Limits of Event Studies in Securities Fraud 
Litigation. Texas Law Review, v. 96. 2018, pp. 613-621. 
820 LANGEVOORT critica a postura das cortes estadunidenses de considerar o método de estudo de evento 
como uma resposta decisiva e não como um método útil para resolver as ações de investidores: “[...] courts 
have turned econometric analysis into a talisman without explaining why it should be determinative rather 
than just helpful” (Basic at Twenty: Rethinking Fraud on the Market. Wisconsin Law Review, n. 2. 2009, 
p. 191). 
821 Nesse sentido, ver CARVALHOSA, que trata diretamente do método de estudo de evento, (Parecer Jurídico. 
In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 45-46) e 
LEÃES, que faz referência ao recurso a métodos econométricos (LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. 
A Responsabilidade Civil das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede 
Arbitral. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 68). 
822 PRADO defende a possibilidade de aplicação do método de estudo de evento em caso de ações que 
integrem índice geral e cujo free float seja superior a metade do total de sua espécie e classe, utilizando-se do 
critério previsto no artigo 137, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, para “presumir que são 
negociadas num mercado eficiente” (Responsabilidade Civil por Divulgação de Informação Falsa ou 
Enganosa ou Omissão de Informação Relevante no Mercado de Valores Mobiliários. Dissertação de 
Mestrado – Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 2018, pp. 51 e 194-195). A definição do mercado 
eficiente (conforme a resposta da cotação dos ativos diante da divulgação de informações) não se confunde, 
no entanto, com a delimitação de liquidez e dispersão no mercado, que são os critérios relevantes para fins do 
direito de recesso, estabelecidos no artigo 137, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, de forma que 
entendemos não ser adequada a limitação proposta pelo autor. Em um mercado eficiente, o preço de valores 
mobiliários pode ser afetado pelas informações divulgadas mesmo que tais ativos não integrem um índice 
geral, ou o free float seja inferior a metade de sua espécie e classe, de modo que tais critérios não se prestam 
à delimitação dos ativos com relação aos quais se possa aplicar o método de estudo de evento. Também 
contrariamente à restrição proposta pelo autor, CARVALHOSA (Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
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ferramenta para a quantificação de prejuízos de danos informacionais, ao menos em uma 

oportunidade, em que se discutiu, concretamente, o assunto823. 

 

4.4.3.2. A determinação dos lucros cessantes: o referencial do investidor 

razoável e sensato. 

 

 Como se discutiu acima, integram os danos informacionais os lucros cessantes 

que deixaram de ser auferidos pelos investidores, em razão da não aplicação, em outros 

investimentos, da diferença entre o preço artificial e o preço hipotético dos valores 

mobiliários objeto de sua decisão de investimento ou de desinvestimento. Para sua 

quantificação, deve-se determinar aquilo que “razoavelmente [se] deixou de lucrar” 

(cf. artigo 402, do Código Civil824). Ou seja, existe um critério de razoabilidade na 

determinação do valor dos lucros cessantes passíveis de indenização, que deve ser aplicado 

também nas hipóteses ora discutidas825. 

 

 Na fattispecie discutida neste estudo, entendemos que esse critério deve ser 

refletido na determinação do investidor hipotético e de seu padrão esperado de 

comportamento, a serem considerados como referenciais para a identificação dos 

potenciais lucros cessantes do prejudicado. Como se busca o que “razoavelmente” deixou-

se de lucrar, deve-se considerar, para a construção do referencial a ser levado em conta em 

sua mensuração, um investidor razoável e sensato. O agente a ser tomado como parâmetro 

deve ter alguns atributos, como os seguintes: agir racionalmente; atuar e ser experimentado 

no mercado de capitais; ter um nível de conhecimento sobre o seu funcionamento e acesso 

a valores mobiliários compatíveis com a categoria de investidor do prejudicado, conforme 

o nível de conhecimento e de atuação no mercado (para tanto, pode-se recorrer às 

 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 45-46) e LEÃES (A Responsabilidade 
Civil das Companhias de Mercado – A Tutela Coletiva dos Investidores em Sede Arbitral. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 68) remetem ao uso da ferramenta 
em situação envolvendo companhia com controlador majoritário, cujo free float de ações ordinárias é inferior 
à metade de sua espécie. 
823 Trata-se da quantificação dos danos dos requerentes do Procedimento Arbitral CAM n.º 99-100/17, 
administrado pela Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM), para o que se aplicou o método de estudo de 
eventos. Essas informações foram obtidas dos autos do processo n.º 1059739-77.2020.8.26.0100, perante a 
1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, no qual o 
parecer técnico foi juntado (cf. fls. 140-144, do processo) [o pedido de segredo de justiça do processo foi 
expressamente indeferido, em decisão interlocutória de 23.07.2020 (cf. fls. 159-164, do processo)]. 
824 Sobre a aplicação do dispositivo, que diz respeito ao inadimplemento de obrigações (na seara negocial), 
também às hipóteses de responsabilidade extranegocial, ver a nota de rodapé n.º 763. 
825 Ressalte-se que não há restrição equivalente aos danos emergentes, já que é indenizável tudo aquilo que o 
prejudicado “efetivamente perdeu”, na redação do artigo 402, do Código Civil. 
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categorias de investidores profissionais, qualificados e sem classificação específica, 

estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários826); e ter um perfil de risco moderado 

(i.e., nem excessivamente agressivo, nem extremamente conservador)827-828. 

 

 A partir da construção desse investidor (hipotético) razoável e sensato, é possível, 

por meio de modelos financeiros, a quantificação de quais seriam os potenciais retornos 

auferidos caso ele tivesse aplicado a diferença entre o preço artificial e o preço hipotético 

(i.e., o montante dos danos emergentes sofridos pelo lesado) em outros investimentos, 

entre a data da ocorrência do dano informacional e a data da efetiva indenização, 

considerando as condições gerais de mercado aplicáveis e os padrões esperados de 

comportamento do referencial adotado. Os resultados obtidos a partir dessa avaliação 

constituem o que se pode ter como os ganhos razoáveis que seriam percebidos pelo 

investidor prejudicado por meio da aplicação da diferença entre o preço artificial e o preço 

hipotético – e, portanto, a medida do que razoavelmente deixou de lucrar (i.e., dos lucros 

cessantes passíveis de ressarcimento ao lesado). 

 
826 A definição de investidores profissionais e qualificados é estabelecida pelos artigos 9º-A e 9º-B, da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 539/2013. 
827 Em outras jurisdições, também se constroem parâmetros hipotéticos de comportamento de investidores 
para a aferição dos danos sofridos no mercado de capitais. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da 
América, em que o referencial do reasonable investor é relevante para a determinação da confiança nas 
falhas informacionais (reliance), requisito para a determinação da obrigação de indenizar por parte das 
companhias abertas. Sobre esse standard de comportamento, ver, i.a., BLACK, Barbara. Behavioral 
Economics and Investor Protection: Reasonable Investors, Efficient Markets. Loyola University Chicago Law 
Journal, v. 44. 2014, pp. 1.493-1.497. Na Alemanha, já se teve, na legislação do mercado de capitais, o 
conceito de “investidor razoável” (“verständiger Anleger”, no original) para a determinação do que se 
entendia por informação privilegiada (toda aquela que pudesse ter impacto na cotação dos valores 
mobiliários, conforme a atuação de um investidor razoável) (sobre a definição, ver VEIL, Rüdiger. Der Schutz 
des Verständigen Anlegers durch Publizität und Haftung im Europäischen und Nationalen Kapitalmarktrecht. 
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, v. 18, n. 3. 2006, pp. 162-171). A regra, que constava do §13, 
do Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), foi revogada em reforma empreendida em 2016 e deixou de viger a 
partir de 02.07.2016. 
828 Entre nós, o comportamento esperado de um investidor hipotético também pode servir a outros fins. É o 
caso, por exemplo, da identificação de atos e fatos relevantes. A partir do comportamento de um investidor 
hipotético, definem-se aqueles atos e fatos que podem “influir de modo ponderável” em sua decisão “de 
comprar, vender ou manter [...] valores mobiliários” ou “de exercer quaisquer direitos inerentes à condição 
de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados”, ou, ainda, na “cotação 
dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados” (cf. artigo 157, §4º, da Lei 
das Sociedades por Ações; e artigo 2º, caput e incisos I, II e III, da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários n.º 358/2002). Sobre o investidor hipotético considerado para fins da definição de atos ou fatos 
relevantes, cf., i.a., FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Noção de “Fato Relevante” e a 
Necessidade de sua Divulgação. In FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Temas de Direito 
Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São Paulo: Malheiros. 2009, pp. 220-223; CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, v. 3, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva. 2011, 
p. 411; e MOTA, Fernando de Andrade. O Dever de Divulgar Fato Relevante na Companhia Aberta. São 
Paulo: Almedina. 2015, pp. 119-137. Não se quer dizer, naturalmente, que o referencial para fins da 
identificação dos potenciais lucros cessantes, em caso de danos informacionais, é o mesmo do investidor 
hipotético a que se recorre para caracterizar determinados atos ou fatos como relevantes. Com esse 
apontamento, pretende-se apenas esclarecer que o recurso a um referencial hipotético de investidor, 
construído de acordo com determinadas características, de acordo com a finalidade a que se presta, não é 
estranho à nossa regulação do mercado de capitais. 
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4.5. CONTRIBUIÇÕES DO DIREITO CIVIL: SÍNTESE. 

 

O Direito Civil, conjugado com as regras próprias de Direito do Mercado de 

Capitais e de Direito Societário, auxilia a tarefa de construir o regime jurídico aplicável à 

responsabilidade civil das companhias abertas perante investidores, por danos 

informacionais. Sua contribuição para tanto é, ao menos, dupla, e de particular relevância 

para o enquadramento da fattispecie discutida neste estudo. 

 

Em primeiro lugar, é esse microssistema que qualifica a possível responsabilidade 

das companhias por falhas informacionais perante investidores, a partir da natureza da 

relação jurídica mantida entre esses sujeitos, no âmbito do regime de transparência. Os 

direitos de informação dos participantes do mercado são estabelecidos ex lege, pela 

regulação do mercado de capitais, e não decorrem da organização societária das emissoras 

ou de uma relação negocial antecedente, ainda que, eventualmente, seus titulares venham a 

ser acionistas, titulares de outros valores mobiliários ou contrapartes negociais das 

companhias. Considerando que os investidores se colocam, nesse aspecto, na qualidade de 

terceiros perante a sociedade e nessa condição podem vir a ser prejudicados, pode-se 

qualificar a possível responsabilização dos envolvidos, com o auxílio da lógica civilística, 

em sede extranegocial.  

 

Diante desse enquadramento, o Direito Civil oferece sua segunda contribuição à 

resposta oferecida pelo sistema brasileiro à questão discutida neste estudo: o regime 

jurídico aplicável à responsabilização das companhias abertas, cujo fundamento é 

encontrado na cláusula geral prevista nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil. 

Definem-se, assim, os pressupostos aplicáveis para que se atribua, às companhias abertas, a 

obrigação de indenizar danos informacionais, bem como os critérios para a determinação 

da forma de reparação e de sua quantificação. 

 

Nesse esquadro, o esquema jurídico fundamental, que resume a lógica subjacente 

à responsabilização das emissoras, é o seguinte: (i) o regime de transparência estabelecido 

no mercado de capitais atribui às companhias abertas deveres de divulgação de 

informações, cuja violação constitui um ato ilícito, com presunção do elemento subjetivo, 

seja por via da teoria da culpa contra a legalidade, seja por se tratar de deveres de resultado 
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(primeiro pressuposto da responsabilidade civil: ato ilícito); (ii) as falhas informacionais 

podem gerar distorções na precificação dos valores mobiliários, formando preços 

artificiais, que, aplicados às decisões de investimento ou desinvestimento, comissivas ou 

omissivas, dos investidores, podem lhes gerar danos, se comparados com o preço 

hipotético que seria alcançado caso não tivessem ocorrido as falhas (segundo pressuposto 

da responsabilidade civil: dano); e (iii) há uma relação de causa-efeito entre a violação dos 

deveres de transparência e os danos informacionais sofridos pelos investidores, já que, na 

ausência das falhas, teria sido aplicado o preço hipotético (e não o preço artificial) às suas 

decisões de investimento e desinvestimento (terceiro pressuposto da responsabilidade civil: 

nexo de causalidade). A partir das balizas jurídicas estabelecidas para o ressarcimento – em 

particular, o princípio da reparação integral –, a quantificação da indenização devida, em 

cada caso, dependerá da avaliação dos efeitos das falhas informacionais na cotação dos 

valores mobiliários e, em especial, de sua concretização nas decisões de investimento ou 

desinvestimento que tenham considerado preços artificiais, tarefa que, embora não seja das 

mais simples, pode se beneficiar do recurso a métodos encontrados na teoria de finanças, 

como é o caso do estudo de eventos, que vem sendo aplicado em outras jurisdições. 

 

* *  
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 A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS COMPANHIAS POR 

FALHAS INFORMACIONAIS NA JURISPRUDÊNCIA 

BRASILEIRA: TERRA INCOGNITA E SUAS PERSPECTIVAS. 

 

 A responsabilidade civil das companhias abertas perante investidores por danos 

informacionais sofridos no âmbito do mercado secundário foi matéria colocada em 

discussão no ambiente jurídico brasileiro recentemente, na última década829. Não são 

muitos os casos envolvendo a questão existentes em nossa jurisprudência até o momento, 

como se poderia esperar, não só pela novidade do assunto, mas também em razão da usual 

– e, em determinadas situações, obrigatória830 – inclusão de cláusulas compromissórias nos 

estatutos sociais das companhias abertas.  

 

 Tratamos, a seguir, dos casos envolvendo a responsabilização das companhias 

abertas por danos dos investidores que puderam ser identificados em nossa jurisprudência 

até o momento, bem como da primeira decisão arbitral relacionada à matéria que foi 

noticiada entre nós. Cuidamos, em especial, da avaliação de tais decisões diante do 

enquadramento do problema e da solução que, em nossa opinião, é oferecida pelo Direito 

brasileiro em vigor, conforme discutido neste estudo831.  

 

 
829 Embora a discussão concentre-se na década que se estende de 2010 a 2020, pudemos identificar dois 
precedentes anteriores, nos quais investidores pleitearam a indenização de danos sofridos em razão de falhas 
informacionais relacionadas a ofertas públicas de aquisição de ações, em face de controladores e da 
companhia envolvida. Trata-se, a uma, do caso envolvendo a Indústria de Chocolates Lacta S.A. (atual 
denominação: Kraft Foods Brasil S.A.), instaurado em face da companhia e de controladores (a ação foi 
julgada improcedente, pela não comprovação de danos sofridos pelos autores) (TRF-3, 3ª Turma, Apelação 
Cível n.º 2008.03.99.005337-1/SP, Rela. Desa. Federal Cecília Marcondes, j. 28.05.2009, v.u.; e STJ, 3ª 
Turma, Recurso Especial n.º 1.619.869/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.09.2016, v.u.); e, a 
duas, do caso envolvendo a Lojas Renner S.A., instaurado em face da companhia e de acionistas 
controladores (a companhia foi excluída do polo passivo, por se ter entendido que não incorreu em qualquer 
falha informacional, ao passo que os controladores foram condenados a indenizar os danos sofridos pelos 
investidores) (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. Des. Carlos 
Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, v.u.; e STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.069.676/RS, Rel. 
Min. Sidnei Beneti, j. 06.08.2009, v.u.). 
830 Trata-se das companhias listadas nos segmentos do Novo Mercado, Nível 2, Bovespa Mais ou Bovespa 
Mais – Nível 2, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no qual é obrigatória a previsão de cláusula 
compromissória no estatuto social (cf. artigo 39, seção XII, do Regulamento do Novo Mercado; artigo 3.1, 
alínea “v”, e 13.1 do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa; artigo 3.1, alínea “v”, 
e 13.1 do Regulamento de Listagem do Bovespa Mais; e artigo 3.1, alínea “v”, e 13.1 do Regulamento de 
Listagem do Bovespa Mais – Nível 2). Dessa forma, apenas as companhias listadas no segmento tradicional 
ou no Nível 1 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão têm a faculdade de estabelecer, ou não, cláusulas 
compromissórias em seus estatutos sociais. 
831 Discutimos, neste estudo, apenas as questões jurídicas refletidas nas decisões judiciais e arbitral 
analisadas. Não manifestamos qualquer juízo sobre a existência, ou não, do direito a indenização de cada um 
dos autores, o que demandaria avaliação de fato e de provas, nem sobre demais questões suscitadas nos 
processos e que, eventualmente, não tenham sido referidas nas decisões. 
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5.1. A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS COMPANHIAS ABERTAS POR 

FALHAS INFORMACIONAIS NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA: 

TERRA INCOGNITA. 

 

 Em pesquisa jurisprudencial realizada em nossos Tribunais, foi possível 

identificar a existência de algumas dezenas de processos envolvendo a responsabilização 

das companhias abertas, por possíveis danos sofridos por investidores no âmbito do 

mercado secundário, levados ao conhecimento do Poder Judiciário brasileiro832-833. As 

pretensões indenizatórias, de forma geral, não foram acolhidas nos processos que foram 

extintos com relação à emissora, seja por sentença, seja por decisão interlocutória, por 

fundamentos diversos, discutidos a seguir. Houve apenas uma exceção, em que o pedido de 

indenização do investidor foi acolhido em sede judicial, por decisão de segundo grau que 

reverteu sentença de improcedência, caso que será discutido mais adiante834-835. 

 

 A maioria dos processos foi extinta, sem julgamento de mérito, com relação às 

companhias abertas neles envolvidas. Podem-se distinguir, essencialmente, dois conjuntos 

de fundamentos adotados para tanto: (i) referentes a questões processuais gerais, não 

relacionadas às particularidades da responsabilidade das emissoras perante investidores; e 

(ii) aqueles que dizem respeito a especificidades dessa fattispecie. 

 
832 Para avaliar as controvérsias relacionadas à matéria levadas ao conhecimento do Poder Judiciário e como 
têm sido decididas, realizamos pesquisa nos Tribunais de Justiça estaduais, nos Tribunais Regionais Federais 
e no Superior Tribunal de Justiça. Foram identificados apenas 69 processos judiciais envolvendo a 
responsabilização das companhias por danos informacionais sofridos por investidores, no âmbito do mercado 
secundário. A data de corte da pesquisa jurisprudencial é 31 de setembro de 2020. Os comentários 
apresentados neste item dizem respeito às decisões finais de cada processo, exceto nos casos em que, 
expressamente, indicamos o contrário. Os resultados completos da pesquisa, com informações mais 
detalhadas a respeito de todas as decisões judiciais analisadas, constam de apêndice a este estudo. 
833 Os 69 processos analisados envolvem a responsabilização de apenas 10 companhias abertas, indicadas a 
seguir: (i) Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (39 processos); (ii) Mundial S/A Produtos de Consumo 
(11 processos); (iii) Óleo e Gás Participações S.A. (OGX) (atual denominação: Dommo Energia S.A.) 
(11 processos); (iv) Banco Panamericano S.A. (3 processos); (v) Oi Móvel S.A. (1 processo); (vi) BRF S.A. 
(1 processo); (vii) JBS S.A. (1 processo); (viii) Vale S.A. (1 processo, em que também esteve envolvida a 
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras); (ix) Lojas Renner S.A. (1 processo); e (x) Indústria de Chocolates 
Lacta S.A. (atual denominação: Kraft Foods Brasil S.A.) (1 processo). 
834 Trata-se do pedido de indenização formulado por A. A. D. A. perante o Banco Panamericano S.A.. Os 
pedidos foram julgados improcedentes em primeiro grau [cf. sentença de 30.08.2012, proferida no processo 
n.º 0209676-33.2010.8.26.0100, perante a 22ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, 
publicada no Diário da Justiça Eletrônico (Caderno Judicial, 1ª Instância – Capital) de 06.09.2012 (pp. 474-
475)]. A sentença foi reformada em segundo grau, para acolher o pedido de indenização dos danos materiais 
[cf. TJSP, 3ª Câmara Cível, Apelação n.º 0209676-33.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. João Pazine Neto, 
j. 11.06.2013, v.u., parcialmente transcrito na decisão de improvimento do Recurso Especial n.º 1.538.868/SP, 
de 03.03.2017]. Para análise com mais detalhes deste caso, ver o item 5.2.1 deste estudo. 
835 Foi identificada, ainda, uma sentença em que os pedidos de reparação foram julgados procedentes e que 
foi, posteriormente, reformada, em sede de apelação. Trata-se do processo n.º 0000813-59.2014.8.16.0052, 
perante a Vara Cível de Barracão/PR. Cf. sentença proferida em 24.07.2014 e julgamento do recurso de 
apelação: TJPR, 16ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 1.338.287-5/Barracão, Rela. Desa. Astrid Maranhão 
de Carvalho Ruthes, j. 01.06.2016, v.u.. 
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 No primeiro conjunto, dois foram os fundamentos presentes na maioria dos 

julgados: (i) a existência de cláusula compromissória836; e (ii) em casos levados à Justiça 

Federal, a incompetência para julgar os pedidos de indenização formulados em face das 

emissoras (ainda que os pedidos de ressarcimento envolvessem, simultaneamente, pessoas 

jurídicas de Direito Público, por se tratar de hipótese de litisconsórcio facultativo)837. 

 
836 A existência de cláusula compromissória foi o fundamento para a extinção, sem julgamento de mérito, de 
24 dos 69 processos analisados. Cf. os seguintes julgados: (i) TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, Apelação n.º 1003528-36.2016.8.26.0011/São Paulo, Rel. Des. Francisco Loureiro, 
j. 01.03.2018, v.u.; (ii) TRF-4, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Recurso Inominado 
n.º 5003309-74.2015.4.04.7111/RS, Rela. Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, j. 24.04.2018, v.u.; (iii) TJSP, 
1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1097358-17.2015.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. 
Cesar Ciampolini, j. 20.06.2018, v.u.; (iv) TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de 
Instrumento n.º 2020201-52.2018.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 25.07.2018, v.u.; 
(v) TJMG, 10ª Câmara Cível, Apelação n.º 5137091-79.2016.8.13.0024/Belo Horizonte, Rel. Des. Manoel 
dos Reis Morais, j. 23.10.2018, v.u.; (vi) TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de 
Instrumento n.º 2283877-53.2019.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Araldo Telles, j. 19.06.2020, v.u.; 
(vii) TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1016781-21.2016.8.26.0002/São 
Paulo, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 11.08.2020, v.u.; (viii) TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5009846-
10.2015.4.04.7201/SC, Rel. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 14.12.2016, v.u.; (ix) TRF-4, 
4ª Turma, Apelação n.º 5019356-59.2015.4.04.7100/RS, Rel. Juiz Federal Convocado Loraci Flores de Lima, 
j. 22.02.2017, v.u.; (x) TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5028894-77.2014.4.04.7107/RS, Rel. Des. Federal 
Luis Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 19.04.2017, v.u.; (xi) TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5017027-
74.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Federal Luis Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 10.05.2017, v.u.; (xii) TRF-4, 
5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Apelação n.º 5020672-83.2015.4.04.7108/RS, Rela. Juíza 
Federal Joane Unfer Calderaro, j. 13.12.2017, v.u.; (xiii) TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5007555-
19.2015.4.04.7110/RS, Rel. Des. Federal Luis Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 13.12.2017, v.u.; (xiv) TRF-4, 
3ª Turma, Apelação n.º 5002974-58.2015.4.04.7110/RS, Rela. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, 
j. 11.12.2018, v.u.; (xv) TRF-4, 3ª Turma, Apelação n.º 5002974-58.2015.4.04.7110/RS, Rela. Desa. Federal 
Vânia Hack de Almeida, j. 11.12.2018, v.u.; (xvi) TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5003154-
31.2016.4.04.7113/RS, Rela. Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 15.05.2019, v.u.; (xvii) TRF-
4, 4ª Turma, Apelação n.º 5011283-98.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal 
Junior, j. 06.05.2020, v.u.; e (xviii) TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5030934-19.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. 
Federal Luis Alberto D’Azevedo Aurvalle, [sem informação sobre data ou unanimidade da decisão]. Ver, 
ainda, os seguintes processos, extintos por sentença transitada em julgado sem a interposição de recurso: 
(i) processo n.º 1048851-25.2015.8.26.0100, perante a 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São 
Paulo/SP (cf. sentença proferida em 17.03.2016); (ii) processo n.º 0004006-05.2016.4.03.6100, perante a 11ª 
Vara Cível Federal da Sub-seção Judiciária de São Paulo/SP (cf. sentença proferida em 29.07.2016); 
(iii) processo n.º 1010904-68.2014.8.26.0100, perante a 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São 
Paulo/SP (cf. sentença proferida em 23.06.2017); (iv) processo n.º 1040645-85.2016.8.26.0100, perante a 35ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (cf. sentença proferida em 07.11.2017); (v) processo 
n.º 5002967-63.2015.4.04.7111, perante a 2ª Vara Cível Federal da Sub-seção Judiciária de Santa Cruz do 
Sul/RS (cf. sentença proferida em 07.03.2018); e (vi) processo n.º 0081502-59.2017.8.26.0100, perante a 
5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (cf. sentença proferida em 14.03.2019). 
837 A incompetência da Justiça Federal foi o fundamento adotado para a extinção, sem julgamento de mérito, 
de 9 dos 69 processos analisados. Cf. os seguintes julgados: (i) TRF-4, 5ª Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Federais, Recurso Inominado n.º 5020369-93.2015.4.04.7100/RS, Rela. Juíza Federal Joane Unfer 
Calderaro, j. 29.06.2017, v.u.; (ii) TRF-2, 6ª Turma Especializada, Apelação Cível n.º 0008977-
84.2015.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, j. 18.04.2018, v.u.; 
(iii) TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5004487-91.2015.4.04.7100/RS, Rela. Desa. Federal Marga Inge 
Barth Tessler, j. 24.04.2018, v.u.; (iv) TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5029634-85.2016.4.04.7100/RS, 
Rela. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, j. 04.12.2018, v.u.; e (v) TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível 
n.º 5010110-30.2015.4.04.7200/SC, Rela. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, j. 04.06.2019, v.u.. Ver os 
seguintes processos, extintos por sentença transitada em julgado, sem a interposição de recurso (com relação 
à companhia aberta envolvida): (i) processo n.º 0032719-12.2013.4.02.5101, perante a 30ª Vara Cível Federal 
da Sub-seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ (cf. sentença proferida em 11.05.2015); e (ii) processo 
n.º 0007520-19.2015.4.03.6126, perante a 1ª Vara Cível Federal da Sub-seção Judiciária de Santo André/SP 
(cf. sentença proferida em 29.07.2016). Ver, ainda, o processo n.º 0011552-02.2014.4.02.5101, perante a 23ª 
Vara Cível Federal da Sub-seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, extinto com relação à companhia envolvida 
por decisão interlocutória, proferida em 01.10.2014 (transitada em julgado, sem o julgamento de recurso) e o 
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Deve-se ressaltar, a esse respeito, que, mesmo diante da ausência de pressuposto 

processual, houve processos envolvendo sociedades cujos estatutos sociais possuem 

cláusula compromissória que não foram extintos por essa razão838. Houve, de igual forma, 

pedidos formulados em face das companhias abertas conhecidos e julgados pela Justiça 

Federal839. 

 

 No segundo conjunto, relacionado a particularidades da responsabilização das 

companhias abertas perante investidores, houve dois fundamentos mais recorrentes: (i) a 

ilegitimidade passiva das companhias abertas; e (ii) a ilegitimidade ativa dos investidores. 

Nenhum deles, contudo, parece ter sido, em nossa opinião, bem aplicado nos casos 

analisados, como discutido a seguir. 

 

 O fundamento de ilegitimidade passiva das companhias foi adotado em alguns 

processos, por se entender que a responsabilidade deveria ser atribuída apenas aos 

administradores ou ao acionista controlador, recorrendo-se ao artigo 159, §7º, ou ao 

 
processo n.º 5006402-78.2015.4.04.7100, perante a 2ª Vara Federal da Sub-seção Judiciária de Porto Alegre, 
que foi extinto com relação à companhia envolvida, em razão da incompetência da Justiça Federal 
(cf. sentença de 05.06.2017, sendo que a apelação ainda não havia sido julgada até a data de corte deste 
estudo). 
838 Determinados processos envolvendo companhia que possui cláusula compromissória estatutária foram 
extintos sob o fundamento de ilegitimidade ativa do investidor, pelo fato de não se ter identificado um dano 
direto por ele sofrido (cf., i.a., TJMS, 4ª Câmara Cível, Apelação n.º 0807931-86.2015.8.12.0001/Campo 
Grande, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 27.07.2016, v.m.; TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível 
n.º 5003063-72.2015.4.04.7113/RS, Rela. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, j. 04.04.2017, v.u.; TRF-2, 
6ª Turma Especializada, Apelação Cível n.º 0043131-31.2015.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Reis Friede, 
j. 26.07.2017, v.u.; TRF-3, 8ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal, Recurso Inominado n.º 0060048-
87.2015.4.03.6301/SP, Rel. Juiz Federal Marcio Rached Millani, j. 11.10.2017, v.u.; TRF-4, 3ª Turma, 
Apelação Cível n.º 5006365-51.2015.4.04.7100/RS, Rela. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, 
j. 31.07.2018, v.u.; e TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1052131-
96.2018.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 06.03.2019, v.u.), ou tiveram seu mérito julgado em 
sede judicial (cf., i.a., TJPR, 16ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 1.338.287-5/Barracão, Rela. Desa. Astrid 
Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 01.06.2016, v.u.; TRF-3, 14ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal, 
Recurso Inominado n.º 0025340-11.2015.4.03.6301/SP, Rela. Juíza Federal Taís Vargas Ferracini de Campos 
Gurgel, j. 06.12.2018, v.u.; e TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 0020735-43.2015.4.03.6100/SP, Rela. 
Desa. Federal Diva Prestes Marcondes Malerbi, j. 19.06.2020, v.u.). 
839 Houve processos extintos sem julgamento de mérito, por outros fundamentos, (cf., i.a., TRF-4, 3ª Turma, 
Apelação Cível n.º 5003063-72.2015.4.04.7113/RS, Rela. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, 
j. 04.04.2017, v.u.; TRF-2, 6ª Turma Especializada, Apelação Cível n.º 0043131-31.2015.4.02.5101/RJ, Rel. 
Des. Federal Reis Friede, j. 26.07.2017, v.u.; TRF-3, 8ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal, Recurso 
Inominado n.º 0060048-87.2015.4.03.6301/SP, Rel. Juiz Federal Marcio Rached Millani, j. 11.10.2017, v.u.; 
TRF-4, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Recurso Inominado n.º 5020672-
83.2015.4.04.7108/RS, Rela. Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, j. 13.12.2017, v.u.; TRF-4, 3ª Turma, 
Apelação Cível n.º 5006365-51.2015.4.04.7100/RS, Rela. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, 
j. 31.07.2018, v.u.; e TRF-4, 4ª Turma, Apelação Cível n.º 5011283-98.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Federal 
Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 06.05.2020, v.u.) e casos em que o mérito dos pedidos foi julgado pela 
Justiça Federal (cf., i.a., TRF-3, 14ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal, Recurso Inominado 
n.º 0025340-11.2015.4.03.6301/SP, Rela. Juíza Federal Taís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, 
j. 06.12.2018, v.u.; TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 0014128-82.2013.4.03.6100/SP, Rel. Des. Federal 
Antonio Carlos Cedenho, j. 09.03.2020, v.u.; e TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 0020735-
43.2015.4.03.6100/SP, Rela. Desa. Federal Diva Prestes Marcondes Malerbi, j. 19.06.2020, v.u.). 
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artigo 117, da Lei das Sociedades por Ações840. O microssistema societário, em tais 

dispositivos legais, de fato, estabelece regras específicas de responsabilização de 

administradores e do controlador. A existência desse regime não autoriza, contudo, a 

conclusão de que as pretensões de terceiros perante as companhias abertas – como é o caso 

dos investidores, no âmbito do regime de transparência aplicável ao mercado de capitais 

(independentemente se serem, ou não, acionistas) – sejam afastadas pelas regras especiais. 

 

 Terceiros podem ter pretensões de natureza negocial ou extranegocial em face das 

companhias, regidas por regras que extrapolem a esfera societária e que não são afetadas 

pelas normas próprias de responsabilização dos integrantes da pessoa jurídica. De forma 

semelhante, mesmo no microssistema do Direito Societário, os acionistas conservam 

pretensões próprias ut socii, que podem ser exercidas em face das sociedades e não são 

excluídas pelo regime de responsabilização dos administradores ou do acionista 

controlador. Não parece adequado, portanto, recorrer a dispositivos da Lei das Sociedades 

por Ações e ao regime específico que estabelece para justificar a ilegitimidade passiva das 

emissoras. A responsabilidade por falhas informacionais tem natureza diversa e se 

estabelece no âmbito extrassocietário e extranegocial, regido por normas gerais de Direito 

Civil (em especial, os artigos 186 e 927, caput, do Código Civil), em decorrência da 

violação, pelas companhias, de deveres de transparência que lhes são impostos ex lege841. 

 

 O segundo fundamento relacionado às particularidades da fattispecie ora analisada 

que foi, com alguma recorrência, aplicado para determinar a extinção dos processos sem 

julgamento de mérito com relação às companhias envolvidas foi a ilegitimidade ativa dos 

 
840 A ilegitimidade passiva das companhias abertas foi o fundamento adotado para a extinção, sem 
julgamento de mérito, de 4 dos 69 processos analisados. Cf. o seguinte julgado: TJRS, 6ª Câmara Cível, 
Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, 
v.u.. Ver, ainda, os seguintes processos extintos por sentença transitada em julgado sem a interposição de 
recurso: (i) processo n.º 0021436-35.2014.8.26.0451, perante a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Piracicaba/SP, em que se entendeu que a responsabilidade deveria ser atribuída aos 
administradores ou ao acionista controlador (a decisão também adotou, como fundamento, a 
incompatibilidade do pedido indenizatório com o procedimento dos Juizados Especiais) (cf. sentença 
proferida em 21.05.2015); (ii) processo n.º 0000919-42.2015.8.13.0481, perante o Juizado Especial Cível da 
Comarca de Patrocínio/MG (cf. sentença proferida em 16.12.2015); e (iii) processo n.º 1048851-
25.2015.8.26.0100, perante a 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, em que se entendeu 
que a responsabilidade deveria ser atribuída aos administradores (cf. sentença proferida em 17.03.2016). Em 
um dos casos analisados, ainda que afastando expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, o pedido 
de indenização foi julgado improcedente sob o fundamento de que seriam os administradores, e não a 
companhia, os responsáveis perante os investidores, com razões similares àquelas refletidas nos precedentes 
em que se entendeu haver ilegitimidade passiva da emissora (trata-se do processo n.º 1052094-
74.2015.8.26.0100, perante a 27ª Vara Cível do Foro Central, cf. sentença proferida em 29.10.2015, 
transitada em julgado após a deserção do recurso de apelação). 
841 Ver, para a discussão mais detalhada sobre este ponto, os itens 3.4 e 4.1.3 deste estudo. 
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investidores842-843. As decisões judiciais que reconheceram a ausência dessa condição da 

ação basearam-se na premissa de que os investidores não teriam sofrido danos diretos (mas 

apenas prejuízos indiretos, reflexos daqueles suportados pela sociedade, em sua esfera 

jurídica) e, portanto, não estariam legitimados a ingressar em juízo em nome próprio. 

 

 Fundamento semelhante também foi aplicado, em determinados casos, para 

subsidiar o julgamento de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados pelos 

investidores (e não para conduzir à extinção do processo, sem julgamento de mérito, por 

ausência de legitimidade ativa)844. A questão adentra, de fato, o mérito da controvérsia e, 

em nossa opinião, seria mais bem enquadrada dessa forma – e não em sede de preliminares 

–, por dizer respeito à análise da relação de direito material envolvida, em especial à 

verificação, no caso concreto, do preenchimento dos pressupostos da responsabilidade (em 

especial, o dano)845. 

 
842 A ilegitimidade ativa do investidor foi o fundamento adotado para a extinção, sem julgamento de mérito, 
de 9 dos 69 processos analisados. Cf. os seguintes julgados: (i) TJMS, 4ª Câmara Cível, Apelação 
n.º 0807931-86.2015.8.12.0001/Campo Grande, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 27.07.2016, 
v.m.; (ii) TRF-3, 8ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal, Recurso Inominado n.º 0060048-
87.2015.4.03.6301/SP, Rel. Juiz Federal Marcio Rached Millani, j. 11.10.2017, v.u.; (iii) TJSP, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1052131-96.2018.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Hamid 
Bdine, j. 06.03.2019, v.u.; (iv) TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5003063-72.2015.4.04.7113/RS, Rela. 
Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, j. 04.04.2017, v.u.; (v) TRF-2, 6ª Turma Especializada, Apelação 
Cível n.º 0043131-31.2015.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Federal Reis Friede, j. 26.07.2017, v.u.; (vi) TRF-4, 
3ª Turma, Apelação Cível n.º 5006365-51.2015.4.04.7100/RS, Rela. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, 
j. 31.07.2018, v.u.; e (vii) TRF-4, 4ª Turma, Apelação Cível n.º 5011283-98.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. 
Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 06.05.2020, v.u.. Ver, ainda, o processo n.º 1048851-
25.2015.8.26.0100, perante a 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, extinto por 
sentença transitada em julgado sem a interposição de recurso (cf. sentença proferida em 17.03.2016); e o 
processo n.º 0010071-67.2015.4.02.5101, perante a 21ª Vara Cível Federal da Sub-seção Judiciária do Rio de 
Janeiro/RJ (cf. sentença de 07.04.2016, sendo que a apelação ainda não havia sido julgada até a data de corte 
deste estudo). 
843 Em alguns precedentes em que se reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a 
matéria em relação à companhia aberta, entendeu-se inexistir dano direto que legitimasse o investidor a 
ingressar com ações indenizatórias em face da União Federal, na qualidade de controladora da emissora. Cf., 
nesse sentido, os seguintes julgados: TRF-4, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Recurso 
Inominado n.º 5020369-93.2015.4.04.7100/RS, Rela. Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, j. 29.06.2017, 
v.u.; TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5004487-91.2015.4.04.7100/RS, Rela. Desa. Federal Marga Inge 
Barth Tessler, j. 24.04.2018, v.u.; TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5029634-85.2016.4.04.7100/RS, Rela. 
Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, j. 04.12.2018, v.u.; TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5010110-
30.2015.4.04.7200/SC, Rela. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, j. 04.06.2019, v.u.; e TRF-3, 3ª Turma, 
Apelação Cível n.º 0007520-19.2015.4.03.6126/SP, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, 
j. 05.06.2019, v.u.. 
844 A ausência de danos diretos foi o fundamento adotado para a improcedência dos pedidos de indenização e 
extinção, com julgamento de mérito, de 4 dos 69 processos analisados. Cf. os seguintes julgados: (i) TJSP, 2ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1089065-29.2013.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. 
Ramon Mateo Junior, j. 10.04.2015, v.u.; e (ii) TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 0014128-
82.2013.4.03.6100/SP, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, j. 09.03.2020, v.u.. Ver, ainda, os seguintes 
processos, extintos por sentença transitada em julgado sem a interposição de recurso: (i) processo 
n.º 0109619-74.2015.4.02.5001, perante a 4ª Vara Cível Federal da Sub-seção Judiciária de Vitória/ES 
(cf. sentença proferida em 11.07.2018); e (ii) processo n.º 0005710-07.2015.4.02.5101, perante a 12ª Vara 
Cível Federal da Sub-seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ (cf. sentença proferida em 04.03.2020). 
845 Nesse sentido, houve decisões de segundo grau que reconheceram que o fundamento da ilegitimidade 
ativa dos investidores constitui questão de mérito. Ver, a esse respeito, os seguintes julgados: TRF-4, 4ª 
Turma, Apelação n.º 5028894-77.2014.4.04.7107/RS, Rel. Des. Federal Luis Alberto D’Azevedo Aurvalle, 



266 

 

 Em todos os processos em que a inexistência de danos diretos foi reconhecida, 

tratava-se de falhas informacionais decorrentes de distorções na representação da realidade 

das companhias, causadas por fraudes incorridas por administradores que, para serem 

omitidas, causaram distorções naquilo que foi divulgado a público (ou seja, na nossa 

terminologia: falhas de representação, relacionadas à realidade da emissora descrita pelas 

informações), e os pleitos indenizatórios foram formulados por investidores que eram 

acionistas das sociedades envolvidas. Essa conjunção de fatores – que, ressalte-se, não é 

necessária, nos casos de responsabilização das companhias abertas (uma vez que podem 

ocorrer falhas informacionais stricto sensu, e os prejudicados podem ser investidores que 

não assumam a condição de acionista) – parece ter levado a conclusões equivocadas pelos 

órgãos julgadores. As decisões judiciais, nesses casos, seja para conduzir à ilegitimidade 

ativa dos investidores, seja para subsidiar a improcedência dos pedidos, utilizaram-se de 

lógica equivalente (e, em nossa opinião, equivocada): as companhias abertas sofreram 

prejuízos causados por seus administradores e os seus acionistas suportaram apenas danos 

indiretos, correspondentes à mera desvalorização de suas participações societárias, que, 

portanto, não são passíveis de indenização na esfera individual. 

 

 Essa construção não considera, no entanto, uma distinção fundamental entre dois 

ilícitos que coexistem em tais situações, mas que, em nada, se confundem: de um lado, as 

irregularidades perpetradas pelos administradores; e, de outro, os descumprimentos, pelas 

companhias abertas, de seus deveres de divulgar informações, de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pelo regime de transparência aplicável no mercado de capitais. 

Cada um deles tem natureza e conteúdo próprios e se estabelece entre autores e vítimas 

distintos, constituindo duas fontes de responsabilidade inteiramente diversas846. 

 

 O primeiro ilícito que se configura, nessas situações, corresponde às 

irregularidades na atuação dos administradores, como integrantes do ente societário, ao 

agirem, de forma geral, contrariamente à lei (o que compreende todos os seus deveres 

fiduciários) ou ao estatuto social. Quem os comete não pode ser outro sujeito que não os 

 
j. 19.04.2017, v.u.; TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5017027-74.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Federal Luis 
Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 10.05.2017, v.u.; e TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5063991-
28.2015.4.04.7100/RS, Rela. Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 15.05.2019. v.u.. 
846 Para a discussão, com mais detalhes, sobre a distinção entre danos diretos e indiretos e a comparação entre 
os danos informacionais e os reflexos da desvalorização das ações das companhias, ver os itens 4.3.2.3 e 
4.3.2.4 deste estudo. 
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próprios administradores, e as primeiras vítimas são as companhias de que fazem parte 

(ainda que possa haver terceiros igualmente prejudicados, com pretensões próprias em face 

do autor do ilícito). As responsabilidades existem, nesse caso, devido à condição de 

integrante de órgão social assumida pelo agente perante a sociedade envolvida – ou seja, é 

estabelecida, essencialmente, na esfera societária. 

 

 Todos esses elementos o distinguem de uma segunda ordem de irregularidades, 

que coexistem com as anteriores: as falhas informacionais. O ato ilícito, nesse caso, 

corresponde à violação das prescrições normativas que integram o regime de transparência. 

O principal sujeito que o comete é a companhia aberta, por ser aquele a quem o sistema 

jurídico atribui ex lege os deveres de transparência (ainda que haja outros agentes 

igualmente submetidos a eles, com responsabilidades próprias). Os interessados nas 

informações são os investidores e potenciais prejudicados ao tomar decisões de 

investimento ou desinvestimento que apliquem um preço artificial (e não o preço que, 

hipoteticamente, seria formado caso o ilícito não tivesse ocorrido). A esfera na qual se 

insere o ilícito e da qual se pode extrair a responsabilização do agente tem natureza 

extranegocial e extrassocietária, não pressupondo qualquer relação de base, negocial ou 

societária, mantida entre as companhias e os investidores – ainda que estes venham a ser, 

incidentalmente, titulares de ações ou outros valores mobiliários emitidos por aquelas. 

 

 Há, dessa forma, dois ilícitos muito distintos entre si e que afetam sujeitos 

diferentes, sem que haja restrição alguma para que a companhia figure, simultaneamente, 

na condição de vítima de um deles e autora, de outro, podendo, sempre que aplicável, 

buscar o regresso de eventuais terceiros que sejam responsáveis perante ela. As decisões 

judiciais que se utilizaram do fundamento da inexistência dos danos diretos dos 

investidores, no entanto, não empreendem, satisfatoriamente, a separação entre essas duas 

ordens de questões. Tratam dos efeitos das fraudes dos administradores aos acionistas – 

que, em princípio, constituem danos diretos das companhias, que se refletem na 

desvalorização das participações societárias –, mas não do cerne da responsabilidade por 

danos informacionais, o que não se confunde com o problema anterior: ou seja, a violação 

dos deveres de transparência impostos às companhias abertas e os prejuízos causados aos 

investidores, por terem aplicado um preço artificial, e não a cotação que seria atingida, 

hipoteticamente, se não tivessem ocorrido as falhas informacionais (as quais não 

estabelecem qualquer efeito direto ao patrimônio da própria emissora). 
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 A lógica de tais decisões acaba por, erroneamente, reduzir os descumprimentos ao 

regime de transparência às fraudes dos administradores; e os prejuízos dos investidores à 

mera desvalorização das ações, em razão das irregularidades ocorridas. Em determinadas 

decisões, chegam a ser referidos precedentes em que se distinguiram danos diretos e 

indiretos dos acionistas, para fundamentar que a mera desvalorização das ações não é um 

prejuízo direto destes últimos – o que, embora não deixe de ser verdade, pouco auxilia na 

identificação da natureza dos danos informacionais, que não correspondem à simples 

variação dos preços de cotação847. Nenhuma delas, todavia, menciona que já se 

reconheceu, em nossa jurisprudência, a possibilidade de configuração de prejuízos diretos 

por falhas informacionais, passíveis de indenização, desde que sejam comprovados848. 

 

 A distinção entre danos diretos e indiretos, para que tenha utilidade e possa 

auxiliar na definição da resposta jurídica à controvérsia, deve ser colocada em perspectiva 

correta e aplicada com relação ao prejuízo que se pretende indenizar. Se a avaliação a 

respeito da natureza dos danos for realizada no que concerne a irregularidades na atuação 

 
847 São mencionados, entre outros, os seguintes precedentes: STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.014.496/SC, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.03.2008, v.u.; STJ, 4ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.207.956/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 23.09.2014, v.m.; STJ, 4ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.002.055/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 09.12.2008, v.u.; STJ, 4ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.214.497/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 23.09.2014, v.m.; e STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.515.710/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.05.2015, v.u.. Os julgados têm utilidade para a 
distinção entre danos diretos e indiretos, mas tratam apenas dos reflexos de prejuízos sociais no valor das 
participações societárias e não dizem respeito à configuração dos danos informacionais sofridos pelos 
investidores (que, repita-se, não se confundem com os meros efeitos das irregularidades dos administradores, 
que prejudicam as próprias companhias abertas e constituem ato ilícito independente que merece análise em 
separado). Como os danos informacionais não correspondem à mera desvalorização das participações 
societárias em razão de prejuízos sociais (do que tratam os referidos acórdãos), os julgados não se prestam a 
explicar se tais prejuízos seriam diretos ou indiretos. 
848 Trata-se dos seguintes precedentes, em que se reconheceu a ressarcibilidade de danos informacionais e se 
acolheu o pedido de indenização: (i) o caso de responsabilidade do Banco Panamericano S.A., por falhas na 
divulgação de informações, em razão de irregularidades contábeis (TJSP, 3ª Câmara Cível, Apelação 
n.º 0209676-33.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 11.06.2013, v.u.); (ii) o caso de 
responsabilização da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, por danos de investimento sofridos por investidor 
que adquiriu ações a determinado preço, em um contexto de falhas informacionais (TJAL, 1ª Câmara Cível, 
Apelação n.º 0700206-82.2015.8.02.0044/Marechal Deodoro, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 
j. 07.03.2018, v.m.); (iii) o caso de responsabilidade de administradores da Servix Engenharia S.A. por 
insider trading (TJSP, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 12.145-1/São Paulo, Rel. Des. Octavio Stucchi, 
j. 27.10.1981, v.m.); (iv) o caso de responsabilidade dos administradores por não divulgação de informações 
relacionadas a oferta pública de aquisição de ações que seria direcionada aos acionistas da Howa S.A. 
Indústrias Mecânicas (TJSP, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 65.531-1/São Paulo, Rel. Des. Marcio 
Martins Bonilha, j. 25.06.1987, v.u.); e (v) o caso de responsabilidade dos controladores por falhas 
informacionais no âmbito de oferta pública de aquisição de ações da Lojas Renner S.A. (TJRS, 6ª Câmara 
Cível, Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, 
j. 15.10.2003, v.u.). Não foram mencionados, tampouco, precedentes em que se registrou que danos 
decorrentes de práticas de insider trading seriam danos diretos (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.014.496/SC, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.03.2008, v.u.) e no qual, embora o pedido de indenização 
não tenha sido acolhido (pela não comprovação dos danos), admitiu-se a possibilidade de enquadramento de 
danos informacionais na categoria de prejuízos diretos (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.540.428/SP, 
Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.02.2018, v.m.). 
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dos administradores, a resposta é uma; mas, se for empreendida com relação às falhas 

informacionais, o resultado é muito distinto. A fundamentação das decisões judiciais 

identificadas fica, em nossa opinião, estagnada na primeira esfera de análise (i.e., as 

consequências dos atos dos administradores), ao passo que a questão relevante para a 

determinação da natureza dos prejuízos dos investidores exige perspectiva diversa e centra-

se, fundamentalmente, nos efeitos das falhas informacionais no preço dos ativos (i.e., das 

violações, pelas companhias abertas, de seus deveres de transparência), qualquer que seja a 

razão para terem sido incorridas pelas emissoras. 

 

 O que parece não ter sido corretamente percebido é que os danos sofridos pelos 

investidores não decorrem dos atos faltosos dos administradores, ou seja, não se trata do 

simples reflexo, no valor das participações societárias, da dilapidação do patrimônio social 

por eles causada. Os prejuízos decorrem, na verdade, das falhas informacionais (que não 

têm um vínculo necessário com irregularidades anteriores por parte dos administradores) 

em razão da aplicação de um preço artificial às decisões de investimento ou de 

desinvestimento tomadas pelo investidor no período entre a ocorrência da falha 

informacional e seu conhecimento pelo mercado (durante o qual pode ter causado uma 

distorção na cotação dos ativos, a saber, entre aquela que efetivamente se verificou e a que 

seria alcançada, caso não tivessem ocorrido os descumprimentos ao regime de 

transparência)849. Esses danos vêm à tona, de fato, no momento em que os agentes 

identificam que houve falhas na divulgação de informações (cujos efeitos tendem a 

influenciar a precificação), mas não é nele que exsurgem: ao contrário, já existiam desde 

quando o ilícito se materializou e apenas permaneciam, até então, desconhecidos pelos 

prejudicados e pelo mercado em geram. 

 

 Nos processos envolvendo a responsabilização das companhias abertas perante 

investidores em que houve julgamento de mérito, um segundo fundamento, ao lado da 

 
849 Nesse sentido, cf. PRADO e AGUIAR, em comentário a um dos acórdãos sobre a matéria, que propõem, 
acertadamente, análise em sentido inverso ao usualmente realizado nos precedentes em que se reconhece a 
inexistência de danos diretos decorrentes de falhas informacionais: “Assim, entendemos que é necessário 
fazer o raciocínio oposto do realizado pela decisão analisada. No caso de divulgação de informação falsa ao 
mercado, gera-se danos diretos aos acionistas, que têm o valor de suas ações inflados – como no caso em 
análise, onde tratou-se de informações inverídicas positivas – com queda inevitável quando a verdade é 
revelada. O dano à companhia emissora poderia ser apenas reflexo, originando consequências tais como 
falta de credibilidade no mercado e maior dificuldade em realizar novas captações. A queda na cotação das 
ações em nada afeta a real situação patrimonial da companhia. O mesmo não ocorre com os ativos (ações) 
de titularidade dos investidores.” [Comentário. TJSP - Ap 1089065-29.2013.8.26.0100 - 2.ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial - j. 10/4/2015 - v.u. - julgado por Ramon Mateo Júnior. Revista dos 
Tribunais, v. 104, n. 961. 2015, p. 7 (ed. digital)]. 



270 

inexistência de danos diretos suportados pelos investidores, repetiu-se algumas vezes: a 

natureza de risco do mercado de capitais. A lógica adotada foi de que as alterações do 

preço de cotação dos ativos, decorrentes das falhas informacionais, fariam parte da álea 

normal existente em negócios envolvendo valores mobiliários850-851. 

 
850 A natureza de risco do mercado de capitais foi o fundamento adotado para a improcedência dos pedidos de 
indenização e extinção, com julgamento de mérito, de 9 dos 69 processos analisados. Cf. os seguintes 
julgados: (i) TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0023039-03.2012.8.26.0003/São Paulo, Rel. 
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 10.03.2015, v.u.; (ii) TJPR, 16ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 1.338.287-
5/Barracão, Rela. Desa. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 01.06.2016, v.u.; (iii) TRF-3, 14ª Turma 
Recursal do Juizado Especial Federal, Recurso Inominado n.º 0025340-11.2015.4.03.6301/SP, Rela. Juíza 
Federal Taís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, j. 06.12.2018, v.u.; e (iv) TRF-3, 3ª Turma, Apelação 
n.º 0014128-82.2013.4.03.6100/SP, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, j. 09.03.2020, v.u.. Ver, 
ainda, os seguintes processos, extintos por sentença transitada em julgado sem a interposição de recurso: 
(i) processo n.º 0007429-36.2013.822.0014, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO (nesse caso, 
o autor pleiteou apenas a indenização de danos morais, de forma que a sentença adotou como fundamento, 
ainda, a inexistência desta espécie de prejuízos no caso concreto) (cf. sentença proferida em 27.05.2014); 
(ii) processo n.º 1052094-74.2015.8.26.0100, perante a 27ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São 
Paulo/SP (o pedido foi julgado improcedente, ainda, sob o fundamento de que seriam os administradores, e 
não a companhia, os responsáveis perante os investidores) (cf. sentença proferida em 29.10.2015); 
(iii) processo n.º 9001084-61.2015.8.21.0141, perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Capão da 
Canoa/RS (cf. sentença proferida em 09.03.2016); (iv) processo n.º 0012711-20.2018.8.26.0224, perante a 1ª 
Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Guarulhos/SP (o pedido foi julgado improcedente sob o 
fundamento adicional de inexistência de condenação da companhia pelas fraudes que levaram às falhas 
informacionais) (cf. sentença proferida em 04.02.2019); e (v) processo n.º 1000661-08.2018.8.26.0009, 
perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional IX – Vila Prudente da Comarca de São Paulo/SP (o pedido foi 
julgado improcedente sob o fundamento adicional de inexistência de nexo de causalidade entre o ato e os 
possíveis prejuízos) (cf. sentença proferida em 08.07.2020). 
851 Nos processos em que houve julgamento de mérito, foram identificados outros sete fundamentos 
adotados, na decisão final do caso, para a improcedência dos pedidos de indenização formulados em face das 
companhias abertas, além da inexistência de danos diretos e da natureza de risco do mercado de capitais, que 
foram discutidos, com mais pormenores, neste estudo: (i) falta de provas sobre o elemento subjetivo da 
companhia, constante da sentença proferida no processo n.º 9001084-61.2015.8.21.0141, perante o Juizado 
Especial Cível da Comarca de Capão da Canoa/RS, em 09.03.2016, transitada em julgado sem a interposição 
de recurso [sobre o assunto, entendemos que, em caso de falhas informacionais, pode-se proceder à 
presunção do elemento subjetivo, por serem os deveres de transparência enquadrados como de resultado 
(e não de meio) e pela aplicação da teoria da culpa contra a legalidade (para mais detalhes, ver os 
itens 4.3.1.4.1 e 4.3.1.4.2 deste estudo)]; (ii) inexistência de dano, pelo fato de o autor ter mantido a 
titularidade das ações emitidas pela companhia envolvida, cf. TRF-3, Apelação Cível n.º 0020735-
43.2015.4.03.6100/SP, Rela. Desa. Federal Diva Prestes Marcondes Malerbi, j. 19.06.2020, v.u.) [como já 
discutido, em nossa opinião, os danos por não desinvestimento são passíveis de indenização, não se 
admitindo a restrição dos danos passíveis de indenização conforme a manutenção, ou não, da titularidade dos 
valores mobiliários de emissão da companhia que falhou na divulgação de informações (para a discussão 
sobre o assunto, ver o item 4.3.2.2 deste estudo)]; (iii) os sujeitos responsáveis pelas falhas ocorridas serem 
os administradores, e não as companhias, constante da sentença proferida no processo n.º 1052094-
74.2015.8.26.0100, perante a 27ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, em 29.10.2015, 
transitada em julgado, após a deserção do recurso de apelação [como discutido, as emissoras são os sujeitos a 
quem se impõem, principalmente, os deveres de transparência no âmbito do mercado de capitais, de forma 
que elas respondem em caso de descumprimentos (para mais detalhes sobre o assunto, ver os itens 3.2 e 3.3 
deste estudo)]; (iv) a não comprovação do nexo de causalidade entre o ato e os possíveis prejuízos, constante 
da sentença proferida no processo n.º 1000661-08.2018.8.26.0009, perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional 
IX – Vila Prudente da Comarca de São Paulo/SP, transitada em julgado sem a interposição de recurso 
[surpreende que, em julgamento antecipado da lide, o fundamento tenha sido a falta de provas quanto a um 
dos elementos da responsabilidade civil; destacamos que a comprovação desse requisito pode ser 
empreendida com o auxílio de ferramentas emprestadas pela teoria de finanças (sobre o assunto, ver os itens 
4.3.3 e 4.4.3.1 deste estudo)]; (v) inexistência de condenação da companhia pelas fraudes que levaram às 
falhas informacionais, constante da sentença proferida no processo n.º 0012711-20.2018.8.26.0224, perante a 
1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Guarulhos/SP (o pedido foi julgado improcedente sob o 
fundamento adicional de inexistência de condenação da companhia pelas fraudes que levaram às falhas 
informacionais) (cf. sentença proferida em 04.02.2019) [o ato ilícito relevante para fins da fattispecie 
discutida neste estudo corresponde às falhas informacionais, de forma que não é necessário ter havido uma 
condenação, seja da companhia, seja de seus administradores, a respeito dos eventos que originaram tais 
falhas, para a sua caracterização (ver, para mais detalhes sobre a definição do ato ilícito, o item 4.3.1 deste 
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 O mercado de capitais é, de fato, um ambiente em que se realizam investimentos 

que são, por sua natureza, de risco, que constitui elemento essencial dos valores 

mobiliários, diante da ausência de garantia de um retorno determinado852. Partindo desta 

premissa, o regime de transparência visa a melhorar o conhecimento sobre as companhias 

abertas e os títulos por elas emitidos, de modo a possibilitar que os agentes econômicos 

possam mensurar, de maneira mais adequada, os riscos envolvidos e tomar decisões 

racionais sobre aqueles que pretendem, ou não, assumir em suas estratégias de 

investimento e desinvestimento. Ou seja, as informações consistem em subsídio relevante 

para que os investidores possam tomar decisões racionais, conscientes e informadas, sobre 

os riscos que pretendem assumir no mercado de capitais. 

 

O regime de transparência prescreve, dessa forma, parâmetros e regras de 

divulgação justamente para que, a partir das informações levadas a público, os agentes 

econômicos possam orientar seu comportamento e realizar investimentos ou 

desinvestimentos em valores mobiliários. Os riscos próprios do mercado de capitais não se 

encontram no cumprimento, ou não, das normas que prescrevem a divulgação de 

informações, mas, na verdade, nas decisões tomadas sob a premissa (e com a confiança) de 

que esse regime foi cumprido e de que se estabeleceu um ambiente propício para sua 

implementação. Dizem respeito ao sucesso, ou insucesso, dos empreendimentos em que se 

investiu, do setor de atuação de determinada emissora e de condições econômicas gerais, 

mas não compreendem o cumprimento das normas legais e regulatórias, próprias do 

mercado de capitais, pelas emissoras. 

 

 
estudo)]; (vi) a inexistência de danos sofridos pelos investidores, cf. TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível 
n.º 2008.03.99.005337-1/SP, Rela. Desa. Federal Cecília Marcondes, j. 28.05.2009, v.u. (trata-se de matéria 
de fato, a ser avaliada em cada caso concreto); e (vii) a inexistência de danos morais, decorrentes da 
desvalorização das ações detidas pelo investidor, constante da sentença proferida no processo n.º 0007429-
36.2013.822.0014, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO, transitada em julgado, após o não 
conhecimento do recurso de apelação [discutimos, neste estudo, apenas os danos materiais sofridos pelos 
investidores em razão de falhas informacionais (sobre a definição dos prejuízos e parâmetros para sua 
quantificação, ver os itens 4.3.2 e 4.4 deste estudo)]. Outros fundamentos podem ser encontrados em decisões 
que foram revertidas no curso dos processos analisados (para a indicação de todas as decisões e fundamentos 
adotados, ver o apêndice a este estudo). 
852 Cf., nesse sentido, EIZIRIK et al., que registram ser o mercado de risco por não haver “garantia quanto ao 
retorno de seus investimentos” (Mercado de Capitais. Regime Jurídico, 4ª ed.. São Paulo: Quartier Latin. 
2019, p. 35). Sobre a caracterização do risco como elemento inerente aos valores mobiliários, ver a nota de 
rodapé n.º 781. 
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Caso as informações sejam divulgadas com falhas, toda a lógica de funcionamento 

do mercado e do regime de transparência deixa de funcionar adequadamente853. Minando a 

confiança na premissa de que as informações divulgadas atendem às regras aplicáveis, 

coloca-se em xeque a consistência dos elementos disponíveis para avaliação dos agentes e, 

por consequência, as próprias decisões de assunção de riscos tomadas a partir deles são 

abaladas em seus fundamentos, com efeitos negativos que reverberam por todo o 

mercado854. Ou seja, impede-se uma avaliação racional sobre os fatos e uma tomada de 

risco consciente e informada855-856. 

 

Os investidores, nesses casos, passam a atuar com base em subsídios inconsistentes 

provenientes das companhias abertas (i.e., informações não fidedignas ou omissas), que 

podem levar a preços artificiais formados no mercado e, com isso, provocar prejuízos 

àqueles que tomaram decisões de investimento ou desinvestimento que incorporam tais 

cotações. Esses potenciais danos não correspondem a perdas relacionadas a eventual 

insucesso do empreendimento ou à depressão das condições econômicas gerais ou de um 

setor específico do mercado. Decorrem, antes, de um ilícito: as violações aos deveres de 

transparência impostos às companhias abertas pelo regime de informação.  

 
853 Cf, i.a., RINGE, Wolf-Georg; e HELLGARDT, Alexander. The International Dimension of Issuer Liability – 
Liability and Choice of Law from a Transatlantic Perspective. Oxford Journal of Legal Studies, v. 31, n. 1. 
2011, p. 46. 
854 Em caso de falhas informacionais, mais do que riscos, há verdadeiras incertezas, ou seja, aquilo que é 
imensurável e, por isso, está fora do horizonte de previsibilidade dos participantes do mercado. O termo 
“incerteza”, nesse particular, é usado com o significado de “incerteza imensurável”, em oposição ao conceito 
de “risco” (ou seja, “incerteza mensurável”, que pode ser medida por meio de probabilidades e expedientes 
matemáticos). A distinção é apresentada por KNIGHT, em escrito clássico sobre o assunto (Risk, Uncertainty 
and Profit. New York: Augustus M. Kelley. 1964, pp. 197-232). À distinção inicial de KNIGHT, pode-se 
acrescentar a contribuição de ELLSBERG, que aponta que a incerteza decorre da ambiguidade da informação 
disponível a determinado agente e, por consequência, do seu grau de confiança, maior ou menor, a respeito 
das possíveis probabilidades de ocorrência de eventos futuros, de forma a possibilitar, em maior ou menor 
medida, a previsibilidade sobre tais eventos (Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms. The Quarterly 
Journal of Economics, v. 75, n. 4. 1961, p. 657). 
855 Nesse sentido, ver, i.a., CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, 
Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade 
Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 38-39). No mesmo sentido, 
cf. WALD, Arnoldo. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e 
WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier 
Latin. 2018, p. 127; e COELHO, Fábio Ulhoa. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz 
Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. 
São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 199. 
856 Em nossa jurisprudência, já se reconheceu, em caso envolvendo a responsabilização de acionista 
controlador, a violação de deveres de informação no âmbito de ofertas públicas de aquisição de ações, que o 
princípio do regime de transparência não é a eliminação de riscos, mas a viabilização da tomada de decisões 
conscientes pelos agentes econômicos “[...] a principal regra que deve nortear as operações de tomada de 
controle, no âmbito de uma Companhia de capital aberto, é o da ampla transparência e da boa-fé no trato 
das informações. Deve-se proporcionar aos acionistas o maior número de dados possível para que eles 
possam tomar sua decisão de compra ou venda. Não se está, aqui, a eliminar os riscos inerentes ao 
investimento em ações, mas a garantir que tais riscos sejam assumidos de forma consciente pelos 
participantes” (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.069.676/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.08.2009, 
v.u., voto-vista da Min. Nancy Andrighi). 
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Diante disso, entendemos não ser possível, ao menos na perspectiva jurídica, ter-se 

que os efeitos negativos de um ato ilícito integram os riscos inerentes aos valores 

mobiliários e às decisões de investimento ou desinvestimento tomadas por investidores857. 

Conclusão diversa acabaria por transferir os efeitos negativos do descumprimento do 

regime de transparência exatamente aos sujeitos que se destina a proteger (i.e., os 

investidores), invertendo a lógica do regime de transparência, resultando em que este ilícito 

não teria consequências, na esfera civil, para o seu autor (i.e., as companhias abertas)858-859. 

Os deveres de transparência seriam, em grande medida, esvaziados, por não haver sanção, 

ao menos no âmbito civil, para o seu descumprimento, ao passo que os danos 

eventualmente causados seriam alocados, sistemicamente, nas vítimas que os sofreram860. 

A fundamentação da improcedência dos pedidos de indenização formulados por 

prejudicados, em algumas decisões judiciais já existentes, não parece ser, por essas razões, 

a mais adequada e consentânea com a hipótese de que se cuida, da mesma forma que as 

demais razões a que se recorreu, até o momento, em tais situações. 

 

Em suma, nos poucos casos envolvendo a responsabilidade civil das companhias 

abertas perante investidores levados ao Judiciário, praticamente nenhum pedido de 

 
857 Ver, nesse sentido, WALD: “As atividades ilícitas de órgãos e empregados da empresa que contrariam a lei 
e os estatutos não constituem, todavia, riscos assumidos pelo acionista” (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto 
Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da 
Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 119). No mesmo sentido, ver FERRARINI, 
Guido. La Responsabilità da Prospetto. Informazione Societaria e Tutela Degli Investitori. Milano: Dott. A. 
Giuffrè. 1985, pp. 163-164. 
858 Exatamente por essa razão, HOPT destaca o papel fundamental desempenhado pela responsabilidade das 
companhias por falhas informacionais para a proteção dos investidores (Die Haftung für 
Kapitalmarktinformationen - Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und Rechtspolitische Überlegungen. 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, p. 101). 
859 Se essa fosse a solução de nosso Direito (ou seja, a inexistência de sanção para o descumprimento das 
normas) – o que, ressalte-se, entendemos não ser o caso –, a própria funcionalidade do regime de 
transparência seria colocada em xeque. De pouco adiantaria a estruturação de um sistema voltado à 
prescrição da divulgação de informações, de acordo com parâmetros tidos como desejáveis, se, mesmo diante 
do descumprimento das normas que o integram, pelos principais sujeitos por elas vinculados (i.e., as 
companhias abertas), estes últimos não devessem sofrer os efeitos negativos dos atos contrários a tais 
prescrições normativas, na esfera civil. Como resume FOX, “Disclosure rules are meaningless without 
incentives for compliance” (Civil Liability and Mandatory Disclosure. Columbia Law Review, v. 109, n. 2. 
2009, p. 273). 
860 Como destaca BRUNO, “È inutile prevedere doveri di informazione sempre più numerosi ed articolati, se 
la loro violazione non viene perseguita ed i soggetti danneggiati non vengono risarciti” (L’Azione di 
Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 
2000, p. 237). No mesmo sentido, entre nós, cf. COELHO: “Pretender que o direito brasileiro não imputaria 
responsabilidade à sociedade emissora, pelas informações que presta ao mercado (no sentido de se 
encontrar ela obrigada a indenizar danos decorrentes da posterior revelação da deficiência ou falsidade 
destas), é pressupor que nossa ordem jurídica não está suficientemente aparelhada para garantir a 
existência aqui de um fortalecido mercado de valores mobiliários, assentado num confiável e saudável 
ambiente de negócios” (Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de 
Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: 
Quartier Latin. 2018, p. 198). 
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indenização foi acolhido, com fundamentos que, além de questões meramente processuais, 

centraram-se, como discutido acima, na inexistência de danos diretos (levando, em 

determinados casos, à ilegitimidade ativa e, em outros, à improcedência do pedido, no 

mérito) e na natureza de risco do mercado de capitais861. Nenhuma destas razões parece, 

contudo, trazer a resposta jurídica adequada a essa fattispecie, e aspectos fundamentais do 

enquadramento jurídico da questão deixaram de ser avaliados. Veja-se, por exemplo, que 

não se discutiu o fato de as companhias terem violado deveres próprios, impostos pela 

regulação do mercado de capitais; não se distinguiu o dano informacional dos meros 

efeitos da desvalorização das ações; não se discutiram as razões para o enquadramento da 

questão em sede extranegocial; não se procedeu, enfim, à análise de cada um dos 

pressupostos da responsabilidade civil, diante das particularidades trazidas pela questão. 

 

A discussão a respeito da responsabilidade das companhias abertas perante 

investidores, no âmbito do mercado secundário, de toda forma, ainda é, até o momento, 

pelo que se pôde observar, incipiente em nossa jurisprudência. Nos casos em que esteve 

presente, a matéria foi tratada, em nossa opinião, com excessiva superficialidade, sem que 

suas múltiplas facetas e complexidades tenham sido aprofundadas e avaliadas de forma 

satisfatória. Permanece, portanto, em grande medida, terra incognita a ser explorada862-863-

864. 

 
861 Em apenas 27 dos 69 processos analisados, houve alguma discussão sobre aspectos relacionados à 
fattispecie discutida neste estudo, seja em sede de preliminares [12 processos, relacionados à ilegitimidade 
ativa dos investidores, em razão da ausência de danos diretos, e à ilegitimidade passiva das companhias (para 
a indicação dos processos nesta categoria, ver as notas de rodapé n.os 840 e 842)], seja no mérito da 
controvérsia [15 processos, sendo que: (i) em 14 deles, os pedidos foram julgados improcedentes, sob os 
fundamentos, na maioria dos casos, de ausência de danos diretos e da natureza de risco do mercado de 
capitais (para a indicação dos processos nesta categoria, ver as notas de rodapé n.os 844, 850 e 851); e (ii) em 
1 deles, o pedido de indenização formulado em face da companhia envolvida foi acolhido (para a análise 
deste caso, ver o item 5.2.1 deste estudo)]. 
862 “Terra incognita” é expressão usualmente utilizada em cartografia, para indicar terras desconhecidas. 
Atribui-se seu uso inicial a Cláudio Ptolomeu, cientista que viveu no Egito romano, que designou, em seus 
mapas, a porção de terra ainda desconhecida e inexplorada (ao universo greco-romano da época) como “terra 
incognita” (cf. Cosmographia, v. 1. Trad. Lat. Jacobus Angelus. Manuscrito, [14--]). Ver, i.a., sobre o 
assunto, MURRAY, Carl. Mapping Terra Incognita. Polar Record, v. 41, n. 2. 2005, p. 103. 
863 Em um dos casos analisados, um dos desembargadores federais que participaram de seu julgamento 
manifestou-se no sentido de que em nenhum outro país haveria responsabilização das companhias abertas por 
falhas informacionais no mercado de capitais (cf. TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5003063-
72.2015.4.04.7113/RS, Rela. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, j. 04.04.2017, v.u., manifestação do 
Des. Federal Quadros da Silva; a gravação, em vídeo, do julgamento encontra-se no website do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, https://www.trf4.jus.br, último acesso em 24.08.2020). Como apresentado 
neste estudo, a responsabilização das companhias abertas por falhas informacionais é tema presente e 
discutido, há algumas décadas, em outras jurisdições, sendo amplamente admitida, ainda que os fundamentos 
para tanto variem (para uma apresentação das respostas oferecidas nos Estados Unidos da América, 
Alemanha, Itália, França, Áustria e Portugal, ver o item 4.2 deste estudo). 
864 No mesmo sentido, PRADO e AGUIAR reconhecem o “papel tímido na proteção dos investidores no 
mercado de capitais” ocupado pelo Poder Judiciário [Comentário. TJSP - Ap 1089065-29.2013.8.26.0100 - 
2.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - j. 10/4/2015 - v.u. - julgado por Ramon Mateo Júnior. Revista 
dos Tribunais, v. 104, n. 961. 2015, p. 8 (ed. digital)]. 
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5.2. A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS COMPANHIAS ABERTAS NO 

BRASIL: NOVAS PERSPECTIVAS. 

 

5.2.1. O caso de responsabilização da companhia por danos informacionais, em 

sede individual, na jurisprudência brasileira. 

 

Na pesquisa jurisprudencial realizada em nossos Tribunais, pudemos identificar 

apenas um precedente em que foram acolhidos os pedidos de indenização de danos 

informacionais formulados por investidores em face de companhias abertas envolvidas em 

falhas no cumprimento de deveres de transparência impostos pelo regime jurídico do 

mercado de capitais865. Trata-se de caso envolvendo a responsabilização do Banco 

Panamericano S.A.866. 

 

Em 09.11.2010, foram noticiadas irregularidades contábeis na companhia, que 

implicariam perdas no importe de cerca de R$ 2,5 bilhões. Os então acionistas 

controladores comprometeram-se a aportar recursos em montante equivalente, para a 

recomposição da situação patrimonial da sociedade867-868. Em razão da divulgação das 

 
865 Em análise de algumas ações individuais e coletivas movidas por investidores, PRADO conclui: “Resumo 
da ópera: nenhum investidor embolsou um único centavo a título de reparação de danos por falhas 
informacionais a partir da atividade da tutela jurisdicional” (Os Desafios para o Ressarcimento dos 
Investidores. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo 
(orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 394). 
Ressaltamos, a esse respeito, que, em nossa pesquisa, pudemos identificar cinco casos em que houve 
indenização aos investidores, por danos informacionais, discutidos neste item 5.2.1. 
866 O processo foi autuado sob o n.º 0209676-33.2010.8.26.0100 (583.00.2010.209676-0), perante a 22ª Vara 
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. O processo está sob segredo de justiça, de forma que as 
respectivas informações puderam ser obtidas por meio da análise dos seguintes documentos: (i) sentença 
publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Caderno Judicial, 
1ª Instância – Capital), de 06.09.2012 (pp. 473-474); (ii) informações sobre o julgamento da apelação 
publicadas no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Caderno Judicial – 
2ª Instância), de 14.06.2013 (p. 817) e de 28.06.2013 (p. 1.054); (iii) decisões do Superior Tribunal de 
Justiça, em sede de recurso: (a) decisão de 11.10.2016, conhecendo o agravo em recurso especial e 
determinando sua conversão em recurso especial (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.538.868/SP); 
(b) decisão de 03.03.2017, negando provimento aos recursos especiais (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.538.868/SP); e (c) decisão de homologação de desistência de recurso, de 03.05.2017 (STJ, 3ª Turma, 
Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.º 1.538.868/SP); (iv) decisão de 
homologação de acordo publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (Caderno Judicial – 1ª Instância – Capital), em 09.05.2017 (p. 434); e (v) transcrições do acórdão de 
julgamento da apelação e dos votos dos desembargadores relator e revisor, nos seguintes documentos: 
(a) decisão monocrática de improvimento de recursos especiais, de 03.03.2017 (STJ, 3ª Turma, Recurso 
Especial n.º 1.538.868/SP); e (b) na petição inicial do processo n.º 1089065-29.2013.8.26.0100, perante a 21ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (cf. fls. 16-22, dos autos de origem), em que o 
segredo de justiça foi expressamente indeferido (cf. decisão interlocutória de 11.11.2013, fls. 93, dos autos de 
origem). 
867 Cf. aviso de fato relevante divulgado em 09.11.2010. Informações adicionais podem ser obtidas nos 
comentários da administração constantes das demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31.12.2010, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 22.02.2011 (pp. 63-73). 
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inconsistências existentes nos registros contábeis, houve expressiva queda na cotação das 

ações emitidas pelo Banco Panamericano S.A.. 

 

Um investidor havia adquirido ações da companhia em 04.11.2010, poucos dias 

antes da divulgação das irregularidades, e as alienou em 10.11.2010, no dia seguinte à 

comunicação, ao mercado, sobre o ocorrido. Dessa forma, adquiriu os valores mobiliários a 

um preço substancialmente mais alto do que aquele aplicado em sua venda, logo após o 

reflexo dos efeitos das irregularidades que passaram ao conhecimento público na 

precificação de tais ativos. 

 

O investidor ingressou, então, com ação declaratória em face da companhia 

aberta, em que pediu a reparação de prejuízos materiais e morais que teria suportado em 

razão das falhas informacionais incorridas pela emissora. Os pedidos de reparação de 

prejuízos patrimoniais englobaram danos emergentes (correspondentes à diferença na 

cotação das ações) e lucros cessantes (calculados de acordo com expectativas de mercado). 

 

Em primeiro grau de jurisdição, os pedidos indenizatórios foram julgados 

improcedentes. Os fundamentos da decisão foram: (i) a natureza de risco do mercado de 

capitais; (ii) a não comprovação do suposto ato ilícito; e (iii) a não comprovação de dolo da 

companhia aberta869. 

 

Em sede de apelação, a sentença foi parcialmente reformada. O Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento inédito, reconheceu a obrigação de 

indenizar os danos emergentes sofridos pelo investidor, correspondentes à diferença entre o 

preço de compra e o preço de venda das ações negociadas, acrescida de correção monetária 

e juros de mora870. A decisão embasou-se, essencialmente, em dois fundamentos. O 

primeiro deles foi o reconhecimento de que a alteração da cotação das ações decorreu de 

fraudes contábeis, que implicaram falhas na divulgação de informações, e não do risco 

 
868 As práticas que implicaram as irregularidades contábeis e as falhas informacionais levaram à condenação, 
na esfera criminal, de determinados administradores do Banco Panamericano S.A. (cf. sentença proferida em 
07.02.2018 no processo n.º 0000310-82.2011.403.6181, perante a 6ª Vara Federal Criminal Especializada em 
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores da Sub-seção Judiciária de São 
Paulo/SP; contra a qual foi interposto recurso, que não havia sido julgado pelo Tribunal Regional Federal da 
3ª Região, até 30.09.2020). 
869 Cf. sentença publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(Caderno Judicial, 1ª Instância – Capital), de 06.09.2012 (pp. 473-474). 
870 Cf. TJSP, 3ª Câmara Cível, Apelação n.º 0209676-33.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. João Pazine 
Neto, j. 11.06.2013, v.u.. 
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inerente ao mercado de capitais871. O segundo foi o de que o comportamento da 

companhia, ao ter incorrido nas falhas informacionais, não seria compatível com o 

princípio da boa-fé872. Manteve-se, contudo, a improcedência dos pedidos de indenização 

de lucros cessantes, em razão da volatilidade própria do mercado de capitais873, e de danos 

morais, devido à não identificação de abalo emocional evidente874. 

 

O autor e o réu interpuseram recursos especiais875. Em seu julgamento pelo 

Superior Tribunal de Justiça, ambos foram desprovidos, por decisão monocrática do 

 
871 Ver o voto do relator: “Essa abrupta queda de valor não se deu por questões inerentes ao mercado 
financeiro, seja local ou mundial, de modo que a perda patrimonial reclamada pudesse ser imputada 
exclusivamente ao tipo de investimento realizado, reconhecidamente como de risco, caso em que não seria 
possível acolher-se a pretensão deduzida. [...] No caso destes autos, contudo, admitiu o Réu ao mercado, por 
meio de seu principal investidor, o [acionista controlador], a ocorrência de uma fraude contábil, que não 
permitiam que as demonstrações financeiras refletissem a real situação patrimonial da entidade, a impor 
àquele principal acionista realizar o aporte do valor de RS 2,5 bilhões, de modo a restabelecer o equilíbrio 
patrimonial e implementar a liquidez operacional do Réu [...] Não se trata, como já enunciado, de fato 
inerente à atividade desenvolvida pelo Réu, mas de fraude praticada por seus administradores, que levaram 
dúvidas ao mercado quanto à higidez da instituição financeira e implicaram no forte movimento de queda do 
valor de suas ações, comprovado pelo noticiário de fl. 33.” [TJSP, 3ª Câmara Cível, Apelação n.º 0209676-
33.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 11.06.2013, v.u., em trecho transcrito na decisão 
de improvimento de recursos especiais, de 03.03.2017 (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.538.868/SP)]. 
872 Ver o voto do relator: “Comprovado, assim, que o Réu não agia com a boa fé inerente a qualquer pessoa 
jurídica que atue no mercado de ações, princípio regulador de toda e qualquer negociação jurídica, além de 
faltar com o dever de informação adequada à realidade, até o momento da divulgação da fraude. A boa fé 
objetiva gera, na relação contratual, deveres outros, anexos, implícitos àquela exigência de conduta de 
acordo com a boa fé. Dentre estes chamados deveres anexos, encontra-se o dever de informação, que deve 
ser observado, desde a fase pré-contratual, como, também, durante a execução da avença, e mesmo após o 
final do contrato. [...] Em razão do princípio da boa fé, qualquer fato que possa influir na formação ou na 
execução do contrato, de maneira relevante, deve ser disponibilizado ao outro contratante, o que 
efetivamente não se verificou na hipótese, pois a opção de compra das ações do Réu pelo Autor se fez com 
base em informações inverídicas, que afetavam a liquidez das operações e o patrimônio do Réu, o que, em 
conseqüência, leva à composição do valor de suas ações. Assim considerado, razoável a pretensão do Autor 
em ter a ele restituído o valor da perda ocasionada pela divulgação da fraude contábil perpetrada junto ao 
Réu, que não é afastada pela circunstância de posteriormente o Autor ter novamente adquirido ações da 
titularidade dele, Réu. Não se discute a respeito dessa outra operação, mas daquela que se mostrou 
comprometida com a revelação da fraude contábil” [TJSP, 3ª Câmara Cível, Apelação n.º 0209676-
33.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 11.06.2013, v.u., em trecho transcrito na decisão 
de improvimento de recursos especiais, de 03.03.2017 (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.538.868/SP)]. 
873 Ver o voto do relator: “Não se pode, contudo, falar em lucros cessantes, uma vez que a pretensão é 
deduzida consideradas perspectivas do mercado que não necessariamente seriam atingidas, o que é 
decorrência da própria volatilidade inerente a esse tipo de aplicação. Como se verificou, aliás, fatores 
externos contribuíram em muito para uma forte queda dos índices das bolsas de valores de todo o mundo, a 
partir do ano de 2011, o que reafirma a possibilidade de que se mostrasse inviável a concretização dos 
lucros almejados, por si só. Os fatores de volatilidade, aliás, eram de conhecimento do Autor, uma vez que 
investidor freqüente na bolsa de valores e não é por se caracterizar como investidor experiente que haveria a 
certeza do retorno almejado no investimento” [TJSP, 3ª Câmara Cível, Apelação n.º 0209676-
33.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 11.06.2013, v.u., em trecho transcrito na decisão 
de improvimento de recursos especiais, de 03.03.2017 (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.538.868/SP)]. 
874 Ver o voto do relator: “Justamente por se tratar de investidor, e de altas somas, é que o Autor deveria 
estar mais acostumado a perdas e não apenas a ganhos em suas aplicações. Não se pode dizer que não tenha 
ocorrido certo constrangimento, mas não suficiente a gerar abalo emocional ao Autor que, como investidor 
de altas somas, certamente não teria direcionado todas as suas economias a um só tipo de investimento e 
muito menos a um só tipo de ação, de uma única empresa” [TJSP, 3ª Câmara Cível, Apelação n.º 0209676-
33.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 11.06.2013, v.u., em trecho transcrito na decisão 
de improvimento de recursos especiais, de 03.03.2017 (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.538.868/SP)]. 
875 O recurso especial interposto pelo autor foi inadmitido pelo TJSP. Contra a decisão, foi interposto agravo, 
conhecido e convertido em recurso especial, em decisão monocrática de 11.10.2016 (STJ, 3ª Turma, Recurso 
Especial n.º 1.538.868/SP). 
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relator876. Contra a decisão, o investidor interpôs agravo interno. Antes de seu julgamento, 

contudo, as partes se compuseram, de forma que houve a desistência do recurso877. O 

acordo foi homologado, na sequência, em primeiro grau de jurisdição878. 

 

Embora o processo tenha terminado em acordo entre as partes, enquanto tramitava 

em instância de sobreposição, o julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

é, possivelmente, o primeiro precedente em que houve a responsabilização de uma 

companhia aberta por falhas informacionais no Brasil, o que lhe atribui particular 

relevância ao discutir a matéria. O caso não teve, contudo, grande repercussão até o 

momento, ainda que aspectos relevantes sejam de acesso público, em especial por meio da 

decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, que manteve o 

julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo879. A decisão, além de seu 

ineditismo, teve, em nossa opinião, ao menos, três méritos ao tratar da questão, que 

merecem ser destacados. 

 

Em primeiro lugar, enquadrou-se, de forma adequada, o ilícito de que se extraiu a 

obrigação de indenizar. O problema foi colocado sob a perspectiva dos deveres de 

transparência atribuídos à companhia aberta, ao acessar o mercado de capitais, que teriam 

sido violados pelo fato de a emissora divulgar informações equivocadas sobre sua situação 

patrimonial ao público. Ainda que as falhas tenham decorrido de possíveis fraudes dos 

administradores, que provocaram as irregularidades contábeis, a origem da obrigação de 

indenizar discutida no precedente foi encontrada, acertadamente, na divulgação incorreta 

de informações ao mercado, pela companhia aberta. 

 

Em segundo lugar, os danos materiais a serem indenizados parecem ter sido bem 

delimitados nesse caso. Discutiu-se apenas a possibilidade de indenização de prejuízos 

sofridos pelos investidores em razão da ocorrência de falhas informacionais, incorridas 

pela companhia aberta, e de seus efeitos na cotação de seus valores mobiliários. Mesmo 

 
876 Cf. decisão monocrática de 03.03.2017 (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.538.868/SP). 
877 Cf. decisão monocrática de 03.05.2017 (STJ, 3ª Turma, Agravo Interno nos Embargos de Declaração no 
Recurso Especial n.º 1.538.868/SP). 
878 Cf. decisão de homologação de acordo publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (Caderno Judicial – 1ª Instância – Capital), em 09.05.2017 (p. 434). 
879 Não localizamos menção a esse precedente em qualquer dos julgados analisados, nem nos autos de 
processos a que tivemos acesso (com exceção apenas do processo n.º 1089065-29.2013.8.26.0100, perante a 
21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, em cuja petição inicial o acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo foi transcrito). 
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tratando-se de uma falha de representação relacionada à situação patrimonial da emissora 

(i.e., incorreções contábeis, decorrentes de irregularidades na atuação de seus 

administradores), as duas esferas de possíveis prejuízos (i.e., os danos sociais, sofridos pela 

companhia, e os danos informacionais, suportados pelos investidores) parecem ter sido 

diferenciadas. Possibilitou-se, assim, a avaliação, de forma independente e adequada, dos 

prejuízos informacionais, sem que tenha havido confusões entre o que seriam danos diretos 

e indiretos, ao contrário do verificado em outros julgados880.  

 

Em terceiro lugar, a decisão expressamente registrou que os efeitos dos atos 

praticados pela companhia aberta (ou seja, as violações aos deveres de divulgação de 

informações) não poderiam ser considerados inerentes aos riscos próprios do mercado de 

capitais, ao contrário de outras decisões judiciais que, erroneamente, recorrem a essa 

mesma razão para fundamentar a improcedência dos pedidos de indenização881. Como já 

discutido, as falhas informacionais subvertem toda a lógica do regime de transparência que 

se aplica às companhias abertas e, consistindo em atos ilícitos, não se admite, na 

perspectiva jurídica, que seus efeitos sejam suportados pelos prejudicados, em lugar 

daqueles que os cometeram. 

 

Em que pesem seus méritos, a decisão também poderia ser aprimorada em 

determinados aspectos. Em nossa opinião, a natureza extranegocial da questão e a 

identificação dos elementos essenciais da responsabilidade civil, com seus contornos 

próprios assumidos nessa fattispecie, conforme discutido neste estudo, poderiam ter sido 

mais bem enquadrados na decisão, bem como não seria necessário recorrer aos preceitos de 

boa-fé para fundamentar a responsabilização da companhia. Da mesma forma, com relação 

à delimitação dos prejuízos passíveis de indenização, entendemos que o cálculo dos danos 

emergentes poderia ter sido realizado de forma mais meticulosa, buscando a identificação 

dos efeitos da falha informacional na cotação dos ativos (e não pelo mero cálculo da 

diferença entre preço de compra e de venda) e uma avaliação mais cautelosa dos possíveis 

lucros cessantes, considerando-se o padrão de um investidor hipotético e o quanto o autor 

deixou de lucrar em razão das falhas informacionais882. 

 
880 Para a discussão dos julgados que se utilizaram da suposta inexistência de danos diretos dos investidores, 
ver o item 5.1 deste estudo.  
881 Ver, para a análise dos julgados que fundamentaram a improcedência dos pedidos de indenização na 
natureza de risco do mercado de capitais, ver o item 5.1 deste estudo. 
882 Para a discussão, com mais detalhes, sobre os parâmetros de quantificação dos prejuízos, ver o item 4.4 
deste estudo. 
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A decisão, com seus méritos e mesmo seus possíveis aprimoramentos, de toda 

forma, deve ser bem recebida. Em meio a jurisprudência árida883, é, possivelmente, um 

embrião para um tratamento da questão da responsabilidade das companhias abertas por 

falhas informacionais de forma mais aderente à resposta que entendemos a mais adequada 

diante de nosso Direito.  

 

Além do precedente, ainda único, em que a obrigação de indenizar foi atribuída à 

própria companhia aberta, por danos informacionais sofridos no mercado secundário, 

destacamos que há, em nossa jurisprudência, ao menos quatro casos adicionais em que se 

reconheceu o direito de investidores à indenização de prejuízos desta natureza. Em um 

deles, a própria emissora foi responsabilizada perante o investidor que adquiriu ações no 

mercado primário, tendo-se determinado a resolução do negócio jurídico de compra e 

venda dos valores mobiliários e a devolução do preço pago pelo acionista884. Nos demais, a 

obrigação de indenizar foi atribuída a outros sujeitos que não as companhias envolvidas: 

trata-se de dois precedentes em que a obrigação de indenizar foi atribuída a 

 
883 Ressaltamos que as mesmas falhas informacionais incorridas pelo Banco Panamericano S.A. discutidas 
neste precedente, em que se reconheceu a responsabilidade da companhia, deram origem a, ao menos, dois 
outros processos movidos por investidores. Em ambos os casos, no entanto, as pretensões indenizatórias não 
foram acolhidas: (i) processo n.º 1089065-29.2013.8.26.0100, perante a 21ª Vara Cível do Foro Central da 
Comarca de São Paulo/SP, em que os pedidos foram julgados improcedentes por sentença proferida em 
29.07.2014, mantida em sede de apelação (TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação 
n.º 1089065-29.2013.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Ramon Mateo Junior, j. 10.04.2015, v.u.), em 
julgamento não alterado nas instâncias de sobreposição; e (ii) processo n.º 0014128-82.2013.4.03.6100, 
perante a 5ª Vara Cível Federal da Sub-seção Judiciária de São Paulo/SP, em que os pedidos foram julgados 
improcedentes por sentença proferida em 13.01.2017, mantida em sede de apelação (TRF-3, 3ª Turma, 
Apelação Cível n.º 0014128-82.2013.4.03.6100/SP, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, 
j. 09.03.2020, v.u.) [foram opostos embargos de declaração, improvidos em 07.08.2020 (TRF-3, 3ª Turma, 
Embargos de Declaração n.º 5008021-58.2018.4.03.6100/RJ, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, 
j. 07.08.2020, v.u.)]. 
884 Foi possível identificar ao menos um caso em que a emissora foi responsabilizada por danos sofridos pelo 
investidor, no âmbito do mercado primário. Trata-se do processo n.º 0700206-82.2015.8.02.0044, perante a 
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Marechal Deodoro/AL, em que M. – A. E. P. L. (investidor) pleiteou 
a anulação de contrato de compra e venda de ações e a indenização dos prejuízos sofridos, por parte da 
companhia aberta envolvida (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras), em razão de falhas informacionais 
incorridas. Em decisão de primeiro grau de jurisdição, determinou-se a anulação do contrato e a obrigação de 
devolução dos valores pagos pelo investidor, acrescidos dos encargos aplicáveis, bem como o pagamento de 
lucros cessantes (valores atribuídos pela companhia à autora, “tais como dividendos, JSCP, bonificações ou 
outros valores decorrentes da propriedade das ações”, de acordo com a sentença) (cf. sentença publicada no 
Diário Oficial Poder Judiciário do Estado do Alagoas de 04.02.2016, Caderno Jurisdicional – Primeiro Grau, 
pp. 222-230). Em sede de apelação, manteve-se a anulação do contrato de compra e venda e reembolso do 
preço pago pelo investidor, acrescido dos encargos incidentes, mas reverteu-se a condenação ao pagamento 
dos lucros cessantes, por não ter sido objeto de pedido formulado na petição inicial (cf. TJAL, 1ª Câmara 
Cível, Apelação n.º 0700206-82.2015.8.02.0044/Marechal Deodoro, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena 
Souza, j. 07.03.2018, v.m., publicado no Diário Oficial Poder Judiciário do Estado do Alagoas de 18.05.2018, 
Caderno Jurisdicional e Administrativo, pp. 150-151). Foi interposto recurso especial, a que se negou 
provimento, por decisão monocrática, em 18.12.2019 (STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 1.817.602/AL). 
Contra a decisão, foi interposto agravo interno, que não havia sido julgado até 30.09.2020. 
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administradores, da década de 1980885-886, e de outro, em que os acionistas controladores 

foram responsabilizados, julgado mais recentemente, nos anos 2000887. 

 

Esses precedentes podem contribuir para o reconhecimento de que os investidores 

podem sofrer danos diretos e individuais, em razão de falhas informacionais, passíveis de 

indenização. Independentemente dos responsabilizados em cada caso, a lógica subjacente é 

a mesma: houve o descumprimento de determinado dever de transparência por aquele a 

quem tal dever é atribuído ex lege, acarretando um dano (informacional) aos investidores, 

de que exsurge a obrigação de reparar, a ser atribuída ao sujeito que cometeu o ilícito (que 

pode ser a própria companhia aberta, como se discute neste estudo).  

 

 
885 O primeiro caso diz respeito à responsabilização de administradores da Servix Engenharia S.A., em razão 
de prática de insider trading. Os administradores tomaram conhecimento da anulação de concorrência para 
obras em usina hidroelétrica (Hidroelétrica de Itaparica), em que a companhia teria interesse em participar e 
que poderia trazer resultados positivos a suas atividades sociais, não divulgaram a informação ao mercado e, 
antes do conhecimento público do ocorrido, venderam ações emitidas pela companhia de sua titularidade. 
Entendeu-se ter havido prática de insider trading e haver a obrigação de indenizar os investidores que 
adquiram ações da Servix Engenharia S.A. um dia após o conhecimento da informação pelos 
administradores, enquanto ainda não havia sido divulgada ao mercado. Cf. TJSP, 1ª Câmara Cível, Apelação 
Cível n.º 12.145-1/São Paulo, Rel. Des. Octavio Stucchi, j. 27.10.1981, v.m.. Ressalte-se que, em outro caso, 
envolvendo os mesmos fatos, os administradores da Servix Engenharia S.A. não foram responsabilizados, 
por se ter entendido que não teria havido comprovação do elemento subjetivo do réu ou dos danos sofridos. 
Cf. TJSP, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 15.263-1/São Paulo, Rel. Des. Francisco Negrisollo, 
j. 25.03.1982, v.u.. 
886 O segundo caso envolve a responsabilização de administradores da Howa S.A. Indústrias Mecânicas, por 
não terem divulgado avisos de fato relevante sobre a ocorrência de oferta pública de aquisição de ações, 
decorrente da alienação do controle societário da companhia. Os investidores, sem ter o conhecimento de que 
haveria a oferta pública, a determinado preço, alienaram suas ações a um preço mais baixo. Entendeu-se que 
houve demora na comunicação ao mercado sobre a contratação da alienação de controle societário e sobre a 
realização da oferta pública de aquisição de ações, a determinado preço, em violação aos deveres de 
transparência aplicáveis, implicando a atribuição, aos administradores, da obrigação de indenizar os danos 
sofridos pelos investidores. Cf. TJSP, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 65.531-1/São Paulo, Rel. Des. 
Marcio Martins Bonilha, j. 25.06.1987, v.u.. 
887 Trata-se de caso em que os controladores da Lojas Renner S.A. foram responsabilizados por falhas 
informacionais. O acionista lançou uma oferta pública de aquisição de ações da companhia, a determinado 
preço, no âmbito da qual alguns investidores alienaram suas ações. Alguns dias depois da concretização dessa 
primeira operação, o acionista controlador lançou uma segunda oferta pública de aquisição de ações, a um 
preço superior ao aplicado na anterior. Investidores que alienaram suas ações no primeiro procedimento 
pleitearam a indenização dos danos suportados, correspondentes à diferença entre o preço aplicado em cada 
uma das ofertas, em ação movida em face tanto do controlador, como da companhia envolvida (Lojas Renner 
S.A.). No julgamento, entendeu-se que os controladores praticaram um ato ilícito e lhes foi imposta a 
obrigação de indenizar os prejuízos dos investidores. Reconheceu-se, entretanto, a ilegitimidade passiva da 
companhia aberta, por se ter concluído que havia cumprido, adequadamente, os seus deveres de 
transparência, ao divulgar ao mercado as informações que lhe foram indicadas pelo acionista controlador 
(embora se tenha registrado, na decisão, que, caso houvesse uma falha informacional, a emissora poderia ser 
chamada a responder pelos prejuízos causados aos investidores). Cf. TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível 
n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. Des. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, v.u.; e STJ, 3ª 
Turma, Recurso Especial n.º 1.069.676/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06.08.2009, v.u.. 
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5.2.2. A responsabilidade civil das companhias abertas por falhas informacionais 

na arbitragem. 

 

 As ações de indenização dos investidores movidas em face das companhias 

abertas no Brasil não foram levadas apenas ao conhecimento do Poder Judiciário. Como 

muitas emissoras possuem cláusulas compromissórias previstas em seus estatutos sociais, 

controvérsias dessa natureza também foram submetidas a arbitragem. Há, atualmente, 

procedimentos arbitrais em curso, com sede no Brasil, referentes à indenização de danos 

informacionais, que envolvem, ao menos, três companhias abertas brasileiras: Petróleo 

Brasileiro S.A.888, Vale S.A.889 e IRB-Brasil Resseguros S.A.890. 

 

 Diante da novidade do assunto, gerou-se substancial expectativa entre os 

participantes do mercado quanto às respostas jurídicas que seriam oferecidas a esses casos. 

Foi, assim, bastante noticiada a primeira sentença arbitral que cuidou da responsabilização 

da própria sociedade por falhas informacionais, proferida no primeiro semestre de 2020891-

 
888 A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras indica a existência de 6 procedimentos arbitrais instaurados por 
investidores em curso em seu formulário de referência (cf. item 4.5, do formulário de referência 2020, v. 3.0). 
Pudemos identificar 4 destes procedimentos: (i) Procedimento Arbitral CAM n.º 72/16; (ii) Procedimento 
Arbitral CAM 75/16; (iii) Procedimento Arbitral CAM n.º 95/17; e (iv) Procedimento Arbitral CAM n.º 99-
100/17. Embora todos os referidos procedimentos arbitrais sejam confidenciais, pudemos obter informações 
relacionadas a eles nas seguintes fontes: (i) formulário de referência da Petróleo Brasileiro S.A.; 
(ii) documentos disponibilizados no website da Advocacia-Geral da União (AGU) 
(https://antigo.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/984837, último acesso em 25.09.2020); (iii) autos 
do processo de tutela antecipada antecedente n.º 2090011-46.2020.8.26.0000, perante a 1ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que o pedido de segredo de justiça 
foi indeferido (cf. decisões monocráticas de 12.05.2020 e 20.05.2020, fls. 1.273-1.274 e 1.279-1.306, dos 
autos); (iv) autos do processo de especialização de hipoteca judiciária n.º 1059739-77.2020.8.26.0100, 
perante a 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, em 
que o pedido de segredo de justiça foi indeferido (cf. decisão interlocutória de 23.07.2020, fls. 159-164, dos 
autos; e sentença proferida em 28.07.2020, fls. 170-175, dos autos); e (v) documentos da ação coletiva 
envolvendo a companhia (1:14-cv-09662-JSR, perante a Southern District of New York) [cf. documentos 929-
3 e 929-4, apresentados em 21.06.2019, obtidos na plataforma Public Access to Court Electronic Records 
(PACER) (https://pacer.uscourts.gov/, último acesso em 02.09.2020)]. 
889 Tem-se conhecimento de, ao menos, 2 procedimentos arbitrais instaurados por investidores em face da 
Vale S.A. em que se discute a indenização de danos informacionais: (i) Procedimento Arbitral CAM 
n.º 136/19; e (ii) Procedimento Arbitral CAM n.º 137/19. A companhia não informa a existência de 
procedimentos arbitrais instaurados por investidores em seu formulário de referência. Pudemos identificar as 
referidas arbitragens, que são confidenciais, pela análise dos autos do processo de tutela antecipada 
antecedente n.º 2090011-46.2020.8.26.0000, perante a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que o pedido de segredo de justiça foi indeferido 
(cf. decisões monocráticas de 12.05.2020 e 20.05.2020, fls. 1.273-1.274 e 1.279-1.306, dos autos). 
890 Há informações sobre 1 procedimento arbitral instaurado por investidores em face do IRB-Brasil 
Resseguros S.A., conforme divulgado pela própria companhia (cf. comunicado ao mercado de 09.04.2020, 
em resposta a solicitações de esclarecimento da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por meio do Ofício 
n.º 196/2020-SLS). 
891 Trata-se da sentença arbitral parcial proferida em 25.05.2020 no Procedimento Arbitral CAM n.º 99-
100/17, administrado pela Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM), em que figuram como requerentes 
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Fundação Petrobrás de Seguridade 
Social – PETROS e, como requerida, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. 
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892-893. Embora o procedimento arbitral seja sigiloso, cópia da sentença foi juntada em 

processo judicial público, de forma a possibilitar sua análise neste estudo894. 

 

 Invertendo os rumos das decisões judiciais sobre a matéria, a sentença arbitral 

reconheceu o direito dos investidores à indenização dos danos informacionais por eles 

sofridos. Independentemente da avaliação dos fatos envolvidos em cada caso – o que não 

constitui escopo deste estudo –, a sentença arbitral parece, em nossa opinião, ter oferecido 

um tratamento mais adequado às questões jurídicas relacionadas a essa fattispecie, em 

relação às decisões judiciais sobre o assunto, viabilizando o ulterior julgamento de 

procedência dos pleitos indenizatórios.  

 

 Foram objeto da decisão, essencialmente, quatro matérias: (i) arbitrabilidade da 

controvérsia; (ii) legitimidade ativa dos investidores; (iii) ocorrência, ou não, de 

prescrição; e (iv) reconhecimento da responsabilidade da companhia pelos danos 

informacionais. Trataremos, brevemente, de cada uma delas, a seguir. 

 

 A primeira questão diz respeito à arbitrabilidade da controvérsia. Embora esse 

aspecto diga respeito à interpretação da cláusula arbitral da companhia envolvida, a 

fundamentação da sentença arbitral esclareceu um aspecto relevante para o adequado 

enquadramento jurídico dessa fattispecie. Identificou-se a natureza extranegocial e 

extrassocietária da responsabilidade civil das emissoras por falhas informacionais, 

recorrendo-se à aplicação de normas do Direito do Mercado de Capitais (que estabelecem 

 
892 Cf., por todos, a notícia da revista Exame intitulada “Em caso inédito, Petrobras terá de indenizar 
investidores por má conduta”, de 22.06.2020. Diante da referida notícia e como a companhia não havia 
divulgado a existência da sentença arbitral, a Comissão de Valores Mobiliários solicitou esclarecimentos à 
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, por meio do Ofício n.º 206/2020/CVM/SEP/GEA-1. A companhia 
divulgou comunicado ao mercado, em 22.06.2020, confirmando que a sentença parcial havia sido proferida e 
informando que o procedimento arbitral continuava em curso. 
893 Como se discutiu neste estudo, há, ao menos, dois precedentes anteriores em que se reconheceu a 
responsabilização de companhia aberta por danos informacionais causados a investidores: (i) um deles, no 
mercado secundário, envolvendo o Banco Panamericano S.A. (TJSP, 3ª Câmara Cível, Apelação n.º 0209676-
33.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 11.06.2013, v.u.); e (ii) o outro, no âmbito do 
mercado primário, envolvendo a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (TJAL, 1ª Câmara Cível, Apelação n.º 
0700206-82.2015.8.02.0044/Marechal Deodoro, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 
j. 07.03.2018, v.m.). Estes precedentes, no entanto, não tiveram grande repercussão pública até o momento, 
possivelmente por estarem em segredo de justiça, o que implica a maior dificuldade de identificação das 
decisões. 
894 Foi possível obter uma cópia da sentença nos autos do processo n.º 1059739-77.2020.8.26.0100, perante a 
1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (cf. fls. 71-137, 
dos autos). Trata-se de processo de especialização de hipoteca judiciária movida por uma das requerentes no 
procedimento arbitral, para a garantia do direito à indenização previsto na sentença arbitral, que foi extinto 
sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual, em sentença proferida em 22.07.2020. A autora 
renunciou a qualquer recurso, em 17.08.2020. O pedido de segredo de justiça do processo foi expressamente 
indeferido, em decisão interlocutória de 23.07.2020 (cf. fls. 159-164, dos autos). 
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o regime de transparência) e do Direito Civil (que contempla a cláusula geral de 

responsabilidade extranegocial), reconhecendo que todas essas normas integram o regime 

jurídico aplicável às companhias895-896. 

 

 A segunda questão consiste na suposta ilegitimidade ativa dos investidores, diante 

da ausência de danos diretos por eles sofridos. Esse foi, como se viu, um fundamento 

recorrente nas decisões judiciais que já trataram da matéria entre nós, até o momento, 

conduzindo tanto ao reconhecimento da ausência de legitimidade ativa, com a extinção dos 

processos sem julgamento de mérito, como à improcedência dos pedidos de indenização, 

em julgamento de mérito. A sentença arbitral, ao contrário das decisões judiciais, 

esclareceu, de forma adequada, a distinção entre, de um lado, os supostos ilícitos dos 

administradores, que causam danos, em primeiro lugar, às próprias sociedades (os quais 

implicam, em regra, apenas prejuízos indiretos aos acionistas), e, de outro lado, as 

incorreções na escrituração contábil e as falhas informacionais, que são incorridas pelas 

companhias e geram danos diretos aos investidores897. As conclusões alcançadas, neste 

aspecto, parecem superar as possíveis confusões sobre o assunto, existentes, em especial, 

 
895 Referiu-se, nesse particular, ao que BULHÕES PEDREIRA designa como “sistema jurídico da companhia”, 
já discutido anteriormente (ver nota de rodapé n.º 34). 
896 Na sentença arbitral, menciona-se o artigo 1.089, do Código Civil (“Art. 1.089. A sociedade anônima 
rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código”), na 
fundamentação das regras gerais de Direito Civil. Entendemos que o referido dispositivo legal diz respeito 
apenas à aplicação supletiva, nos casos omissos, de normas que regem o funcionamento das sociedades 
anônimas, enquanto organização societária. As demais normas, de natureza extrassocietária (por exemplo, 
regras quanto à celebração de negócios jurídicos com terceiros, responsabilidade civil negocial ou 
extranegocial, etc.), aplicam-se diretamente, e não de forma supletiva à lei especial (i.e., à Lei das Sociedades 
por Ações), uma vez que ela somente regula o funcionamento, na perspectiva societária, desse tipo de 
sociedades. Nesse sentido, ver DE LUCCA, que discute a aplicabilidade do dispositivo com relação apenas a 
normas de natureza societária e conclui que “[a] ideia do projeto de ser fonte supletiva é plenamente 
aceitável, mas, no caso, torna-se inteiramente anódina” (A Atividade Empresarial no Âmbito do Projeto de 
Código Civil. In SIMÃO FILHO, Adalberto; e DE LUCCA, Newton (coords.). Direito Empresarial 
Contemporâneo, 2ª ed.. São Paulo: Juarez de Oliveira. 2004, p. 81). No mesmo sentido, ver WALD, afirmando 
que o dispositivo “não tem um sentido prático muito claro”, diante da regulação já existente em lei especial 
(Comentários ao Artigo 1.089. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Comentários ao Novo Código 
Civil. Do Direito da Empresa. Arts. 966 a 1.195, v. 14. Rio de Janeiro: Forense. 2005, p. 593). CARVALHOSA 
aponta que o dispositivo “reflete uma impropriedade do legislador, na medida em que, nas relações 
produzidas no seio da companhia e com terceiros, as normas do direito comum incidem plenamente, mesmo 
porque a Lei Societária não regula o capítulo das pessoas, dos bens e dos fatos e dos negócios jurídicos, 
muito menos das normas próprias do direito das obrigações” (Comentários ao Art. 1.089. In AZEVEDO, 
Antônio Junqueira de (coord.). Comentários ao Código Civil. Parte Especial. Do Direito da Empresa. Da 
Sociedade Personificada (Sociedade Limitada, Sociedade Anônima; Sociedade em Comandita por Ações; 
Sociedade Cooperativa, Sociedades Coligadas, Liquidação da Sociedade, Transformação, Incorporação, 
Fusão e Cisão das Sociedades, Sociedade Dependente de Autorização); Do Estabelecimento; Dos Institutos 
Complementares (Artigos 1.052 a 1.195), v. 13. São Paulo: Saraiva. 2003, pp. 377-378). Concordamos com 
CARVALHOSA com relação à aplicabilidade plena das normas extrassocietárias, ainda que não vejamos a 
mesma impropriedade legislativa referida pelo autor, por entendermos que o dispositivo legal diz respeito 
apenas às normas que dizem respeito à organização e ao funcionamento societário das sociedades anônimas. 
897 A sentença arbitral consigna, expressamente, haver “um erro de premissa” na alegação de que não haveria 
danos diretos, uma vez que os prejuízos informacionais não decorrem das irregularidades na atuação dos 
administradores, per se, mas de ato distinto: a divulgação de informações ao mercado pela companhia aberta. 
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ao tratar-se de falhas de representação relacionadas à realidade patrimonial da companhia, 

em linha com o que defendemos neste estudo. Reconheceu-se, ainda, caso venha a ser 

condenada perante terceiros, a companhia poderá vir ter direito de regresso em face de 

integrantes que, por terem agido de forma irregular, venham a ser responsabilizados 

pessoalmente, por normas de natureza societária que informam esta relação (em especial, o 

artigo 159, da Lei das Sociedades por Ações).  

 

 A terceira questão analisada pela sentença arbitral diz respeito à eventual 

prescrição da pretensão indenizatória. Discutiu-se, em particular, se o termo inicial seria a 

data de ciência inequívoca sobre o ocorrido ou a data de publicação da ata da assembleia 

geral ordinária de aprovação de contas do exercício social a que os atos se referirem. 

Houve divergência de um dos árbitros a esse respeito, tendo prevalecido a primeira opinião 

(i.e., o termo inicial contado da data de ciência do ilícito), afastando a existência de 

prescrição no caso concreto. Em ambos os entendimentos, recorreu-se ao artigo 287, 

inciso II, alínea “g”, da Lei das Sociedades por Ações898. Um aspecto merece ser ressaltado 

a esse respeito: como as pretensões indenizatórias dos investidores referentes aos danos 

informacionais lhes são atribuídas na qualidade de terceiros, e não de sócios (ainda que 

venham a ser acionistas da companhia envolvida), entendemos que a norma jurídica que 

trata da prescrição aplicável a esses casos é o artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil899-

900. A regra constante da Lei das Sociedades por Ações, ainda que use a expressão ampla 

“qualquer que seja o seu fundamento”, diz respeito apenas às pretensões que os acionistas 

possuam perante as companhias na qualidade de sócios, não compreendendo aquelas que 

venham a deter na qualidade de terceiros, em sede negocial ou extranegocial (como é o 

caso da pretensão indenizatória dos danos informacionais), como amplamente reconhecido 

entre nós901. Como, na fattispecie discutida neste estudo, trata-se de pretensões dos 

 
898 Cf. artigo 287, inciso II, alínea “g”, da Lei das Sociedades por Ações: “Art. 287. Prescreve: [...] II - em 
3 (três) anos: [...] g) a ação movida pelo acionista contra a companhia, qualquer que seja o seu 
fundamento.” 
899 Cf. artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: [...] §3º Em três anos: [...] V - a 
pretensão de reparação civil”. 
900 Nesse sentido, cf. PRADO, Viviane Muller. Brazil: The Protection of Minority Investors and Compensation 
for Their Losses. In CONAC, Pierre-Henri; e GELTER, Martin (eds.). Global Securities Litigation and 
Enforcement. Cambridge: Cambridge University. 2019, p. 201. 
901 Ver, i.a.: “O amplíssimo Art. 287, II, ‘g’, da Lei 6.404/76, só tem aplicação quando o acionista demanda 
contra a companhia buscando a satisfação de direito ou a exoneração de um dever que contraiu por sua 
condição de acionista” (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 822.914/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de 
Barros, j. 01.06.2006, v.u., ementa do acórdão). Houve precedente em que se chegou a entender que “não 
existe prescrição da Lei das Sociedades por Ações quando não se trata de anulação de ato de assembleia 
geral” (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 615.181/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 
j. 26.08.2004, v.u., voto do relator), o que entendemos ser uma limitação excessiva para a extensão do 
dispositivo. Para mais referências sobre a circunscrição da aplicabilidade do artigo 287, inciso II, alínea “g”, 
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investidores ut tertii, as normas a serem aplicadas são aquelas previstas no Código Civil, 

independentemente do fato de os prejudicados serem, ou não, acionistas da companhia que 

incorreu nas violações aos deveres de transparência. Ainda que, no ordenamento em vigor, 

ambas as normas, coincidentemente, estabelecem prazos prescricionais equivalentes (de 

três anos), essa precisão não deixa de ser relevante902. 

 

 A quarta questão tratada na sentença arbitral consistiu na existência, ou não, de 

responsabilidade civil da companhia por falhas informacionais ocorridas, que tenham 

causado prejuízo aos investidores. Nesse aspecto, a decisão parece ter, novamente, dado 

adequado enquadramento à questão. Reconheceu-se que a companhia responde por 

prejuízos causados a terceiros por atos de seus administradores, na qualidade de órgãos, 

dentre eles, os danos informacionais903-904. Destacou-se que as regras constantes dos 

artigos 158 e 159, §7º, da Lei das Sociedades por Ações, não têm por finalidade exonerar a 

companhia de sua responsabilidade perante terceiros, mas, na verdade, prestam-se a 

estabelecer a responsabilidade concorrente do administrador que agiu irregularmente, bem 

como se recordou a Lei n.º 7.913/1989 ressalva a ação individual do investidor 

prejudicado, conforme discutido neste estudo905. 

 

 A natureza, a forma de cálculo e a extensão dos danos sofridos pelos investidores 

não foram estabelecidas na decisão. Essas matérias seriam objeto de perícia no curso do 

procedimento arbitral, para que fossem julgadas e fixadas em sentença final. 

 

 
remetemos a outro estudo de nossa autoria (BARROS, Lucas Carneiro Gorgulho Mendes. Um Excurso sobre o 
Termo “Ação”. A “Ação” dos Acionistas contra as Companhias. Revista de Direito das Sociedades, v. 11, 
n. 2. 2019, p. 351, em especial a nota de rodapé n.º 62). 
902 Em sentido contrário, entendendo ser aplicável a disposição do artigo 287, inciso II, alínea “g”, da Lei das 
Sociedades por Ações, em caso de danos por não desinvestimento, cf. CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. 
Parecer Jurídico. In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, 
Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, 
p. 39. 
903 Interessante notar que, na sentença arbitral, reconheceu-se que o assunto é assente em nossa doutrina 
civilista, ao passo que, na doutrina societária, a matéria não era usualmente analisada entre nós, salvo poucas 
exceções. Tivemos impressão semelhante ao analisar a matéria (para mais detalhes sobre o assunto, ver, em 
especial, o item 3.3.2 deste estudo). 
904 Na sentença arbitral, são referidos, como possíveis fundamentos para a responsabilização das companhias 
por atos de seus órgãos sociais, os artigos 47, 927 e 932, inciso III, do Código Civil. Em nossa opinião, a 
aplicação do artigo 47, do Código Civil, é apropriada, pois diz respeito à responsabilidade direta de todas as 
pessoas jurídicas por atos de seus órgãos. O recurso ao artigo 932, inciso III, do Código Civil, contudo, não 
seria o mais adequado, uma vez que trata da responsabilização indireta, por atos de terceiros (que não se 
aplica no caso de falhas informacionais, em que a responsabilidade decorre de atos da própria sociedade) 
(para discussão, com mais detalhes, sobre o assunto, ver o item 3.2.3 deste estudo). 
905 Ver, para a discussão sobre a responsabilização das companhias por atos de seus órgãos, os itens 3.2 e 3.3 
deste estudo; e, sobre as ressalvas constantes da Lei do Mercado de Capitais e da Lei n.º 7.913/1989, ver o 
item 2.3.1 deste estudo. 
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 A sentença arbitral, como visto, aproxima-se da resposta jurídica que entendemos 

a mais coerente e compatível com nosso sistema jurídico. Não tratou, no entanto, com 

profundidade, das particularidades e contornos especiais assumidos pelos pressupostos da 

responsabilidade civil neste caso e chegou a ser anulada em sede judicial906. 

 

 Ainda que não isenta de críticas, a decisão teve seus méritos. Em nossa opinião, 

andou bem ao estabelecer o correto enquadramento à questão, em sede extrassocietária, 

reconduzindo à cláusula geral de responsabilidade extranegocial prevista em nosso Direito; 

identificar a possibilidade de danos informacionais sofridos diretamente pelos investidores, 

distinguindo-os dos meros reflexos dos prejuízos causados à sociedade; e, enfim, 

reconhecer que as companhias respondem por atos de integrantes de seus órgãos que 

causem prejuízos a terceiros, ainda que estes tenham atuado de forma irregular. 

 

 A decisão, ao inaugurar, publicamente, a apresentação de uma resposta jurídica 

aos casos de falhas informacionais e danos sofridos por investidores, em termos 

antagônicos às que, na maioria dos casos, vinham sendo dadas na esfera judicial, traz 

novas perspectivas para a discussão da matéria no ambiente jurídico brasileiro. Esperamos 

que, seguindo este passo inicial, a fattispecie passe a ser a ser enquadrada e tratada de 

forma mais consistente com nosso Direito, para que, a partir da colocação adequada da 

questão, o órgão jurisdicional competente, judicial ou arbitral, possa decidir, em cada caso 

concreto, se há, ou não, a responsabilidade civil das companhias abertas perante os 

investidores, com a correspondente obrigação de indenizar os danos informacionais 

identificados. 

 

* * 

  

 
906 A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ingressou com ação anulatória da sentença arbitral (cf. comunicado 

ao mercado divulgado pela companhia em 21.07.2020). O processo está em segredo de justiça, mas se sabe 

que a sentença arbitral foi anulada em sede judicial (cf. comunicado ao mercado divulgado pela companhia 

em 11.11.2020). 
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 CONCLUSÃO. 

 

“Os problemas que surgem em torno das sociedades anonymas, e que não são 

d’agora, offerecem difficil solução. Ha muitos e muitos annos se debatem, e, não 

obstante, as desordens assignaladas tão tristemente pelas duas grandes 

autoridades, que acabei de nomear, uma jurídica, outra econômica, continuam 

mais agitadas nos dias de hoje.” 

 

(CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Os Problemas das Sociedades 

Anonymas. São Paulo: Revista dos Tribunaes. 1931, p. 14). 

 

 A responsabilização civil das companhias abertas por falhas informacionais 

perante investidores que sofreram prejuízos no âmbito do mercado secundário assumiu 

proeminência no ambiente jurídico brasileiro há não muito tempo, alguns anos ou décadas 

depois de ter despontado em outras jurisdições907. Acompanhando o desenvolvimento do 

mercado de capitais nacional, a questão passa a se colocar em cenário no qual os potenciais 

danos causados a investidores, decorrentes do descumprimento dos deveres de 

informações, passam a ser mais expressivos, e os mecanismos usuais de responsabilização 

disponíveis, especialmente na esfera societária, mostram-se insuficientes para atingir a 

reparação dos prejudicados908. Sendo um novo (ao menos, entre nós) problema trazido pela 

realidade econômica, surge a tarefa, por vezes, complexa, de identificar a resposta que lhe 

é oferecida pelo Direito, o que se buscou empreender neste estudo. 

 

 Para a construção do enquadramento da responsabilidade civil das companhias 

abertas por danos informacionais, convergem normas de, ao menos, três microssistemas 

jurídicos, que se complementam mutuamente: Direito do Mercado de Capitais, Direito 

Societário e Direito Civil. Cada um à sua maneira e com sua lógica peculiar, contribuem 

para a definição de uma resposta jurídica, única e coerente, à questão. O regime jurídico do 

mercado de capitais impõe deveres de transparência às companhias abertas; o Direito 

Societário explica o funcionamento do ente societário, sua capacidade negocial e 

 
907 O assunto esteve presente, nos Estados Unidos da América, desde meados do século XX (ver, sobre o 
assunto, a nota de rodapé n.º 7). No ambiente europeu, a questão surgiu mais recentemente, despontando, em 
geral, nos anos 1990 e 2000 (cf., sobre os primeiros casos envolvendo a matéria na França, Alemanha, 
Portugal, Itália e Áustria, as notas de rodapé n.os 8, 9, 10, 11 e 12, respectivamente). 
908 HOPT destaca que a questão da responsabilidade das companhias por danos informacionais surge após a 
insuficiência dos mecanismos de reparação disponíveis na esfera societária e no âmbito do mercado primário 
(Die Haftung für Kapitalmarktinformationen - Rechtsvergleichende, Rechtsdogmatische und 
Rechtspolitische Überlegungen. Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, v. 67, n. 3. 2013, p. 101).  
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extranegocial e a imputação de atos dos órgãos sociais ao ente coletivo, com efeitos 

perante terceiros; o Direito Civil, enfim, oferece o fundamento jurídico para o surgimento 

da obrigação de indenizar nos casos em que, como o que se discute neste estudo, atos 

ilícitos causam prejuízos a terceiros, atraindo o regime da responsabilidade civil 

extranegocial909-910. 

 

 Conjugando as contribuições de cada uma dessas fontes, entendemos que, em 

nosso sistema jurídico, a resposta mais adequada à fattispecie discutida neste estudo é a 

seguinte: as companhias abertas são responsáveis por indenizar os investidores, na 

qualidade de terceiros, pelos danos informacionais que vierem sofrer devido à violação dos 

deveres que lhes são atribuídos ex lege pelo regime de transparência aplicável no âmbito 

do mercado de capitais, com fundamento na cláusula geral de responsabilidade 

extranegocial do Direito brasileiro, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, do Código 

Civil911. Esta é, em nossa opinião, a solução oferecida por nosso Direito vigente912.  

 

 As companhias abertas são os sujeitos que acessam o mercado de capitais e 

estabelecem um plexo de relações com os investidores. O regime de divulgação de 

informações impõe às emissoras, em razão da assunção desse status especial, deveres de 

 
909 A relevância da interação entre essas matérias não deixou de ser notada pela doutrina especializada. Ver, 
i.a., MERKT, que aponta a necessidade de maximizar a “colaboração interdisciplinar” (“interdisziplinären 
Zusammenarbeit”, no original) entre Direito Societário e Direito do Mercado de Capitais, prevendo tratar-se 
do “início de uma era de ouro” (“am Anfang eines goldenen Zeitalters”, no original) desses microssistemas 
jurídicos (Die Zukunft der privatrechtlichen Forschung im Unternehmens- und Kapitalmarktrecht. Zeitschrift 
für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, v. 36, n. 4. 2007, p. 541). No mesmo sentido, entre nós, WALD 
registra a relevância da questão para o irrompimento de novas perspectivas em nosso sistema de 
responsabilidade civil, em benefício do fortalecimento do mercado de capitais: “O problema [...] propõe uma 
interpretação construtiva, eficiente e ética da responsabilidade civil que devolva credibilidade ao mercado 
bursátil, fortaleça a empresa aberta e possa incentivar o investimento nacional e estrangeiro” (Parecer. 
In CARVALHOSA, Modesto Souza Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). 
A Responsabilidade Civil da Empresa perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, p. 105). 
910 Para a discussão das principais contribuições de cada um dos três microssistemas jurídicos envolvidos, 
ver, em especial, os itens 2.4, 3.5 e 4.5 deste estudo. 
911 Ainda que posta nestes termos, relativamente simples, deve-se reconhecer que a questão é um dos muitos 
casos “difíceis” a serem resolvidos pelo Direito. A qualificação, nesses termos, da responsabilidade civil das 
emissoras por falhas informacionais é de ALPA (Che Cos’é il Diritto Privato?, 2ª ed.. Roma-Bari: Laterza. 
2009, pp. 154-163).  
912 Não olvidamos largas discussões e propostas sobre os possíveis sistemas de responsabilidade e os sujeitos 
que deveriam responder, em última medida, por falhas informacionais. Entendemos que tais discussões 
seriam apenas seriam cabíveis, entre nós, na perspectiva de lege ferenda, dada a resposta que, em nossa 
opinião, é atualmente oferecida por ordenamento jurídico em vigor, como discutido ao longo deste estudo. 
Ver, i.a., COFFEE JR., John C.. Reforming the Securities Class Action: An Essay on Deterrence and Its 
Implementation. Columbia Law Review, v. 106, n. 7. 2006, pp. 1.556-1.566; e FOX, Merritt Baker. Civil 
Liability and Mandatory Disclosure. Columbia Law Review, v. 109, n. 2. 2009, pp. 273-297. Para contraponto 
às críticas mais comuns, ver, entre nós, COELHO, Fábio Ulhoa. Parecer. In CARVALHOSA, Modesto Souza 
Barros; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros; e WALD, Arnoldo (orgs.). A Responsabilidade Civil da Empresa 
perante Investidores. São Paulo: Quartier Latin. 2018, pp. 183-190. O que discutimos neste estudo, todavia, 
é, essencialmente, a solução encontrada em nosso sistema jurídico de lege lata. 
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transparência, com o objetivo de promover o adequado funcionamento do mercado. Trata-

se, portanto, de prescrições normativas que atingem, diretamente, o comportamento das 

companhias abertas, e que consistem em deveres de resultado, cujo conteúdo compreende 

não apenas uma forma de agir, mas também os resultados que se pretende alcançar (i.e., a 

divulgação de informações de acordo com os parâmetros estabelecidos pela regulação). As 

emissoras são, assim, o principal centro de imputação dos deveres de transparência e os 

sujeitos que respondem por seus eventuais descumprimentos. 

 

 Ainda que a formação da vontade social e sua manifestação a terceiros dependa da 

atuação de seus órgãos sociais, o sujeito a quem se atribuem os deveres e que responde por 

seu descumprimento é a própria sociedade, em lógica aplicável tanto à seara negocial, 

como à extranegocial. Na medida em que seus integrantes atuem na qualidade de órgão 

social, há uma imputação do comportamento e das responsabilidades à pessoa jurídica. As 

falhas informacionais, caso ocorram, constituem, nessa perspectiva, ato ilícito imputável às 

próprias emissoras, por serem os sujeitos cuja vontade é limitada pelo regime de 

transparência, ainda que suas normas possam vincular, complementarmente, outros agentes 

(i.a., administradores, acionistas controladores, auditores independentes), que poderão vir a 

ser chamados a responder, de forma solidária, com as emissoras perante terceiros ou em via 

de regresso, perante as companhias envolvidas, pelas vias próprias. 

 

 Para que se tenha um ilícito stricto sensu, nos termos do artigo 186, do Código 

Civil, não basta a existência do descumprimento de uma prescrição normativa. É 

necessário que se acrescente a imputabilidade da conduta ao agente, o que, em nossa 

opinião, não deve gerar maiores dificuldades na fattispecie discutida neste estudo. Os 

padrões de comportamento esperados das emissoras, que assumem condição especial ao, 

voluntariamente, acessar o mercado de capitais e possibilitar a negociação de seus títulos a 

mercados regulados, autorizam que se identifique, na própria violação dos deveres de 

transparência, o elemento subjetivo do agente (i.e., a imputabilidade), podendo-se recorrer, 

para tanto, à teoria da culpa contra a legalidade e à natureza de resultado dos deveres de 

transparência, que autorizam sua presunção iuris tantum, nos casos concretos. 

 

 As informações divulgadas ao público são um dos subsídios mais relevantes para 

a definição do comportamento dos agentes econômicos e de suas decisões de investimento 

ou desinvestimento e impactam, por consequência, o funcionamento do mercado de 
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capitais, especialmente a precificação dos valores mobiliários. Em um contexto de 

desinformação, é, assim, possível que se formem preços (artificiais) que não seriam 

aqueles alcançados caso não tivessem ocorrido as violações (preços hipotéticos).  

 

 Os investidores, nos ambientes regulados de negociação de valores mobiliários, 

tomam, constantemente, decisões de investimento ou de desinvestimento. Ocorrendo 

descumprimentos dos deveres de transparência que promovam a formação de cotações 

artificiais, tais preços (e não aqueles que seriam alcançados se não tivessem ocorrido as 

falhas informacionais) serão os valores aplicados aos comportamentos dos investidores. 

Essa diferença entre os preços artificial e hipotético pode vir a causar prejuízos àqueles que 

tomaram as decisões de investimento ou de desinvestimento em questão, decorrentes, 

diretamente, do ilícito perpetrado pelas companhias abertas. Estas perdas constituem os 

danos informacionais, que podem se manifestar em diversas espécies, seja com relação à 

decisão envolvida (i.e., danos por investimento, por desinvestimento, por não investimento 

e por não desinvestimento), seja com relação à alteração de decisão do prejudicado (i.e., 

danos por preço artificial e danos por alteração de decisão).  

 

 Em todos esses casos, constituindo as falhas informacionais ato ilícito, a teor do 

artigo 186, do Código Civil, e delas decorrendo prejuízos a terceiros, em qualquer de suas 

modalidades, não se pode afastar a aplicação a cláusula geral de responsabilidade civil 

extranegocial, constante do artigo 927, caput, do Código Civil. A norma, por sua abertura e 

natureza flexível, pode, sem maiores dificuldades, compreender essa fattispecie em seu 

escopo, por se fazerem presentes seus três pressupostos essenciais: ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade. Esses elementos, ainda que apresentem particularidades e contornos 

especiais relacionados à natureza da questão que se coloca, podem ser identificados nos 

casos de danos informacionais sofridos pelos investidores em razão de falhas no 

cumprimento do regime de transparência pelas emissoras, viabilizando a aplicação do 

regime geral de responsabilização civil extranegocial. 

 

 A questão é, sem dúvida, de maior relevância para a proteção dos interesses dos 

investidores e de sua confiança no funcionamento do mercado de capitais, que 

desempenham um papel fundamental na promoção de seu desenvolvimento e eficiência, 
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objetivos que norteiam sua regulação jurídica913-914. Nosso sistema jurídico, de sua parte, 

contempla soluções adequadas para tratar da matéria, as quais, após a identificação do 

problema, precisam apenas ser reconhecidas e efetivamente aplicadas nestas situações. 

Espera-se que, neste estudo, possa ter sido construída uma proposta para o adequado 

enquadramento do problema e da resposta oferecida por nosso Direito, de forma que as 

complexidades da questão, em especial na construção e na aplicação dos pressupostos da 

responsabilidade civil e dos parâmetros de quantificação dos danos indenizáveis, possam 

vir a ser aprofundadas entre nós, bem como, ao oferecer um enquadramento de base para 

essa fattispecie, coerente com nosso sistema jurídico, seja possível contribuir para a 

resolução de controvérsias entre investidores e companhias abertas envolvendo danos 

informacionais que venham a se instaurar em nosso mercado de capitais. 

 

* *

 
913 BRUNO sintetiza a questão da seguinte forma: “La diffusione della tutela civile, quale in nuce ricostruibile 
nel nostro ordenamento, può servire quindi a promuovere la produzione di informazioni quantitativamente e 
qaualitativamente affidabili e ad incoraggiare la fiducia del pubblico nel mercato finanziario” (L’Azione di 
Risarcimento per Danni da Informazione non Corretta sul Mercato Finanziario. Napoli: Scientifiche Italiane. 
2000, p. 235). 
914 Como, entre nós, algumas décadas atrás, prenunciou GUERREIRO, a respeito da relevância das regras de 
responsabilidade civil para o Direito Empresarial: “Mas será necessário, e com muita urgência, repensar 
todo o direito empresarial, principalmente no que tange, de um lado, ao equilíbrio dos mercados (o que 
somente se logrará mediante imprescindível revisão da legislação sobre os abusos do poder econômico) e, de 
outro lado, à definição de responsabilidades por ilicitudes – o que implica não só acelerar a repressão 
criminal ao crime econômico como também rever os esquemas conceituais clássicos de responsabilidade 
civil” (Sociologia do Poder na Sociedade Anônima. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, v. 29, n. 77. 1990, p. 54). 
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j. 04.11.1997, v.u.. 

STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 208.508/SC, Rel. Min. César Asfor Rocha, 

j. 25.06.2002, v.u.. 

STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 236.708/MG, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (juiz 

federal convocado do TRF-1), j. 10.02.2009, v.u.. 

STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 326.014/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar Junior, 

j. 28.08.2001, v.u.. 

STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 505.506/RS, Rel. p/ acórdão Min. Fernando 

Gonçalves, j. 15.04.2010, v.m.. 

STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 556.265/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 04.10.2005, 

v.u.. 

STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 649.104/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

j. 13.10.2009, v.u.. 

STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 4.095/SP, Rel. Min. Athos Carneiro, j. 11.09.1990, 

v.u.. 

STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 705.870/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2012, 

v.m.. 

STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 799.241/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2012, 

v.u.. 

STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 887.277/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

j. 04.11.2010, v.u.. 

STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 906.193/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

j. 08.11.2011, v.u.. 

STJ, 5ª Turma, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n.º 48.222/PR, Rel, 

Min. Ribeiro Dantas, j. 16.02.2017, v.u.. 

STJ, 5ª Turma, Recurso Especial n.º 1.569.171/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 

j. 16.02.2016, v.u.. 

STJ, 5ª Turma, Recurso Especial n.º 180.301/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.08.1999, 

v.u.. 

STJ, 5ª Turma, Recurso Especial n.º 40.825/MG, Rel. Min. José Arnaldo, j. 23.09.1996, 

v.u.. 

 

8.3.3. Tribunais de Justiça Estaduais / Tribunais de Alçada Estaduais. 

 

1º TACSP, 8º Grupo de Câmaras Extraordinárias, Embargos Infringentes n.º 646.796-9/São 

Paulo, Rel. Des. Hélio Lobo Junior, j. 18.08.1998, v.m.. 

TJAL, 1ª Câmara Cível, Apelação n.º 0700206-82.2015.8.02.0044/Marechal Deodoro, Rel. 

Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, j. 07.03.2018, v.m.. 

TJDF, 1ª Turma Cível, Apelação Cível n.º 2006.01.1.123333-2/Brasília, Rel. Des. Natanael 

Caetano, j. 10.11.2010, v.u.. 

TJDF, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado n.º 0701494-53.2015.8.07.0003/Ceilândia, 

Rel. Juiz Fabio Eduardo Marques, j. 26.07.2016, v.u.. 

TJDF, 3ª Turma Recursal, Recurso Inominado n.º 0711657-53.2015.8.07.0016/Brasília, 

Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, j. 15.03.2016, v.u..  

TJDF, 6ª Turma Cível, Apelação Cível n.º 2010.04.1.007876-7/Gama, Rel. Des. José 

Divino de Oliveira, j. 17.10.2010, v.u.. 
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TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação n.º 0078869-24.2010.8.08.0035/Vila Velha, Rel. Des. 

Dair José Bregunce de Oliveira, j. 29.10.2013, v.u.. 

TJMG, 10ª Câmara Cível, Apelação n.º 5137091-79.2016.8.13.0024/Belo Horizonte, Rel. 

Des. Manoel dos Reis Morais, j. 23.10.2018, v.u.. 

TJMG, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 1.0027.08.167515-2/001/Betim, Rel. Des. 

Leite Praça, j. 29.08.2013, v.u.. 

TJMG, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 1.0607.09.052282-4/001/Santos Dumont, 

Rel. Des. Leite Praça, j. 01.08.2013, v.u.. 

TJMS, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 2001.008012-5⁄0000-00/Mundo Novo, Rel. 

Des. Horácio Vanderlei Nascimento Pithan, j. 06.06.2006, v.u.. 

TJMS, 4ª Câmara Cível, Apelação n.º 0807931-86.2015.8.12.0001/Campo Grande, Rel. 

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 27.07.2016, v.m.. 

TJPR, 10ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n.º 1.590.826-2/Maringá, Rel. Juiz 

Substituto Carlos Henrique Licheski Klein, j. 11.05.2017, v.u.. 

TJPR, 10ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 275.482-7/Joaquim Távora, Rel. Juiz Luiz 

Mateus de Lima, j. 21.10.2004, v.u.. 

TJPR, 16ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 1.338.287-5/Barracão, Rela. Desa. Astrid 

Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 01.06.2016, v.u.. 

TJPR, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 163.321-6/Curitiba, Rel. Des. Fernando Vidal 

de Oliveira, j. 05.04.2005, v.u.. 

TJPR, 8ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 741.186-5/Londrina, Rel. Des. João Domingos 

Küster Puppi, j. 24.03.2011, v.u.. 

TJPR, 9ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 857.665-0/Cascavel, Rel. Des. Renato Braga 

Bettega, j. 02.05.2013, v.u.. 

TJRJ, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 0007310-71.2004.8.19.0209/Rio de Janeiro, 

Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j. 29.01.2008, v.u.. 

TJRJ, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 0048890-89.2005.8.19.0001/Rio de Janeiro, 

Rel. Des. Maldonado de Carvalho, j. 23.05.2006, v.u.. 

TJRJ, 13ª Câmara Cível, Apelação n.º 0014946-12.1999.8.19.0000/São João de Meriti, 

Rel. Des. Julio Cesar Paraguassu, j. 18.11.1999, v.u.. 

TJRJ, 14ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 2001.001.10.296/Rio de Janeiro, Rel. Des. 

Mauro Fonseca Pinto Nogueira, j. 28.08.2001, v.u.. 

TJRJ, 18ª Câmara Civel, Apelação Cível n.º 0040790-02.2016.8.19.0021/Duque de Caxias, 

Rela. Desa. Margaret de Olivaes Valle dos Santos, j. 31.01.2018, v.u.. 

TJRJ, 19ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 0085670-76.2015.8.19.0001/Rio de Janeiro, 

Rela. Desa. Valéria Dacheux, j. 25.06.2019, v.u.. 

TJRJ, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 0028617-35.2014.8.19.0208/Rio de Janeiro, 

Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 14.08.2019, v.u.. 

TJRJ, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 397/Rio de Janeiro, Rel. Juiz Salvador Pinto 

Filho, j. 21.08.1975, v.u.. 

TJRO, 1ª Câmara Cível, Agravo Interno n.º 0007429-36.2013.822.0014/Vilhena, Rel. Des. 

Rowilson Teixeira, j. 11.04.2017, v.u.. 

TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70.006.446.447/Porto Alegre, Rel. Des. Carlos 

Alberto Alvaro de Oliveira, j. 15.10.2003, v.u.. 

TJRS, 9ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 70.015.296.098/Ijuí, Rel. Des. Tasso Caubi 

Soares Delabary, j. 07.06.2006, v.u.. 

TJSC, 4ª Câmara de Direito Civil, Apelação Cível n.º 2006.014136-6/Modelo, Rel. Des. 

Monteiro da Rocha, j. 17.07.2008, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 12.145-1/São Paulo, Rel. Des. Octavio Stucchi, 

j. 27.10.1981, v.m.. 
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TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n.º 94.431-4/4/São Paulo, Rel. Des. 

Elliot Akel, j. 30.05.2000, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 994.05.094686-0/São Paulo, Rel. 

Des. Elliot Akel, j. 25.05.2010, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9100661-87.2007.8.26.0000/São Paulo, 

Rel. Des. Carlos Augusto de Santi Ribeiro, j. 13.09.2011, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0023039-03.2012.8.26.0003/São Paulo, 

Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 10.03.2015, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0170446-18.2009.8.26.0100/São Paulo, 

Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 27.01.2015, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento n.º 2185541-

19.2016.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 22.02.2017, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1095190-

42.2015.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 28.11.2018, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento n.º 2103824-

53.2014.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Enio Santarelli Zuliani, j. 09.12.2014, 

v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento n.º 0154746-

69.2013.8.26.0000/Osasco, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 06.02.2014, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1017950-

69.2017.8.26.0564/São Bernardo do Campo, Rel. Des. Hamid Bdine, 

j. 12.12.2018, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1014089-

70.2018.8.26.0037/Araraquara, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 09.10.2019, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1052131-

96.2018.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 06.03.2019, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1003528-

36.2016.8.26.0011/São Paulo, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 01.03.2018, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento n.º 2020201-

52.2018.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 25.07.2018, v.u.. 

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1097358-

17.2015.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 20.06.2018, v.u.. 

TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9172507-67.2007.8.26.0000/Guarulhos, 

Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 06.11.2012, v.u.. 

TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 881.842-2/São Paulo, Rel. Des. Ênio 

Santarelli Zuliani, j. 16.12.2004, v.u.. 

TJSP, 14ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9161946-23.2003.8.26.0000/São Paulo, 

Rel. Des. Carlos Abrão, j. 28.08.2013, v.u. 

TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 994.03.051711-2/São Paulo, Rel. Des. 

Neves Amorim, j. 23.10.2010, v.u.. 

TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0002027-92.2015.8.26.0498/Ribeirão 

Bonito, Rel. Des. Alvaro Passos, j. 08.11.2016, v.u.. 

TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento n.º 2012961-

46.2017.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 29.11.2017, v.u..  

TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1016781-

21.2016.8.26.0002/São Paulo, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 11.08.2020, v.u.. 

TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento n.º 2283877-

53.2019.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Araldo Telles, j. 19.06.2020, v.u.. 

TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Apelação n.º 1089065-

29.2013.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Ramon Mateo Junior, j. 10.04.2015, v.u.. 
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TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0243365-10.2006.8.26.0100/São Paulo, 

Rel. p/ acórdão Des. Manoel Ricardo Rebello Pinho, j. 11.05.2015, v.m.. 

TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0126265-63.2008.8.26.0100/São Paulo, 

Rela. Desa. Maria Lúcia Pizzotti, j. 11.03.2013, v.m.. 

TJSP, 21ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 1002825-72.2015.8.26.0001/São Paulo, 

Rel. Des. Ademir Benedito, j. 07.05.2018, v.u.. 

TJSP, 21ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Apelação n.º 0207983-

14.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 02.02.2017, v.u.. 

TJSP, 22ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 1017262-52.2014.8.26.0002/São Paulo, 

Rel. Des. Alberto Gosson, j. 20.09.2018, v.u.. 

TJSP, 25ª Câmara de Direito Privado, Apelação c/ Revisão n.º 952.421-0/8/Guarujá, Rela. 

Desa. Ana Lúcia F. Schmitt Corrêa, j. 12.09.2008, v.u.. 

TJSP, 29ª Câmara de Direito Privado, Apelação s/ Revisão n.º 924.954-0/0/Atibaia, Rel. 

Des. José Luiz Germano, j. 05.10.2006, v.u.. 

TJSP, 3ª Câmara Cível, Apelação n.º 0209676-33.2010.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. 

João Pazine Neto, j. 11.06.2013, v.u.. 

TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível com Revisão n.º 613.089-4/4-

00/Osasco, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 27.01.2009, v.u.. 

TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível com Revisão n.º 666.091-4/6-00/São 

José do Rio Preto, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 29.09.2009, v.u.. 

TJSP, 3ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Apelação n.º 9245129-

13.2008.8.26.0000/Sumaré, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 17.10.2013, v.u.. 

TJSP, 32ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 1015470-98.2017.8.26.0506/Ribeirão 

Preto, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 13.08.2019, v.u.. 

TJSP, 34ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9263398-03.2008.8.26.0000/São 

Bernardo do Campo, Rel. Des. Nestor Duarte, j. 15.04.2013, v.u..  

TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n.º 0027195-

95.2010.8.26.0361/Mogi das Cruzes, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 03.02.2020, v.u.. 

TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0081569-14.2009.8.26.0000/São Paulo, 

Rel. Des. Clóvis Castelo, j. 23.05.2011, v.u.. 

TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.º 91.453-4/2/São Bernardo 

do Campo, Rel. Des. Barbosa Moreira, j. 08.10.1998, v.u.. 

TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n.º 144.968/4/2-00/Araçatuba, Rel. 

Des. José Geraldo de Jacobina Rabello, j. 19.02.2004, v.u.. 

TJSP, 4ª Câmara de Direito Público, Apelação / Remessa Necessária n.º 1009558-

32.2017.8.26.0309/Jundiaí, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 09.07.2020, v.u.. 

TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível com Revisão n.º 206.294-4/7-

00/Capivari, Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, j. 02.02.2006, v.u.. 

TJSP, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 65.531-1/São Paulo, Rel. Des. Marcio Martins 

Bonilha, j. 25.06.1987, v.u.. 

TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9247433-87.2005.8.26.0000/São Paulo, 

Rela. p/ acórdão Desa. Christine Santini, j. 23.11.2011, v.m.. 

TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Embargos Infringentes n.º 9247433-

87.2005.8.26.0000/50002/São Paulo, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 28.08.2013, 

v.m.. 

TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração Cível n.º 1124215-

37.2014.8.26.0100/São Paulo, Rel. Des. Jair de Souza, j. 14.11.2019, v.u.. 

TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação com Revisão n.º 9103088-

23.2008.8.26.0000/Itapetininga, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, 

j. 22.08.2012, v.u..  



330 

TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0030703-22.2011.8.26.0003/São Paulo, 

Rel. Des. Fábio Podestá, j. 08.08.2016, v.u.. 

TJSP, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 15.263-1/São Paulo, Rel. Des. Francisco 

Negrisollo, j. 25.03.1982, v.u.. 

TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n.º 1046770-40.2014.8.26.0100/São 

Paulo, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 30.05.2019, v.m.. 

TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n.º 114.553-4/4-00/Piracicaba, Rel. 

Des. Octavio Helene, j. 08.03.2001, v.u..  

TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0057191-72.2010.8.26.0577/São José 

dos Campos, Rel. Des. José Percival Albano Nogueira Junior, j. 02.08.2012, v.u.. 

TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 994.05.097558-5/São Paulo, Rel. Des. 

Luiz Ambra, j. 12.05.2010, v.u.. 

TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9078275-63.2007.8.26.0000/São Paulo, 

Rel. Des. Salles Rossi, j. 29.02.2012, v.u.. 

TJSP, 8ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível com Revisão n.º 417.364-5/4-

00/Atibaia, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 30.11.2009, v.u.. 

TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0003967-13.2011.8.26.0602/Sorocaba, 

Rel. Des. Helio Faria, j. 02.10.2013, v.u.. 

TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0100281-14.2007.8.26.0003/São Paulo, 

Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 14.04.2015, v.u..  

TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n.º 140.469.4/6-00/Mogi das Cruzes, 

Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 03.06.2003, v.u.. 

TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 9067584-58.2005.8.26.0000/Americana, 

Rel. Des. Galdino Toledo Junior, j. 20.09.2011, v.u.. 

TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, Apelação n.º 0213119-55.2011.8.26.0100/São Paulo, 

Rel. Des. Galdino Toledo Junior, j. 23.08.2016, v.u.. 

TJSP, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais, Agravo de Instrumento 

n.º 429.581-4/3-00/São Paulo, Rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças, 

j. 15.03.2006, v.u. . 

TJSP, Grupo Especial da Seção de Direito Privado, Conflito de Competência n.º 0051538-

64.2016.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 07.10.2016, v.u.. 

 

8.3.4. Tribunais Regionais Federais. 

 

TRF-2, 5ª Turma Especializada, Apelação n.º 0032719-12.2013.4.02.5101/RJ, Rel. Juiz 

Federal Convocado Vigdor Teitel, j. 24.07.2018, v.u.. 

TRF-2, 5ª Turma Especializada, Embargos de Declaração n.º 0032719-

12.2013.4.02.5101/RJ, Rel. Juiz Federal Convocado Vigdor Teitel, j. 27.11.2018, 

v.u.. 

TRF-2, 6ª Turma Especializada, Apelação Cível n.º 0008977-84.2015.4.02.5101/RJ, Rel. 

Des. Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, j. 18.04.2018, v.u.. 

TRF-2, 6ª Turma Especializada, Apelação Cível n.º 0043131-31.2015.4.02.5101/RJ, Rel. 

Des. Federal Reis Friede, j. 26.07.2017, v.u.. 

TRF-2, 8ª Turma Especializada, Agravo de Instrumento n.º 0106760-

87.2014.4.02.0000/RJ, Rela. Desa. Federal Vera Lucia Lima, j.09.05.2018, v.u.. 

TRF-3, 14ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal, Recurso Inominado n.º 0025340-

11.2015.4.03.6301/SP, Rela. Juíza Federal Taís Vargas Ferracini de Campos 

Gurgel, j. 06.12.2018, v.u.. 
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TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 2008.03.99.005337-1/SP, Rela. Desa. Federal Cecília 

Marcondes, j. 28.05.2009, v.u.. 

TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 0020735-43.2015.4.03.6100/SP, Rela. Desa. Federal 

Diva Prestes Marcondes Malerbi, j. 19.06.2020, v.u.. 

TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 0014128-82.2013.4.03.6100/SP, Rel. Des. Federal 

Antonio Carlos Cedenho, j. 09.03.2020, v.u.. 

TRF-3, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 0007520-19.2015.4.03.6126/SP, Rel. Des. Federal 

Antonio Carlos Cedenho, j. 05.06.2019, v.u.. 

TRF-3, 3ª Turma, Embargos de Declaração n.º 5008021-58.2018.4.03.6100/RJ, Rel. Des. 

Federal Antonio Carlos Cedenho, j. 07.08.2020, v.u.. 

TRF-3, 8ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal, Embargos de Declaração 

n.º 0060048-87.2015.4.03.6301/SP, Rel. Juiz Federal Marcio Rached Millani, 

j. 06.12.2017, v.u.. 

TRF-3, 8ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal, Recurso Inominado n.º 0060048-

87.2015.4.03.6301/SP, Rel. Juiz Federal Marcio Rached Millani, j. 11.10.2017, 

v.u.. 

TRF-4, 3ª Turma, Agravo Interno na Apelação Cível n.º 5023730-12.2015.4.04.7200/SC, 

Rel. Juiz Federal Convocado Alcides Vettorazzi, j. 30.01.2018, v.u.. 

TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5003063-72.2015.4.04.7113/RS, Rela. Desa. Federal 

Marga Inge Barth Tessler, j. 04.04.2017, v.u.. 

TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5029634-85.2016.4.04.7100/RS, Rela. Desa. Federal 

Marga Inge Barth Tessler, j. 04.12.2018, v.u..  

TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5010110-30.2015.4.04.7200/SC, Rela. Desa. Federal 

Vânia Hack de Almeida, j. 04.06.2019, v.u.. 

TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5006365-51.2015.4.04.7100/RS, Rela. Desa. Federal 

Marga Inge Barth Tessler, j. 31.07.2018, v.u..  

TRF-4, 3ª Turma, Apelação Cível n.º 5004487-91.2015.4.04.7100/RS, Rela. Desa. Federal 

Marga Inge Barth Tessler, j. 24.04.2018, v.u.. 

TRF-4, 3ª Turma, Apelação n.º 5002974-58.2015.4.04.7110/RS, Rela. Desa. Federal Vânia 

Hack de Almeida, j. 11.12.2018, v.u.. 

TRF-4, 4ª Turma, Apelação Cível n.º 5011283-98.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Federal 

Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 06.05.2020, v.u.. 

TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5028894-77.2014.4.04.7107/RS, Rel. Des. Federal Luis 

Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 19.04.2017, v.u.. 

TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5003154-31.2016.4.04.7113/RS, Rela. Desa. Federal Vivian 

Josete Pantaleão Caminha, j. 15.05.2019, v.u.. 

TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5007555-19.2015.4.04.7110/RS, Rel. Des. Federal Luis 

Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 13.12.2017, v.u.. 

TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5030934-19.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Federal Luis 

Alberto D’Azevedo Aurvalle, [sem informação sobre data ou unanimidade da 

decisão]. 

TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5009846-10.2015.4.04.7201/SC, Rel. Des. Federal Cândido 

Alfredo Silva Leal Junior, j. 14.12.2016, v.u.. 

TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5019356-59.2015.4.04.7100/RS, Rel. Juiz Federal 

Convocado Loraci Flores de Lima, j. 22.02.2017, v.u.. 

TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5017027-74.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Federal Luis 

Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 10.05.2017, v.u.. 

TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5063991-28.2015.4.04.7100/RS, Rela. Desa. Federal 

Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 15.05.2019. v.u.. 
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TRF-4, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Recurso Inominado 

n.º 5002974-58.2015.404.7110/RS, Rel. Juiz Federal Giovani Bigolin, 

j. 10.06.2016, v.u.. 

TRF-4, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Recurso Inominado 

n.º 5003309-74.2015.4.04.7111/RS, Rela. Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, 

j. 24.04.2018, v.u.. 

TRF-4, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Recurso Inominado 

n.º 5004487-91.2015.404.7100//RS, Rel. Juiz Federal Giovani Bigolin, 

j. 04.08.2016, v.u.. 

TRF-4, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Recurso Inominado 

n.º 5020369-93.2015.4.04.7100/RS, Rela. Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, 

j. 29.06.2017, v.u.. 

TRF-4, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Recurso Inominado 

n.º 5020672-83.2015.4.04.7108/RS, Rela. Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, 

j. 13.12.2017, v.u.. 

 

8.4. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

 

Affiliated Ute Citizens of Utah v. United States, 406 U.S. 128 (1972), j. 24.04.1972. 

Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988), j. 07.03.1988. 

Blue Chip Stamps Co. v. Manor Drug Stores, 421 U.S. 723 (1975), j. 09.06.1975. 

Dura Pharmaceuticals, Inc. v. Michael Broudo, 544 U.S. 336 (2005), j. 19.04.2005. 

Erica P. John Fund, Inc. v. Halliburton Co., et al., 563 U.S. 804 (2011), j. 06.06.2011. 

Halliburton Co. v. Erica P. John Fund, Inc., 573 U.S. 258 (2014), j. 23.06.2014. 

Southern Development Co. v. Silva, 125 U.S. 247 (1888), j. 19.03.1888. 

Superintendent of Insurance of N.Y. v. Bankers Life & Casualty Co., 404 U.S. 6 (1971), 

j. 08.11.1971. 

Birnbaum et al. v. Newport Steel Corp. et al., 193 F.2d 461 (2d Cir. 1952), j. 10.01.1952. 

Kardon et al. v. National Gypsum Co. et al., 69 F. Supp. 512 (E.D. Pa. 1946), j. 02.12.1946. 

Kardon et al. v. National Gypsum Co. et al., 73 F. Supp. 798 (E.D. Pa. 1947), j. 19.08.1947. 

List v. Fashion Park, Inc., 340 F.2d 457 (2d Cir. 1965), j. 04.01.1965. 

Schlick v. Penn-Dixie Cement Corporation, 507 F.2d 374 (1974), j. 31.10.1974. 

 

8.5. FRANÇA. 

 

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière et Économique, n.os 08-21.547 e 

08-21.793, j. 09.03.2010. 

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Financière et Économique, n.os 13-16.632 e 

13-18.473, j. 06.05.2014. 

Cour de Cassation, Chambre Commerciale, n.º 03-20.600, j. 22.11.2005. 

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, n.º 00-84.322, j. 04.04.2001. 

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, n.º 92-82.263, j. 15.03.1993. 

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, n.º 96-80.399, j. 15.05.1997. 

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, n.º 99.80.324, j. 29.11.2000. 

Cour d’Appel de Colmar, 1re Chambre Civile, n.º 01-03.432, j. 14.10.2003. 

Cour d’Appel de Paris, 25e Chambre – Section B, n.º 01-21.885, j. 26.07.2003. 

Cour d’Appel de Paris, 3e Chambre – Section B, n.º 02-16.216, j. 16.06.2006. 
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8.6. ITÁLIA. 

 

Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza n.º 14.056, j. 06.05.2010. 

Corte d’Appello di Milano, Sezione Imprese, n.º 118/2014, j. 15.01.2014. 

Tribunale Ordinario di Milano, sentenza n.º 9.544, j. 13.07.2010. 

Tribunale Ordinario di Milano, sentenza n.º 1.198, j. 23.01.2014. 

Tribunale Ordinario di Milano, sentenza n.º 640, j. 17.01.2014. 

 

8.7. UNIÃO EUROPEIA. 

 

Tribunal de Justiça da União Europeia, 2ª Seção, processo n.º C‑174/12, j. 19.12.2013. 

 

* * 
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APÊNDICE: DADOS SOBRE AS CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO 

A RESPONSABILIDADE DAS COMPANHIAS POR DANOS 

INFORMACIONAIS NO JUDICIÁRIO. 

 

Buscamos identificar, por meio de pesquisa jurisprudencial, a existência de 

processos judiciais envolvendo a responsabilização das companhias abertas perante 

investidores, por danos informacionais sofridos no âmbito do mercado secundário e como 

o Poder Judiciário tem respondido a essas demandas, cujos resultados são apresentados 

neste item916.  

 

A busca foi realizada em todos os Tribunais de Justiça estaduais e Tribunais 

Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça, utilizando argumentos de pesquisa 

relacionados à fattispecie discutida neste estudo917. Há casos, ainda, de que se tomou 

conhecimento por outras fontes que não a busca por meio de tais argumentos. As datas de 

 
916 Ressaltamos que não se pretendeu realizar uma pesquisa jurisprudencial para se obter todos os processos 
envolvendo a responsabilização das companhias abertas perante investidores, por falhas informacionais, 
existentes no Brasil. É possível, portanto, que haja outros processos – públicos ou em segredo de justiça – 
relacionados à matéria que não estejam não referidos neste estudo. 
917 Na pesquisa, utilizamos 32 argumentos nos campos de busca, indicados a seguir: (i) “desvalorização” E 
“ações” E “acionista” E “bolsa”; (ii) “desvalorização” E “ações” E “investidor” E “bolsa”; 
(iii) “desvalorização” E “dano” E “acionista”; (iv) “desvalorização” E “dano” E “investidor”; (v) “queda” E 
“valor” E “ações” E “acionista”; (vi) “queda” E “valor” E “ações” E “investidor”; (vii) “dano” E “informação 
falsa” E “valor” E “acionista”; (viii) “dano” E “informação falsa” E “valor” E “investidor”; (ix) “perda” E 
“valor” E “dano” E “acionista” E “bolsa”; (x) “perda” E “valor” E “dano” E “investidor” E “bolsa”; 
(xi) “perda” E “valor” E “acionista” E “divulgação”; (xii) “perda” E “valor” E “investidor” E “divulgação”; 
(xiii) “informação falsa” E “desvalorização”; (xiv) “157” E “§4” E “relevante” E “acionista”; (xv) “157” E 
“§4” E “relevante” E “investidor”; (xvi) “prejuízo” E “informação falsa” E “valor” E “acionista”; 
(xvii) “prejuízo” E “informação falsa” E “valor” E “investidor”; (xviii) “divulgação” E “queda” E “valor” E 
“ações”; (xix) “divulgação” E “diminuição” E “valor” E “ações”; (xx) “divulgação” E “redução” E “valor” E 
“ações”; (xxi) “informação” E “divulgada” E “valor” E “bolsa”; (xxii) “prejuízo” E “variação” E “acionista” 
E “ações” E “bolsa”; (xxiii) “prejuízo” E “variação” E “investidor” E “ações” E “bolsa”; (xxiv) “variação” E 
“informação falsa” E “bolsa” E “ações”; (xxv) “cotação” E “ações” E “prejuízo” E “acionista” E 
“informação”; (xxvi) “cotação” E “ações” E “prejuízo” E “investidor” E “informação”; (xxvii) “cotação” E 
“ações” E “dano” E “acionista”; (xxviii) “cotação” E “ações” E “dano” E “investidor”; (xxix) “avaliação do 
mercado” E “acionista”; (xxx) “avaliação do mercado” E “investidor”; (xxxi) “full disclosure” E “acionista”; 
e (xxxii) “full disclosure” E “investidor”. Os conectivos “E” referidos nesta nota significam que os 
argumentos de pesquisa devem ser encontrados de forma cumulativa [os sistemas de determinados Tribunais 
requerem a inclusão do referido conectivo, para que se obtenham tais resultados, ao passo que outros 
possuem mecanismos específicos para buscar termos de forma cumulativa (nesses casos, os conectivos não 
foram incluídos na busca)]. Os termos foram utilizados para busca realizada no inteiro teor dos acórdãos, 
bem como em decisões monocráticas, quando disponíveis no website do Tribunal. Nos casos em que o 
sistema possibilita a realização de pesquisas apenas nas ementas (e não no inteiro teor), a pesquisa foi 
realizada também no Diário Oficial da circunscrição territorial em questão. Nos Tribunais que disponibilizam 
sistemas de pesquisa em decisões de primeiro grau de jurisdição (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte, Tribunal Federal da 1ª Região e Tribunal Federal da 2ª Região), a busca também foi 
realizada por meio de tais sistemas. Nos casos em que a pesquisa a partir de determinados argumentos 
conduziu a resultados em número superior a 100, os julgados foram filtrados pelo assunto envolvido, 
selecionando-se, especialmente, aqueles relacionados a responsabilidade civil, a sociedades anônimas e a 
mercado de capitais (e seus correlatos). 
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corte foram as seguintes: (i) a data inicial foi a mais antiga disponível em cada Tribunal; e 

(ii) a data final foi o dia 31 de setembro de 2020. 

 

Foram identificados 69 processos judiciais movidos por investidores, 

individualmente, envolvendo a responsabilização de companhias abertas por falhas 

informacionais nos quais, até a data de corte: (i) foi proferida sentença (56 processos); ou 

(ii) houve decisão interlocutória a respeito da legitimidade passiva da companhia aberta 

(13 processos)918. Apenas tais processos foram incluídos neste item. Destacamos que foram 

identificados outros processos em curso relacionados à indenização de danos 

informacionais sofridos por investidores, ainda não sentenciados e nos quais ainda não 

houve uma decisão quanto à legitimidade passiva da companhia envolvida ou de extinção 

do processo com relação à emissora919-920. 

 
918 Processos em que os pedidos formulados não dizem respeito à indenização de danos informacionais, 
sofridos no âmbito do mercado secundário, ainda que envolvam, em alguma medida, falhas na divulgação de 
informações, não são indicados neste item. É o caso, por exemplo, dos seguintes: (i) processo n.º 0700206-
82.2015.8.02.0044, perante a 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Marechal Deodoro/AL, em que o autor 
pediu a rescisão de negócio jurídico (compra e venda de ações) celebrado com a Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras e indenização dos danos sofridos, em razão de falhas informacionais incorridas pela companhia 
(o caso diz respeito a prejuízos sofridos no mercado primário) (cf. TJAL, 1ª Câmara Cível, Apelação 
n.º 0700206-82.2015.8.02.0044/Marechal Deodoro, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 
j. 07.03.2018, v.m.); (ii) processo n.º 1.449/1989, perante a 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São 
Paulo/SP, em que o investidor pleiteou indenização por danos informacionais sofridos em aquisição de ações, 
no mercado primário, perante a Cobrasma S.A. e outros (cf. TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação 
Cível n.º 94.431-4/4/São Paulo, Rel. Des. Elliot Akel, j. 30.05.2000, v.u.); (iii) processo n.º 0023261-
92.2017.8.26.0100, perante a 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, em que o autor 
pleiteou o valor referente aos dividendos não distribuídos pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, devido a 
fatos que também causaram falhas informacionais; e (iv) processo n.º 1124571-90.2018.8.26.0100, perante a 
15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, em que os autores pediram o ressarcimento de 
dividendos cuja distribuição pela Companhia Siderúrgica Nacional foi cancelada por decisão judicial. 
919 Cf. os seguintes processos judiciais em curso: (i) processo n.º 0040790-02.2016.8.19.0021, que estava em 
curso perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias/RJ, movido por Mario Antonio Ambrosini, em 
face de Óleo e Gás Participação S/A, Eike Fuhrken Batista e Comissão de Valores Mobiliários [houve 
sentença proferida em 22.02.2017, que foi anulada (TJRJ, 18ª Câmara Cível, Apelação Cível n.º 0040790-
02.2016.8.19.0021/Duque de Caxias, Rela. Desa. Margaret de Olivaes Valle dos Santos, j. 31.01.2018, v.u.)] 
[o processo foi remetido à Justiça Federal, por decisão de 14.07.2020 (fls. 1.069, do processo de origem), 
mas não havia sido incluído nas bases da Seção Judiciária do Rio de Janeiro até 30.09.2020]; (ii) processo 
n.º 5023302-13.2020.8.21.0001, em curso perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional da Tristeza da Comarca 
de Porto Alegre/RS, movido por Claudio Renato Ropke, em face de Dommo Energia S.A., Óleo e Gás 
Participações S.A. e Eike Fuhrken Batista; (iii) processo n.º 0045774-25.2016.4.02.5101, em curso perante a 
28ª Vara Federal Cível da Sub-seção judiciária do Rio de Janeiro/RJ, movido por José Muniz Frotte de 
Carvalho, em face de Comissão de Valores Mobiliários, Eike Fuhrken Batista e Gás Participações S.A.; e 
(iv) processo n.º 1032980-18.2016.8.26.0100, em curso perante a 1ª5 Vara Cível do Foro Central da Comarca 
de São Paulo/SP, movido por Alexandre Dantas Fronzaglia em face de Metalúrgica Gerdau S.A. [houve a 
realização de perícia técnica, em que se concluiu pela inexistência de impacto da divulgação de informações 
sobre determinadas operações societárias na cotação das ações, conforme consta de laudo pericial de 
15.06.2020 (cf. fls. 2.323-2.450 dos autos); não havia decisão judicial posterior à manifestação das partes 
sobre o laudo, até 30.09.2020]. 
920 Identificamos, ainda, o processo n.º 5023730-12.2015.4.04.7200, movido por Paulo Alberto Crestani em 
face da União Federal e da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, que esteve em curso perante a 4ª Vara 
Federal de Florianópolis/SC. Em decisão de 10.05.2016, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da ré União 
Federal e, com isso, a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgamento do processo, extinto sem 
julgamento de mérito. Foi interposta apelação, não conhecida por decisão monocrática da relatora, em 
23.08.2017. Contra a decisão, foi apresentado agravo interno, improvido em 30.01.2018 (TRF-4, 3ª Turma, 
Agravo Interno na Apelação Cível n.º 5023730-12.2015.4.04.7200/SC, Rel. Juiz Federal Convocado Alcides 
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Os 69 processos analisados são divididos em duas seções, conforme a esfera 

judicial (estadual ou federal) em que tramitam ou tramitaram, subdividida de acordo com o 

Estado ou Seção Judiciária competente, da seguinte forma: 

 

(i)  34 processos na Justiça Estadual, sendo: (a) 25 no Estado de São Paulo; (b) 3 no 

Estado do Rio Grande do Sul; (c) 2 no Estado de Minas Gerais; (d) 1 no Estado da 

Bahia; (d) 1 no Estado de Rondônia; (e) 1 no Estado do Mato Grosso do Sul; e 

(f) 1 no Estado do Paraná; e 

 

(ii)  35 processos na Justiça Federal, sendo: (a) 18 na Seção Judiciária do Rio Grande 

do Sul; (b) 7 na Seção Judiciária de São Paulo; (c) 6 na Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro; (d) 2 na Seção Judiciária de Santa Catarina; e (e) 2 na Seção Judiciária do 

Espírito Santo921. 

 

Para cada um dos processos analisados, são indicadas as informações essenciais 

(identificação do autor e do réu, número do processo, origem), bem como os dados das 

decisões judiciais de primeiro e segundo grau neles proferidas (órgão julgador e data de 

julgamento e, no caso de decisões de segundo grau, as informações adicionais sobre a 

relatoria, a unanimidade ou maioria na decisão e o provimento ou não do recurso).  

 

A partir dos resultados obtidos, pôde-se identificar que, de forma geral, os pleitos 

indenizatórios dos investidores não foram acolhidos nos processos, os quais, em sua 

maioria, foram extintos, com ou sem julgamento de mérito, ao menos em relação às 

companhias envolvidas. Do total de 69 processos analisados: 

 

(i)  dentre os 56 processos em que houve sentença: (a) 54 foram extintos, com ou sem 

resolução de mérito, sem acolhimento da pretensão indenizatória do investidor; 

(b) em 1 deles, a sentença acolheu o pedido de indenização, mas foi revertida em 

 
Vettorazzi, j. 30.01.2018, v.u.). Foi interposto recurso especial, contra a decisão de não conhecimento da 
apelação, inadmitido por decisão de 16.11.2018, transitada em julgado em 31.01.2019. Não foi localizado 
qualquer processo envolvendo o referido autor na Justiça Estadual de Santa Catarina, em primeiro e segundo 
graus de jurisdição.  
921 Dentre os processos identificados na Justiça Federal, 31 foram instaurados nessa esfera por envolverem a 
União Federal, na qualidade de acionista controladora da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras; e os outros 4, 
por envolverem a Comissão de Valores Mobiliários (sendo que, em 1 destes, o Banco Central do Brasil 
também foi incluído no polo passivo). 
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segundo grau, que reconheceu sua improcedência922; e (c) em 1 deles, a sentença 

de improcedência foi reformada em segundo grau de jurisdição, em decisão que 

acolheu o pedido de indenização dos danos emergentes923; e 

 

(ii)  dentre os 13 processos em que houve apenas decisões interlocutórias: (a) em 10 

deles, reconheceu-se a legitimidade das partes em primeiro grau e a matéria não 

havia sido decidida em segundo grau até a data de corte deste estudo (nestes 

casos, portanto, ainda é possível que se reconheça o direito à indenização dos 

investidores); (b) em 2 deles, reconheceu-se a legitimidade das partes em primeiro 

grau, mas a decisão foi revertida em sede de recurso, que determinou a extinção 

do processo sem resolução de mérito, diante da existência de cláusula arbitral; e 

(c) em 1 deles, foi reconhecida incompetência da Justiça Federal para julgar a 

controvérsia em relação à companhia envolvida, sendo o processo extinto, sem 

resolução de mérito. 

 

Nos processos analisados, foram identificadas 106 decisões relevantes para o 

objeto deste estudo, preferidas tanto em primeiro (68 decisões924) como em segundo grau 

(38 decisões)925. Os fundamentos de cada uma das referidas decisões, exclusivamente com 

relação à companhia envolvida, são indicados nas tabelas constantes deste item. Em alguns 

dos processos, fundamentos diversos foram adotados para o julgamento das pretensões dos 

autores em relação a outros réus, os quais são indicados em notas de rodapé. 

 

 
922 Trata-se do processo n.º 0000813-59.2014.8.16.0052, perante a Vara Cível de Barracão/PR. A sentença foi 
reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob o fundamento de que a natureza dos 
investimentos no mercado de capitais é de risco (cf. TJPR, Apelação Cível n.º 1.338.287-5/Barracão, 16ª 
Câmara Cível, Rela. Desa. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 01.06.2016, v.u.). 
923 Trata-se do processo n.º 0209676-33.2010.8.26.0100, perante a 22ª Vara Cível do Foro Central da 
Comarca de São Paulo/SP. O caso é discutido, com mais detalhes, no item 5.2.1 deste estudo. 
924 Embora tenha havido sentença no processo n.º 5030934-19.2015.4.04.7100, em curso perante uma das 
Sub-seções Judiciárias da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, não foi possível analisar seu teor, pelo fato 
de o processo estar em segredo de justiça e a sentença não ter sido localizada nas publicações do Diário de 
Justiça do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por essa razão, ainda que tenham sido localizados 
69 processos em que se discutiu a responsabilidade das companhias perante investidores, foram analisadas 
apenas 68 decisões de primeiro grau. 
925 Os números de decisões mencionados acima dizem respeito a, em qualquer dos casos, desde que 
relacionadas às pretensões em face das companhias abertas envolvidas: (i) em primeiro grau de jurisdição: 
sentenças ou decisões interlocutórias que trataram da legitimidade das emissoras; e (ii) em segundo grau de 
jurisdição: acórdãos referentes ao julgamento de agravos de instrumento, apelações e recursos inominados. 
Não estão incluídas nos números indicados acima as decisões em sede de embargos de declaração, agravos 
internos ou outros recursos, nem as decisões proferidas pelos tribunais de sobreposição. 
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Para melhor organização, inserimos, nas colunas das tabelas deste item, os 

fundamentos mais comuns adotados nas decisões analisadas, conforme indicados a seguir: 

 

(i)  para os casos de extinção do processo sem julgamento do mérito: (a) existência de 

cláusula arbitral (constante de 34 decisões); (b) ausência de legitimidade ativa do 

investidor, por não ter sido identificado um dano direto (constante de 

19 decisões)926; (c) incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar os 

pedidos de indenização movidos em face da companhia (constante de 13 

decisões); (d) ausência de legitimidade passiva (constante de 5 decisões)927; e 

(e) outros fundamentos (constantes de 2 decisões928); e 

 

(ii)  para os casos de extinção do processo com julgamento do mérito: (a) natureza de 

risco dos investimentos realizados no mercado de capitais (constante de 15 

decisões); (b) ausência de danos diretos passíveis de indenização (constante de 7 

decisões); e (c) outros fundamentos (constantes de 12 decisões929).  

 

Os fundamentos adotados por cada uma das decisões analisadas foram assinalados 

nas tabelas deste item, nas respectivas linhas e colunas. Em determinados casos, quando 

pertinente, inserimos notas explicativas para apresentar esclarecimentos adicionais. 

 

 
926 Esse fundamento, em nossa opinião, seria mais bem enquadrado no mérito da controvérsia (como 
reconhecido nas seguintes decisões: TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5028894-77.2014.4.04.7107/RS, Rel. 
Des. Federal Luis Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 19.04.2017, v.u.; TRF-4, 4ª Turma, Apelação n.º 5017027-
74.2015.4.04.7100/RS, Rel. Des. Federal Luis Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 10.05.2017, v.u.; e TRF-4, 
4ª Turma, Apelação n.º 5063991-28.2015.4.04.7100/RS, Rela. Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão 
Caminha, j. 15.05.2019, v.u.). Houve, no entanto, algumas decisões que se utilizaram dele para reconhecer a 
ilegitimidade ativa do autor, fundamentando a extinção do processo sem resolução de mérito. 
927 Esse fundamento, em nossa opinião, seria mais bem enquadrado no mérito da controvérsia. Houve, no 
entanto, algumas decisões que se utilizaram dele para reconhecer a ilegitimidade passiva da companhia 
envolvida, fundamentando a extinção do processo sem resolução de mérito. 
928 Foram identificados outros 2 fundamentos para a extinção do processo, sem resolução de mérito, 
indicados a seguir: (i) a incompatibilidade do pedido com o rito dos juizados especiais cíveis, por ser ilíquido 
e não haver profissional habilitado para desenvolver os trabalhos de perícia (constante de 1 decisão); e (ii) a 
não especificação do valor da causa (constante de 1 decisão). 
929 Foram identificados outros 8 fundamentos para a extinção do processo, com resolução de mérito, 
constantes de 11 decisões, indicados a seguir: (i) os administradores, e não a companhia, serem os 
responsáveis perante os investidores (constante de 2 decisões); (ii) a inexistência de dano, pelo fato de o autor 
ter mantido a titularidade das ações emitidas pela companhia envolvida (constante de 2 decisões, de primeiro 
e segundo graus, em um mesmo processo); (iii) a inexistência de danos sofridos pelos investidores (constante 
de 3 decisões, sendo 2 delas em um mesmo processo); (iv) o autor não se ter desincumbido do ônus de provar 
o elemento subjetivo da ré (constante de 2 decisões); (v) a não comprovação do ato ilícito (constante de 
1 decisão); (vi) a inexistência de nexo de causalidade entre o ato e os possíveis prejuízos (constante de 
1 decisão); (vii) inexistência de condenação da companhia pelas fraudes que levaram às falhas 
informacionais (constante de 1 decisão); e (viii) no caso em que o autor pleiteou apenas danos morais, a 
improcedência do pedido fundamentou-se na inexistência de tais prejuízos, no caso concreto (constante de 
1 decisão). 
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Os fundamentos referidos acima não se aplicam apenas a 14 decisões, indicadas a 

seguir: (i) 12 decisões interlocutórias que reconheceram a legitimidade das partes930; (ii) 1 

sentença que acolheu o pedido indenizatório formulado pelos investidores; e (iii) 1 acórdão 

que acolheu o pedido indenizatório formulado pelo autor. Para esses casos, as informações 

relevantes foram descritas, por extenso, nas tabelas deste item. 

 

As informações sobre eventuais recursos a Tribunais de sobreposição (Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) foram indicadas em notas de rodapé, já 

que, em nenhum dos casos, adentrou-se no mérito da controvérsia, para modificar o 

entendimento do segundo grau. Foram indicados, também em notas de rodapé, sempre que 

aplicável, as datas de trânsito em julgado das decisões e os recursos ainda pendentes de 

julgamento931-932. 

 

 
930 No caso decisão interlocutória em que se reconheceu a ilegitimidade passiva da companhia envolvida 
(proferida no processo n.º 0011552-02.2014.4.02.5101, perante a 23ª Vara Cível Federal da Sub-seção 
Judiciária do Rio de Janeiro/RJ), os fundamentos referidos são aplicáveis. Por esta razão, os fundamentos 
para extinção do processo, com ou sem julgamento de mérito, sem acolhimento dos pleitos indenizatórios 
formulados pelos investidores, não se aplicam a 12 das 13 decisões interlocutórias selecionadas no 
levantamento jurisprudencial realizado neste estudo.  
931 Contra determinadas decisões analisadas, foram opostos embargos de declaração. Neste item, foram 
referidos apenas os embargos de declaração que: (i) constituem a última decisão em cada processo e ainda 
são passíveis de recurso; (ii) ainda não foram julgados; ou (iii) que alteraram o dispositivo da decisão 
anterior. 
932 Este item tem por finalidade, essencialmente, descrever as informações sobre os processos judiciais e 
sobre as decisões que foram identificadas. Os comentários sobre o que se pode extrair da jurisprudência 
brasileira e sua interação com as considerações apresentadas sobre a responsabilidade civil das companhias 
abertas por falhas informacionais constam, em especial, nos itens 5.1 e 5.2.1 deste estudo. 
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 Justiça Estadual. 

 

1.1. Estado da Bahia. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 

Órgão 

julgador 

Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 
unânime 

/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 
recurso 

Existência 

de cláusula 
arbitral 

Ausência de 

legitimidade 

ativa (por 
ausência de 

dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 
passiva 

Outro 

fundamento 

Ausência 

de dano 
direto 

Natureza de 
risco do 

mercado de 

capitais 

Outro 

fundamento 

01 
R. O. F. L. 

G. 

O. e G. P. 

S.A. e 

outros 

0541534-
87.2016 

Salvador / 
BA 

1º grau933 

7ª Vara 

Cível e 
Comercial 

sem 

informação 
n/a Em decisão interlocutória, foi reconhecida a legitimidade das partes. 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

 

1.2. Estado de Minas Gerais. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

01 

Marcos 

Cunha 

Amaral 

Petróleo 

Brasileiro 
S.A. - 

Petrobras 

0000919-

42.2015.
8.13.048

1 

Patrocínio 
/ MG 

1º grau934 

Juizado 

Especial 
Cível 

16.12.2015 n/a   X     

2º grau - - - - - - - - - - - - 

 
933 O processo está em segredo de justiça. A informação sobre a decisão interlocutória foi obtida do Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia n.º 2.132, de 03.05.2018 (Caderno 2, p. 459). Não consta 
a publicação de sentença no processo, até 30.09.2020. 
934 Não foi interposto recurso. A sentença transitou em julgado em 11.02.2016. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

02 

Antonio 

Baptista de 
Assis 

Petróleo 

Brasileiro 

S.A. - 

Petrobras 

5137091-

79.2016.

8.13.002

4 

Belo 

Horizonte 
/ MG 

1º grau 
31ª Vara 

Cível 
12.06.2017 n/a      X X935 

2º grau936 
10ª 

Câmara 

Cível 

23.10.2018 

Des. 
Manoel 

dos Reis 
Morais 

v.u. 
Recurso 

não 

provido937 

X       

 

1.3. Estado de São Paulo. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 
Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 

Órgão 

julgador 

Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 

/ por 
maioria 

Provimento 
ou não do 

recurso 

Existência 
de cláusula 

arbitral 

Ausência de 

legitimidade 
ativa (por 

ausência de 

dano direto) 

Ausência de 
legitimidade 

passiva 

Outro 

fundamento 

Ausência 
de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 

mercado de 
capitais 

Outro 

fundamento 

01 A. A. D. A. 
Banco 

Panameri-

cano S.A. 

0209676-

33.2010.

8.26.010
0 

São Paulo 

/ SP 
1º grau938 

22ª Vara 

Cível do 

Foro 
Central 

30.08.2012 n/a      X X939 

 
935 O pedido foi julgado improcedente, ainda, sob o fundamento de que seriam os administradores, e não a companhia, os responsáveis perante os investidores. 
936 Contra o acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido por decisão monocrática em 22.02.2019. A decisão transitou em julgado em 09.04.2019. 
937 Determinou-se a extinção do processo, sem julgamento de mérito, diante da existência de cláusula arbitral. 
938 O processo está em segredo de justiça. As informações sobre a sentença foram obtidas em publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Caderno Judicial, 1ª Instância – 
Capital), de 06.09.2012 (pp. 473-474). 
939 A improcedência dos pedidos de indenização do investidor fundamentou-se, ainda: (i) na ausência de comprovação de ato ilícito; e (ii) na ausência de comprovação de dolo da ré. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

2º grau940-

941 

3ª Câmara 

de Direito 

Privado 

11.06.2013 

Des. João 

Pazine 

Neto 

v.u. 

Recurso 

provido em 

parte 

O recurso foi provido, em parte, para se reconhecer o direito à indenização pelos prejuízos 

materiais suportados pelo investidor. 

02 
Celso 

Augusto de 

Almeida 

Mundial 

S/A 

Produtos de 
Consumo 

0023039-
03.2012.8

.26.0003 

São Paulo 

/ SP 

1º grau 

4ª Vara 

Cível do 
Foro 

Regional 

III – 
Jabaquara 

07.01.2013 n/a      X  

2º grau942 

TJSP, 

1ª Câmara 

de Direito 
Privado 

10.03.2015 
Des. Luiz 
Antonio 

de Godoy 

v.u. 
Recurso 

não 

provido 

     X943  

03 
Min 

Namkeung 

Banco 

Panameri-

cano S.A. 

1089065-

29.2013.8

.26.0100 

São Paulo 
/ SP 

1º grau 

21ª Vara 

Cível do 
Foro 

Central 

29.09.2014 n/a     X   

 
940 O processo está em segredo de justiça. As informações sobre o julgamento da apelação foram obtidas por meio dos seguintes documentos: (i) publicações do Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (Caderno Judicial – 2ª Instância), de 14.06.2013 (p. 917) e de 28.06.2013 (p. 1.054); e (ii) informações constantes das decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso [cf. decisão de 
11.10.2016, conhecendo o agravo em recurso especial e determinando sua conversão em recurso especial (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.538.868/SP); decisão de 03.03.2017, negando provimento aos recursos 
especiais; decisão de 18.11.2016, em sede de embargos de declaração (STJ, 3ª Turma, Embargos de Declaração no Recurso Especial n.º 1.538.868/SP); e decisão de homologação de desistência de recurso, de 
03.05.2017 (STJ, 3ª Turma, Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.º 1.538.868/SP)]. 
941 Contra o acórdão, foram interpostos recursos especiais, sendo o do autor inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Contra a decisão de inadmissão do recurso especial do autor, foi interposto 
agravo, provido em 11.10.2016, com a determinação de sua conversão em recurso especial. Os recursos especiais foram improvidos em decisão monocrática de 03.03.2017 (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.538.868/SP). Contra a decisão, foi interposto agravo interno. Antes do julgamento do recurso, as partes apresentaram acordo para homologação judicial, com a desistência do recurso pendente de julgamento. A 
desistência do recurso foi homologada em 03.05.2017 (STJ, 3ª Turma, Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.º 1.538.868/SP). O acordo foi homologado judicialmente [a publicação da 
decisão de homologação consta do Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Caderno Judicial – 1ª Instância – Capital), de 09.05.2017 (p. 434)]. 
942 Contra o acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido em 08.07.2015. Contra a decisão de inadmissão do recurso especial, foi interposto agravo, que foi improvido em 23.11.2016. Foi interposto agravo 
interno contra a decisão, não provido em 28.03.2017 (STJ, 3ª Turma, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1.004.012/SP, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.03.2017, v.u.). O acórdão transitou em julgado 
em 28.04.2017. 
943 O acórdão manteve a sentença por seus fundamentos (i.e., o fato de os negócios em bolsa serem de risco). 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

2º grau944 

TJSP, 

2ª Câmara 

Reservada 

de Direito 

Empresarial 

10.04.2015 

Des. 

Ramon 

Mateo 
Junior 

v.u. 

Recurso 

não 

provido 

    X   

04 

Osmar 
Testa 

Marchi 

Petróleo 

Brasileiro 

S/A – 
Petrobrás 

0021436-
35.2014.8

.26.0451 

Piracicaba 

/ SP 

1º grau945 

Vara do 

Juizado 

Especial 
Cível e 

Criminal 

21.05.2015 n/a   X X946    

2º grau - - - - - - - - - - - - 

05 

Milton 

Branco 
Olivieri e 

Ines Aceiro 

Olivieri 

Petróleo 

Brasileiro 

S/A – 
Petrobrás 

1052094-
74.2015.8

.26.0100 

São Paulo 

/ SP 

1º grau947 

27ª Vara 
Cível do 

Foro 

Central 

29.10.2015 n/a      X X948 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

06 
Claudio de 

Almeida 

Petróleo 
Brasileiro 

S/A – 

Petrobrás 

1048851-

25.2015.8
.26.0100 

São Paulo 

/ SP 

1º grau949 

3ª Vara 

Cível do 

Foro 
Central 

17.03.2016 n/a X X X     

2º grau - - - - - - - - - - - - 

07 

Alexandre 

Dantas 

Fronzaglia 

Oi Móvel 
S.A. 

1097358-

17.2015.8

.26.0100 

São Paulo 
/ SP 

1º grau 

18ª Vara 

Cível do 
Foro 

Central 

06.06.2016 n/a X       

 
944 Foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão, ambos inadmitidos em 08.01.2016. Contra as decisões, foram interpostos agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. 
O agravo em recurso especial foi improvido em 10.08.2016. Foi interposto agravo interno contra a decisão, não provido em 09.03.2017 (STJ, 4ª Turma, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 966.653/SP, 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.03.2017, v.u.), tendo o acórdão transitado em julgado em 11.04.2017. O agravo em recurso extraordinário foi improvido em 27.04.2017. Foi interposto agravo interno contra a 
decisão, não provido em 30.06.2017 (STF, 2ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.042.407/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017, v.u.), tendo o acórdão transitado em julgado 
em 26.08.2017. 
945 Foi interposto recurso inominado, julgado deserto em 19.06.2015. A sentença transitou em julgado em 19.06.2015. 
946 O procedimento foi extinto por incompatibilidade do pedido com o rito dos juizados especiais cíveis, por ser ilíquido, bem como pela inexistência de profissional habilitado para desenvolver os trabalhos de perícia. 
Nos fundamentos da decisão, entende-se, ainda, que a companhia não teria legitimidade passiva para figurar na ação de indenização.  
947 Foi interposta apelação, declarada deserta em 08.03.2016. A sentença transitou em julgado, conforme certidão de 11.03.2016. 
948 O pedido foi julgado improcedente, ainda, sob o fundamento de que seriam os administradores, e não a companhia, os responsáveis perante os investidores. 
949 Não foi interposta apelação. A sentença transitou em julgado em 06.05.2016. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

2º grau950 

TJSP, 

1ª Câmara 

Reservada 

de Direito 

Empresarial 

20.06.2018 

Des. 

Cesar  

Ciampolini 

v.u. 

Recurso 

não 

provido 

X       

08 
Marco 

Antonio 

Innocenti 

OGX 

Petróleo e 
Gás S/A, 

EBX 

Holding 
Ltda. e Eike 

Fuhrken 

Batista 

1003528-
36.2016.8

.26.0011 

São Paulo 

/ SP 

1º grau 

5ª Vara 

Cível do 

Foro 
Regional 

XI – 

Pinheiros 

24.08.2016 n/a     X   

2º grau951 

TJSP, 

1ª Câmara 
Reservada 

de Direito 

Empresarial 

01.03.2018 

Des. 
Francisco 

Loureiro 

v.u. 

Recurso 
não 

provido, 

com 
determina-

ção952 

X       

09 
Alexandre 

Dantas 

Fronzaglia 

OGX 
Petróleo e 

Gás S/A e 

Eike 
Fuhrken 

Batista 

1010904-
68.2014.8

.26.0100 

São Paulo 

/ SP 

1º grau953 

7ª Vara 
Cível do 

Foro 

Central 

23.06.2017 n/a X       

2º grau - - - - - - - - - - - - 

10 

Dirceu 

Lopes 
Machado 

OGX 

Petróleo e 
Gás S.A., 

Prumo 

Logística 
S.A., CCX 

1016781-

21.2016.8
.26.0002 

São Paulo 

/ SP 
1º grau 

5ª Vara 

Cível do 
Foro 

Regional II 

– Santo 
Amaro 

01.11.2017 n/a      X X954 

 
950 O acórdão transitou em julgado em 24.07.2018. 
951 O acórdão transitou em julgado em 27.03.2018. 
952 Determinou-se a extinção do processo, sem julgamento de mérito, diante da existência de cláusula arbitral. 
953 A sentença transitou em julgado em 29.11.2017. 
954 A sentença de improcedência dos pedidos teve por fundamento, ainda, o fato de o autor não se ter desincumbido do ônus probatório referente ao prejuízo sofrido. Não se tratou da distinção entre danos diretos e 
indiretos, mas apenas da insuficiência de provas sobre o prejuízo suportado pelo autor. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

Carvão da 

Colômbia 

S.A. e Eike 

Fuhrken 

Batista 

2º grau955 

TJSP, 

2ª Câmara 

Reservada 

de Direito 

Empresarial 

11.08.2020 

Des. 

Ricardo 

Negrão 

v.u. 

Recurso 

prejudica-

do956 

X       

11 

Espólio de 

Carlo 
Rocchiccioli 

OGX 

Petróleo e 

Gás S/A, 
EBX 

Holding 

Ltda. e Eike 
Fuhrken 

Batista 

1040645-

85.2016.8
.26.0100 

São Paulo 

/ SP 

1º grau957 

35ª Vara 

Cível do 

Foro 
Central 

07.11.2017 n/a X       

2º grau - - - - - - - - - - - - 

12 
 Julio Cesar 

Minski 

OGX 

Petróleo e 
Gás S.A., 

MMX 

Mineração 
e Metálicos 

S.A. e Eike 

Fuhrken 
Batista 

1084140-

19.2015.8
.26.0100 

São Paulo 

/ SP 

1º grau958 

28ª Vara 

Cível do 
Foro 

Central 

18.12.2017 n/a 
Em decisão interlocutória, os pedidos de extinção do processo sem julgamento de mérito 

foram rejeitados. 

2º grau959 

TJSP, 
1ª Câmara 

Reservada 

de Direito 
Empresarial 

25.07.2018 

Des. 

Alexandre 

Lazzarini 

v.u. 
Recurso 
provido 

X       

13 
Sami Abrao 

Helou 

Petróleo 
Brasileiro 

S/A – 

Petrobrás 

1052131-

96.2018.8
.26.0100 

São Paulo 

/ SP 
1º grau 

1ª Vara 

Empresarial 

e Conflitos 
de 

Arbitragem 

13.11.2018 n/a  X      

 
955 Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração, que não haviam sido julgados até 30.09.2020.  
956 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito, em razão da existência de cláusula arbitral, ficando o recurso prejudicado. 
957 Não foi interposta apelação. A sentença transitou em julgado em 11.12.2017. 
958 Trata-se da decisão interlocutória de 18.12.2017 (fls. 1.245-1.246, do processo de origem), que rejeitou os pedidos de extinção do processo sem resolução de mérito. 
959 Trata-se do Agravo de Instrumento n.º 2020201-52.2018.8.26.0000/São Paulo. O autor interpôs recurso especial, admitido em 14.11.2018. O recurso especial não havia sido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça 
até 30.09.2020 (4ª Turma, Recurso Especial n.º 1.794.657/SP, Rel. Min. Raul Araújo). 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

2º grau960 

TJSP, 

1ª Câmara 

Reservada 

de Direito 

Empresarial 

06.03.2019 

Des. 

Hamid 

Bdine 

v.u. 

Recurso 

não 

provido 

 X      

14 

José Carlos 

Rodrigues 

Ledur; Júlio 
César de 

Azevedo e 

Lilian 
Fabiane da 

Silva 

Eidelwein 

Mundial 
S/A 

Produtos de 

Consumo; 
Michael 

Lenn 

Ceitlin e 
Rafael Ferri 

1002297-

61.2017.8

.26.0100 

São Paulo 
/ SP 

1º grau961 

24ª Vara 

Cível do 

Foro 
Central 

21.11.2018 n/a 
Em decisão interlocutória, a legitimidade passiva da companhia foi reconhecida, 

considerando que os argumentos apresentados sobre a matéria dizem respeito ao mérito da 

questão. 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

15 

Eliézio 
Antonio 

Gonçalves, 

Felipe 
Cabral 

Jerônimo e 

Ivan Elias 
Moslavacz 

Nassif 

Mundial 

S/A 
Produtos de 

Consumo; 

Michael 
Lenn 

Ceitlin e 

Rafael Ferri 

1033486-

91.2016.8

.26.0100
962 

São Paulo 

/ SP 

1º grau963 

24ª Vara 
Cível do 

Foro 

Central 

21.11.2018 n/a 

Em decisão interlocutória, a legitimidade passiva da companhia foi reconhecida, 

considerando que os argumentos apresentados sobre a matéria dizem respeito ao mérito da 
questão. 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

16 

Ângelo 
Maciel 

Cordeiro 

dos Santos 

Mundial 
S/A 

Produtos de 

Consumo; 

1002296-

76.2017.8
.26.0100 

São Paulo 

/ SP 
1º grau964 

24ª Vara 
Cível do 

Foro 

Central 

21.11.2018 n/a 

Em decisão interlocutória, a legitimidade passiva da companhia foi reconhecida, 

considerando que os argumentos apresentados sobre a matéria dizem respeito ao mérito da 
questão. 

 
960 Contra o acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido em 31.05.2019. Contra a decisão de inadmissão do recurso especial, foi interposto agravo, que foi improvido por decisão monocrática de 28.04.2020 
(STJ, 4ª Turma, Agravo em Recurso Especial n.º 1.593.684/SP). A decisão transitou em julgado em 25.05.2020. 
961 Trata-se de decisão interlocutória de 21.11.2018 (fls. 2.965, do processo de origem). Não havia decisão de mérito no processo até 30.09.2020. 
962 Os processos n.os 1002296-76.2017.8.26.0100, 1002301-98.2017.8.26.0100, 1002299-31.2017.8.26.0100, 1002302-83.2017.8.26.0100, 1002300-16.2017.8.26.0100 e 1002295-91.2017.8.26.0100, todos em curso 
perante a 24ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, estão apensados ao processo n.º 1033486-91.2016.8.26.0100, em curso perante a referida vara. 
963 Trata-se de decisão interlocutória de 21.11.2018 (fls. 3.185, do processo de origem). Não havia sido proferida sentença no processo até 30.09.2020. 
964 Trata-se de decisão interlocutória de 21.11.2018 (fls. 2.961, do processo de origem). Não havia sido proferida sentença no processo até 30.09.2020. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

Lima, 

Bjorn 

Martins Paz 

e José 

Arthur 
Medina 

Michael 

Lenn 

Ceitlin e 

Rafael Ferri 
2º grau - - - - - - - - - - - - 

17 

Paulo 

Roberto do 
Canto 

Fraga, 

Pedro Serpa 
Bonfim e 

Reinaldo 

Rodrigues 
de Souza 

Mundial 

S/A 

Produtos de 
Consumo; 

Michael 

Lenn 
Ceitlin e 

Rafael Ferri 

1002301-

98.2017.8
.26.0100 

São Paulo 

/ SP 

1º grau965 

24ª Vara 

Cível do 
Foro 

Central 

21.11.2018 n/a 

Em decisão interlocutória, a legitimidade passiva da companhia foi reconhecida, 

considerando que os argumentos apresentados sobre a matéria dizem respeito ao mérito da 

questão. 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

18 

Lindomar 

Abadio de 

Almeida, 
Ronaldo 

Sus e 

Fabrício 
Osório 

Bernardes 

Mundial 

S/A 

Produtos de 
Consumo; 

Michael 

Lenn 
Ceitlin e 

Rafael Ferri 

1002299-

31.2017.8
.26.0100 

São Paulo 

/ SP 

1º grau966 

24ª Vara 

Cível do 

Foro 
Central 

21.11.2018 n/a 
Em decisão interlocutória, a legitimidade passiva da companhia foi reconhecida, 

considerando que os argumentos apresentados sobre a matéria dizem respeito ao mérito da 

questão. 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

19 

Ediana 

Zavaski 

Kohler, 
Edinaldo 

Lima da 

Silva 

Mundial 
S/A 

Produtos de 

Consumo; 
Michael 

Lenn 

Ceitlin e 
Rafael Ferri 

1002302-

83.2017.8

.26.0100 

São Paulo 
/ SP 

1º grau967 

24ª Vara 
Cível do 

Foro 

Central 

21.11.2018 n/a 

Em decisão interlocutória, a legitimidade passiva da companhia foi reconhecida, 

considerando que os argumentos apresentados sobre a matéria dizem respeito ao mérito da 
questão. 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

 
965 Trata-se de decisão interlocutória de 21.11.2018 (fls. 3.061, do processo de origem). Não havia sido proferida sentença no processo até 30.09.2020. 
966 Trata-se de decisão interlocutória de 21.11.2018 (fls. 2.956, do processo de origem). Não havia sido proferida sentença no processo até 30.09.2020. 
967 Trata-se de decisão interlocutória de 21.11.2018 (fls. 3.035, do processo de origem). Não havia sido proferida sentença no processo até 30.09.2020. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

20 

Fábio de 

Oliveira 

Freitas, 

Maurício 

Gióia e 
Paulo 

Eduardo de 

Carvalho 
Campos 

Mundial 

S/A 

Produtos de 
Consumo; 

Michael 

Lenn 
Ceitlin e 

Rafael Ferri 

1002300-

16.2017.8
.26.0100 

São Paulo 

/ SP 

1º grau968 

24ª Vara 

Cível do 

Foro 

Central 

21.11.2018 n/a 

Em decisão interlocutória, a legitimidade passiva da companhia foi reconhecida, 

considerando que os argumentos apresentados sobre a matéria dizem respeito ao mérito da 

questão. 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

21 

Norberto 

Gomes 
Caldas 

Neto, 

Walter 
Issao Hirota 

e Alexandre 

Oliveira de 
Mattos 

Mundial 

S/A 

Produtos de 
Consumo; 

Michael 

Lenn 

Ceitlin e 

Rafael Ferri 

1002295-

91.2017.8
.26.0100 

São Paulo 

/ SP 

1º grau969 

24ª Vara 

Cível do 
Foro 

Central 

21.11.2018 n/a 

Em decisão interlocutória, a legitimidade passiva da companhia foi reconhecida, 

considerando que os argumentos apresentados sobre a matéria dizem respeito ao mérito da 

questão. 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

22 

Ricardo 

Pereira 
Vogado 

BRF S/A 

0012711-
20.2018.

8.26.022

4 

Guarulhos 

/ SP 

1º grau970 

1ª Vara do 

Juizado 

Especial 
Cível 

04.02.2019 n/a      X X971 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

23 
Lidia 

Domingos 

Dias 

Petróleo 

Brasileiro 

S/A – 
Petrobrás 

0081502-
59.2017.8

.26.0100 

São Paulo 

/ SP 

1º grau972 

5ª Vara 

Cível do 
Foro 

Central 

14.03.2019 n/a X       

2º grau - - - - - - - - - - - - 

 
968 Trata-se de decisão interlocutória de 21.11.2018 (fls. 3.166, do processo de origem). Não havia sido proferida sentença no processo até 30.09.2020. 
969 Trata-se de decisão interlocutória de 21.11.2018 (fls. 2.956, do processo de origem). Não havia sido proferida sentença no processo até 30.09.2020. 
970 Não foi interposto recurso. A sentença transitou em julgado em 21.03.2019. 
971 O pedido foi julgado improcedente sob o fundamento, ainda, de inexistência de condenação da companhia pelas fraudes que levaram às falhas informacionais. 
972 Não foi interposta apelação. A sentença transitou em julgado em 09.04.2019. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

24 

Anderson 

Formenton 
Luciano 

Óleo e Gás 

Participaçã
o S/A e 

Eike 

Fuhrken 
Batista 

1062820-

44.2014.8
.26.0100 

São Paulo 

/ SP 

1º grau973 

43ª Vara 

Cível do 

Foro 

Central 

22.10.2019 n/a 
Em decisão interlocutória, o pedido de extinção do processo, sem resolução de mérito, com 

relação à companhia envolvida, foi rejeitado. 

2º grau974 

TJSP, 
2ª Câmara 

Reservada 

de Direito 
Empresarial 

19.06.2020 

Des. 

Araldo 

Telles 

v.u. 
Recurso 
provido 

X       

25 
Guilherme 
Fernando 

Proscurchin 

JBS S.A. e 

outros975 

1000661-

08.2018.

8.26.000
9 

São Paulo 

/ SP 

1º grau976 

1ª Vara 

Cível do 

Foro 
Regional 

IX - Vila 

Prudente 

08.07.2020 n/a      X X977 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

 

 
973 Trata-se da decisão interlocutória de 22.10.2019 (fls. 1.175-1.177, do processo de origem), que rejeitou o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito com relação à companhia envolvida (Óleo e Gás 
Participação S/A). 
974 Trata-se do Agravo de Instrumento n.º 2283877-53.2019.8.26.0000/São Paulo. O acórdão transitou em julgado em 11.08.2020. 
975 A ação foi proposta em face de 9 réus: (i) JBS S.A.; (ii) Joesley Mendonça Batista; (iii) Wesley Mendonça Batista; (iv) J&F Investimentos S.A.; (v) Empiricus Research Publicações Ltda.; (vi) Antagonista Comunicação e 
Consultoria Ltda.; (vii) Mário Sabino Filho; (viii) Infoglobo Comunicação e Participações S.A.; e (ix) Lauro Roberto de Salvo Souza Jardim. 
976 Não foi interposto recurso. As partes celebraram acordo quanto ao pagamento de honorários de sucumbência. 
977 O pedido foi julgado improcedente, ainda, pela inexistência de nexo de causalidade entre o ato e os possíveis prejuízos (em sede de julgamento antecipado da lide). 
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1.4. Estado de Rondônia. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 

Órgão 

julgador 

Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 

/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 

fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 

mercado de 

capitais 

Outro 

fundamento 

01 F. M. M. 

OGX 

Petróleo e 
Gás 

Participações 

S.A. 

0007429-

36.2013.

8.22.001
4 

Vilhena / 

RO 

1º grau 
2ª Vara 

Cível 
27.05.2014 n/a      X X978 

2º grau979 - - - - - - - - - - - - 

 

1.5. Estado do Mato Grosso do Sul. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 
Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 
Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 

Órgão 

julgador 

Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 

/ por 
maioria 

Provimento 
ou não do 

recurso 

Existência 
de cláusula 

arbitral 

Ausência de 

legitimidade 
ativa (por 

ausência de 

dano direto) 

Ausência de 
legitimidade 

passiva 

Outro 

fundamento 

Ausência 
de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 

mercado de 
capitais 

Outro 

fundamento 

01 

Maria Inez 

Garcia 

Bunning 

Petróleo 
Brasileiro 

S/A – 

Petrobrás 

0807931-

86.2015.8

.12.0001 

Campo 

Grande / 

MS 

1º grau 
8ª Vara 
Cível 

24.02.2016 n/a  X      

2º grau980 

TJMS, 

4ª Câmara 

Cível 

27.07.2016 

Des. 

Claudionor  

Miguel 

Abss 

Duarte 

v.m. 

Recurso 

não 

provido 

 X      

 
978 O autor pleiteou indenização apenas de danos morais. A improcedência do pedido fundamentou-se, ainda, na inexistência dessa espécie de prejuízo no caso concreto. 
979 O recurso de apelação não foi conhecido, por decisão monocrática. Contra a decisão, foi apresentado agravo interno, não provido (TJRO, 1ª Câmara Cível, Agravo Interno n.º 0007429-36.2013.822.0014/Vilhena, 
Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 11.04.2017, v.u.). Contra o acórdão do julgamento do agravo interno, foi interposto recurso especial, inadmitido por decisão monocrática de 14.06.2017. A decisão transitou em julgado 
em 11.07.2017. 
980 O acórdão transitou em julgado em 13.09.2016. 
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1.6. Estado do Paraná. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 

Órgão 

julgador 

Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 

/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 

fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 

mercado de 

capitais 

Outro 

fundamento 

01 

Transportes 

Tumelini 

Ltda. 

Óleo e Gás 

Participações 

S.A. e 
Bradesco 

S.A. 

Corretora de 
Títulos e 

Valores 
Mobiliários 

0000813-

59.2014.8

.16.0052 

Barracão / 
PR 

1º grau Vara Cível 24.07.2014 n/a Julgou-se procedente o pedido de indenização formulado pelo autor981. 

2º grau982 

TJPR, 

16ª Câmara 

Cível 

01.06.2016 

Desa. 

Astrid 

Maranhão 
de 

Carvalho 

Ruthes 

v.u. 
Recurso 
provido 

     X983  

 

1.7. Estado do Rio Grande do Sul. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 
Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 
Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 

Órgão 

julgador 

Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 

/ por 
maioria 

Provimento 
ou não do 

recurso 

Existência 
de cláusula 

arbitral 

Ausência de 

legitimidade 
ativa (por 

ausência de 

dano direto) 

Ausência de 
legitimidade 

passiva 

Outro 

fundamento 

Ausência 
de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 

mercado de 
capitais 

Outro 

fundamento 

01 

Instituto de 
Resseguros 

do Brasil – 

IRB 

Lojas 
Renner 

S.A. e J. C. 

Penney 

1256251-

05.2005.8.
21.0001 

Porto 

Alegre / 
RS 

1º grau 

7ª Vara 
Cível do 

Foro 

Central 

05.02.2003 n/a   X984     

 
981 O autor foi considerado consumidor na sentença, aplicando-se o regime consumerista, para fins de inversão do ônus da prova. 
982 Trata-se da Apelação Cível n.º 1.338.287-5/Barracão. Não foi interposto recurso. O acórdão transitou em julgado (cf. andamento de 23.08.2016, que não indica a data do trânsito em julgado). 
983 No julgamento da apelação, manteve-se a aplicação do regime consumerista à relação entre, de um lado, o investidor e, de outro lado, a corretora e a companhia aberta. 
984 O processo diz respeito à não divulgação de informações no âmbito de oferta pública de aquisição de ações promovida por acionista controlador. Reconheceu-se a ilegitimidade passiva da companhia, uma vez que 
não teria havido falhas informacionais de sua parte. A sentença foi de improcedência do pedido de indenização com relação ao acionista controlador.  
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Comarca  

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

Brasil 

Comercial 

Ltda. 2º grau985 
6ª Câmara 

Cível 
15.10.2003 

Des. 
Carlos 
Alberto 

Alvaro de 
Oliveira 

v.u. 

Recurso 

provido em 

parte 

  X986     

02 
Marcos 

Dalpiaz de 

Borba 

Mundial 
S.A. 

Produtos de 
Consumo 

9001084-
61.2015.8

.21.0141 

Capão da 
Canoa / 

RS 

1º grau987 

Juizado 

Especial 
Cível 

09.03.2016 n/a      X X988 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

03 
Gabriel 

Rodrigues 

Mundial 
S.A. 

Produtos de 
Consumo, 
Michael 

Lenn 
Ceitlin e 

Rafael Ferri 

0002660-

36.2014.8
.21.0027  

Santa 

Maria / 
RS 

1º grau989 
3ª Vara 

Cível 
27.08.2018 n/a 

Em decisão interlocutória, foi reconhecida a legitimidade passiva da companhia, 

considerando que os argumentos apresentados sobre a matéria dizem respeito ao mérito da 
questão. 

2º grau - - - - - - - - - - - - 

  

 
985 Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário. O recurso especial foi julgado improcedente, em 06.08.2009 (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial n.º 1.069.676/RS, Rel. Min. Sidnei 
Beneti, j. 06.08.2009, v.u.). Foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 17.12.2009 (STJ, 3ª Turma, Embargos de Declaração no Recurso Especial n.º 1.069.676/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.12.2009, 
v.u.). Contra o acórdão, foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado por decisão monocrática de 25.03.2010. Contra a decisão, foi interposto agravo de instrumento, julgado prejudicado em 
22.04.2010, por decisão monocrática. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado, por decisão monocrática de 25.11.2010. A decisão transitou em julgado em 07.12.2010. 
986 Em sede de apelação, manteve-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da companhia, por não ter havido falhas informacionais de sua parte. A sentença foi reformada no que diz respeito ao pedido de 
indenização formulado em face do acionista controlador, que foi julgado procedente.  
987 Não foi interposta apelação. A sentença transitou em julgado em 22.04.2016. 
988 A sentença de improcedência dos pedidos teve por fundamento, ainda, o fato de o autor não se ter desincumbido dos ônus probatórios do elemento subjetivo da ré.  
989 Trata-se de decisão interlocutória de 27.08.2018 (fls. 677-678, do processo de origem). Não havia sido proferida sentença no processo até 30.09.2020. 
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 Justiça Federal. 

 

2.1. Seção Judiciária de Santa Catarina. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 

Órgão 

julgador 

Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 
unânime 

/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 
recurso 

Existência 

de cláusula 
arbitral 

Ausência de 

legitimidade 

ativa (por 
ausência de 

dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 
passiva 

Incompe-

tência 

absoluta da 
Justiça 

Federal 

Ausência 

de dano 
direto 

Natureza de 
risco do 

mercado de 

capitais 

Outro 

fundamento 

01 

José 

Wianey 
Adami 

União 

Federal e 
Petróleo 

Brasileiro 

S.A. - 
Petrobras 

5009846-

10.2015.4
.04.7201 

Joinville / 

SC 

1º grau 

2ª Vara 

Cível 
Federal 

02.03.2016 n/a X       

2º grau990 
TRF-4, 

4ª Turma 
14.12.2016 

Des. 
Federal 
Cândido 
Alfredo 

Silva Leal 
Junior 

v.u. 

Recurso 

não 
provido 

X       

02 

Daniel 
Medeiros 

Moreira 

União 
Federal e 

Petróleo 

Brasileiro 
S.A. - 

Petrobras 

5010110-
30.2015.4

.04.7200 

Florianó-
polis / 

SC 

1º grau 

4ª Vara 

Cível 

Federal 

24.05.2017 n/a     X   

2º grau991-

992 

TRF-4, 

3ª Turma 
04.06.2019 

Desa. 
Federal 
Vânia 

Hack de 
Almeida 

v.u. 
Recurso 

prejudica-

do993 

   X    

 

 
990 Foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão. O recurso especial foi admitido em 17.08.2017. O recurso especial não foi conhecido, por decisão monocrática de 21.02.2018. Foi 
interposto agravo interno contra a decisão, não provido em 21.08.2018 (STJ, 2ª Turma, Agravo Interno no Recurso Especial n.º 1.709.931/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.08.2018, v.u.), tendo o acórdão transitado 
em julgado em 27.11.2018. O recurso extraordinário foi inadmitido em 17.08.2017. Contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, foi interposto agravo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, em 
decisão monocrática de 09.01.2019, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, por entender que as questões envolvidas no processo estavam sujeitas à sistemática de repercussão geral (STF, Presidência, 
Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.180.683/SC). Em razão do retorno dos autos, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, em 07.02.2019. Contra a decisão, foi interposto agravo, que não foi 
conhecido, por decisão de 08.08.2019, transitada em julgado em 13.09.2019. 
991 Determinou-se a extinção do processo, sem julgamento de mérito: (i) em relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento na incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a causa; e (ii) em 
relação à ré União Federal, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor, pela inexistência de danos diretos. 
992 Foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão, ambos inadmitidos em 20.04.2020. Contra as decisões, foram interpostos agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. 
O agravo em recurso especial não havia sido julgado até 30.09.2020 (STJ, 1ª Turma, Agravo em Recurso Especial n.º 1.711.553/SC). O agravo em recurso extraordinário não constava das bases do Supremo Tribunal 
Federal até 30.09.2020. 
993 Determinou-se: (i) a extinção do processo sem julgamento de mérito, diante da incompetência absoluta da Justiça Federal, com relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras; e (ii) a extinção do processo sem 
julgamento de mérito, diante da ilegitimidade ativa do autor, com relação à ré União Federal. 
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2.2. Seção Judiciária de São Paulo. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 
Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 

Órgão 

julgador 

Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 

/ por 

maioria 

Provimento 
ou não do 

recurso 

Existência 
de cláusula 

arbitral 

Ausência de 

legitimidade 
ativa (por 

ausência de 

dano direto) 

Ausência de 
legitimidade 

passiva 

Incompe-

tência 
absoluta da 

Justiça 

Federal 

Ausência 
de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 

mercado de 

capitais 

Outro 

fundamento 

01 

Rubens 
Taufic 

Schahin e 

outros994 

Indústria de 
Chocolates 

Lacta S.A., 

Comissão de 
Valores 

Mobiliários 

e outros995 

96.00.370

50-8 
(0037050

-

16.1996.4
.03.6100) 

São Paulo 

/ SP 

1º grau 

22ª Vara 

Cível 

Federal 

sem 

informação 
996 

n/a       X997 

2º grau 
TRF-3, 

3ª Turma 
28.05.2009 

Desa, 
Federal 

Cecilia 

Marcondes 

v.u. 

Recurso 

não 
provido998 

      X999 

02 
Rodrigo 

Cerqueira 

Conrado 

União 
Federal e 

Petróleo 

Brasileiro 
S.A. - 

Petrobras 

0025340-
11.2015.4

.03.6301 

São  
Paulo / 

SP 

1º grau 

7ª Vara 

Cível 

Federal 

11.03.2016 n/a      X  

2º grau1000 

TRF-3, 
14ª Turma 
Recursal 

do Juizado 
Especial 
Federal 

06.12.2018 

Juíza 
Federal 

Taís Vargas  
Ferracini 

de Campos  
Gurgel 

v.u. 
Recurso 

não provido 
     X  

03 

Maria 

Tereza 
Bacca da 

União 
Federal e 
Petróleo 

0004006-

05.2016.4
.03.6100 

São  

Paulo / 
SP 

1º grau 

11ª Vara 

Cível 
Federal 

29.07.2016 n/a X       

 
994 A ação foi movida por 17 autores: (i) Rubesn Taufic Schahin; (ii) Epigram Administração e Participações S.S. Ltda.; (iii) Edson Roberto Bueno; (iv) Renato de Moraes Rossetti; (v) Gilberto Alves Ferreira; (vi) José 
Maria Pedrosa Gomes; (vii) Claudio Newton Mattos de Lemos; (viii) Matrix – Fundo Mutuo de Investimento em Ações Carteira Livre; (ix) Matrix Mix 60 – Fundo de Investimento Financeiro; (x) Cougar – Fundo 
Mútuo de Investimento em Ações – Carteira Livre; (xi) Pedro Pezzi Eberle; (xii) Banco Emblema S.A.; (xiii) Geraldo Lemos Neto; (xiv) Manoel Luiz Campos de Pinho; (xv) Miguel Agostinho Guardia; (xvi) Agente 
CCTVM Ltda.; e (xvii) Giampaolo Vittorio Michelucci. 
995 A ação foi proposta em face de 12 réus: (i) Endipa Com/ e Administração Ltda.; (ii) Adhemar de Barros Filho; (iii) Buglin Participações Ltda.; (iv) Silb Participações Ltda.; (v) Givit Participações Ltda.; (vi) Vitbil 
Participações Ltda.; (vii) Jacobs Suchard do Brasil Alimentos Ltdaa.; (viii) Philip Morris Latin America Inc.; (ix) Comissão de Valores Mobiliários; (x) Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa; (xi) Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro; e (xii) Indústria de Chocolates Lacta S.A. (Kraft Foods Brasil S.A.). 
996 O dispositivo da sentença foi publicado no Diário Oficial em 05.09.2006 (p. 25) e consta do acompanhamento processual disponível no website da Seção Judiciária do Estado de São Paulo (último acesso em 
30.09.2020). 
997 O processo foi julgado improcedente com fundamento: (i) na inexistência de falhas por parte das bolsas de valores envolvidas, com relação à Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa e à Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro; e (ii) na inexistência de danos em razão dos fatos ocorridos, com relação aos demais réus. 
998 Trata-se do recurso de apelação interposto pelos autores, buscando a procedência da ação, que não foi provido. Os réus interpuseram recursos de apelação, com relação aos honorários e à reconvenção, que foram 
julgados parcialmente procedentes. 
999 A sentença, no que diz respeito aos pedidos de indenização formulados, foi mantida, com relação à Comissão de Valores Mobiliários, à Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa e à Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro, por terem cumprido suas atribuições; e, com relação aos demais réus, por não se ter identificado a ocorrência de falhas informacionais. 
1000 Não foram interpostos recursos. O acórdão transitou em julgado em 20.02.2019. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

Silva 

Siqueira 

Brasileiro 
S.A. - 

Petrobras 
2º grau1001 - - - - - - - - - - - - 

04 
Jackson 

Mitsui 

União 
Federal e 
Petróleo 

Brasileiro 
S.A. - 

Petrobras 

0007520-

19.2015.4
.03.6126 

Santo 

André / 
SP 

1º grau1002 

1ª Vara 

Cível 
Federal 

29.07.2016 n/a    X    

2º grau1003 - - - - - - - - - - - - 

05 

Luciana 

Fernandes 

Reis 

União 
Federal e 
Petróleo 

Brasileiro 
S.A. - 

Petrobras 

0060048-

87.2015.
4.03.630

1 

São 

Paulo / 

SP 

1º grau 

11ª Vara 

Cível 

Federal 

07.12.2016 n/a X       

2º grau1004 

TRF-3, 
8ª Turma 
Recursal 

do Juizado 
Especial 
Federal 

11.10.2017 

Juiz 
Federal 

Marcio 

Rached 

Millani 

v.u. 

Recurso 

não 

provido 

 X      

06 
Maspar 

Participações 

Ltda. 

Banco Pan 
S.A. e 

outros1005 

  
0014128-

82.2013.4

São 
Paulo / 

SP 

1º grau 

5ª Vara 
Cível 

Federal 

13.01.2017 n/a      X  

 
1001 Foi interposta apelação, que não havia sido julgada até 30.09.2020. 
1002 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito: (i) em relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento na incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a causa; e (ii) em relação à ré 
União Federal, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor, pela inexistência de danos diretos. 
1003 Contra a sentença, foi interposta apelação, que tratou apenas da resolução do processo, sem julgamento de mérito, com relação à ré União Federal. A extinção do processo com relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. – 
Petrobras não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Em sede de apelação, a sentença foi mantida, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do investidor (TRF-3, 3ª Turma, Apelação 
n.º 0007520-19.2015.4.03.6126/SP, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, j. 05.06.2019, v.u.). Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, ambos inadmitidos em 02.07.2020. Não 
havia informação sobre recursos apresentados contra as referidas decisões, até 30.09.2020. 
1004 Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 06.12.2017 (TRF-3, 8ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal, Embargos de Declaração n.º 0060048-87.2015.4.03.6301/SP, Rel. Juiz 
Federal Marcio Rached Millani, j. 06.12.2017, v.u.). Contra o acórdão, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido em 19.09.2019. Contra a decisão, foi interposto agravo. O Supremo Tribunal Federal determinou, 
em 12.05.2020, a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para adoção de procedimentos previstos no Código de Processo Civil, conforme a sistemática de repercussão geral (STF, Recurso Extraordinário com 
Agravo n.º 1.266.604/SP). Não havia andamentos posteriores à referida decisão, no Tribunal de origem, até 30.09.2020. 
1005 A ação foi proposta em face de 6 réus: (i) Banco Pan S.A.; (ii) Silvio Santos Participações S.A.; (iii) Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; (iv) Caixa Participações S.A.; (v) Banco Central do Brasil; e 
(vi) Comissão de Valores Mobiliários. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

 .03.6100
1006 

2º grau1007 
TRF-3, 

3ª Turma 
09.03.2020 

Des. 
Federal 
Antonio 
Carlos 

Cedenho 

v.u. 

Recurso 

não 
provido 

    X X  

07 
Rafael Dias 

Gil de 

Souza 

União 
Federal e 

Petróleo 

Brasileiro 
S.A. - 

Petrobras 

0020735-
43.2015.4

.03.6100 

São  
Paulo / 

SP 

1º grau 

25ª Vara 

Cível 
Federal 

28.03.2017 n/a       X1008 

2º grau1009 
TRF-3, 

6ª Turma 
19.06.2020 

Desa. 
Federal 

Diva 
Prestes 

Marcondes 
Malerbi 

v.u. 
Recurso 

não 

provido 

      X1010 

 

2.3. Seção Judiciária do Espírito Santo. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 
ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Outro 
fundamento 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

01 

Factobras 

Comercial 
S.A. 

União 

Federal e 
Petróleo 

0137894-

33.2015.
4.02.500

Vitória / 

ES 
1º grau1011 

4ª Vara 

Cível 
Federal 

05.10.2016 n/a    X1012    

 
1006 No sistema de processos judiciais eletrônicos (PJe), o processo está autuado sob o n.º 5008021-58.2018.4.03.6100. 
1007 Foram opostos embargos de declaração, improvidos em 07.08.2020 (TRF-3, 3ª Turma, Embargos de Declaração n.º 5008021-58.2018.4.03.6100/RJ, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, j. 07.08.2020, v.u.). 
As partes apresentaram acordo quanto ao pagamento de honorários advocatícios, contemplando a renúncia ao direito de apresentação de qualquer recurso contra a sentença, em 04.09.2020. Não havia informações sobre 
a homologação do acordo até 30.09.2020. 
1008 A sentença indeferiu o pedido de indenização sob o fundamento de inexistência de dano, pelo fato de o autor ter mantido a titularidade das ações emitidas pela companhia envolvida. Não se discutiu, no entanto, a 
existência de um prejuízo indireto (mero reflexo daquele sofrido pela sociedade), em oposição a um dano individual e direto. 
1009 Não havia publicação do trânsito em julgado do acórdão, até 30.09.2020. 
1010 O acórdão manteve a sentença, por seus fundamentos. No voto da relatora, foi reiterada a ausência de dano, pelo fato de o autor não ter alienado as ações da companhia. 
1011 Não foi interposta apelação. A sentença transitou em julgado em 09.03.2017. 
1012 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito, por não ter sido atribuído o valor da causa. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 

Órgão 

julgador 

Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 
unânime 

/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 
recurso 

Existência 

de cláusula 
arbitral 

Ausência de 
legitimidade 
ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 
passiva 

Outro 

fundamento 

Ausência 

de dano 
direto 

Natureza de 
risco do 

mercado de 

capitais 

Outro 

fundamento 

Brasileiro 
S.A. - 

Petrobras 

1 
2º grau - - - - - - - - - - - - 

02 
Ulysses da 
Costa Paiva 

Neto 

União 
Federal e 

Petróleo 

Brasileiro 
S.A. - 

Petrobras 

0109619-
74.2015.4

.02.5001 

Vitória / 

ES 

1º grau1013 
4ª Vara 
Cível 

Federal 

11.07.2018 n/a     X   

2º grau - - - - - - - - - - - - 

 

2.4. Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

01 
Waldir Luiz 

Magno 

Comissão de 
Valores 

Mobiliários, 
Eike 

Fuhrken 
Batista, 

Rodolpho 

0011552-
02.2014.4.

02.5101 

Rio de 
Janeiro /  

RJ 

1º grau1014-

1015 

23ª Vara 

Cível 
Federal 

01.10.2014 n/a    X    

2º grau - - - - - - - - - - - - 

 
1013 Não foi interposta apelação. A sentença transitou em julgado em 10.10.2018. 
1014 Trata-se da decisão interlocutória de 08.10.2014 (fls. 127-130, do processo de origem), que determinou a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação aos réus Eike Fuhrken Batista, Rodolpho 
Tourinho Neto e Óleo e Gás Participações S.A.. Foi interposta apelação, não recebida, pela impropriedade do recurso (cf. decisão interlocutória, fls. 180, do processo de origem). O autor interpôs agravo de instrumento 
contra a decisão de não recebimento da apelação, improvido em 09.05.2018 (TRF-2, 8ª Turma Especializada, Agravo de Instrumento n.º 0106760-87.2014.4.02.0000/RJ, Rela. Desa. Federal Vera Lucia Lima, j. 
09.05.2018, v.u.). 
1015 O processo foi, posteriormente, extinto com julgamento de mérito com relação à ré Comissão de Valores Mobiliários, em sentença de improcedência dos pedidos, proferida em 19.05.2020, tendo por fundamentos: 
(i) a natureza de risco do mercado de capitais; (ii) inexistência de dano, uma vez que o autor manteve a titularidade de suas ações; e (iii) não comprovação de nexo de causalidade. A sentença transitou em julgado em 
16.07.2020. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

Tourinho 
Neto e Óleo 

e Gás 
Participações 

S.A. 

02 

Marcio de 

Melo Lobo, 
Henrique 

Nunes, 

Toth Bronzi 
Rezende e 

Maurício 
Nahas 

Comissão de 
Valores 

Mobiliários, 
Eike 

Fuhrken 
Batista, 
Eliezer 

Batista da 
Silva e Óleo 

e Gás 
Participações 

S.A. 

0032719-
12.2013.4.

02.5101 

Rio de 
Janeiro /  

RJ 

1º grau1016 

30ª Vara 

Cível 
Federal 

11.05.2015 n/a    X    

2º grau1017 - - - - - - - - - - - - 

03 

Robert 

Alfred 

Pritchard e 

Gilson 
Carlos 

Tortora 

União 

Federal e 

Petróleo 

Brasileiro 
S.A. - 

Petrobras 

0010071-
67.2015.4.

02.5101 

Rio de 
Janeiro /  

RJ 

1º grau1018 

21ª Vara 

Cível 

Federal 

07.04.2016 n/a  X      

2º grau - - - - - - - - - - - - 

04 
Luiz 

Eugenio 

Aredes 

União 
Federal e 

Petróleo 

0008977-
84.2015.4

.02.5101 

Rio de 
Janeiro /  

RJ 

1º grau1019 
30ª Vara 

Cível 

Federal 

19.04.2016 n/a    X    

 
1016 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito, em relação aos réus Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva e Óleo e Gás Participações S.A., com fundamento na incompetência absoluta da Justiça Federal 
para julgar a causa. O pedido de indenização formulado em face da Comissão de Valores Mobiliários foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a autarquia não pode ser responsabilizada pela veracidade das 
informações divulgadas pelas emissoras. 
1017 Contra a sentença, foi interposta apelação, que tratou apenas da resolução do processo, com julgamento de mérito, com relação à ré Comissão de Valores Mobiliários. A extinção do processo com relação aos réus 
Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva e Óleo e Gás Participações S.A. não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Em sede de apelação, a sentença foi mantida, por não ter 
havido descumprimento do dever de fiscalizar por parte da autarquia (TRF-2, 5ª Turma Especializada, Apelação n.º 0032719-12.2013.4.02.5101/RJ, Rel. Juiz Federal Convocado Vigdor Teitel, j. 24.07.2018, v.u.). Contra o 
acórdão de julgamento da apelação, foram opostos embargos de declaração, conhecidos e parcialmente providos, em 27.11.2018 (TRF-2, 5ª Turma Especializada, Embargos de Declaração n.º 0032719-
12.2013.4.02.5101/RJ, Rel. Juiz Federal Convocado Vigdor Teitel, j. 27.11.2018, v.u.). Houve a oposição de novos embargos de declaração, não julgados até 30.09.2020. 
1018 Contra a sentença, foi interposta apelação, não julgada até 30.09.2020. 
1019 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito, em relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, com fundamento na incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a causa. O pedido de indenização 
formulado em face da União Federal foi julgado improcedente, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre os atos da ré e os danos experimentados pelo investidor. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

Theodoro Brasileiro 

S.A. - 

Petrobras 
2º grau1020 

TRF-2, 6ª 

Turma 

Especiali-

zada 

18.04.2018 

Des. 

Federal 

Guilherme 

Calmon 

Nogueira 
da Gama 

v.u. 

Recurso 

não 
provido 

   X    

05 

Renato 
Parreira 

Palhares 

União 
Federal e 

Petróleo 

Brasileiro 
S.A. - 

Petrobras 

0043131-
31.2015.4.

02.5101 

Rio de 
Janeiro /  

RJ 

1º grau 

21ª Vara 

Cível 
Federal 

24.05.2016 n/a  X      

2º grau1021 

TRF-2, 

6ª Turma 

Especiali-
zada 

26.07.2017 

Des. 

Federal 

Reis 
Friede 

v.u. 
Recurso 

não 

provido 

 X      

06 

Vera Lucia 

Tavares 
Monteiro 

União 

Federal e 
Petróleo 

Brasileiro 

S.A. - 
Petrobras 

0005710-

07.2015.4.
02.5101 

Rio de 

Janeiro / 
RJ 

1º grau1022 

12ª Vara 

Cível 
Federal 

04.03.2020 n/a     X1023   

2º grau - - - - - - - - - - - - 

  

 
1020 Contra o acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido por decisão monocrática de 05.07.2018. Contra a decisão, foi interposto agravo em recurso especial. O agravo não foi conhecido, em decisão de 
24.10.2018. Contra a decisão, foi interposto agravo interno, tendo havido retratação do relator, em decisão de 04.02.2019. O agravo foi, então, conhecido, para não se conhecer o recurso especial, por decisão 
monocrática de 26.04.2019. Contra a decisão, foi interposto agravo interno, julgado improcedente em 11.05.2020 (STJ, 1ª Turma, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1.371.711/RJ, Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, j. 11.05.2020, v.u.). O trânsito em julgado, no Superior Tribunal de Justiça, ocorreu em 04.06.2020. 
1021 O acórdão transitou em julgado em 20.09.2017. 
1022 Contra a sentença, foi interposta apelação, não julgada até 30.09.2020. 
1023 Embora o dispositivo da sentença tenha sido de improcedência, com resolução de mérito, a conclusão, na fundamentação, é de ausência de legitimidade ativa da autora, o que conduziria à extinção do processo sem 
resolução de mérito. 
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2.5. Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. 

 

DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 

Órgão 

julgador 

Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 

/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 

mercado de 

capitais 

Outro 

fundamento 

01 

Ida 
Geremia 

Rigoni e 

Eliane 
Andreia 

Rigoni 

União 
Federal e 

Petróleo 

Brasileiro 
S.A. – 

Petrobras 

5003063-
72.2015.4

.04.7113 

Bento 
Gonçalves 

/ RS  

1º grau 
1ª Vara 
Cível 

Federal 
17.02.2016 n/a  X      

2º grau1024 
TRF-4, 

3ª Turma 
04.04.2017 

Desa. 
Federal 
Marga 
Inge 
Barth 

Tessler 

v.u. 

Recurso 

não 
provido 

 X1025      

02 
Lucas 

Foscarini 

União 

Federal e 

Petróleo 

Brasileiro 
S.A. – 

Petrobras 

5020369-

93.2015.

4.04.710
0 

Caxias do 

Sul / RS 

1º grau1026 

2ª Vara 

Cível 

Federal 

15.06.2016 n/a    X    

2º grau1027 

TRF-4, 

5ª Turma 

Recursal 
dos 

Juizados 

Especiais 
Federais 

29.06.2017 

Juíza 
Federal 
Joane 
Unfer 

Calderaro  

v.u. 
Recurso 

não 

provido 

   X    

03 

João 

Andreola e 
Marcia 

União 

Federal e 
Petróleo 

5028894-

77.2014.4.
04.7107 

Caxias do 

Sul / RS 

1º grau1028 
3ª Vara 
Cível 

Federal 
27.09.2016 n/a  X      

2º grau1029 TRF-4, 19.04.2017 Des. v.u. Recurso X       

 
1024 Foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão. O recurso especial foi admitido em 26.10.2017. O recurso especial não havia sido julgado até 30.09.2020 (1ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.736.046/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho). O recurso extraordinário foi inadmitido em 26.10.2017. Contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, foi interposto agravo. O processo não 
constava das bases do Superior Tribunal Federal até 30.09.2020. 
1025 A sentença foi mantida, por seus próprios fundamentos. 
1026 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito: (i) em relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento na incompetência da Justiça Federal; e (ii) em relação à ré União Federal, com fundamento 
na ilegitimidade ativa do autor. 
1027 Contra o acórdão, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido em 05.10.2017. Contra a decisão, foi interposto agravo. O Supremo Tribunal Federal determinou, em 08.03.2018, a devolução dos autos ao 
Tribunal de origem, para adoção de procedimentos previstos no Código de Processo Civil, conforme a sistemática de repercussão geral (STF, Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.110.470/RS). O trânsito em 
julgado ocorreu em 12.04.2018. 
1028 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito: (i) em relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor, pela inexistência de danos diretos; e (ii) em relação à ré 
União Federal, com fundamento em sua ilegitimidade passiva. 
1029 Foram interpostos dois recursos especiais e recurso extraordinário contra o acórdão. Um dos recursos especiais foi admitido em 10.10.2017. O recurso especial não foi conhecido, por decisão monocrática de 
20.03.2018, contra a qual foi apresentado agravo interno, inadmitido em 18.09.2018 (STJ, 2ª Turma, Recurso Especial n.º 1.720.693/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.09.2018, v.u.). O segundo recurso 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

Terezinha 

Cordenonsi 

Andreola 

Brasileiro 

S.A. – 

Petrobras 

4ª Turma Federal 
Luis 

Alberto 
D’Azeve-

do 
Aurvalle 

não 

provido 
1030 

04 

Silvana 

Bopp 

Valentim 

União 

Federal e 

Petróleo 
Brasileiro 

S.A. – 

Petrobras 

5019356-

59.2015.4.

04.7100 

Porto 

Alegre / 

RS 

1º grau1031 

4ª Vara 

Cível 
Federal 

07.10.2016 n/a X       

2º grau1032 
TRF-4, 

4ª Turma 
22.02.2017 

Juiz 

Federal 

Convc. 
Loraci 

Flores de 

Lima 

v.u. 

Recurso 

não 

provido 

X1033       

05 
Dioneia da 

Silva Rocha 

União 

Federal e 

Petróleo 

5017027-

74.2015.4.

04.7100 

Porto 

Alegre / 

RS 

1º grau 

3ª Vara 

Cível 

Federal 

29.11.2016 n/a  X      

 
especial foi inadmitido em 10.10.2017. Contra a decisão de inadmissibilidade, foi interposto agravo. O agravo foi conhecido, para não conhecer o recurso especial, por decisão monocrática de 20.03.2018. O trânsito em 
julgado, no Superior Tribunal de Justiça, ocorreu em 14.12.2018. O recurso extraordinário foi admitido em 10.10.2017, mas teve seu seguimento negado em 16.10.2019. Foi interposto agravo regimental, não provido 
(STF, 2ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.186.880/RS, Rel. Min. Enrique Ricardo Lewandowski, j. 29.05.2020, v.u.). Foram opostos embargos de declaração, acolhidos em parte (STF, 2ª 
Turma, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.186.880/RS, Rel. Min. Enrique Ricardo Lewandowski, j. 18.08.2020, v.u.). Não há informações sobre novos recursos até 
30.09.2020. 
1030 Determinou-se a extinção do processo, sem julgamento de mérito, diante da existência de cláusula arbitral, bem como reconheceu-se a legitimidade ativa do autor, pelo fato de a existência, ou não, de dano 
indenizável ser questão de mérito. 
1031 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito: (i) em relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento na existência de cláusula arbitral; e (ii) em relação à ré União Federal, com fundamento na 
ilegitimidade ativa do autor, pela inexistência de danos diretos. 
1032 Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário. O recurso especial foi admitido em 04.09.2017, mas não conhecido, por decisão monocrática, em 13.03.2018. Contra a decisão, foi 
interposto agravo interno, que foi improvido em 23.08.2018 (STJ, 2ª Turma, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1.713.972/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.08.2018, v.u.), em decisão transitada 
em julgado em 10.12.2018. O recurso extraordinário foi inadmitido em 08.09.2017. Contra a decisão, foi interposto agravo, conhecido e não provido, por decisão monocrática de 15.02.2019. Contra a decisão, foi 
interposto agravo regimental, improvido em 25.06.2019 (STF, 1ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.183.639/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.06.2019, v.u.), por decisão 
transitada em julgado em 19.10.2019. 
1033 A sentença foi mantida, por seus fundamentos. Na fundamentação do voto, trata-se apenas da existência de cláusula arbitral, e não se discute a ausência de legitimidade ativa do autor (que fundamentou a extinção do 
processo em relação à ré União Federal). 
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DADOS DOS PROCESSOS 
DADOS ADICIONAIS DE 

DECISÕES DE 2º GRAU 

FUNDAMENTOS PARA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO 

DA COMPANHIA 

Resolução do processo sem 

julgamento de mérito 

Resolução do processo com 

julgamento de mérito 

N.º Autor Réu Processo 

Sub- 

seção 

de 

origem 

Grau de 

jurisdição 
Órgão 

julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

Brasileiro 

S.A. – 

Petrobras 

2º grau1034 
TRF-4, 

4ª Turma 
10.05.2017 

Des. 

Federal 

Luis 

Alberto 

D’Azeve-
do 

Aurvalle 

v.u. 

Recurso 

não 
provido 

1035 

X       

06 
Gilmar 

Grolli 

União 
Federal, 

Petróleo 

Brasileiro 
S.A. – 

Petrobras e 

Vale S.A. 

5020672-

83.2015.4.
04.7108 

Novo 

Hamburgo 
/ RS 

1º grau1036 
3ª Vara 
Federal 

15.09.2017 n/a X       

2º grau1037 

TRF-4, 

5ª Turma 

Recursal 
dos 

Juizados 

Especiais 
Federais 

13.12.2017 

Juíza 

Federal 
Joane 

Unfer 

Calderaro 

v.u. 
Recurso 

não 

provido 

X       

07 

Luis 

Antonio 
Domeneghini 

União 

Federal e 
Petróleo 

Brasileiro 

S.A. – 
Petrobras 

5003154-

31.2016.4.
04.7113 

Bento 

Gonçalves 
/ RS 

1º grau 

1ª Vara 

Cível 
Federal 

22.02.2017 n/a  X      

2º grau1038 
TRF-4, 

4ª Turma 
15.05.2019 

Desa. 

Federal 

Vivian 
Josete 

Pantaleão 

Caminha 

v.u. 

Recurso 

não 
provido 

1039 

X       

 
1034 Contra o acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido em 13.09.2017. Contra a decisão, foi interposto agravo, que foi conhecido, para não se conhecer do recurso especial, em decisão monocrática de 
16.02.2018 (STJ, Presidência, Agravo em Recurso Especial n.º 1.233.718/RS), transitada em julgado em 14.03.2018. 
1035 Determinou-se a extinção do processo, sem julgamento de mérito, diante da existência de cláusula arbitral, bem como reconheceu-se a legitimidade ativa do autor, pelo fato de a existência, ou não, de dano 
indenizável ser questão de mérito. 
1036 Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração, acolhidos em parte, em decisão de 04.10.2017, de forma que: (i) o processo foi extinto, sem julgamento de mérito, em razão da existência de cláusula 
arbitral, com relação à Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e à União Federal; e (ii) o processo foi extinto, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, com relação à Vale S.A.. O pedido dizia 
respeito a fraudes ocorridas nas sociedades rés, em razão da atuação de sua suposta controladora, União Federal. No entanto, a União Federal deixou de ser controladora da Vale S.A., após sua privatização, em 1997, 
razão pela qual se entendeu haver ausência de interesse de agir. 
1037 O acórdão transitou em julgado em 21.02.2018. 
1038 Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, ambos inadmitidos em 13.04.2020. Contra as decisões de inadmissibilidade, foram interpostos agravos. O agravo em recurso especial 
foi conhecido e convertido em recurso especial, por decisão monocrática de 22.08.2020. O recurso especial não havia sido julgado até 30.09.2020 (STJ, 1ª Turma, Recurso Especial n.º 1.891.031/RS). O agravo em 
recurso extraordinário não constava das bases do Supremo Tribunal Federal até 30.09.2020. 
1039 A sentença foi mantida, por fundamento diverso (i.e., a existência de cláusula arbitral). 
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de 
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julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 
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/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 
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de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 
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Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

08 

Luiz 
Marcos de 

Mendonça 

Junior 

União 

Federal e 
Petróleo 

Brasileiro 

S.A. – 
Petrobras 

5011283-

98.2015.4.
04.7100 

Porto 

Alegre / 
RS 

1º grau 

1ª Vara 

Cível 

Federal 

18.04.2017 n/a X X      

2º grau1040 
TRF-4, 

4ª Turma 
06.05.2020 

Des. 

Federal 
Cândido 

Alfredo 

Silva Leal 
Junior 

v.u. 

Recurso 
não  

provido 
1041 

X X      

09 

Maria 
Cristina 

Cuervo de 

Azevedo 
Moura 

União 

Federal e 

Petróleo 
Brasileiro 

S.A. – 

Petrobras 

5006365-

51.2015.4.

04.7100 

Porto 

Alegre / 

RS 

1º grau 

1ª Vara 

Cível 

Federal 

18.04.2017 n/a X X      

2º grau1042 
TRF-4, 

3ª Turma 
31.07.2018 

Desa. 

Federal 

Marga 
Inge 

Barth 

Tessler 

v.u. 

Recurso 

não 

provido 

 X      

10 

Osmar 

Siegert 

Janke 

União 

Federal e 

Petróleo 
Brasileiro 

S.A. – 

Petrobras 

5002974-

58.2015.4.

04.7110 

Pelotas / 
RS 

1º grau1043 
2ª Vara 
Cível 

Federal 

24.04.2017 n/a X       

2º grau1044 
TRF-4, 

3ª Turma 
11.12.2018 

Desa. 
Federal 

Vânia 

Hack de 
Almeida 

v.u. 

Recurso 

não  

provido 

X       

 
1040 O acórdão transitou em julgado em 21.07.2020. 
1041 A sentença foi mantida, por seus fundamentos. 
1042 Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, ambos admitidos em 28.08.2019. O recurso especial não havia sido julgado até 30.09.2020 (STJ, 2ª Turma, Recurso Especial n.º 
1.841.107/RS). O recurso extraordinário não constava das bases do Supremo Tribunal Federal até 30.09.2020. 
1043 O processo foi distribuído, inicialmente, à 1ª Vara Federal de Pelotas/RS, no procedimento comum do Juizado Especial Cível. Foi proferida sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, por 
ilegitimidade ativa, em razão da inexistência de danos diretos, em 24.02.2016. Contra a sentença, foi interposto recurso inominado, em que se reconheceu a incompetência do Juízo de origem e se determinou a anulação 
da sentença e a redistribuição do processo para julgamento de acordo com o rito ordinário (TRF-4, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Recurso Inominado n.º 5002974-58.2015.404.7110/RS, Rel. Juiz 
Federal Giovani Bigolin, j. 10.06.2016, v.u.). 
1044 Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, ambos admitidos em 01.10.2019. O recurso especial não havia sido julgado até 30.09.2020 (STJ, 4ª Turma, Recurso Especial n.º 
1.845.054/RS). O recurso extraordinário não constava das bases do Supremo Tribunal Federal até 30.09.2020. 
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ativa (por 
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legitimidade 
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tência 
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Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

11 

Martha 

Amália 

Macedo 

Cuervo 

União 

Federal e 

Petróleo 

Brasileiro 

S.A. – 
Petrobras 

5006402- 

78.2015.4.
04.7100 

Porto 

Alegre / 
RS 

1º grau1045 
2ª Vara 

Federal 
05.06.2017 n/a    X    

2º grau1046 - - - - - - - - - - - - 

12 
Dagoberto 
Antunes 

Leal 

União 
Federal e 

Petróleo 

Brasileiro 
S.A. – 

Petrobras 

5007555-
19.2015.4.

04.7110 

Pelotas / 

RS 

1º grau 

2ª Vara 

Cível 
Federal 

21.07.2017 n/a X       

2º grau1047 
TRF-4, 

4ª Turma 
13.12.2017 

Des. 

Federal 

Luis 
Alberto 

D’Azeve-

do 
Aurvalle 

v.u. 
Recurso 

não 

provido 

X       

13 

Maria 

Isabel 
Macedo 

União 

Federal e 
Petróleo 

5004487-

91.2015.4.
04.7100 

Porto 

Alegre / 
RS 

1º grau1048-
1049 

2ª Vara 

Cível 
Federal 

28.09.2017 n/a    X    

 
1045 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito: (i) em relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento na incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a causa; e (ii) em relação à ré 
União Federal, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor, pela inexistência de danos diretos. 
1046 Contra a sentença, foi interposta apelação, que não havia sido julgada até 30.09.2020. 
1047 Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, ambos inadmitidos em 19.12.2018. Contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, foi interposto agravo. O agravo não foi 
conhecido, por decisão monocrática de 14.06.2019 (STJ, Presidência, Agravo em Recurso Especial n.º 1.492.609/RS), transitada em julgado em 14.02.2020. 
1048 O processo foi distribuído, inicialmente, à 10ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, no procedimento comum do Juizado Especial Cível. Foi proferida sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito por 
ilegitimidade ativa do autor, em razão da inexistência de danos diretos, em 18.03.2016. Contra a sentença, foi interposto recurso inominado, em que se reconheceu a incompetência do Juízo de origem e se determinou a 
anulação da sentença e a redistribuição do processo para julgamento de acordo com o rito ordinário (TRF-4, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, Recurso Inominado n.º 5004487-91.2015.404.7100//RS, 
Rel. Juiz Federal Giovani Bigolin, j. 04.08.2016, v.u.). 
1049 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito: (i) em relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento na incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a causa; e (ii) em relação à ré 
União Federal, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor, pela inexistência de danos diretos. 
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julgamento 
Relator 
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unânime 
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Provimento 

ou não do 
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de cláusula 

arbitral 
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ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

Cuervo Brasileiro 

S.A. – 

Petrobras 2º grau1050-

1051 

TRF-4, 

3ª Turma 
24.04.2018 

Desa. 

Federal 

Marga 

Inge  

Barth 
Tessler 

v.u. 

Recurso 

não 

provido 
1052 

   X    

14 

Mauro 

Antonio 

Bevilacqua 

União 

Federal e 

Petróleo 
Brasileiro 

S.A. – 

Petrobras 

5029634-

85.2016.4.

04.7100 

Porto 

Alegre / 

RS 

1º grau1053 

2ª Vara 

Cível 
Federal 

28.09.2017 n/a    X    

2º grau1054-

1055 
TRF-4, 

3ª Turma 
04.12.2018 

Desa. 

Federal 

Marga 
Inge  

Barth 

Tessler 

v.u. 

Recurso 

não 
provido 

1056 

   X    

15 
Raul André 

Jordan 

União 

Federal e 

Petróleo 

5003309-

74.2015.4.

04.7111 

Santa 

Cruz do 

Sul / RS 

1º grau1057 

2ª Vara 

Cível 

Federal 

23.11.2017 n/a X       

 
1050 Em sede de apelação, mantiveram-se os fundamentos de: (i) incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o pedido de indenização em face da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras; e (ii) ausência de 
legitimidade ativa para a extinção do processo, sem julgamento de mérito, em relação à União Federal. 
1051 Contra o acórdão, foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário. O recurso especial foi admitido em 24.09.2018. O recurso foi improvido, em decisão de 02.06.2020 (STJ, 3ª Turma, Recurso Especial 
n.º 1.787.426/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Foi interposto agravo interno, não julgado até 30.09.2020. O recurso extraordinário foi inadmitido em decisão de 24.09.2018. Foi interposto agravo, que não 
constava das bases do Supremo Tribunal Federal até 30.09.2020. 
1052 A sentença foi mantida, por seus fundamentos. 
1053 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito: (i) em relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento na incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a causa; e (ii) em relação à ré 
União Federal, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor, pela inexistência de danos diretos. 
1054 Em sede de apelação, mantiveram-se os fundamentos de: (i) incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o pedido de indenização em face da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras; e (ii) ausência de 
legitimidade ativa para a extinção do processo, sem julgamento de mérito, em relação à União Federal. 
1055 Não foram interpostos recursos. O acórdão transitou em julgado em 08.02.2019. 
1056 A sentença foi mantida, por seus fundamentos. 
1057 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito: (i) em relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento na existência de cláusula arbitral; e (ii) em relação à ré União Federal, com fundamento na 
ilegitimidade ativa do autor, pela inexistência de danos diretos. 
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DADOS DOS PROCESSOS 
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DECISÕES DE 2º GRAU 
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N.º Autor Réu Processo 

Sub- 
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de 

origem 

Grau de 
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julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 

Votação 

unânime 
/ por 

maioria 

Provimento 

ou não do 

recurso 

Existência 

de cláusula 

arbitral 

Ausência de 
legitimidade 

ativa (por 

ausência de 
dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

Brasileiro 

S.A. – 

Petrobras 
2º grau1058-

1059 

TRF-4, 

5ª Turma 

Recursal 

dos 

Juizados 
Especiais 

Federais 

24.04.2018 

Juíza 

Federal 

Joane 

Unfer 
Calderaro 

v.u. 

Recurso 

não 

provido 

X       

16 

Walderez 
Spencer 

Uebel e JP 

– 
Empreendi-

mentos 

Imobiliários 

União 

Federal e 
Petróleo 

Brasileiro 

S.A. – 
Petrobras 

5063991-

28.2015.4.
04.7100 

Porto 

Alegre / 
RS 

1º grau 
6ª Vara 
Cível 

Federal 

30.11.2017 n/a  X      

2º grau1060 
TRF-4, 

4ª Turma 
15.05.2019 

Desa. 

Federal 
Vivian 

Josete 

Pantaleão 
Caminha 

v.u. 

Recurso 
não 

provido 
1061 

X       

17 
Paulo José 

Muller 

União 

Federal e 
Petróleo 

Brasileiro 

S.A. – 
Petrobras 

5002967-

63.2015.4.
04.7111 

Santa 

Cruz do 
Sul / RS 

1º grau1062-

1063 

2ª Vara 

Cível 
Federal 

07.03.2018 n/a X       

2º grau - - - - - - - - - - - - 

18 A. J. D. 
União 

Federal e 

5030934-

19.2015.4.

sem 

informação 
1º grau 

sem 

informação 

sem 

informação 
n/a sem informação 

 
1058 No julgamento do recurso inominado, a sentença foi mantida, por seus fundamentos. 
1059 O acórdão transitou em julgado em 14.06.2018. 
1060 Contra o acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido em 30.10.2019. Contra a decisão de inadmissão do recurso especial, foi interposto agravo, que foi improvido por decisão monocrática de 27.04.2020 
(STJ, Presidência, Agravo em Recurso Especial n.º 1.662.874/RS). A decisão transitou em julgado em 30.06.2020. 
1061 Determinou-se a extinção do processo, sem julgamento de mérito, diante da existência de cláusula arbitral, bem como reconheceu-se a legitimidade ativa do autor, pelo fato de a existência, ou não, de dano 
indenizável ser questão de mérito. 
1062 O processo foi extinto, sem julgamento de mérito: (i) em relação à ré Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento na existência de cláusula arbitral; e (ii) em relação à ré União Federal, com fundamento na 
ilegitimidade ativa do autor, pela inexistência de danos diretos. 
1063 Não foi interposta apelação. A sentença transitou em julgado em 30.04.2018. 
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julgador 
Data de 

julgamento 
Relator 
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unânime 
/ por 
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Provimento 

ou não do 
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Existência 

de cláusula 
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ativa (por 
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dano direto) 

Ausência de 

legitimidade 

passiva 

Incompe-
tência 

absoluta da 

Justiça 
Federal 

Ausência 

de dano 

direto 

Natureza de 

risco do 
mercado de 

capitais 

Outro 
fundamento 

Petróleo 

Brasileiro 

S.A. – 

Petrobras 

04.7100
1064 

2º grau1065 
TRF-4, 

4ª Turma 
sem 

informação 

Des. 

Federal 

Luis 

Alberto 

D’Azeve-
do 

Aurvalle 

sem 

informa-

ção 

sem 

informa-

ção 

X       

 

* * 

 

 
1064 O processo está em segredo de justiça. As informações foram obtidas a partir dos dados constantes do Superior Tribunal de Justiça. 
1065 Contra o acórdão, foi interposto recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem. O recurso especial foi improvido, em decisão monocrática de 12.09.2017. Contra a decisão, foi interposto agravo interno, 
improvido em 13.03.2018 (STJ, 3ª Turma, Agravo Interno no Recurso Especial n.º 1.681.440/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.03.2018, v.u.). O acórdão transitou em julgado em 14.04.2018. 


