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“It is a very sad thing that nowadays there is so little useless information.”
Oscar Wilde
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INTRODUÇÃO
O título da presente dissertação de mestrado é “Regime da informação no mercado
de valores mobiliários – Função da informação no mercado de valores mobiliários
brasileiro”. A análise do título escolhido é o melhor ponto de partida para introduzir o tema
desenvolvido nesta dissertação, na medida em que tal análise evidencia duas ordens de
questionamentos que orientaram a elaboração e a organização do trabalho.

A informação se colocou desde a aurora do mercado de valores mobiliários como
um elemento fundamental para o funcionamento daquele mercado. O movimento em favor
da criação de um verdadeiro regime jurídico para a informação no mercado de valores
mobiliários é, no entanto, essencialmente uma criação do século XX. Até muito
recentemente, os acionistas e outros detentores de títulos privados contavam quase que
exclusivamente com a autorregulação das bolsas de valores e com seus próprios esforços
isolados para obterem informações sobre os valores mobiliários adquiridos ou à disposição
do público. Todavia, de modo paradigmático, tais demandas dos investidores ganharam
força institucional nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”) e no resto do
mundo a partir do advento da Crise de 1929.

Hoje, a informação é o principal eixo orientador da regulação do mercado de
valores mobiliários em todo o mundo. O que é mais, comparado a outros mercados, o
mercado de valores mobiliários possui um dos mais extensos, se não o mais extenso
arcabouço regulatório para disciplinar a produção, a divulgação e o uso da informação. É
lícito indagar, pois, como se justifica semelhante regime.

Assim se coloca o primeiro nível de questionamentos dos quais a dissertação de
mestrado pretende se ocupar. Vale dizer, como e por que a informação, e a regulação da
informação, conquistaram a importância de que hoje gozam no sistema do mercado de
valores mobiliários?

Para além destas questões, esta dissertação de mestrado defende que, à luz das
disposições relativas à ordem econômica constantes da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (“Constituição Federal”), a intervenção do Estado sobre o
11

domínio econômico, criando um regime jurídico regulador da informação no mercado de
valores mobiliários, não é uma opção do legislador ou da Administração Pública, mas sim
um dever.

Por ser o mercado de valores mobiliários de vital importância para a ordem
econômica, a existência de um regime jurídico da informação adequado é instrumental
para a consecução dos fins de desenvolvimento e bem-estar definidos pela Constituição
Federal. Assim, nos termos do artigo 174 da Constituição Federal, corresponde a criação
de um regime jurídico da informação para o mercado de valores mobiliários a um dever,
sendo que, nesta empreitada, deve o Estado, em qualquer hipótese, respeitar os ditames do
artigo 170 e os demais princípios contidos na Carta Magna.

Neste sentido, o segundo nível de questionamentos que orientaram a elaboração e a
organização do trabalho diz respeito ao papel desempenhado por um regime jurídico hígido
da informação para o mercado de valores mobiliários na ordem economica brasileira e no
processo de desenvolvimento nacional.

Isto posto, passa-se a seguir a descrever o caminho teórico que se estruturou para
responder tais questionamentos.

O Capítulo I tem por fim tecer algumas breves considerações introdutórias sobre a
informação e a ordem social. Tendo em vista os objetivos da presente dissertação de
mestrado, é mister perquirir o que é a informação e quais efeitos decorrem, para um
indivíduo ou para um grupo, da situação de possuir a informação correta ou não. Em suma,
é preciso compreender, na origem, o que faz da informação elemento tão central para a
ordem social e, principalmente, para a regulação do sistema do mercado de valores
mobiliários.

Assim, o Capítulo I avança a análise de que a informação é o vetor de
funcionamento da ordem social. Ao invés, contudo, de empreender uma análise do ponto
de vista evolucionista como já o fizeram outros autores, optou-se por concentrar a atenção
em um aspecto particular da informação, ligado ao seu papel nas relações travadas entre os
indivíduos.
12

O que se quer destacar ao cabo é que a informação confere um poder a quem a
coloca a seu serviço. Outrossim, o indivíduo que possui e/ou controla a informação pode
exercer um enorme poder de influência nas relações sociais – seja tomando decisões para
si, seja influenciando comportamentos de terceiros. Ter informação é, efetivamente,
requisito para a ação humana orientada. Além disso, não raro a informação pode ser
mantida em sigilo, divulgada, distorciada e manipulada, a depender dos interesses que
comandam tais ações – invocando a ação de terceiros, às vezes em detrimento do interesse
destes. De modo correlato, a ausência da informação invariavelmente afeta a capacidade de
ação, resistência ou oposição do indivíduo, sujeitando-o à vontade do outro.

Antes de adentrar tais considerações, contudo, é preciso delimitar o enfoque do
estudo e situar o contexto a partir do qual a questão informacional será analisada. Nesse
diapasão, serão trazidas algumas noções básicas a respeito de ordem e da ordem social – a
partir das quais se tratará da informação.

A noção de ordem social partirá da gênese da ordem social burguesa, no século
XVIII. A fim de demonstrar que a ordem social é constituída por um conjunto de
interações humanas ordenadas de modo fundamentalmente constante, ainda que aptas a
transformações, serão trazidos à baila 3 (três) períodos históricos escolhidos: as revoltas
proletárias do século XIX, a Primeira Guerra Mundial e o fim da belle époque, e a crise
financeira de 2008. Estes exemplos têm por fim mostrar que a ordem social inaugurada na
transição da Idade Média para a Modernidade é sempre a mesma, ainda que a necessidade
de sobrevivência da própria ordem a tenha feito diferente ao longo dos séculos. No mais,
estas considerações serão aproveitadas em diversos outros momentos da presente
dissertação de mestrado.

Por fim, lançando mão de uma simplificação metodológica, discutir-se-á a relação
entre informação e poder na ordem social. Os Capítulos II e III aproximarão as
considerações de que se tratou acima do contexto da ordem de mercado e do sistema do
mercado de valores mobiliários, respectivamente.
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Outrossim, o enfoque do Capítulo II será transferido da ordem social para a ordem
de mercado. Neste contexto, serão trazidas considerações gerais a respeito da natureza do
mercado como ordem jurídica. Além disso, serão feitos os primeiros comentários a respeito
do sistema do mercado de valores mobiliários brasileiro, a começar por seus fundamentos
constitucionais.

Como se verá, a Constituição Federal se insere no conjunto das chamadas
Constituições Econômicas. Nesse diapasão, fez a Constituição Federal a opção por um
regime de mercado organizado, impondo ao Estado o dever de regular a atividade
econômica (vide artigo 174 da Constituição Federal) e de perseguir os objetivos de
desenvolvimento e bem-estar quando da implementação de políticas públicas, atuando no e
sobre o domínio econômico (vide artigo 170 e diversos outros). Estas normas determinam
um modo de atuação estatal, sendo que, no que diz respeito ao mercado de valores
mobiliários, tais normas impõem necessariamente a criação e a administração de um
regime jurídico para a informação.

O Capítulo II se encerra tratando da relação entre a informação e os mercados, em
geral. Ao final, o que se quer vincar é que as relações de poder que têm por base o
elemento informacional adquirem contornos ainda mais acentuados no ambiente de
mercado. Isto porque, em tal ambiente, não raro se verifica a figura da dominação, isto é, a
influência que se traduz justamente em condicionamentos para decisões de mercado. A
ordenação de sistemas (como o mercado de valores mobiliários) nos quais prevalecem as
relações de dominação é o fundamento do Direito Econômico, na qualidade de Direito da
Organização dos Mercados.

Nessa linha, o Capítulo II será concluído apontando por que as relações de
dominação de cunho informacional são particularmente agudas no mercado de valores
mobiliários. Cumprirá ao Capítulo III esclarecer, tendo por base os comentários avançados
sobre os fundamentos sobre os quais se deve sustentar a ordem econômica brasileira, por
que é dever do Estado impor e manter um regime jurídico adequado para a informação
naquele mercado.
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O Capítulo III cuidará, assim, do regime jurídico da informação em um sistema
específico: o mercado de valores mobiliários. Inicialmente, será destacada a importância
do mercado de valores mobiliários para a ordem econômica brasileira e para o atingimento
dos objetivos sociais que aquela constitucionalmente se propõe a alcançar (dos quais se
tratou no Capítulo II). Nesse sentido, serão tecidas algumas breves considerações sobre a
disciplina jurídica da poupança e do investimento.

Ao lado deste esforço de contextualização, seguirá a delimitação do sistema do
mercado de valores mobiliários, que se quer alcançar por meio da contraposição daquele
com o mercado financeiro em sentido estrito.

Por fim, será analisada a importância da informação para o mercado de valores
mobiliários brasileiro e, por consequência, do regime jurídico da informação para aquele
mercado. Concluir-se-á no sentido de que a existência e a manutenção de um regime
jurídico da informação hígido é dever do Estado, na medida em que tal regime é
instrumental para conter a prevalência da dominação informacional no mercado de valores
mobiliários.

Dito de outro modo, dadas as características de tal mercado, concluir-se-á que
somente a disciplina da norma jurídica pode impor a ordem e a segurança necessárias para
garantir o encaminhamento da poupança para o investimento e a preservação do próprio
mercado de valores mobiliários, e com isso permitir que aquele alcance suas finalidades
últimas de promoção do desenvolvimento e do bem-estar.

O Capítulo IV encerra o ciclo expositivo. Primeiro, serão analisados os eventos
ocorridos no início do século XX que cercam a criação e os fundamentos do regime
jurídico da informação para o mercado de valores mobiliários nos Estados Unidos. Tal
análise é imprescindível não só porque a experiência norte-americana, nos moldes como se
desenvolveu, foi efetivamente pioneira, mas porque o Brasil foi bastante influenciado pelas
normas de natureza informacional erigidas nos Estados Unidos, em particular o Securities
Act of 1933 e o Securities Exchange Act of 1934.
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Ao fim desta etapa, será analisada a criação e o desenvolvimento do regime jurídico
da informação para o mercado de valores mobiliários no Brasil. Enfocando eventos a partir
de meados do século XIX, serão tecidas algumas considerações acerca da evolução da
atividade dos corretores de “fundos públicos”, títulos e valores mobiliários, principalmente
aqueles da praça do Rio de Janeiro. Em seguida, será investigado em maior detalhe o
nascimento do Sistema Financeiro Nacional na década de 60 (sessenta) do século passado.
Dentro do contexto das transformações sofridas pela ordem social brasileira no período,
será dado destaque às iniciativas empreendidas na década de 70 (setenta) pelo governo
militar brasileiro em favor da criação de um verdadeiro mercado de valores mobiliários
nacional – este último entendido como peça-chave de um programa mais abrangente de
promoção do crescimento econômico e do desenvolvimento.

Nesse diapasão, tendo como foco principal os valores mobiliários emitidos por
companhias abertas, em particular as ações, merecem menção especial a Lei nº 6.385/76,
de 7 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.385/76”) e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976
(“Lei nº 6.404/76”). A primeira trouxe em seu artigo 2º o elenco de valores mobiliários e
criou a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) – autarquia federal em regime especial
concebida nos moldes da U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). A segunda é
a lei brasileira que rege as sociedades anônimas. Ao lado da Lei nº 6.385/76, a Lei das S.A.
corresponde a um dos pilares fundamentais sobre os quais se sustenta o regime jurídico da
informação no mercado de valores mobiliários brasileiro. Outrossim, organizada sob o
princípio do full disclosure, a lei do anonimato não só estabelece uma série de obrigações
de divulgação de informações, como também positiva a proibição da negociação de valores
mobiliários com base em informações privilegiadas – o chamado insider trading.
Ao final, será analisado o “sistema de duplo registro” – técnica regulatória adotada
no Brasil também tendo por base a experiência norte-americana, por meio da qual a CVM
administra a divulgação de informações por emissores de valores mobiliários. Também
serão feitos alguns apontamentos adicionais tendo por objeto as obrigações de divulgação
de fatos relevantes que advêm do registro. No mais, serão tecidas breves considerações
derradeiras acerca da apuração de condutas e responsabilidades no âmbito do regime
jurídico brasileiro da informação.
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Finalmente, nas Conclusões, serão retomadas as conclusões parciais alcançadas nos
Capítulos I, II, III e IV.

Esta é a estrutura básica do trabalho, mas é imprescindível notar que o tema
“regime jurídico da informação no mercado de valores mobiliários” pode ser analisado sob
uma série de enfoques distintos. Por este motivo, algumas considerações se fazem
necessárias a respeito do que não será tratado na presente dissertação de mestrado. Assim:

i)

Não se adentrará a discussão, muito em voga nos Estados Unidos hoje, a respeito
da sobrecarga de informação no mercado de valores mobiliários, e do consequente
impacto desta sobrecarga na capacidade dos investidores de tomarem boas decisões
de investimento;

ii)

Não se cuidará das diversas formas possíveis de apresentação da informação para
os investidores (gráficos, tabelas, textos, etc.);

iii)

Não serão feitos julgamentos de cunho específico acerca do conteúdo
informacional que deve ser divulgado (como remuneração de administradores,
benefícios corporativos, etc.);

iv)

Não serão trazidos dados empíricos relacionados aos custos ligados à manutenção
de um regime de divulgação de informações, no Brasil, nos Estados Unidos, ou em
qualquer outro lugar;

v)

Não se aprofundará o estudo do papel da autorregulação no regime jurídico da
informação do mercado de valores mobiliários brasileiro;

vi)

Não será feita uma exposição do tipo “manual”, discutindo em detalhes as
obrigações surgidas para emissores e administradores no âmbito do regime jurídico
da informação do mercado de valores mobiliários brasileiro; e, por último,
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vii)

Não serão expandidos, para além dos objetivos imediatos desta dissertação, os
comentários tecidos a respeito da responsabilidade penal, administrativa ou civil
daqueles indivíduos ou entidades que violarem normas de conteúdo informacional.
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RESUMO
A presente dissertação de mestrado tem por objetivo tratar do regime jurídico da
informação no mercado de valores mobiliários brasileiro.

De modo geral, em um mundo marcado pela assimetria informacional, a
informação, por ser definida em termos de sua (i) relevância e (ii) novidade, se presta,
invariavelmente, às funções de conferir segurança e de reduzir as incertezas dos indivíduos
que a possuem. Em razão destas características, a informação exerce um papel fundamental
no mercado de valores mobiliários, vez que permite a tomada de decisão, a formação de
preços, e o exercício de direitos, deveres e poderes de conteúdo patrimonial.

Contudo, por conta das características do mercado de valores mobiliários, nele a
natureza da informação como expressão de poder e dominação se revela de forma mais
aguda do que em outros mercados. É dever do Estado brasileiro zelar pela existência e
evolução do regime jurídico da informação no mercado de valores mobiliários,
disciplinando a atuação dos participantes do mercado de modo a garantir interações mais
ordenadas, seguras e justas. Somente assim poderá o mercado de valores mobiliários
atingir suas finalidades constitucionais de promoção do desenvolvimento nacional e do
bem-estar.

PALAVRAS-CHAVE:

INFORMAÇÃO. REGIME JURÍDICO. MERCADO DE

VALORES MOBILIÁRIOS. MERCADO DE CAPITAIS. SOCIEDADE ANÔNIMA.
POLÍTICA PÚBLICA.
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ABSTRACT
The purpose of this master’s degree dissertation is to discuss the legal framework
for information (particularly disclosure rules) in securities markets.

Information can be defined in terms of its (i) relevance and (ii) novelty to
individuals. Generally, in a world where information asymmetry is the rule, information
can be said to reduce uncertainty and confer safety to act to the person that possesses it.
Due to its characteristics, information plays a central role in securities markets. It allows
for decision making, price formation and the exercise of rights, duties and powers by
investors.

Information can be understood as an expression of power and domination over
others. This nature is revealed more prominently in the securities markets context,
however, because of characteristics inherent to this market, as compared to other markets.
It is therefore the duty of the Brazilian State to care for the existence and development of a
legal framework for information in the national securities market, disciplining the conduct
of market participants to ensure more orderly, safer and juster interactions. Only through
the State’s action can the securities market achieve its constitutionally prescribed purposes
of furthering national development and the well-being of the Brazilian people.

KEY WORDS: INFORMATION. LEGAL FRAMEWORK. SECURITIES MARKETS.
CAPITAL MARKETS. CORPORATIONS. PUBLIC POLICY.
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CAPÍTULO I – NOÇÃO E FUNÇÃO DA INFORMAÇÃO NA ORDEM SOCIAL
SUMÁRIO: 1.1 Informação e ordem social. – 1.2 Limites da noção e função da informação.
– 1.3 Ordem e ordem social. – 1.3.1 As origens da ordem burguesa. – 1.3.2 As tensões e
transformações do modelo de ordenação burguês. – 1.3.3 A ordem social como sistema. –
1.4 Informação, poder e dominação.

1.1

Informação e ordem social

O presente Capítulo I tem por fim tecer algumas breves considerações introdutórias
sobre a informação e a ordem social. O esquema de organização adotado para alcançar tal
objetivo será descrito abaixo.

Por meio da divulgação de informações, o regime jurídico da informação no
mercado de valores mobiliários aproxima o conhecimento dos investidores daquele de que
dispõem os emissores e seus representantes. Ao mesmo tempo, aquele regime diminui as
diferenças entre os próprios investidores, na medida em que impõe um conjunto
informacional comum a todos os participantes do mercado. Este esquema, que deve
necessariamente ser suportado por um regime de responsabilidades à altura da complexa
tarefa a que se propõe, busca reduzir as inafastáveis disparidades informacionais entre os
participantes daquele mercado de modo a tornar possível o encaminhamento da poupança
para o investimento.

Nesse sentido, o regime jurídico da informação permite a existência do mercado de
valores mobiliários, na medida em que incute os elementos de segurança1 e Justiça nas
relações mercantis. Por este mesmo motivo, no caso do Brasil, a existência de um regime
jurídico da informação hígido é condição para que o mercado de valores mobiliários
desempenhe o importante papel que lhe cabe no processo de desenvolvimento nacional.
1

Como se verá em maior detalhe abaixo, segurança, rentabilidade e liquidez são os três fundamentais vetores
para o exercício de qualquer direito subjetivo de conteúdo patrimonial. Cf. DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e
ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo,
1986, p. 92.
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Desta discussão cuidará o Capítulo III. Antes, cumpre trazer à consideração uma
breve análise da própria noção de informação. É mister perquirir o que é a informação e
quais efeitos decorrem, para um indivíduo ou para um grupo, da situação de possuir a
informação correta ou não. Em suma, é preciso compreender, na origem, o que faz da
informação elemento tão central para a ordem social e, principalmente, para a regulação do
sistema do mercado de valores mobiliários.

As seções seguintes avançam a análise de que a informação é o vetor de
funcionamento da ordem social. Como afirmado por GLEICK, “no longo prazo, a História é
a estória da informação adquirindo consciência de si própria”.2 Ao invés, contudo, de
empreender uma análise do ponto de vista evolucionista como já o fizeram outros autores,3
optou-se por concentrar a atenção em um aspecto particular, ligado às relações travadas
entre os indivíduos.

O que se quer destacar é que a informação confere um poder a quem a coloca a seu
serviço. Outrossim, o indivíduo que possui e/ou controla a informação pode exercer um
enorme poder de influência nas relações sociais – seja tomando decisões para si, seja
influenciando comportamentos de terceiros. Ter informação é requisito para a ação humana
orientada – ela permite melhor escolher entre diversas opções, induzir comportamentos,
seduzir terceiros, comprar e vender, explorar oportunidades, abandonar projetos ou ideias,
etc. Além disso, não raro a informação pode ser mantida em sigilo, divulgada, distorciada e
manipulada, a depender dos interesses que comandam tais ações – invocando a ação de
terceiros, às vezes em detrimento do interesse destes. De modo correlato, a ausência da
informação invariavelmente afeta a capacidade de ação, resistência ou oposição do
indivíduo, sujeitando-o à vontade do outro.

2

“In the long run, history is the story of information becoming aware of itself.” (Tradução livre.) GLEICK,
James. The information: a history, a theory, a flood. New York: Pantheon Books, 2011, p. 12. Cf. também
CHOMSKY, Noam; FOUCAULT, Michel. The Chomsky-Foucault debate: on human nature. New York/London:
The New Press, 2006, pp. 26-27.
3

Cf. para isso, necessariamente, o próprio GLEICK, James. The information: a history, a theory, a flood. New
York: Pantheon Books, 2011.

22

Antes de adentrar tais considerações, contudo, é preciso delimitar o enfoque do
estudo e situar o contexto a partir do qual a questão informacional será analisada. Nesse
diapasão, serão trazidas algumas noções básicas a respeito de ordem e da ordem social – a
partir das quais se tratará da informação. A noção de ordem social partirá da gênese da
ordem social burguesa, no século XVIII. A fim de demonstrar que a ordem social é
constituída por um conjunto de interações humanas ordenadas de modo fundamentalmente
constante, ainda que aptas a transformações, serão trazidos à baila 3 (três) períodos
históricos escolhidos: as revoltas proletárias do século XIX, a Primeira Guerra Mundial e o
fim da belle époque, e a crise financeira de 2008. Estes exemplos têm por fim mostrar que
a ordem social inaugurada na transição da Idade Média para a Modernidade é sempre a
mesma, ainda que a necessidade de sobrevivência da própria ordem a tenha feito diferente.

Por fim, lançando mão de uma simplificação metodológica, discutir-se-á a relação
entre informação e poder na ordem social. Os Capítulos II e III aproximarão as
considerações aqui tecidas do contexto da ordem de mercado e do sistema do mercado de
valores mobiliários, respectivamente.

1.2

Limites da noção e função da informação

A informação tem sido objeto de investigação filosófica por quase tanto tempo
quanto a filosofia ocidental assim pode ser denominada. As questões informacionais
permeiam, ainda que em um primeiro momento indiretamente, o debate clássico e
fundamental sobre seu subproduto acadêmico mais famoso, o conhecimento, e os estudos a
ele direcionados, no âmbito da gnoseologia. E a informação perpassa, inequivocamente,
algumas das últimas e mais etéreas fronteiras sobre as quais podem se debruçar os
cientistas que se interessarem por temas tão atuais como a engenharia genética e a
revolução cibernética.

A história de um vocábulo e as maneiras como um substantivo tem sido
tradicionalmente utilizado não coincidem, necessariamente, com a melhor forma para
defini-lo tecnicamente. No entanto, as raízes etimológicas e o uso comum podem apontar
caminhos investigativos àquele que deseja delinear sua noção.

23

Outrossim, a palavra “informação” possui raízes etimológicas muito antigas. No
latim, o nominativo informatio podia ter o sentido epistemológico e ontológico de “dar
forma (a alguma coisa)”, ou os sentidos pedagógicos de “disciplinar”, “instruir” e
“ensinar”.4

A partir da Baixa Idade Média, a noção da informação passou a ganhar maior
atenção. Para os filósofos escolásticos do alto período medieval, todas as coisas consistiam
de forma e matéria, e a informação acompanhava a materialização: a forma informava5 a
matéria, que por sua vez materializava a forma.

Essa visão de mundo marcadamente rigorosa e metodológica, tipicamente
escolástica, viu nascer em paralelo uma onda de anseios de cunho “humanista”,
propagados principalmente em círculos para-acadêmicos, os quais vieram a desembocar
em nada menos que o Renascimento.6 Paulatinamente, a noção de informação sofreu uma
mutação – notadamente, deixando para trás a ideia de “dar forma (a algo)” para passar a
designar “comunicar algo a alguém”. Esta significação ainda está na base dos usos mais
cotidianos da informação e dos usos aplicados às ciências sociais.7

Ainda de forma mais significativa, com o Renascimento, e a revolução tecnológica
e cultural que dali se seguiu, a informação deixou de ser uma noção meramente
instrumental para perquirições filosóficas sobre os mais diversos temas e foi alçada ela
mesma à qualidade de objeto central a uma série de investigações científicas. Como
consequência, são numerosas as disciplinas que atualmente se ocupam, com enfoques
variados, do estudo da informação, dentre os quais a Filosofia, a Física, a Biologia, a

4

CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. O conceito de informação, Perspectivas em Ciência da Informação,
v. 12, n. 1, jan.-abr. 2007, pp. 157-158. (Trad. Ana Maria Pereira Cardoso, Maria da Glória Achtschin
Ferreira e Marco Antônio de Azevedo.)
5

De acordo com o dicionário Houaiss, o verbo informar tem na escolástica a acepção de “dar forma a (uma
matéria)”. Cf. INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS. Grande dicionário Houaiss da língua portuguesa. Informar
(verbete). Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=informar>. Acesso em 30 out. 2012.
6

BORGMANN, Albert. Holding on to reality: the nature of information at the turn of the millenium. Chicago:
The University of Chicago Press, 1999, p. 9.
7

CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. O conceito de informação, Perspectivas em Ciência da Informação,
v. 12, n. 1, jan.-abr. 2007, pp. 155-157. (Trad. Ana Maria Pereira Cardoso, Maria da Glória Achtschin
Ferreira e Marco Antônio de Azevedo.)
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Psicologia e a Matemática – com efeito, há quem afirme que “quase toda disciplina
científica usa o conceito de informação dentro de seu próprio contexto e com relação a
fenômenos específicos”.8
E, no entanto, a indagação persiste – o que é informação e para que ela serve? Esta
é a questão que tem se colocado a chamada Ciência da Informação desde meados da
década de cinquenta do século passado, sem que tenham sido produzidas respostas
definitivas. A noção de informação tem sido, pois, usada de forma intercambiável para
caracterizar, por exemplo, uma medida de organização física (ou sua diminuição, na
entropia), um padrão de comunicação entre fonte e receptor, a probabilidade de uma
mensagem ser transmitida por um canal de comunicação, o conteúdo de um estado
cognitivo, o significado de uma forma linguística ou o instrumento para a redução de uma
incerteza.9

Diante de uma miríade de alternativas possíveis para descrever um vocábulo
reconhecidamente plurívoco, tem-se defendido, contudo, que as respostas àquelas
perguntas dependerão, necessariamente, da identificação dos objetivos científicos que se
pretende alcançar em um determinado campo do conhecimento humano.10 Esta forma de
aproximação do problema parece ser a mais adequada para a presente dissertação de
mestrado.

Tal exercício intelectivo de definição de um escopo de trabalho para então delinear
uma noção demanda cuidados em qualquer empreitada acadêmica. Isto porque certas
noções não são boas nem ruins – elas são, outrossim, úteis ou inúteis. E no caso de uma
dissertação que trata de um aspecto bastante específico de um fenômeno complexo e
abrangente como a informação – o regime jurídico da informação e a função da informação
no mercado de valores mobiliários brasileiro –, esta preocupação se torna particularmente
8

CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. O conceito de informação, Perspectivas em Ciência da Informação,
v. 12, n. 1, jan.-abr. 2007, p. 149. (Trad. Ana Maria Pereira Cardoso, Maria da Glória Achtschin Ferreira e
Marco Antônio de Azevedo.)
9

BOGDAN, Radu J. Grounds for cognition: how goal-guided behavior shapes the mind. Hillsdale, NJ:
Lawrence Earlbaum, 1994, p. 53.
10

CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. O conceito de informação, Perspectivas em Ciência da Informação,
v. 12, n. 1, jan.-abr. 2007, pp. 149-155. (Trad. Ana Maria Pereira Cardoso, Maria da Glória Achtschin
Ferreira e Marco Antônio de Azevedo.)
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importante. A noção útil será aquela que permite que sejam feitas distinções dentro da
realidade, no mundo dos fatos, e não aquela que equipara todas as distinções e reduz tudo e
mais a informação.11

Por este motivo, tendo em vista os objetivos deste trabalho, a despeito das valiosas
abordagens encampadas pela Filosofia, Física, Psicologia e Biologia e mais, esta seção
buscará enfocar a noção basilar da informação e seu papel no âmbito de uma ordem social,
em geral, e na ordem vigente, em particular.

1.3

Ordem e ordem social

Traçar os contornos da informação no contexto de uma ordem social demanda um
empenho preliminar e, por isso mesmo, fundamental – delinear, a uma, uma noção
abstrata, porém operacional, de ordem e, a duas, por meio dela clarificar a noção de ordem
social.
Ordem, aponta com a característica clareza TELLES JUNIOR, é uma disposição12.
Toda a existência é formada por estruturas – aí incluídos todos os seres animados e
inanimados, e mesmo os entes que não encontram representação no mundo físico, como as
sensações, as imagens e os juízos, e aquilo que os compõe. As estruturas perfazem uma
coletividade de seres distintos e como tais podem ser, de alguma forma, dispostas.

Mas montes de livros, grupos de músicos e dezenas de quadros não constituem uma
biblioteca, uma orquestra ou uma pinacoteca. Para que haja ordem, é preciso que a
disposição seja conveniente – isto é, orientada em razão de uma finalidade lógica,
conhecida, que precede a organização e que decorre da multiplicidade e da distinção dos
seres que a compõem. Livros em uma biblioteca, músicos em uma orquestra, quadros em
uma pinacoteca – toda coletividade, quando disposta de uma determinada maneira

11

Também neste sentido, CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. O conceito de informação, Perspectivas em
Ciência da Informação, v. 12, n. 1, pp. 148-207, jan.-abr. 2007. (Trad. Ana Maria Pereira Cardoso, Maria da
Glória Achtschin Ferreira e Marco Antônio de Azevedo.)
12

TELLES JUNIOR, Goffredo. Iniciação na ciência do Direito. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 3.
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consciente e apropriada, faz em conjunto um todo do múltiplo. Aquela maneira
conveniente de organização liga os seres constituindo uma unidade, ou seja, uma ordem.
Daí porque, conclui TELLES JUNIOR, a ordem é “a disposição conveniente de seres
para a consecução de um fim comum”.13

A ordem, mesmo que assim não pareça, é a regra no Universo. Seu suposto
antônimo, a desordem, não existe. A desordem é, ela mesma, uma espécie de ordem,
exceto que, voluntária ou involuntariamente, a alguém não convém.

O julgamento da conveniência de uma ordem considerada é orientado pela
dinâmica de interesses que determina aquele interesse que deve prevalecer e ao redor do
qual se deve organizar a dita ordem. É assim que uma determinada ordem imposta –
avente-se, por exemplo, uma certa ordem jurídica oriunda de fontes legais, porém
ilegítimas, violadoras por isso do Estado de Direito – pode ser considerada ela mesma
desordem por indivíduos ditos “desordeiros” mas, em verdade, tão-somente dotados de
interesses contrários a tal esquema de ordenação.
Isto posto, ainda que o mal, o crime, a injustiça, o sofrimento e a dor – e toda a
espécie de eventos inconvenientes ou de desordem, como se pode querer afirmar –
pareçam indicar o contrário, também os seres humanos compõem uma ordem. É
essencialmente esta ordem, como bem aponta DE CHIARA, “a primeira preocupação do
homem no plano social. A ordem é o pressuposto da possível vida em sociedade, sob
qualquer critério adotado para o seu conhecimento”.14

Com efeito, já nos mais remotos vestígios de agrupamentos sociais, é possível
identificar o cuidado primário com os limites e com o conteúdo da organização da vida
social. De uma perspectiva evolutiva, em um primeiro momento, a fixação da ordem teve
por referência elementos principalmente externos ao homem, os quais, ainda que prosaicos,
eram, até então, incompreensíveis e incontroláveis. É o caso do nascer e do pôr-do-sol, da
13

TELLES JUNIOR, Goffredo. Iniciação na ciência do Direito. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 5.

14

DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 7.
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mudança de estações e dos fenômenos naturais. Era a interação entre tempo e espaço que
determinava o início e o fim das atividades, os ciclos migratórios, as ocupações
geográficas, construindo-se e impondo-se a ordem em função do mais básico instinto da
sobrevivência humana.15

Mas, com o avançar das eras, a experiência humana paulatinamente voltou sua
atenção para si mesma, seus anseios e idiossincrasias. Para além do sobreviver, importa
determinar “como” viver – pelo que a ordem se refinou ao redor dos interesses
prevalecentes. Neste processo, o conteúdo dos parâmetros organizacionais começou a ser
marcadamente ditado por critérios outros que não apenas os objetivos ciclos naturais, ainda
que estes continuassem a influenciá-los – agora, contudo, repletos de significado.

Outrossim, os critérios espirituais, decorrentes das mais elementares indagações dos
seres racionais a respeito de sua origem, passaram a oferecer subsídios para um processo
de sacralização do cotidiano. Este, de sua banda, redundou em uma organização um pouco
mais sofisticada da ação dos homens com vistas a outros interesses a serem perseguidos: o
que comer, o que vestir e como honrar os mortos, por exemplo, à luz da
complementariedade estabelecida entre o sagrado e o profano.16

Mas as necessidades humanas se transformaram com o tempo e com isso passaram
a demandar ainda maior sofisticação dos instrumentos de ordenação da convivência social.
A importância da ordem, estabelecida por meio do regramento das relações e dos papéis
representados pelos membros do grupo, é preocupação de primeira grandeza que se presta
ao debate para diversos sistemas religiosos e filosóficos.

Com o tempo, a manutenção da ordem social também ofereceu amplas justificativas
para a criação de uma disciplina da propriedade, de um regime de restrição das liberdades
e, no limite, para a institucionalização do monopólio da violência e do estabelecimento de

15

DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, pp. 7-9.
16

DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, pp. 8-9
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uma autoridade à qual é conferida a possibilidade de exercer interferência na esfera de
interesses de terceiros. A esta prerrogativa se denomina “poder”.17

Daí que, em última análise, a ordem se revela inequivocamente como uma
expressão de poder. A afirmação de que a ordem é uma expressão de poder equivale a
dizer não só que o poder é fruto dos interesses que comandam a ordem, mas também que o
critério para a definição do poder é justamente a legitimação que o poder confere ao
conjunto de interesses que o sustenta. É por este motivo que afirmou TELLES JUNIOR que o
poder se torna a fonte da ordem.18 Esta conclusão leva invariavelmente à problemática da
legitimidade do poder de que se trata.

As fontes legítimas da ordem, emprestando o adjetivo de TELLES JUNIOR,
correspondem às manifestações justificadas de interferência na esfera de interesses de
terceiros. Tais justificativas devem ser adequadas para que sejam consideradas legítimas,
sendo que semelhante adequação se verifica a partir da análise dos critérios de
conveniência – ou dos interesses – que norteiam o sistema de regras no qual o poder-dever
se insere. Por sua vez, é a tutela dos interesses prevalentes que determina as soluções
normativas e de configuração de poder, as quais não só se traduzem ao cabo como fonte da
ordem, como nela têm seu objetivo final.19

É tal constatação que conduz ao ensinamento fundamental de DE CHIARA, segundo
o qual:
(...) cumpre ao pesquisador extrair princípio metodológico para os passos
seguintes de sua tarefa no campo da Ciência do Direito, qual seja: a
ordem que resulta do sistema normativo tem por pedra angular a solução
adequada para a definição do Poder, normatizando o seu exercício, sob o
signo do interesse prevalente, que, por sua vez, é identificado na tensão
da dinâmica das relações sociais.20

17

BODENHEIMER, Edgar. Ciência do Direito: filosofia e metodologia jurídicas. Rio de Janeiro: Forense,
1966, p. 261.
18
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1977.
Disponível
<http://www.goffredotellesjr.adv.br/site/pagina.php?id_pg=30#um>. Acesso em: 4 jul. 2011.
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<http://www.goffredotellesjr.adv.br/site/pagina.php?id_pg=30#um>. Acesso em: 4 jul. 2011.
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DE CHIARA, José Tadeu, Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 6.
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Nesse diapasão, em observância à lição de DE CHIARA, que demanda a análise mais
cuidadosa dos interesses consubstanciadores da ordem, um corte cronológico aqui se faz
necessário.

O presente Capítulo I propõe, como medida fundamental e preliminar, enfocar a
noção e a função da informação em uma ordem social. Neste sentido, é fato que o
entendimento rigoroso do regime jurídico da informação no sistema do mercado de valores
mobiliários brasileiro demandará, necessariamente, um alinhamento histórico dos fatos da
realidade social que culminaram em sua atual configuração.

Diversos fenômenos que desembocaram no regime hoje prevalecente deitaram suas
raízes muitos séculos antes do XVIII – objeto de destaque nesta investigação. Não
obstante, porque os principais elementos ligados à formação do arcabouço regulatório
presentemente em vigor remontam ao início do século XX, e porque, nos limites do que se
propõe uma dissertação de mestrado, este trabalho lançará também um olhar para o futuro,
optou-se por trilhar dois caminhos metodológicos.

Primeiro, porque a ordem social só pode ser definida à luz do entendimento dos
elementos culturais, históricos e, principalmente, valorativos, que lhe dão corpo, a fim de
ilustrar o objeto de que se cuida em uma investigação sobre a ordem social, seguir-se-á
com um estudo mais demorado da ordem burguesa hoje vigente. Em outras palavras: antes
de desfiar constatações teóricas a respeito da ordem social, optou-se por expor o quadro
dinâmico que culminou na construção da ordem hoje em vigor.

Segundo, e nessa mesma linha, porque o modelo de ordenação burguês só pode ser
compreendido em sua profundidade pela análise das transformações sofridas pela ordem
uma vez estabelecida, tendo em vista certos critérios de conveniência, subsequentemente,
lançaremos luz sobre este processo de embates e transformação, tendo por base três
períodos históricos escolhidos: as revoltas proletárias do século XIX, a Primeira Guerra
Mundial e o fim da belle époque, e a crise financeira de 2008.

Isto porque, para conhecer a ordem social, cumpre como exercício investigar o
modelo de ordenação burguês.
30

1.3.1 As origens da ordem burguesa

A investigação que se propõe aqui empreender remonta ao fim da Idade Média,
quando as atividades citadinas ganharam fôlego e começaram a ameaçar o feixe de
interesses sobre os quais se sustentava o feudalismo.

A ordem feudal se estendeu em maior ou menor grau por todo o continente europeu
(e em certas partes do continente asiático), e pressupunha uma organização social baseada
nos relacionamentos derivados da posse da terra, impondo um conjunto de obrigações
legais e militares recíprocas entre estratos bastante definidos da sociedade – a nobreza, o
clero e os servos. Outrossim, a questão da propriedade agrária e das relações oriundas da
propriedade agrária era central para a configuração da ordem.21

Este sistema de regras que sustentou a ordem feudal, baseado na detenção da
propriedade fundiária e nos interesses do proprietário, começou a demonstrar sinais iniciais
de desagregação já a partir do século XV, com os movimentos de unificação territorial e da
consolidação do poder do monarca, o advento dos Estados-nacionais, a harmonização das
regras estatais e a diminuição do poder da Igreja e da baixa nobreza em favor de uma
classe média ascendente.22

Neste período, operou-se uma mudança significativa da configuração prevalecente
do poder em diversos reinos, na direção de uma organização social dependente da figura
do soberano absoluto.23

O absolutismo posou em diversas oportunidades como um regime intermediário e
“esclarecido” entre o feudalismo e a Idade Moderna. Todavia, em verdade, ele não rompeu
21

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986, pp. 2-15.

22

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986, pp. 69-83.
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Vicejava o argumento de que, deixados a seus próprios desígnios, os homens somente seriam capazes de
desordem, estado no qual “cada homem é Inimigo de todos os homens; (...) E a vida do homem solitária,
pobre, terrível, brutal, e curta”. (Tradução livre.) HOBBES, Thomas. Leviathan or the matter, forme, & power
of a common-wealth ecclesiastical and civill. [S.l.]: Project Gutenberg, 2009. Disponível em:
<http://www.gutenberg.org/files/3207/3207-h/3207-h.htm>. Acesso em: 4 jul. 2011. No original: “…every
man is Enemy to every man; (...) And the life of man solitary, poore, nasty, brutish, and short”.
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com a ordem até então estabelecida, comprometido que era com suas origens e interesses
aristocráticos. A necessidade de uma reformulação profunda da antiga política servil não
agradava às classes dominantes, que ainda insistiam na imposição de regulamentações
feudais, pelo que as tensões geradas pela limitação da posse da terra e do exercício do
comércio se faziam sentir.24 Por outro lado, este período de transição lançou as bases para
o tipo de convulsão social que se observou no século XVIII.

A partir do século XVIII, enfim, o padrão de ordem calcado no critério feudal de
pertencimento a um determinado estamento e na confusão entre as figuras do titular do
exercício do poder e do Estado, começou a ser desafiado, primeiro nos Estados Unidos,
para depois ser superado na França.

Em seu lugar foi imposta uma nova ordem, patrocinada pelos indivíduos que
ocupavam o segmento mais capitalista do tradicional mundo agrário europeu:
comerciantes, artesãos, proprietários de pequenas manufaturas e prestadores de serviços
tecnológicos e intelectuais. Estes não eram, como se pode querer fazer crer, os antigos
servos, os despossuídos, aqueles continuamente achacados pelos outros dois estamentos,
mas sim a burguesia – os detentores do capital, até então alijados do processo político,
interessados em fazer refletir em outras esferas o poder econômico que já exerciam.25
Os levantes burgueses do século XVIII – a Revolução Americana e a Revolução
Francesa – apregoavam uma proposta de ordem com vias a endereçar a inadequação, ante
os interesses dos burgueses, daqueles critérios estamentais tão caros ao regime feudal. A
novel receita de ordem rejeitava, pois, as barreiras impostas ao nascimento e ligadas à
propriedade fundiária, e defendia uma nova organização calcada na moeda e na separação
entre a pessoa do governante e o poder de governar, sob as bandeiras universais da
liberdade e da igualdade. A promessa de uma nova perspectiva, uma nova realidade, um
novo conjunto de regras, uma nova ordem para os indivíduos que se viam sufocados pelas
limitações classistas impostas pelo feudalismo era irresistível.

24

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986, pp. 144-153.
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HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986, pp. 144-153.
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Em teoria, a revolução ideológica que se engendrava tinha por objetivo, em termos
muito amplos, liberar todos os homens e fazê-los iguais. Na prática, contudo, os
verdadeiros valores burgueses nunca coincidiram com as expectativas de liberdade e
igualdade acalentadas pelos estratos menos favorecidos da sociedade, e muito menos com
as definições de liberdade e igualdade resultantes de um processo de extrapolação
conceitual que se operou nos últimos dois séculos. O que se queria primordialmente era,
outrossim, a liberdade das amarras do sistema produtivo, impostas pelas corporações de
ofício e pelas coroas, e a igualdade no processo político.26 27

É este sistema de legitimação do poder estabelecido a partir de uma proposta
conveniente à burguesia ascendente no século XVIII, que, essencialmente, ainda hoje
vigora e, como tal, organiza os seres humanos desde então.28

Por óbvio, a manutenção, ao longo de mais de dois séculos, de um esquema de
ordenação social orientado de acordo com os critérios de conveniência de um grupo em
particular não poderia passar imune, não só às mudanças materiais havidas na sociedade
com o transcorrer do tempo, mas à própria realidade social, esta muito mais abrangente que
os critérios de conveniência burgueses.

A ordem social burguesa, ainda que com todos os seus méritos, mostrou, assim, em
diversas ocasiões, sua face paradoxal e destrutiva. E se é verdade que os elementos
26

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: (interpretação e crítica). 4ª ed. São
Paulo: Malheiros, 1998, p. 16.
27

Nas palavras de HOBSBAWM: “O secularismo, o racionalismo e o individualismo progressista dominaram o
pensamento ‘iluminado’. (...) Liberdade, igualdade e (assim se seguiu) fraternidade entre todos os homens
eram seus slogans. Com o tempo, eles se transformaram nos slogans da Revolução Francesa. (...) Não é
exatamente correto apontar o ‘iluminismo’ como uma ideologia da classe média (...). Contudo, na prática, os
líderes da emancipação para a qual o iluminismo chamava eram os flancos “médios” da sociedade, os novos
homens racionais dotados de habilidade e mérito ao invés de nascimento, e a ordem social que de suas
atividades iria emergir seria uma ordem capitalista e ‘bourgeois’” (Tradução livre). HOBSBAWM, Eric J. Age
of revolution. New York: Random House, 1996, pp. 22-23. No original: “A secular, rationalist and
progressive individualism dominated ‘enlightened’ thought. (…) Liberty, equality and (it followed) the
fraternity of all men were its slogans. (…) It is not strictly accurate to call the ‘enlightenment’ a middle class
ideology (…). Yet in practice the leaders of the emancipation for which the enlightenment called were likely
to be the middle ranks of society, the new, rational men of ability and merit rather than birth, and the social
order which would emerge from their activities would be a ‘bourgeois’ and capitalist one”.
28

Deve-se reconhecer ainda hoje diversos dos elementos de tal equação de ordem, os quais geraram a
conformação social predominante no mundo ocidental. São alguns destes elementos: a moeda, o princípio da
tripartição de Poderes, a valorização da ideia de concorrência, a noção de Estado soberano, a noção de
direitos e garantias individuais etc. Do Ocidente ao Oriente, a maioria dos agrupamentos humanos hoje se
organiza em alguma medida sobre estes pilares regulatórios da vida social.
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constituintes daquela ordem estão presentes na maior parte do mundo, também é lícito
afirmar que, em alguma medida, boa parte dos conflitos sociais surgidos a partir da
Revolução Francesa podem ser reduzidos a um enfrentamento deste esquema de
ordenação.

A insistência, a radicalização e a replicação impensada de algumas das propostas
propaladas quando do rompimento com o Antigo Regime redundaram na criação do
“homem abstrato” – aquele indivíduo que, como bem apontou COMPARATO, dispunha de
igualdade jurídica ante os demais cidadãos, mas cuja desigualdade econômica e social se
ignorava – e no enfraquecimento do poder-dever estatal em determinados setores que dele,
por natureza, não poderiam prescindir.29

Como resultado, a atual ordem burguesa enfrentou graves crises desde sua
inauguração no século XVIII. Três destes eventos merecem destaque. Os primeiros dois
deles são ilustrativos pela condição de paradigma que assumiram, forçando mudanças
profundas na própria ordem. No limite, estes períodos estão ligados à própria criação do
Direito Econômico como discipina jurídica das atividades desenvolvidas nos mercados,
tendo por fim sua organização sob a inspiração do interesse social.30 O terceiro destes
eventos, se não representou propriamente uma ruptura, merece menção por servir como
lembrete do potencial desagregador que a corrupção dos mercados, combinada com o
gradual afastamento do Estado do domínio econômico, pode ter sobre a própria ordem.31
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COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p.
20.
30

VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1977, p. 44. Cf. também COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável Direito Econômico. In: Ensaios e
pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 455.
31

Em verdade, uma miríade de acontecimentos históricos recorrentes, tomados localmente, pode ser
apontada como ilustrativa dos atritos ocasionados e sofridos por aquele esquema de organização social, que
moldou a ordem social até a configuração hoje vigente, e a continua transformando em um eterno desenrolar
histórico. À luz do escopo deste trabalho, contudo, foram escolhidas janelas temporais que esclarecem a
constância, a contraditoriedade e a complexidade do modelo de ordenação burguês. Cf. VIDIGAL, Geraldo de
Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 44.
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1.3.2 As tensões e transformações do modelo de ordenação burguês

A primeira daquelas crises da ordem burguesa teve origem pouco depois da
ascenção da classe mercantil ao poder, nos primórdios da Revolução Industrial.32 A “crise”
compreende não um evento isolado, mas sim uma série de revoltas trabalhistas que
explodiram no século XIX inicialmente na Grã-Bretanha e depois na França e no restante
da Europa, culminando nas revoluções de 1848.33

Entre os anos de 1815 e 1848, o aprofundamento da Revolução Industrial impôs
severas consequências sociais. A crescente urbanização e a inevitável substituição do
trabalho manual e animal por novas técnicas atingiram, de modo nunca antes visto, a
organização do tecido social. A transição para o novo modo de produção criou miséria e
descontentamentos.

Desta feita, porém, a insatisfação não nasceu no seio dos setores mais abastados. A
burguesia e a aristocracia, virtualmente isentas de quaisquer impostos, acumularam renda
vertiginosamente. Do outro lado do espectro, hordas de trabalhadores, muitos deles vindos
do campo para a cidade, sofreram com uma queda acentuada em suas condições de vida e
com a pauperização.34

Os motes revolucionários da liberdade e da igualdade pouco fizeram em favor
daqueles em situação de iminente calamidade. Ao contrário, a estrita obediência àqueles
valores pressupunha que os indivíduos, como partes iguais, dispusessem de liberdade para
contratar como bem quisessem dispor de seu trabalho.

Com efeito, o que se viu naqueles anos pós-revolução foi um rompimento no
quadro do Direito. De um lado, o Direito Privado, voltado a regular a vida dos particulares,
tidos, indistintamente, como livres e iguais. De outro, o Direito Público, regulando a coisa
32

A maioria dos historiadores aponta que a Revolução Industrial teve início na década de 1780. Cf.
HOBSBAWM, Eric J. Age of revolution. New York: Random House, 1996, p. 28.
33

Cf. HOBSBAWM, Eric J. Age of revolution. New York: Random House, 1996.
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A situação nos centros fabris era tida de forma praticamente unânime como terrível, e em vias de se
agravar. Os baixos salários, as horas intermináveis, a má-nutrição e disseminação de doenças contagiosas
imperavam. Cf. HOBSBAWM, Eric J. Age of revolution. New York: Random House, 1996, p. 205.
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pública e ligado a todas as questões de autoridade. As relações de trabalho, caracterizadas
como negócios entre particulares, restavam debaixo do bojo da lei civil e, como tais,
disciplinadas de acordo com critérios liberais. O resultado evidente, ante a situação
catastrófica que só degringolava, foram revoltas e agitações sociais de massa.35

Tais insurreições não tiveram sucesso em reverter a equação de ordem então
vigente.36 De todo modo, sua menção se faz necessária pelo ineditismo daqueles
protoesforços de desmistificação de alguns dos efeitos diretos da ordenação burguesa, e
por terem lançado as sementes para os movimentos sociais organizados que viriam a tomar
corpo cem anos depois – estes sim, por sua vez, dotados de maior potencial de
desestabilização da ordem.37

Mais do que isso, porém, a crise observada nas relações trabalhistas no século XIX
foi o primeiro testemunho da insuficiência do modelo de ordenação burguês. Teve início,
pois, ali, um processo de reavaliação formal do modelo organizacional instituído para a
manutenção da ordem e para a organização do processo produtivo. A partir de então, o
papel do Estado como unidade deôntica começou a ser efetivamente questionado.

A segunda grande crise da ordem burguesa teve lugar entre os anos de 1914 e 1939,
isto é, no período compreendido entre as duas guerras mundiais. Tal intervalo temporal
condensa uma série de eventos cruciais, que definiram boa parte do século XX.38
35

As insurreições ocorreram primeiro na Grã-Bretanha, principalmente a partir de 1830, inaugurando aquela
que foi considerada “a primeira crise capitalista”. Nos anos que se seguiram, as manifestações de insatisfação
ganharam força e a onda de revoltas que varreu o mundo no ano de 1848 é consequência direta daqueles
movimentos. Cf. HOBSBAWM, Eric J. Age of revolution. New York: Random House, 1996, p. 38.
36

Os movimentos trabalhistas, à época, eram bastante desorganizados e, no geral, as autoridades centrais não
os consideravam ameaçadores o suficiente para que conduzissem a medidas mais drásticas. Cf. POLANYI,
Karl. The great transformation. 2ª ed. Boston: Beacon Press, 2001, pp. 171-185.
37

Com efeito, o movimento trabalhista iniciado na Grã-Bretanha quando do aprofundamento da Revolução
Industrial, e disseminado nas décadas seguintes pelo resto do mundo, foi o primeiro sinal de que a promessa
burguesa de fraternidade entre os homens não tinha modos de se concretizar – ao menos, não nos termos em
que se quis impor no século XIX.
38

Cf. POLANYI: “Enquanto ao final da Grande Guerra os ideais do século dezenove prevaleciam, e sua
influência dominou a década seguinte, em 1940 todos os vestígios do sistema internacional tinham
desaparecido e, exceto por alguns poucos enclaves, as nações estavam vivendo em um cenário internacional
inteiramente novo.” (“While at the end of the Great War nineteenth-century ideals were paramount, and their
influence dominated the following decade, by 1940 every vestige of the international system had disappeared
and, apart from a few enclaves, the nations were living in an entirely new international setting.” Tradução
livre. POLANYI, Karl. The great transformation. 2ª ed. Boston: Beacon Press, 2001, pp. 5-8.)
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É possível, contudo, apontar de forma sintética algumas conclusões sobre estes 25
(vinte e cinco) anos sob o ponto de vista da ordem burguesa. Nesse sentido, importa saber,
este foi o quartel em que pereceu o modelo de organizaçãosocial construído ao longo do
século XIX como subproduto intelectual puro da Revolução Francesa – que já havia sido
desafiado um século antes, como visto acima – e a ordem burguesa arriscou ser superada.39

Outrossim, a Primeira Guerra Mundial lançou as condições para o primeiro regime
que, deliberada e sistematicamente, se dedicou a destruir o sistema de ordenação burguês e
a estabelecer uma sociedade socialista. Movimentos proletários como o bolchevique
existiam em toda a parte do mundo desde o começo do século XIX. A Revolução Russa
foi, entretanto, a primeira a substituir o sistema de produção de uma grande nação europeia
e, desde então, a questão do socialismo desempenhou um papel fundamental na história do
século XX.40

39

Como ensina POLANYI, a ordem burguesa adentrou o século XX baseada em quatro pilares fundamentais,
determinantes das “diretrizes características da história de nossa civilização”. O primeiro destes pilares era a
concertação alcançada entre os principais países, medida esta que permitiu que, de modo amplo, a paz
reinasse no continente europeu por quase um século. O segundo destes pilares era o padrão ouro
internacional, sistema único de organização da economia mundial, implementado em fins do século XIX,
segundo o qual a unidade básica de referência para a moeda é uma massa fixa de ouro. O terceiro destes
pilares era a ideia de mercado autorregulado. O quarto destes pilares, por fim, era o Estado liberal. Em maior
ou menor medida, ao final da Segunda Guerra Mundial, todos estes 4 (quatro) pilares haviam se
transformado. POLANYI, Karl. The great transformation. 2ª ed. Boston: Beacon Press, 2001, p. 3. Cf. também
DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 35.
40

A Revolução Russa não foi capaz de aniquilar a ordem social burguesa na maior parte do mundo, mas ela
afetou o modelo burguês de modo definitivo – se não por outros motivos, no mínimo por trazer a questão do
Estado como árbitro das tensões sociais ainda mais ao centro das discussões ligadas ao papel do Estado no
pós-guerra. O extremismo e a violência com que a solução comunista foi implementada em uma Rússia na
qual milhões de pessoas sofriam com a pobreza quase extrema certamente fez chefes de estado e de governo
ao redor do mundo refletirem acerca da viabilidade da manutenção da ortodoxia liberal tal qual idealizada um
século antes. A grande maioria dos países concluiu que o liberalismo clássico não poderia persistir sob o
risco de novas revoltas sociais. Este processo transformou a ordem profundamente. Afirma HOBSBAWM: “A
revolução, pois, deixou os bastiões do capitalismo mundial de pé, ainda que por um momento seus
defensores pensassem que eles estavam a ponto de sucumbir. A velha ordem venceu o desafio. Mas ela assim
o fez – e ela tinha assim de fazê-lo – transformando-se em algo muito diferente do que havia sido em 1914.
Depois de 1914, frente o que um eminente historiador denominou de ‘a crise mundial’ (Elie Halévy), o
liberalismo bourgeois estava perdido. Ele poderia abdicar ou ser levado embora. Alternativamente, ele
poderia ser assimilado tal qual os partidos social democratas não-bolcheviques, não-revolucionários, ainda
que reformistas, que efetivamente emergiram na Europa ocidental como principais garantidores da
continuidade social e política após 1917 e, conseqüentemente, se transformaram de partidos da oposição para
partidos de, ou potencialmente de, governo. Em resumo, ela (a velha ordem) poderia desaparecer ou se fazer
irreconhecível. Mas na sua forma antiga, ela não poderia mais existir.” (Tradução livre.) HOBSBAWM, Eric J.
Age of empire. New York: Random House, 1989, p. 332. No original: “Revolution thus left the main bastions
of world capitalism standing, though for a while even their defenders thought they were about to crumble.
The old order fought off the challenge. But it did so – it had to do so – by turning itself into something very
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Além disso, o fim da Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão que assolou o
mundo cerca de uma década depois do fim do conflito transformaram de forma definitiva o
sistema de mercado e a noção de Estado como unidade deôntica, inaugurando
verdadeiramente um novo capítulo no esquema de ordenação burguês.
A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito que envolveu a ordem – a
sociedade, a economia e o Estado – de forma totalitária. Todos os esforços produtivos
voltaram-se para a questão bélica, e o Direito, expressão da ordem que é, refletiu essa
mudança de paradigma. De início, a mudança no escopo de alcance das normas jurídicas se
deu com uma regulação extensiva das atividades econômicas que pudessem, de alguma
forma, impactar as questões estratégicas de um Estado focado na questão militar.41
Findo o conflito, os principais países – em especial a Grã-Bretanha, a França e a
Alemanha –, profundamente endividados, viram suas economias mergulhadas no caos.
Nem bem tiveram estas tempo suficiente para se recuperar da herança econômica da
guerra, quando a Crise de 1929 e a Grande Depressão que a ela se seguiu abalaram o
cenário internacional.42

A crise, deixada solta, teria aniquilado a ordem. Aquela segmentação estanque do
Direito entre o privado e o público – tão cara aos juristas do século XIX – e aquela
concepção do mercado como entidade autorregulável, traduzida no brocado do laissez
different from what it had been in 1914. For after 1914, faced with what an eminent liberal historian called
‘the world crisis’ (Elie Halévy), bourgeois liberalism was entirely at a loss. It could abdicate or be swept
away. Alternatively, it could assimilate itself to something like the non-Bolshevik, non-revolutionary,
‘reformist’ social democratic parties which actually emerged in western Europe as the chief guarantors of
social and political continuity after 1917, and consequently turned from parties of opposition into parties of
potential or actual government. In short, it could disappear or make itself unrecognizable. But in its old
form, it could no longer cope.”
41

COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável Direito Econômico. In: Ensaios e pareceres de Direito
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 455.
42

Iniciada no outono de 1929 nos Estados Unidos, com o crash da bolsa de valores de Nova York, a Crise de
1929 rapidamente espalhou-se, imprimindo efeitos devastadores em quase todos os países do mundo. A renda
pessoal, impostos, lucros e preços caíram, enquanto o comércio internacional recuou mais de cinquenta por
cento. O desemprego nos Estados Unidos alcançou a marca de 25% (vinte e cinco por cento), enquanto, em
outros países, até um terço da população foi excluído do mercado de trabalho. A construção civil e as
atividades agrárias foram ou interrompidas ou reduzidas. Cf. FRANK, Robert H.; BERNANKE, Ben S.
Principles of macroeconomics. 3ª ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007, p. 98. As circunstâncias que
levaram à Crise de 1929 e os efeitos desta serão melhor explorados adiante, no Capítulo IV.
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faire, não poderiam prevalecer, sob o risco de ameaçarem a própria existência da ordem
burguesa. O Estado foi então forçado a intervir e a reimpulsionar a máquina. Em quase
todo o Ocidente afetado pela crise, o Estado pós-1929 lançou mão então de uma série de
disposições de ordem pública (ou de Direito Econômico) com fins de disciplinar as
estruturas do sistema econômico por meio do planejamento das atividades e da
implementação de instrumentos garantidores da ação intervencionista estatal.43

No Brasil, a superação da postura clássica de afastamento do Estado do processo
produtivo foi inaugurada na carta constitucional de 1934.44 Em seguida, a ideia de um
Estado forte e interventor no e sobre o processo econômico foi expandida na Constituição
Federal de 1937, outorgada pelo governo autoritário de Getúlio Vargas.45

Este não foi um movimento constitucional isolado, como podem atestar a
Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. 46 No caso do Brasil,
ademais, esta faceta interventora se alinhou com a paulatina transformação do perfil
agrário da economia a partir da década de 30 (trinta), pelo que, no limite, a participação do
Estado na segurança pública, na formação de um parque industrial e na infraestrutura
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COMPARATO, Fábio Konder. O indispensável Direito Econômico. In: Ensaios e pareceres de Direito
Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, pp. 465-470.
44

Em tal documento, o Título IV, “Da Ordem Econômica e Social”, dispunha que “[a] ordem econômica
deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que
possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica” (artigo 115).
Com vistas à persecução do ideal da “dignidade humana”, ao Estado incumbia regular as relações de trabalho
(artigo 121) e a ele era autorizada a criação de monopólios (artigo 116) e a nacionalização de bancos (artigo
117). Ficava também expressamente proibida a usura (artigo 117, parágrafo único).
45

Nela, restou consagrado, de forma bastante detalhada, que “[n]a iniciativa individual, no poder de criação,
de organização e de invenção do indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a
prosperidade nacional. A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir as
deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, de maneira a evitar ou resolver os
seus conflitos e introduzir no jogo das competições individuais o pensamento dos interesses da Nação,
representados pelo Estado. A intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a
forma do controle, do estimulo ou da gestão direta” (artigo 137). Suprema ironia histórica, menos de dois
séculos após a Revolução Francesa, a carta constitucional brasileira também reintroduziu a figura da
corporação, determinando que “[a] economia da população será organizada em corporações, e estas, como
entidades representativas das forças do trabalho nacional, colocadas sob a assistência e a proteção do Estado,
são órgãos destes e exercem funções delegadas de Poder Público” (artigo 140).
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BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de
1988. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 13-14.
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passou a ser requisitada também pelos particulares, os verdadeiros titulares dos interesses
prevalecentes.47 48

Chega-se então ao terceiro daqueles eventos que impactaram a ordem. Trata-se da
crise financeira de 2008.

A inclusão da crise financeira iniciada em setembro de 2008 dentre os eventos que
transformaram os elementos da ordem social burguesa não leva em consideração tãosomente as reformas implementadas domesticamente e no arcabouço regulatório do
sistema financeiro internacional. Com efeito, se há algo a ser dito sobre o período póscrise, é que, em proporção ao ocorrido, muito pouco foi feito de fato para se lidar com as
fragilidades sistêmicas que foram evidenciadas nos mercados de valores mobiliários ao
redor do mundo a partir do outono norte-americano de 2008.

Assim, a menção da crise financeira de 2008 se justifica por motivos de outra
natureza.

Primeiro, pela magnitude do choque, mesmo para os parâmetros de uma ordem
capitalista que entende fenômenos desta natureza como inerentes ao sistema. 49 Segundo,
porque ela revelou mais uma vez o potencial destrutivo que se ocultava sob as tendências
de arbitragem regulatória oriundos dos processos de inovação financeira que tiveram início
na década de 70 (setenta), e sob os processos de desregulamentação e de mudança de perfil
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POLANYI aponta com precisão a ocorrência deste fenômeno, aparentemente incoerente, também em outras
jurisdições, citando como exemplo o clamor dos liberais no século XIX por leis da concorrência – o melhor
exemplo deste movimento sendo o Sherman Act norte-americano em 1890. Cf. POLANYI, Karl. The great
transformation. 2ª ed. Boston: Beacon Press, 2001, p. 157.
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Nesse processo, a figura de John Maynard KEYNES foi fundamental. Suas teorias de que a sociedade
capitalista só poderia sobreviver se os Estados controlassem, gerenciassem e até mesmo planejassem muito
de suas economias forneceu o embasamento teórico para o acolhimento de disposições interventoras em
cartas constitucionais e em legislações ao redor do mundo. Essa lição foi seguida praticamente à risca pelas
ideologias reformistas após 1944 e, até a década de 70 (setenta) do século passado, a perspectiva keynesiana
dominou o debate.
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A crise iniciada em 2008 já tem sido considerada por muitos economistas como a pior crise financeira
desde a Grande Depressão, e em diversos países – como em praticamente todo o continente europeu –, seus
efeitos ainda se farão sentir por muitos anos. É possível que, no agregado, daqui muitos anos, ela seja
reputada como mais violenta que a Crise de 1929.
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de atuação dos reguladores financeiros nacionais, cada vez mais focados em critérios
baseados em “risco”.50

De uma banda, em um mundo permeado pela complexidade, ao menos em teoria, a
supervisão baseada em risco oferece vantagens. Ela pode permitir que os escassos recursos
estatais sejam despendidos em atividades que tenham, potencialmente, a capacidade de
afetar gravemente o sistema e pode conduzir a análises mais compreensivas e
“inteligentes”, isto é, menos preocupadas com detalhes usualmente de menor potencial
ofensivo e focadas nas grandes ameaças. Mal conduzida, porém, tal política resulta,
invariavelmente, em um incremento do risco moral, em captura, em abusos e em crises
financeiras como a de 2008.

Este modelo de atuação regulatória foi efetivamente colocado em xeque com o
advento da crise de 2008. Os argumentos de que uma atuação estatal “orientada”,
estruturada tendo em vista, um, a redução do perfil de risco dos participantes do mercado
por conta dos instrumentos derivativos e, dois, o próprio modelo de atuação das
instituições, reduziria custos e seria mais eficiente, não se verificaram da forma como
planejado. Em seu lugar, o governo dos Estados Unidos foi obrigado a realizar a maior
injeção de liquidez no mercado de crédito, e a maior ação concertada de política monetária
da história do mundo.51
50

Nos anos 70 (setenta), o fim de Bretton Woods, as crises do petróleo e a proliferação de tribulações
geopolíticas revolucionaram os mercados globais. Diante do incremento da incerteza, os agentes financeiros
começaram a conceber complexos produtos financeiros com fins de gerenciar os riscos atrelados à taxa de
câmbio, à taxa de juros e à volatilidade dos preços das commodities. Subsequentemente, a conduta dos
participantes do mercado também mudou. Ao oferecer indistintamente proteção para outros agentes, e ao
buscar retornos cada vez maiores em suas operações, as instituições financeiras se tornaram cada vez mais
interconectadas e tolerantes com apostas arriscadas. As autoridades nacionais reconheceram esta mudança de
padrão de complexidade de seus administrados e reagiram, em larga medida, buscando a ela se adaptar de
maneira quase inocente. Nos anos 80 (oitenta), uma onda de desregulamentação varreu as jurisdições
“desenvolvidas”’. O critério de “exposição a risco” passou a definir os requisitos regulatórios, como no caso
dos Acordos de Basileia. Nos anos 90 (noventa), a Inglaterra e a Austrália redistribuíram suas competências
regulatórias ao redor de “tipos” de risco. A introdução do risco como critério de organização de competências
permitiu que a regulação e a supervisão das atividades financeiras se dessem de formas cada vez mais
flexíveis. Os modelos internos e as informações providas pelas instituições financeiras passaram a ter cada
vez mais importância para determinação da atuação do Estado.
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Na tentativa de reverter um colapso total e sistêmico iniciado com a quebra do banco de investimento
Lehman Brothers, o governo dos Estados Unidos executou pacotes de auxílio, totalizando cifra superior a
US$ 1 trilhão (um trilhão de dólares). Além disso, a supressão do crédito nas praças bancárias ao redor do
mundo levou diversos bancos centrais a adquirirem, no último quartel de 2008, US$ 2,5 trilhões (dois trilhões
e quinhentos bilhões de dólares) em títulos públicos e privados de baixa qualidade de instituições financeiras.
Os governos da maior parte dos países europeus e dos Estados Unidos também aumentaram o capital social
de suas instituições financeiras em US$ 1,5 trilhão (um trilhão e quinhentos milhões de dólares), adquirindo
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Assim, embora os eventos de 2008 e dos anos que se seguiram sejam ainda muito
recentes para que se possa fazer previsões, é possível afirmar que, se não implicaram
efetivamente mudanças na ordenação social burguesa, a crise merece menção por servir de
lembrete do potencial desagregador que a corrupção dos mercados, combinada com o
afastamento do Estado da regulação da ordem econômica, pode ter sobre a própria ordem.

1.3.3 A ordem social como sistema

Já se afirmou que a ordem social só pode ser definida à luz do entendimento dos
elementos culturais e históricos que lhe dão corpo. O reconhecimento de que a ordem é
produto de uma inabarcável complexidade causal, constituindo-se, portanto, de um
fenômeno que deve ser colhido em sua inteireza, justificou a breve retrospectiva histórica
empreendida, na qual se pontuou a sucessão dos principais eventos que contribuíram para a
gênese, a transformação e a permanência do modelo de ordenação revolucionário burguês.

Sem

prejuízo,

tamanha

complexidade

fenomenológica

oferece

inegáveis

dificuldades para uma análise científica isenta, que depende, invariavelmente, de noções
operacionais para ser bem-sucedida. Por esse motivo, a fim de evitar uma
compartimentação irresponsável no estudo da ordem, um esforço de simplificação
conceitual se faz necessário. O recurso metodológico mais adequado, nesse sentido,
equivale à compreensão da ordem social como sistema.

O conceito de sistema é abrangente, tendo sido objeto de investigações profundas
na Filosofia e na Filosofia do Direito. Aqui se pretende, contudo, simplesmente traçar uma
noção basilar da informação no âmbito de uma ordem social. Trata-se de esforço
preliminar, para que daí se derive a investigação do regime jurídico da informação no
mercado de valores mobiliários brasileiro.

ações preferenciais recém-emitidas. Os governos dos países afetados também efetuaram operações de
salvamento envolvendo inúmeras instituições não-financeiras. Cf. THE NEW YORK TIMES. Economic stimulus
– Jobs bills (Times Topics). Última atualização em 15 mar. 2012. Disponível em:
<http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/u/united_states_economy/economic_stimulus/i
ndex.html>. Acesso em: 4 jul. 2012. Cf. também ALTMAN, Roger C. The Great Crash, 2008: a geopolitical
setback for the West, Foreign Affairs, v. 88, n. 1, jan.-fev. 2009. Disponível em:
<http://www.foreignaffairs.com/articles/63714/roger-c-altman/the-great-crash-2008>. Acesso em: 4 jul.
2011.
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Sistema é vocábulo de origem grega. Em seu contexto clássico, syn-istemi aludia à
ideia de “totalidade construída, composta de várias partes”. Com o tempo, a significação
original agregou a ideia de organização. Ligada à noção de cosmos, originalmente
concebida não como Universo, mas como ordem, ou antítese do caos, o sistema passa a
designar uma totalidade ordenada. A referência clássica a sistema pelos gregos guarda
semelhanças surpreendentes com o uso moderno do vocábulo. De forma isolada, contudo,
ela não se presta inteiramente a finalidades acadêmicas, posto que a acepção helênica de
sistema não foi alcançada de maneira intencional.52

Relata FERRAZ JR. que o termo apenas se generalizou com configuração mais
próxima da hoje estabelecida a partir de Nicolas MALEBRANCHE, no século XVII, e de
Christian WOLFF, no século XVIII. A idéia de WOLFF, de que o sistema é um nexus
veritatum, que pressupõe a correção e a perfeição formal da dedução, foi desenvolvida
décadas depois por Johann Heinrich LAMBERT.53

LAMBERT inovou ao lançar uma conceituação abstrata de sistema, segundo a qual
este constitui “um todo fechado, onde a relação das partes com o todo e das partes entre si
estão perfeitamente determinadas segundo regras lógicas de dedução”. Tal conceito se
aproxima da ideia de um dispositivo mecânico, tal qual um relógio, que pode ser
decomposto em partes e recomposto novamente, sem que o todo se perca.54

Finalmente, a noção fundamental de sistema que se conecta com os objetivos desta
dissertação é lançada no século XVIII por KANT, segundo o qual aquele se traduz na noção
de unidade e conexão de acordo com um princípio.

Afirma o filósofo:
Esta unidade pressupõe uma ideia – a ideia da forma de um todo
(cognitivo), precedendo a cognição determinada das partes, e contendo as
52

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Conceito de sistema no Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p. 9.
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FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Conceito de sistema no Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p.
11.
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FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Conceito de sistema no Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p.
12.
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condições que determinam a priori o lugar de cada parte, e sua relação
com as demais partes de todo o sistema. Essa ideia, pois, demanda
completa unidade cognitiva do entendimento – não a unidade de um
agregado contingente, mas de um sistema conectado de acordo com
certas leis. Não se pode afirmar com propriedade que esta ideia é a
concepção de um objeto; ela é meramente a concepção da unidade
completa das concepções de objetos, na medida em que esta unidade está
disponível para o entendimento como uma regra.55

A concepção de KANT, como se pode notar, difere daquela defendida por
LAMBERT. Enquanto LAMBERT preconiza uma ideia de sistema que se estende às partes (ou
melhor, dizendo à luz do ensinamento de TELLES JUNIOR, às estruturas), sendo elas
mesmas, isoladamente, sistema, o sistema para KANT precede às partes por via de uma
ideia fundamental.

A noção kantiana foi ecoada, mais recentemente, por STAMMLER, para quem o
sistema é “uma unidade totalmente coordenada”, e por CANARIS, que, após percorrer um
longo caminho teórico para a determinação do termo, concluiu que a ordem e a unidade
são qualidades inafastáveis do conceito geral de sistema.56 Assim, fica evidente que, como
para a ordem, as noções de ordenação e unidade são indispensáveis como fundamento do
sistema.

No entanto, como restou claro do exercício preliminar desenvolvido nos itens
anteriores, enquanto perquirir sobre a natureza da ordem, e sobre a natureza e
transformações da ordem social, em particular, é tarefa que extrapola as finalidades últimas
desta dissertação, o recurso metodológico ao conceito de sistema dá cabo de tais
dificuldades e autoriza uma investigação melhor orientada da informação naquele
contexto. Tal recurso permite que se reproduza a riqueza da realidade inerente à noção de
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“This unity presupposes an idea—the idea of the form of a whole (of cognition), preceding the determinate
cognition of the parts, and containing the conditions which determine a priori to every part its place and
relation to the other parts of the whole system. This idea, accordingly, demands complete unity in the
cognition of the understanding — not the unity of a contingent aggregate, but that of a system connected
according to necessary laws. It cannot be affirmed with propriety that this idea is a conception of an object;
it is merely a conception of the complete unity of the conceptions of objects, in so far as this unity is available
to the understanding as a rule.” (Tradução livre.) KANT, Immanuel. The critique of pure reason. [S.l.]:
Project Gutenberg, 2007. Disponível em: <http://www.gutenberg.org/cache/epub/4280/pg4280.html>.
Acesso em: 4 jul. 2011.
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ordem social por meio da referência a um conceito operacional cuja significação é de mais
fácil delimitação.

Em resumo, as seções anteriores trataram de facilitar a compreensão da gênese da
ordem burguesa quando do rompimento com o modelo de ordenação feudal. Referiu-se de
modo bastante breve que, a partir de fins do século XVIII, o discríminen da propriedade
fundiária foi substituído por outro, a moeda, entendida como a verdadeira materialização
dos ideais de liberdade e igualdade que orientaram as revoluções burguesas.57 Dali por
diante, embora a proliferação das tensões sociais inerentes à extrapolação da ortodoxia
liberal tenha forçado a ordem a se transformar – sob o risco de seu desaparecimento –, a
nova proposta de ordem ainda assim manteve-se em pé, organizando as relações sociais na
maior parte do mundo de modo bastante semelhante. Este é o modelo organizacional que,
em última análise, ainda hoje prevalece ordenando as interações humanas.

Nesse sentido, é lícito afirmar simplificadamente que a ordem social se revela como
um fenômeno sistêmico: um sistema passível de transformações, mas relativamente
constante de padrões de interação e relacionamento, norteado por interesses identificáveis,
cujo caráter comum identifica a ordem e aproxima suas estruturas. A ordem social implica
um conjunto persistente de relações humanas – dentre as quais incluem-se relações ditas
“de poder” – e valores, sendo, por isso mesmo, um sistema axiológico – o próprio Direito.

É a noção basilar da informação e seu papel no âmbito de uma ordem social, em
geral, e na ordem burguesa vigente, em particular, que se quer no próximo item investigar.

1.4

Informação, poder e dominação

As seções anteriores trouxeram algumas considerações iniciais sobre a dificuldade
da circunscrição da noção de informação, tendo em vista o caos conceitual que decorre de
seu uso em quase todas as disciplinas científicas conhecidas. Foi indicado que, por este
mesmo motivo, a investigação a que se propôs este item estaria circunscrita à perspectiva
da ordem social, conforme delineada acima, e aos fins a que se estabeleceu a presente
dissertação de mestrado.
57

Esta discussão será retomada no Capítulo II.
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É inequívoco que a história da informação sempre esteve intimamente ligada à
própria História do homem. Não por outro motivo, o desenvolvimento da escrita – que
consigo trouxe a possibilidade de disseminação do conhecimento e do desenvolvimento da
matemática – figura como o grande marco que separa os agrupamentos humanos mais
primitivos das grandes civilizações.58
Em particular, há uma relação muito estreita entre a evolução da informação – ou
mais precisamente, dos meios de propagação do conteúdo informacional e da
popularização de certos conteúdos – e o modelo de organização social burguês inaugurado
no século XVIII, do qual já se tratou acima.

Primeiro, é razoável afirmar que as revoluções burguesas foram em parte tornadas
possíveis em razão da aceleração do processo de disseminaçao da informação que se
observou a partir da Baixa Idade Média. Durante a maior parte do medievo, as fontes
informacionais ficaram restritas aos círculos católicos. A Reforma Protestante e o
Renascimento trouxeram à tona muitas destas fontes, que por sua vez influenciaram os
pensadores iluministas que inspiraram os movimentos revolucionários. Além disso, a
descoberta dos tipos móveis por Johannes GUTENBERG, em meados do século XV, permitiu
que a mensagem daqueles autores alcançasse um público infinitamente mais vasto.59 Não
fosse pela imprensa, por exemplo, dificilmente o Iluminismo teria chegado com a mesma
força à América do Norte, onde impulsionou a Independência dos Estados Unidos.

Segundo, o rompimento com as amarras culturais e com o sistema feudal abriu um
terreno fértil para o desenvolvimento tecnológico e para transformações profundas no
modo de produção capitalista.60 Principalmente a partir do século XIX, o aumento da
produção informacional e a revolução tecnológica seguiram retroalimentando-se. A
58
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produção do conhecimento e sua disseminação impulsionaram o avanço tecnológico, e o
avanço tecnológico, principalmente no que diz respeito aos meios de comunicação e
transporte, permitiu que mais indivíduos tivessem acesso ao conhecimento e, com isso,
contribuíssem para o desenvolvimento científico e o crescimento econômico.61 A
Revolução Industrial é produto deste processo.

Outrossim, dos dois exemplos expostos, é possível derivar que a noção de
informação para a ordem social, de que aqui se trata, pode coincidir, de modo bastante
simplificado, com a unidade informacional básica de que trata FLORIDI, composta por
“dado + significado”. Isto é, a informação – como aquela de cunho filosófico, religioso,
científico ou tecnológico – é tudo aquilo que pode ser notado e compreendido.62

CAPURRO

E

HJORLAND, ao proporem que a noção de informação na Ciência da

Informação se ligue àquilo que é informativo para uma determinada pessoa,63 vão além
daquela unidade mais básica, e partem da ideia de “conhecimento comunicado”64. Os
autores destacam que este conhecimento, por sua vez, é geralmente definido como
informação em termos de sua (i) relevância e (ii) novidade para o indivíduo.65 Estas noções
a que se referem CAPURRO

E

HJORLAND são particularmente úteis para o enfoque que se

quer dar para a informação na ordem social e na ordem de mercado, na medida em que elas
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permitem afirmar, aqui, que a informação se presta, invariavelmente, às funções de
conferir segurança e de reduzir as incertezas dos agentes que a recebem.

Contudo, antes de aprofundar a análise dos elementos que definem a informação e
as funções da informação que serão enfocadas, é preciso primeiro tecer alguns comentários
breves sobre como se dá a distribuição da informação na ordem social.

De um lado, como já antecipado no início do presente Capítulo, o estudo da
informação é bastante dificultado porque, no limite, tudo – as cores, os aromas, as
sensações, ou a ausência destes elementos – é informação. O indivíduo é cercado, a todo o
tempo, por estímulos informacionais.66

Por outro lado, porque a produção informacional no mundo é de tal magnitude e
porque o processamento da informação depende também de componentes subjetivos,67 não
pode o indivíduo nem absorver tudo, nem absorver a informação de forma idêntica a outros
indivíduos. Daí resulta que, a despeito de estar envolvido a todo o tempo em relações de
troca informacional – absorvendo, produzindo e replicando informação –, o indivíduo está
também sempre em constante situação de déficit informacional.

Nesse sentido, a despeito de certos atributos especiais da informação, como a
possibilidade de disserminar-se com muita rapidez,68 é possível afirmar que a informação
não se distribui na ordem social de forma homogênea – isto é, os seres humanos
individualmente considerados não dispõem da mesma quantidade de informação, não
processam a informação da mesma forma e não podem conhecer completamente a
extensão a que estão informados os outros indivíduos.

Isto posto, embora relevante para diversas outras perquirições científicas, a
perspectiva da informação como um fenômeno compreensivo que equivale à própria
66
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67

CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger, O conceito de informação, Perspectivas em Ciência da Informação,
v. 12, n. 1, jan.-abr. 2007, p. 155. (Trad. Ana Maria Pereira Cardoso, Maria da Glória Achtschin Ferreira e
Marco Antônio de Azevedo.)
68

FLORIDI, Luciano. Information: a very short introduction. New York: Oxford University Press, 2010, p. 90.

48

descrição ou percepção da realidade é inútil aqui, na medida em que ela reduz tudo a
informação e por isso não permite que certas diferenciações valiosas para a dinâmica dos
mercados sejam feitas nos próximos Capítulos. Nesse sentido, o estudo da informação é
facilitado enfocando-se a distribuição não equivalente da informação na ordem.

Feitas estas considerações, é possível continuar avançando na análise da noção e
função da informação na ordem social.

Assim, porque os seres humanos vivem neste constante estado de déficit
informacional, a informação e o processo de aquisição da informação podem ser
entendidos da seguinte perspectiva.

A informação deve implicar potencial de mudança, ou mudança objetiva do status
informacional do sujeito. Daí decorre que a informação geralmente é acompanhada dos
elementos de relevância e/ou de novidade dos quais se tratou acima. Por relevância e
novidade se quer dizer que a informação pode preencher ou complementar a ausência de
conteúdo, assim como ela pode reforçar ou transformar uma posição inicial. Nesta linha, a
própria ausência de conteúdo informacional pode ser, ela mesma, informação. Basta que,
uma vez incorporada aos fluxos de informação do indivíduo, a (não) informação tenha o
potencial de operar mudança na situação informacional do sujeito que a recebe.69 Por esta
razão, a informação tem sido definida na doutrina especializada como “a diferença que faz
a diferença”.70 71
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Mais ao ponto dos objetivos da presente dissertação de mestrado, é curioso notar que a lógica da
informação como diferença que faz a diferença é, no limite, parecida com a aplicada pela Suprema Corte
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Dos elementos acima referidos, que acompanham a noção usual de informação, é
possível afirmar que a informação invariavelmente opera reduzindo a incerteza de quem a
recebe. As diferenças informacionais entre grupos e entre indivíduos isoladamente
considerados implicam necessariamente a existência da incerteza – isto é, a
impossibilidade de que o indivíduo saiba algo com total segurança ou de que aja com total
segurança se chamado a agir. A informação correta, como aqui definida, porque introduz
novos e importantes elementos ao conjunto informacional do indivíduo, tende a reduzir o
leque de incertezas do sujeito. Isto não implica dizer, reitere-se, que o grupo ou indivíduo
de que se trata está “bem” informado, mas apenas que ele se encontra “mais” informado e
por isso, ao menos do ponto de vista teórico, dotado de mais segurança para agir.72 73

Retomando o que toca à ordem social, das considerações acima resta ainda mais
clara a relação da informação como verdadeiro vetor de funcionamento da ordem,
impulsionando-a a constantes transformações, em um processo que muitos descreveriam
como a própria “evolução” da humanidade.

No entanto, as considerações acima tecidas também desnudam certas implicações
que surgem ao voltar-se o olhar para o interior da ordem, e para as relações travadas entre
os indivíduos do ponto de vista informacional.

Recorrendo-se a uma simplificação metodológica, concluiu-se que a ordem é um
sistema passível de transformações, mas relativamente constante de padrões de interação,
norteado por interesses identificáveis, cujo caráter comum identifica a ordem e aproxima
suas estruturas. No seio deste sistema encontram-se relações nas quais um indivíduo ou um
grupo ocupa posição tal que lhe permite impor sua vontade sem o concurso da resistência
de outro indivíduo ou grupo.74 Do sujeito ativo (ou sujeitos ativos) desta relação diz-se que
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1983, p. 7.
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tem ele um poder; correlatamente, coloca-se o sujeito passivo em posição jurídica de
sujeição.75
O poder, ensina DE CHIARA, se manifesta tanto pela possibilidade76 de interferência
legítima quanto pela interferência mesma daquele que o exerce na esfera de interesses de
terceiros.77

FOUCAULT relembra, de modo bastante apropriado, que a natureza desta
interferência não é, necessariamente, repressiva, nem implica sempre efeitos negativos:

Mas me parece hoje que a noção de repressão é bastante inadequada para
capturar precisamente aquele que é o aspecto produtivo do poder.
(...)
Eu acredito que esta é uma concepção de poder inteiramente negativa,
estreita e rudimentar, uma que tem curiosamente se espalhado. Se o poder
nunca fosse nada além de repressão, se ele não fizesse nada a não ser
dizer não, você realmente acredita que alguém seria compelido a
obedecê-lo? O que torna o poder possível, o que torna o poder aceitável, é
simplesmente o fato de que ele não apenas pesa sobre nós como uma
força que diz não; ele também conecta e produz coisas, ele induz ao
prazer, ele forma conhecimento, ele produz discurso. Ele deve ser
considerado como uma rede produtiva que corre por todo o corpo social,
muito mais que um espécime negativo cuja função é a repressão.78 79
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51

O poder pode ser adquirido ou expressado de diversas formas. Para BODENHEIMER,
a aquisição e o exercício do poder podem ser devidos a características físicas, psicológicas
ou intelectuais da pessoa.80 COMPARATO, em estudo seminal que focaliza o poder
manifestado no âmbito das sociedades anônimas, por sua vez, destaca que o poder pode ter
por base contrato, tradição, fé religiosa ou necessidades biológicas.81

Outrossim, a titularidade ou o controle da informação também podem ser
compreendidos como expressão de poder. No limite, não é exagero afirmar que a
informação é elemento fundamental do sistema de ordem porque contém o poder que
visceral à própria ordem. Esta afirmação se mostra cada vez mais correta nos dias atuais,
que perfazem a comumente denominada “Era da Informação”.82

A relação entre informação e poder é tão antiga quanto o próprio homem. Não por
outro motivo, os sacerdotes e pensadores – em suma, os detentores do saber – ocuparam
posições de destaque e privilégio em diferentes civilizações, tanto no Oriente quanto no
Ocidente. Notoriamente, como já afirmado acima, quaisquer descrições do período feudal
reconhecem que a estabilidade do sistema estamental dependia em larga medida tanto do
controle exercido pela Igreja Católica sobre as fontes informacionais na forma de ricas
bibliotecas mantidas por clérigos de toda a Europa, quanto das homilias diárias ou
semanais proferidas pelos sacerdotes durante as missas, quando se interpretavam as
escrituras e se reafirmava o poder da Igreja sobre as vidas dos fiéis.

O Renascimento e a passagem do medievo para a Modernidade derrubaram o
controle institucional exercido pela Igreja Católica sobre o fluxo informacional, mas não
mudaram a natureza da informação como expressão de poder. Com efeito, há quem afirme
que jamais na História esteve o homem mais dependente da informação do que hoje, pelo
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que nunca antes a exclusão tecnológica e a manipulação informacional representaram
tamanho fardo.83

Assim, desde há muito se admite que o indivíduo que possui e/ou controla a
informação é apto a exercer um enorme poder de influência nas relações sociais – seja
tomando decisões para si, seja ditando comportamentos de terceiros. De uma banda, como
visto, quando introduz segurança, a informação chama a ação – ela permite escolher,
seduzir terceiros, comprar e vender, explorar oportunidades, abandonar projetos ou ideias,
etc. A dinâmica informacional permeia, pois, a todo tempo as interações humanas, pelo
que, revisitando o ensinamento de FOUCAULT, a informação se revela como verdadeira
força produtiva – talvez a maior força produtiva do século XXI.

Contudo, como se verifica para toda forma de poder que se torna ilegítima ou
ilícita, a problemática da informação como expressão de poder adquire particular
relevância quando esta interferência na esfera de interesses de terceiros ameaça ultrapassar
os limites tolerados pela ordem jurídica. Com efeito, não raro a informação pode ser
mantida em sigilo, divulgada, distorcida e manipulada, a depender dos objetivos que
comandam tais ações – invocando a ação de terceiros, às vezes em injustificado detrimento
destes. De modo correlato, a ausência da informação, assim como a informação incorreta,
invariavelmente afeta a capacidade de ação, resistência ou oposição do indivíduo,
sujeitando-o à vontade do outro.

Nota-se que este padrão de interação, fundado na prevalência informacional, se
revela desde as situações ou negócios mais corriqueiros, nos quais a interferência ou a
possibilidade de interferência na esfera de terceiros se dá de forma legítima, e por isso é
acolhida pela ordem jurídica, até aquelas hipóteses em que a interferência efetivamente
ultrapassa os limites ditados pela ordem, configurando, em certos casos, hipótese de
ilicitude.
Neste particular, merecem destaque as relações travadas em ambiente de mercado –
em especial, no mercado de valores mobiliários. Nele, a informação pode atuar tanto como
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força que garante a segurança e permite o investimento,84 quanto poder que subjuga e
coloca em risco tanto o funcionamento do próprio mercado, quanto o atingimento das
finalidades constitucionais deste.

As relações jurídicas que se estabelecem na ordem social são objeto de permanente
arbitragem do Direito, como sistema valorador orientado para o ideal de Justiça que é.85 Os
Capítulos seguintes cuidarão de aprofundar a análise daquelas relações quando fundadas
no elemento informacional, tanto na ordem de mercado, em geral, quanto no mercado de
valores mobiliários, em específico. No caso deste último, enfocar-se-á o papel do Direito
Econômico86 como regulador das liberdades individuais ante o interesse coletivo, expresso
na necessidade de preservação do mercado como instrumento importante para o
aprofundamento do processo de desenvolvimento.
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CAPÍTULO II - MERCADO E INFORMAÇÃO
SUMÁRIO: 2.1 Da ordem social para a ordem do mercado. – 2.2 O mercado como ordem
jurídica e a ordem social burguesa. – 2.3 Os fundamentos constitucionais da disciplina
jurídica do mercado de valores mobiliários no ordenamento brasileiro. – 2.3.1 O mercado
de valores mobiliários brasileiro é mercado organizado. – 2.3.1.1 O Estado deve intervir
como agente normativo e regulador. – 2.3.1.2 A intervenção estatal é delimitada por
princípios positivados inafastáveis que têm por fim alçar o desenvolvimento e o bem-estar
social como síntese da Justiça. – 2.4 A informação no mercado: poder de decisão e
formação de preços. – 2.4.1 Informação e formação de preços. – 2.4.2 A informação não se
distribui de forma equivalente no mercado. – 2.4.3 A informação e a dominação no
mercado.

2.1

Da ordem social para a ordem do mercado

Como já aventado, para dar cabo da tarefa de perquirir a respeito do regime jurídico
da informação e da função da informação no mercado de valores mobiliários brasileiro,
algumas considerações preliminares a respeito da ordem social se fizeram necessárias. Este
caminho intelectivo se revela fundamental porque o estudo de um fenômeno plurívoco
como a informação deve ser delimitado do ponto de vista da utilidade metodológica do
conceito.

No caso, a presente dissertação de mestrado restringe o estudo da informação a um
segmento bastante específico da ordem social – o mercado de valores mobiliários. O
exercício de delinear a noção da informação como expressão de poder – força que atua, ao
mesmo tempo, impulsionando o progresso humano e subjugando os indivíduos na ordem
social – teve por fim preparar o caminho para os Capítulo II e III.

O enfoque do Capítulo II será transferido da ordem social para a ordem de
mercado. Neste contexto, serão tecidas considerações gerais a respeito da natureza do
mercado como ordem jurídica. Além disso, serão feitas as primeiras considerações a
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respeito do sistema do mercado de valores mobiliários brasileiro, a começar por seus
fundamentos constitucionais. O Capítulo se encerra desenvolvendo a relação entre a
informação e os mercados, em geral.

Ao cabo, o que se quer vincar é que as relações de poder que têm por base o
elemento informacional adquirem contornos ainda mais acentuados no ambiente de
mercado. Isto porque em tal ambiente não raro se verifica a figura da dominação, isto é, a
influência que se traduz justamente em condicionamentos para decisões de mercado. A
ordenação de sistemas (como o mercado de valores mobiliários) nos quais prevalecem as
relações de dominação é o fundamento do Direito Econômico, na qualidade de Direito da
Organização dos Mercados.

Nessa linha, o presente Capítulo será concluído apontando por que as relações de
dominação de cunho informacional são particularmente agudas no mercado de valores
mobiliários. Cumprirá ao Capítulo III esclarecer, tendo por base os comentários aqui
avançados sobre os fundamentos sobre os quais se deve sustentar a ordem econômica
brasileira, por que é dever do Estado impor e manter um regime jurídico adequado para a
informação naquele mercado.

2.2

O mercado como ordem jurídica e a ordem social burguesa
Semelhante a “informação”, já de pronto o vocábulo “mercado” impõe dificuldades

semânticas no que diz respeito à sua circunscrição. À palavra considerada isoladamente
podem ser atribuídos uma série de significados, o que de certa forma ao mesmo tempo
agiganta e esvazia a expressão. Deste modo, antes de engendrar um estudo mais
aprofundado de sua natureza, convém percorrer brevemente alguns de seus usos mais
comuns.

Outrossim, em uma de suas acepções mais antigas, mercado pode ser o local físico
destinado à efetivação das trocas econômicas. Nestes casos, tal ambiente pode estar
especialmente ligado a uma conotação geográfica (como a feira de Champagne) ou setorial
(como o souk de especiarias de Marrakech), o que lhe confere ainda um segundo e um
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terceiro sentidos.87 De outra banda, a teoria econômica tradicional define mercado como o
ambiente em que os preços são formados, por meio do jogo entre a oferta e a procura de
um dado bem ou serviço.88

Por fim, em um contexto mais recente, ganhou força a ideia do mercado como
entidade composta de uma multiplicidade de atos volitivos tomados em conjunto,
verdadeira força una, ainda que essencialmente coletiva, dotada de gostos, vontades,
expectativas e temores. É nesse sentido que os analistas econômicos, meios de
comunicação e governantes tecem referências de cunho quase personalista ao mercado,
como por exemplo, “O mercado teme a queda do dólar”, ou “O mercado espera que a
dívida grega seja renegociada até o fim do mês”.

Referências ao mercado em quaisquer dos sentidos expostos acima não estão
incorretas. No entanto, tais significações são incapazes de capturar o fenômeno em sua
vertente ao mesmo tempo mais simples e completa.

Assim, o mercado é melhor entendido como ordem. É ordem porque se constitui,
em última análise, de um conjunto de regras que visam disciplinar o agir próprio dos
indivíduos que atuam naquele mercado, o que lhes confere regularidade e previsibilidade,
requisitos indispensáveis para a efetivação das trocas.89

Tome-se, como exemplo, a compra e venda de qualquer bem, regida pela regra de
que ao comprador cabe pagar o preço, enquanto ao vendedor cabe entregar a coisa. Este
jogo reiterado de mercado, que envolve a criação de expectativas comportamentais
razoáveis e a satisfação de tais expectativas (ou não, do que consequências também
razoáveis devem decorrer), permite o cálculo futuro porque assume um caráter
minimamente uniforme que supera a natural incerteza atrelada à conduta individual. Nesse
sentido, a forma de uma ordem de mercado, ensina IRTI, é dada justamente por este
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conjunto de regras que resultam em comportamentos razoavelmente típicos e calculáveis
das partes.90

Como conjunto objetivo de regras que é, o mercado se carateriza, pois, como ordem
jurídica.91 Ou seja, não corresponde ele a um inexorável estado de coisas ou a uma ordem
espontânea cuja constância advém da atuação de uma mão invisível que tudo controla. Ao
contrário, é o mercado uma organização ao mesmo tempo criada e mantida pela disciplina
da norma jurídica.

Importa destacar aqui, porém, que afirmação a que se subscreve de que o mercado é
uma ordem jurídica não equivale a dizer que o mercado é um produto do Estado como
modelo organizacional, atuando na esfera dos particulares sob o fundamento da autoridade.
O mercado não deriva necessariamente da autoridade – afirmar o oposto implica pressupor
que a validade da norma decorre de um certo tipo de Estado e de um certo tipo de atividade
legislativa, o que rigorosamente não corresponde à realidade.92 O Estado é uma construção
deôntica. Já o mercado remonta à pré-história e se caracteriza por uma forma – a jurídica –
de relacionamento entre os homens.93 Ocorre que a ordem de mercado é ordem jurídica,
mas as normas jurídicas que a compõem podem assumir fisionomias diversas.94

Neste sentido, se a ordem jurídica do mercado não é, como se esclareceu, a rigor,
reflexo da autoridade, ela é por outro lado inevitavelmente uma resultante da estrutura de
poder. Isto se dá em larga medida porque, em linha com o ensinamento de DE CHIARA do
qual já tratou o Capítulo I, a ordem jurídica do mercado, como ordem que é, se manifesta
como expressão da conveniência. Dito de outro modo, o sistema normativo que em última
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análise perfaz o mercado corresponde à solução jurídica adequada para dar guarida aos
interesses prevalentes, os quais se revelam na realidade social.95

Daí que, se o mercado não é, a priori, uma construção do Estado moderno, porque
as soluções normativas que tutelam os interesses prevalentes precedem ao Estado, a ordem
jurídica do mercado como presentemente a conhecemos se expressa como função do
Estado liberal na qualidade de unidade deôntica – ou modelo organizacional criado para
atendimento dos ideais burgueses. A ordem jurídica de mercado pode ser compreendida
neste sentido como uma função da ordem social. Mais precisamente, socorrendo-se de uma
simplificação metodológica, o mercado operando nas bases hoje existentes é parte do
sistema – ele reflete e se aninha na ordem social burguesa.

Eis que, para entender os mecanismos gerais do funcionamento do mercado na
atual conjuntura histórica, é preciso voltar as atenções para o final do século XVIII, quando
a ordem feudal começou a dar lugar à ordem social burguesa, e para a organização do
Estado liberal. Não porque, como quis EINAUDI,96 a norma jurídica influencia a
conformação dos mercados, mas porque a norma, como solução jurídica adequada para
tutelar os interesses da classe mercantil ascendente, na ordem social burguesa, tem como
um de seus fins últimos o mercado. A norma, como asseverou IRTI, é o mercado.97

É nesse sentido que afirma IRTI não serem o mercado, a política e o Direito
elementos isoláveis. O mercado se estrutura e se conforma de acordo com seu contexto
histórico; ele toma a forma das decisões políticas e de acordo com a competência jurídicoestatal se exprime em normas. Assim:

O Direito não é imagem nem quadro, mas sim estrutura conformadora,
conjunto de normas que confere a um mercado (e não ao mercado, em
sentido natural e universal) a sua fisionomia histórica própria. A ação
econômica se dispõe a uma regularidade calculável e previsível, ou seja,
em uma ordem, apenas na medida em que se encaixa com um tipo
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normativo, com um padrão geral, capaz de arrancá-lo de sua
singularidade irrepetível.98

Na mesma linha, entre nós se manifesta GRAU:

Relembre-se que o direito, como demonstrei inicialmente, é elemento
constitutivo do modo de produção: as relações de produção, quaisquer
que sejam elas, não se podem reproduzir sem a “forma” do direito; o
direito é instância de um todo complexo – a estrutura social global –
instância no entanto dotada de eficácia própria, que se manifesta no bojo
de uma relação de causalidade estrutural, resultante de interação dela
(instância jurídica) com as demais instâncias desse todo complexo.99

Isto posto, como visto no Capítulo I, a ordem feudal se estendeu em maior ou
menor medida por todo o continente europeu durante a Idade Média, impondo uma
organização social baseada nos relacionamentos derivados da posse da terra. Nesse
período, a questão fundiária era elemento central para a configuração da ordem. A partir do
século XVI, a ordem feudal passou a se reorganizar na forma do absolutismo. Por algum
tempo, os movimentos de unificação territorial e da consolidação do poder do monarca, o
advento dos Estados-nacionais, a harmonização das regras estatais e a diminuição do poder
da Igreja e da baixa nobreza atenderam aos anseios da burguesia. No entanto, os interesses
da classe mercantil ascendente demandavam uma reforma mais ambiciosa.

Neste sentido, os levantes burgueses do século XVIII apregoavam uma proposta de
ordem com vias a endereçar a inadequação, ante os interesses dos burgueses, daqueles
critérios estamentais tão caros ao regime feudal. A nova equação de ordem rejeitava, pois,
as barreiras impostas ao nascimento, e defendia uma nova organização calcada na
separação entre a pessoa do governante e o poder de governar, sob as bandeiras universais
da liberdade e da igualdade. Na prática, contudo, os verdadeiros valores burgueses nunca
coincidiram com as expectativas de liberdade e igualdade acalentadas pelos estratos menos
favorecidos da sociedade. O que se queria primordialmente era, outrossim, a liberdade das
98
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amarras do sistema produtivo, impostas pelas corporações de ofício e pelas coroas, e a
igualdade no processo político.

Neste contexto, a superação do sistema produtivo feudal adquire importância
particular. Para uma classe que derivava sua força econômica, política e revolucionária
essencialmente da atividade mercantil, o alargamento e o aprofundamento do conjunto das
relações de mercado mostrava-se fundamental para a expansão de seu poder. É assim que o
mercado deixou paulatinamente de significar apenas o local em que se efetuam as relações
de troca e adquiriu o status de um verdadeiro projeto político – ou, na lição de GRAU100, a
qualidade de princípio de organização social.

Esta nova organização social, voltada para o mercado, foi naturalmente repelida
pela ordem feudal, visto que esta última era organizada ao redor de critério completamente
diverso – a propriedade fundiária. Fica evidente que a ordem social burguesa, para
sobreviver e prosperar, deveria necessariamente romper com a ordem feudal, e por
consequência com a tradição da antiga ordem romana que àquela deu origem, até que ela
eventualmente o fez no século XVIII, ao eleger um novo discríminen. O antigo
discríminen estamental que marcou a ordem feudal e a ordem romana foi assim
abandonado de modo progressivo em favor de um elemento ao mesmo tempo singelo e
inovador: a moeda.101

É preciso, aqui, fazer brevíssimas considerações sobre as funções da moeda na
ordem social, para que se possa entender a agenda estatal a partir do século XVIII e a
presente ordem jurídica do mercado, porque ela deflui do Estado liberal como modelo
deôntico.

Diferentemente do critério estamental, a moeda como discríminen apresentava um
novo potencial inclusivo, o que levou

VON

JHERING a denominá-la “apóstolo da
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igualdade”.102 A determinação de quem pode comprar e quem pode pagar na ordem social
burguesa não está ligada ao nascimento ou origem – critérios que desfavorecem a classe
social ascendente – mas sim a quem possui, ou não, o dinheiro.

Ademais, para além desta natureza libertária do instrumento monetário, que no
limite valida a ascenção da burguesia, a moeda também acumula funções que vão
diretamente ao encontro dos interesses mercantis da nova classe, porque permitem o
aperfeiçoamento do processo de troca – na ausência do qual o mercado não existe.
Notadamente, o instrumento monetário permite a superação de duas dificuldades principais
encontradas nas trocas diretas. A primeira delas relaciona-se à necessidade de um encontro
perfeito de vontades entre as partes, e os impedimentos à especialização do trabalho que
decorrem da necessidade dos indivíduos de formarem um estoque variado de bens. A
segunda daquelas dificuldades liga-se ao estabelecimento de um parâmetro de valor entre
bens ou serviços de diferente natureza a serem trocados.103

Conforme descreveu VON JHERING, duas espécies de trocas podem ser identificadas
no comércio jurídico. Na “forma inferior” ou direta, as necessidades recíprocas das partes
são imediatamente satisfeitas. A “forma superior” de troca, por outro lado, pressupõe a
introdução de um elemento de aceitação recíproca, pelo que a troca se desmembra em dois
negócios jurídicos de compra e venda. No primeiro destes negócios há a satisfação dos
interesses da parte que adquire o bem ou serviço (vez que o indivíduo troca o dinheiro pelo
bem); no segundo deles, a parte que obteve apenas a satisfação monetária na primeira
compra e venda pode adquirir em mercado mediante a entrega de moeda, o bem ou serviço
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que lhe interessa.104 Da forma superior de troca, ao menos 4 (quatro) funções básicas da
moeda se revelam.

A primeira destas funções é a função de intermediário de troca: a moeda é meio de
troca, e não o fim desta. Da função de intermediário de troca decorre uma segunda função,
a função de reserva de valor, posto que a moeda pode (embora isto nem sempre ocorra)
conservar seu valor para a realização de transações futuras. A terceira função da moeda é a
função de meio de pagamento: como bem evidenciado no exemplo de

VON JHERING,

a

troca indireta pode ser dissociada em duas operações distintas de compra e venda, em cada
qual surge uma dívida – em ambos os casos, a moeda pode ser entregue para a satisfação
daquelas dívidas. Por fim, a quarta função da moeda é a função de padrão de valor: a
moeda é o parâmetro de comparação entre os preços de bens ou serviços distintos a serem
trocados.
Tomadas em conjunto, estas funções da moeda foram – e ainda são – fundamentais
para que ocorra a especialização do trabalho, bem como para a viabilização, para o
funcionamento e para o desenvolvimento dos mercados e, em última análise, para a
manutenção da própria ordem burguesa.105

Diante de todo o exposto, é lícito afirmar com DE CHIARA que a moeda, como novo
discríminen de uma ordem burguesa, e por isso essencialmente mercantil, assume
concomitantemente duas posições sistêmicas. Ela é “pedra angular para a valorização de
fatos ou situações que devam ser disciplinados, e como objeto do ordenamento jurídico que
lhe define os parâmetros de criação, circulação e de prestar-se como elemento referencial
para as relações jurídicas.”106 Da soma destas duas posições tem-se que a moeda é o
fundamento sistêmico da ordem jurídica do mercado.
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Afirmar que a moeda é o fundamento sistêmico do mercado equivale a dizer que, a
partir do século XVIII as soluções de direito positivo começaram a ser harmonizadas com
este novo discríminen. Com efeito, a partir da ascenção burguesa, e da cisão entre a figura
do Estado e do governante, o Estado liberal passou a se organizar em larga medida ao
redor dos interesses mercantis daquela classe. Conforme afirma GRAU, do Estado se
reclama que este, “a um tempo só, que garanta a liberdade econômica e,
concomitantemente, opere a sua regulamentação [= regulação].”107

Assim, já de início, a disciplina do instrumento monetário progressivamente
ganhou força na agenda estatal, visto que, como já assinalado, a moeda é a solução para o
problema da igualdade, ao mesmo tempo em que assegura a especialização do trabalho, o
exercício legítimo dos direitos subjetivos de conteúdo patrimonial e a atividade mercantil.
Nesse diapasão, o Estado, como modelo organizacional que é, começou a invocar para si
certos deveres regulamentares para manutenção do fundamento sistêmico burguês, ligados
à centralização da cunhagem, à determinação do curso legal, do curso forçado – à própria
definição positiva da moeda, enfim.

Em decorrência, e ao lado da indispensável regulação do instrumento monetário,
fundamento mesmo do sistema de mercado, o Estado liberal, em contraponto ao Estado
absoluto, ocupou-se de outras maneiras de colocar o direito positivo a seu serviço, com
vistas a manter a fluência mercantil. Naturalmente, sendo o Estado liberal entidade
essencialmente contraditória, o que se quis desde a ascenção histórica da burguesia foi que,
por meio de regras gerais e abstratas, o Poder se ocupasse da preservação do mercado,
limitando no entanto sua atuação a níveis mínimos, no que diz respeito à garantia de
segurança e previsibilidade das transações, à disciplina do instrumento monetário e à
imposição da livre concorrência. No mais, sob a égide do liberalismo, cumpria ao Estado
abster-se de qualquer intervenção no “mundo natural” nas relações econômicas – destas
cuidariam a mão invisível do mercado, cuja atuação redundaria em benefícios para toda a
coletividade.

A ordem jurídica de mercado erigida a partir do advento do Estado liberal é, assim,
desde a origem, marcada por um paradoxo inafastável. Conforme pontua GRAU:
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[C]ada agente econômico necessita de garantias (i) contra o Estado e (ii)
contra os outros agentes econômicos que atuam no mercado. Vale dizer,
cálculo e segurança inerentes à produção capitalista exigem uma dupla
garantia: (a) contra o Estado [= liberalismo político] e (b) em favor do
mercado [= liberalismo econômico].
A lei assegura a primeira garantia [correspondente ao liberalismo
político] e, concomitantemente, é posta a serviço da preservação do
mercado [= liberalismo econômico; a liberdade econômica em suas duas
faces, liberdade pública e liberdade privada].108

No contexto da ordem burguesa, afirma IRTI que a delimitação estatal da ordem
jurídica do mercado pode manifestar-se concretamente na forma de técnicas e instrumentos
jurídicos diversos, dos quais duas espécies de manifestações merecem destaque. A
primeira daquelas formas de conformação do mercado se dá por meio da edição de leis
específicas e regulamentos executivos, destinados, no limite, a disciplinar no âmbito
infraconstitucional aquilo que o autor denomina “perfil parcial do mercado” – o que, a
rigor, equivale a um determinado sistema.109

A título de exemplo, devem ser citadas as imposições das mais variadas licenças
para o comércio e dos registros para atuar em uma determinada capacidade.110 Também a
critério exemplificativo, no caso do mercado de valores mobiliários brasileiro, há que se
destacar o sistema formado pelas Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964 (“Lei nº
4.595/64”), 4.728, de 14 de julho de 1965 (“Lei nº 4.728/65”), 6.385/76 e 6.404/76, além
da miríade de regulamentações – Deliberações e Instruções – emitidos, respectivamente,
pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e pela CVM.

A segunda forma de conformação do mercado a que se refere IRTI se dá no âmbito
constitucional. A bem da verdade, presentemente, não é de todo correto afirmar que a
legislação e a regulamentação específica colocam-se como dois grupos antagônicos que
compõem a ordem jurídica do mercado. Isto porque as normas constitucionais são o
fundamento último para a edição e interpretação das normas específicas e as duas
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“técnicas”111 a que se refere o autor não se excluem, mas se integram. Para bem
compreender o sistema do mercado de valores mobiliários é preciso, a todo tempo, tomar
em conta sua fundamentação constitucional, pois é ela que lhe dá base. Mas, feita esta
ressalva, a colocação de IRTI tem seu valor metodológico, na medida em que ela destaca a
progressão histórica pela qual se operou a disciplina jurídica do mercado.

Assim, mesmo antes do advento do Estado liberal já era possível identificar
interferências pontuais do soberano nas relações mercantis,112 as quais subsistiram à ordem
social burguesa na medida em que eram capazes de garantir a segurança e previsibilidade
do comércio, de que tanto dependia a classe ascendente. Mas a introdução expressa de
normas com vistas a agir sobre a vida econômica inaugura um novo capítulo na disciplina
do mercado.

A rigor, como se discutirá abaixo, mesmo as constituições liberais incluíam regras
que se refletiam, ainda que indiretamente, na ordem econômica, oferecendo garantias à
liberdade de contratar e ao direito de propriedade.113 No entanto, como já se pontuou no
Capítulo I, a partir do início do século passado as cartas constitucionais passaram, de forma
emblemática, não só a disciplinar mais abertamente a ordem econômica, mas também a
almejar a alteração da realidade econômica.114 É neste conjunto de novas Cartas Magnas –
ditas Constituições Econômicas – que a Constituição Federal se insere.

Enquanto o Capítulo IV se ocupará daquele primeiro tipo de regras a que se referiu
IRTI – as normas jurídicas específicas que compõem o sistema do mercado de valores
mobiliários brasileiro, com foco no regime informacional daquele – cumpre investigar com
maior vagar os fundamentos constitucionais da disciplina jurídica do mercado de valores
mobiliários no ordenamento brasileiro, dos quais aquelas normas defluem.
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2.3

Os fundamentos constitucionais da disciplina jurídica do mercado de valores
mobiliários no ordenamento brasileiro

Como visto acima, o Estado liberal, organizado em larga medida para dar vazão aos
interesses burgueses, traduziu-se em uma autoridade central que pouco interferia nas
relações econômicas. Mas porque, essencialmente fruto dos interesses burgueses que era,
além de garantir a paz e a segurança, cabia ao Poder ocupar-se da preservação do mercado,
limitando contudo sua atuação em níveis mínimos no que diz respeito à disciplina do
instrumento monetário, à preservação da livre concorrência, e à garantia de segurança e
previsibilidade das transações.115 No mais, pelo menos em uma perspectiva teórica, sob a
égide da liberdade e da igualdade, cumpria ao Estado abster-se de maiores intervenções nas
relações econômicas – destas cuidariam a mão invisível do mercado, cuja atuação
redundaria em benefícios para toda a coletividade.

Seria incorreto, pois, afirmar que, na aurora do Estado liberal, o Poder foi
organizado pelo traço distintivo do total absenteísmo. Ao contrário, desde a origem, a
criação do Estado como unidade deôntica foi marcada pela interferência, ainda que em
níveis mínimos, naquelas questões consideradas fundamentais para a fluência mercantil.
As constituições liberais também refletiam esta orientação. Embora fossem documentos
marcados por um conteúdo fortemente político-formal,116 as constituições liberais
continham normas que impactavam a vida econômica, ainda que de forma indireta,
garantindo a liberdade contratual e a propriedade privada.117

Se é forçoso admitir que, de uma forma ou de outra, o Estado sempre se ocupou do
domínio econômico, há que se reconhecer que o modo de interação entre a autoridade
central e a vida econômica também se alteraram profundamente a partir do início do século
passado. Como visto no Capítulo I, ao lado da invenção da escrita e da domesticação do
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fogo, a indústria pode ser considerada uma das mais significativas conquistas do homem.
A Revolução Industrial, iniciada, de acordo com a maioria dos historiadores, ao redor de
1780, trouxe consigo uma onda sem precedentes de inovações tecnológicas. A instalação
de grandes manufaturas e o êxodo rural transformararm profundamente o modo de
produção e com isso, a ordem.118 No entanto, enquanto a burguesia rica prosperava cada
vez mais, para os mais pobres, a transição para o novo modo de produção aprofundou a
miséria e os descontentamentos.

Daí que, a partir do início do século passado, a forma de atuação do Estado
transformou-se, na medida em que aquele passou a progressivamente abarcar novas
funções com o fim de arbitrar – e minimizar – as tensões sociais.119 Assim, notadamente,
após a Primeira Guerra, o Direito passou de forma progressiva a abandonar seu caráter de
instrumento eminentemente declaratório da “ordem natural das coisas”,120 buscando
conferir mais substância ao tecido social por meio da instrumentalização da implementação
de políticas públicas – atuando sobre e no domínio econômico.121
“As Constituições”, afirma BERCOVICI, “não pretendem mais receber a estrutura
econômica existente, mas querem alterá-la” e o fazem positivando “tarefas e políticas a
serem realizadas no domínio econômico e social para atingir certos objetivos”.122 Nesse
esforço de não mais apenas declarar o Direito, mas também de realizar políticas, o Direito
assume para o Estado caráter de verdadeiro instrumento técnico, voltado para a consecução
de fins. A lei, afirma COMPARATO, “perde a majestade tradicional de uma declaração de
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princípios, para se apresentar, muita vez, como simples medida ou providência de
conjuntura”.123

Como visto no Capítulo I, este movimento se mostrou indispensável para a própria
manutenção da ordem.

Conforme já se tratou, as primeiras cartas constitucionais comumente apontadas
pela doutrina como tendo ensaiado esta nova postura intervencionista foram a Constituição
Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. Entre nós, a superação da postura
clássica de afastamento do Estado do processo produtivo foi inaugurada na carta
constitucional de 1934, que tratava, em seu Título IV, “Da Ordem Econômica e Social”.
Estas, dentre outras, são chamadas de Constituições Econômicas, porque, com vistas à
alteração da realidade econômica e social,124 se caracterizam “pelo conjunto de preceitos
que institui determinada ordem econômica (mundo do ser) ou conjunto de princípios e
regras essenciais ordenadoras da economia.”125

Por sua natureza claramente dirigente, a Constituição Federal insere-se no contexto
das novas Constituições Econômicas.126 Do ponto de vista metodológico, merece destaque
o tratamento dado pela Constituição Federal à ordem econômica,127 contrapondo-a à ordem
social.128 Esta opção é afetada por alto conteúdo ideológico, posto que sugere que estas
duas dimensões podem ser dissociáveis. No entanto, nada poderia estar mais afastado da
realidade: a ordem econômica é efetivamente parcela da ordem jurídica. E sendo ordem
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jurídica, ela inevitavelmente “é social, na medida em que voltada à ordenação da ordem
social.”129

Feita esta importante ressalva, torna-se possível delimitar com GRAU a ordem
econômica como “o conjunto de normas que define, institucionalmente, um determinado
modo de produção econômica. Assim, ordem econômica, parcela da ordem jurídica
(mundo do dever-ser), não é senão o conjunto de normas que institucionaliza uma
determinada ordem econômica (mundo do ser)”.

É no seio desta ordem econômica que se encontra o sistema do mercado de valores
mobiliários. É justamente porque o fundamento do regime jurídico da informação –
operacionalizado, em sua maior extensão, por normas de natureza infraconstitucional –
repousa na ordem econômica (mundo do dever-ser), lançada pela Constituição Federal, que
se faz necessário investigar com maior proximidade os elementos que compõem tal
ordem.130 Parafraseando BERCOVICI, no Estado Democrático de Direito, a base da
regulação do mercado só pode ser o Direito Constitucional.131

Não se quer, aqui, engendrar uma longa discussão tratando, em sua singularidade,
de cada um dos elementos que compõem a ordem econômica conforme definida na
Constituição Federal, posto que o esforço em muito ultrapassaria os objetivos desta
dissertação de mestrado. Isto porque, a despeito da tentativa da Constituição Federal de
circunscrever a ordem econômica a alguns poucos artigos, uma miríade de disposições
constitucionais deve ser levada em consideração quando da apreciação da ordem
econômica. A ordem econômica, em geral, e o mercado de valores mobiliários, em
particular, são sistemas encontrados no seio da ordem social que devem ser colhidos como
tais, em toda a sua complexidade.
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1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 59.
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No mais, a polêmica que circunda a ordem econômica conforme delineada na
Constituição Federal precede sua promulgação. Evitar-se-á, assim, adentrar o debate,
ponderando se a novel carta constitucional subscreve aos ditames do capital ou se é por
demais dirigente.132 O mais provável, como se quis demonstrar no Capítulo I, é que a
Constituição Federal seja melhor entendida como uma síntese das duas visões – verdadeira
solução normativa para a sobrevivência da ordem social burguesa no Brasil. Assim, tendo
em vista os objetivos desta dissertação, não é a intenção dar conta de um demorado
exercício exegético dos artigos em comento. Outrossim, o que se pretende é identificar o
núcleo das principais regras e princípios positivados, cuja coerência intrínseca e caráter
impositivo não podem ser ignorados nas hipóteses em que o Estado intervém sobre o
mercado de valores mobiliários brasileiro.133

2.3.1 O mercado de valores mobiliários brasileiro é mercado organizado
Isto posto, já de início faz-se digno de nota que, no Título “Da Ordem Econômica e
Financeira”, “não se encontra dispositivo expresso algum que assegure o funcionamento do
mercado, ou que esclareça ser o regime de mercado o que se adota na Constituição.”134
Ainda assim, afirma VIDIGAL, há a “clara afirmação da opção constitucional por um
regime de mercado organizado.”135 Mercado organizado, esclarece o autor, de forma
ampla, corresponde àquele sobre o qual incide o Direito da Organização dos Mercados,
dimensão do Direito Econômico, conceituado como a “disciplina jurídica corretora do
conjunto das distorções características das soluções de liberdade de mercado, abrangendo
não apenas as distorções que afetam a competição, como as que induzem repartição
desigual e as que alimentam flutuação em direção à crise.”136 137
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A opção por um regime de mercado organizado, que inclui, mas não se limita, à
“disciplina dos agentes privados, no exercício de atividades privadas, inspirada no
interesse coletivo”,138 como acertadamente pontua VIDIGAL, pode ser entendida como
manifestando-se basicamente em duas vertentes.

A uma, a Constituição Federal claramente reconhece que a mão invisível do
mercado não é capaz de, sozinha, regular o dito “mundo natural” das relações econômicas
137
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com benefícios para toda a coletividade, pelo que a carta constitucional positiva a figura do
Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica (vide o artigo 174 da
Constituição Federal). A rigor, da forma como apresentado no artigo 174 da Constituição
Federal e à luz de todo o sistema em comento, o regime de mercado organizado nos
moldes delimitados por VIDIGAL não corresponde a “opção” da Administração Pública
brasileira, mas sim a um inafastável dever do Estado de exercer a função normativa e a
função reguladora em favor do interesse social.

A duas, o regime de mercado organizado também se manifesta na medida em que a
ordem econômica brasileira, conforme definida na Constituição Federal, é orientada por
uma série de princípios de cunho social que devem ser perseguidos pelo Estado na
qualidade de implementador de políticas públicas, atuando no e sobre o domínio
econômico (vide o artigo 170, o artigo 192 e diversos outros). Também aqui não se cuida
de mera prerrogativa estatal, mas de normas cogentes que devem ser obedecidas sob o
risco de se incorrer em responsabilidade.

Nesse

diapasão,

cumpre

analisar

abaixo

cada

uma

daquelas

vertentes

individualmente.

2.3.1.1 O Estado deve intervir como agente normativo e regulador

Nos termos do artigo 174 da Constituição Federal:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo
para o setor privado.
§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e
compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.
(...)

O conceito de atividade econômica, esclarece GRAU, é gênero que compreende
duas espécies: o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. O serviço
público, resume COSTA, “se caracteriza por abarcar aquelas atividades fundamentais à
coesão e à interdependência social, de acordo com os critérios e princípios determinados
73

pela Constituição Federal.”139 O campo dos serviços públicos é principalmente o da
atuação estatal em área de sua própria titularidade.140 A atividade econômica em sentido
estrito, por sua vez, está para o setor privado assim como o serviço público está para o
setor público, e se caracteriza por englobar todas aquelas atividades que não são
consideradas serviço público.141
No que diz respeito ao artigo 174, esclarece GRAU que a expressão “atividade
econômica” alude à atividade econômica em sentido amplo, isto é, o preceito compreende
tanto a atuação do Estado como prestador de serviço público (incluindo-se aí as empresas
públicas e sociedades de economia mista) quanto a atividade econômica em sentido estrito.
Refere-se o dispositivo em comento à globalidade da atuação estatal como agente
normativo e regulador, estando compreendidas aí as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento. Sem prejuízo, dar-se-á ênfase principalmente à relação do Estado com a
segunda espécie de atividade, a atividade econômica em sentido estrito.

Isto posto, quando o Estado atua em área que não é de sua titularidade, isto é,
quando a autoridade atua no campo da atividade econômica em sentido estrito, diz-se que
houve intervenção.142 E quando intervém, o Estado pode fazê-lo de duas maneiras:
intervindo no domínio econômico, isto é, atuando como agente econômico, ou atuando
sobre o domínio econômico, na qualidade de regulador. As formas de intervenção sobre o
domínio econômico são de particular interesse para a presente dissertação de mestrado.
Neste diapasão, para GRAU, a intervenção sobre o domínio econômico, isto é, a atuação
sobre o campo da atividade econômica em sentido estrito, desenvolvida por particulares,
pode se dar de duas formas.
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De um lado, o Estado pode intervir por direção, exercendo pressão sobre a
economia, estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório para a
iniciativa privada. De outro, o Estado pode intervir por indução, manipulando os
instrumentos de intervenção em consonância e em conformidade com as leis que regem o
funcionamento dos mercados.143 A principal diferença entre as normas de intervenção por
direção e as normas de intervenção por indução é a carga de cogência. Enquanto no
primeiro caso se está diante de comandos imperativos, no segundo caso as normas são
dispositivas – incluindo-se neste grupo toda espécie de prêmios, incitações, estímulos e
incentivos.144 Além disso, há que se notar que a função interventiva por direção é
parcialmente exercida mediante a “dinamização” de atividade normativa por órgãos e
entidades da Administração Pública.

Estas duas formas de disciplina das relações entre sujeitos privados integram o
Direito da Organização dos Mercados de que tratou VIDIGAL, dimensão do Direito
Econômico à qual já se referiu, exercido sobre a atividade privada nos mercados, com o
fim de sanar as distorções do mercado. 145

Ainda de acordo com VIDIGAL, na qualidade de regulador, o Estado, fazendo uso
do instrumental do Direito Econômico como Direito da Organização dos Mercados,
fundamentalmente distribui suas preocupações por três áreas:

i)

O ordenamento jurídico das situações de mercado que tendem a relações de
dominação;

ii)

A tutela jurídica dos sujeitos passivos das relações de dominação; e
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iii)

A disciplina jurídica orientadora das atitudes, propensões e expectativas que
comandam, nos mercados, o comportamento das macrovariáveis econômicas.146

As duas primeiras daquelas preocupações são particularmente relevantes no
contexto do sistema do mercado de valores mobiliários. Assim, com vistas a lidar com
estas dificuldades encontradas na realidade fática dos mercados de que trata VIDIGAL, o
Estado brasileiro deve exercer sua função normativa e reguladora com fulcro no artigo 174
da Constituição Federal, das formas que se expõem a seguir.

A função normativa, entendida sob o ângulo material, corresponde de modo amplo
à produção de normas jurídicas, atividade que antecede a qualquer esquema de separação
de poderes, pois decorre diretamente da resultante do Poder. Outrossim, no entendimento
da melhor doutrina, a função normativa, distingue-se da função legislativa na medida em
que esta última decorre necessariamente da adoção de um sistema de divisão de poderes,
consistindo “na emanação de estatuições primárias, em decorrência de poder originário
para tanto, geralmente – mas não exclusivamente – com conteúdo normativo, sob uma das
formas definidas no artigo 59 do texto constitucional.”147

148

A lei, produto da função

legislativa, é, pois, uma categoria eminentemente formal. Assim, a função normativa pode
se dar por meio do exercício da função legislativa quando a produção de leis equivale à
produção de normas jurídicas, ou por meio da função regulamentar, quando as normas são
produto de atividade própria do Poder Executivo.149 150 151 152
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Nesse sentido, a função normativa de que trata o artigo 174 da Constituição Federal
manifesta-se, em primeiro lugar, por meio da atividade do Poder Legislativo. Há que se
destacar aqui, em particular, a atividade interventiva do Estado no âmbito das atividades
econômicas em sentido estrito por meio da edição das Leis nº 4.595/64, 4.728/65, 6.385/76
e 6.404/76. Como se verá com mais vagar no Capítulo IV abaixo, as referidas leis lançaram
o arcabouço para o regime jurídico da informação no mercado de valores mobiliários
brasileiro.

Notadamente, a Lei nº 4.595/64 criou o CMN, entidade técnica-especializada, de
natureza deliberativa e normativa, que corresponde à cúpula do Sistema Financeiro
Nacional. A Lei nº 4.728/65 complementou a organização do Sistema Financeiro Nacional,
servindo como o primeiro diploma legislativo disciplinador do mercado de valores
mobiliários. A Lei nº 6.385/76, por sua vez, é o principal diploma do mercado de valores
mobiliários brasileiro, tendo instituído a CVM e a obrigatoriedade de um sistema de
registro e de divulgação de informações administrado por esta. Por fim, a Lei nº 6.404/76,
o diploma brasileiro do anonimato, cuida da prática do insider trading e dispõe de maneira
geral sobre a divulgação de informações por companhias, inclusive no que diz respeito à
elaboração de informações financeiras.

Como já antecipado, a função normativa não é monopólio do Poder Legislativo,
manifestando-se também por meio da função regulamentar exercida pelo Poder Executivo.
Exceto em casos específicos tratados pela Constituição Federal,153 a função regulamentar
não involve, pois, delegação de função legislativa. O exercício da função regulamentar
também não fere os comandos contidos no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal,
segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei”, ou no artigo 84, inciso IV, para o qual compete privativamente ao
Presidente da República “sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir
151
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decretos e regulamentos para sua fiel execução”, posto que o princípio da legalidade
também se expressa de forma relativa, como “reserva da norma”, e em sentido amplo.154
155

O legítimo exercício da função regulamentar não deve ser, assim, ofuscado pela
atribuição da faculdade regulamentar ao Poder Executivo pelo Poder Legislativo com o fim
de promover a necessária integração do sistema.156

O apelo da função regulamentar cresceu exponencialmente a partir do início do
século passado, na medida em que as relações econômicas e sociais em constante mutação
em um sistema de produção capitalista passaram a exigir da Administração Pública atuação
flexível e imediata com fins de manter a ordem. O processo legislativo, por natureza
moroso, é incompatível com a necessidade do capital de manter a fluência das atividades
mercantis. É neste contexto que a função regulamentar, na forma de capacidade normativa
de conjuntura, se manifesta, como “dever-poder, de órgãos e entidades da Administração,
que envolve, entre outros aspectos, a definição de condições operacionais e negociais, em
determinados setores dos mercados.” 157

A capacidade normativa de conjuntura se mostra uma ferramenta interventora
particularmente importante no mercado de valores mobiliários, dado tanto o inerente
caráter inovador das práticas mercantis observadas em seu seio, as quais exigem uma
atuação da Administração Pública ao mesmo tempo técnica e célere (vide, por exemplo, a
evolução dos instrumentos derivativos desde a década de 70 do século passado), quanto
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78

sua propensão a crises cíclicas de grande magnitude (como a Grande Depressão e, mais
recentemente, a crise do subprime de 2008).

Por outro lado, o Poder Executivo está particularmente sujeito a incorrer em
deslizes normativos do ponto de vista sistemático no exercício da função regulamentar. Via
de regra, a referência à capacidade normativa de conjuntura invoca uma ideia de liberdade
que rigorosamente não existe, chamada comumente de discricionariedade da
Administração Pública.158 O desencontro se verifica porque a liberdade do Executivo tem
significação própria, estando a atuação deste último circunscrita por determinados
parâmetros.

DI PIETRO ressalva que, quando se fala em discricionariedade, a Administração
Pública deve escolher entre alternativas válidas perante o Direito, obedecendo a critérios
de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, razoabilidade e interesse público.159 Por
outro lado, GRAU encampa o entendimento de que tal exercício não se coaduna com a
verdadeira natureza da atividade discricionária – esta muito mais restritiva e por isso
freqüentemente incompreendida pela doutrina brasileira.160

Outrossim, a discricionariedade se verificaria apenas mediante expressa atribuição
legal à autoridade administrativa, que no exercício de tal poder deve formular juízos
motivados de oportunidade, respeitantes tão-somente “ou à ocasião em que o ato deve ser
praticado, ou à sua utilidade, ou ao conteúdo do ato.” Note-se que estas características são
fundamentais para que tal juízo esteja inserido na inafastável perspectiva da legalidade.161

158

FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 5ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1979, pp. 74-76.
159

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade técnica e discricionariedade administrativa, Revista
Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), n. 9, fev./mar./abr. 2007. Disponível em:
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-9-FEVEREIRO-2007-MARIA%20SYLVIA.pdf>. Acesso
em: 4 nov. 2011.
160

Para GRAU, o exercício da discricionariedade é comumente confundido com a atividade de interpretação
(isto é, a emissão de um juízo de legalidade). Este é o caso, por exemplo, quando há remissão a noções ditas
indeterminadas, como o “interesse público”.
161

A formulação do juízo de oportunidade está sujeita ao controle do Poder Judiciário quando tal exercício
consubstanciar desvio, abuso de poder, ou de finalidade. GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito
pressuposto. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 192-193 e 216.
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162

A discricionariedade seria assim “essencialmente uma liberdade de eleição entre

alternativas igualmente justas ou entre indiferentes jurídicos – porque a decisão se
fundamenta em critérios extrajurídicos (de oportunidade, econômicos etc.), não incluídos
na lei e remetidos ao juízo subjetivo da Administração.”163

No Brasil, o exercício da capacidade normativa de conjuntura no mercado de
valores mobiliários se dá essencialmente pelo CMN e pela CVM. Com efeito, a maioria
das regras conformadoras do arcabouço jurídico do regime da informação no mercado de
valores mobiliários é originária de processos regulamentares da CVM, resultado, muita
vez, de atribuição específica conferida em lei.

Cumpre reforçar, porém, em linha com as considerações tecidas acima, que o CMN
e a CVM não são livres para exercer a função regulamentar como bem entenderem. Em
particular, a atividade da CVM deve mostrar-se adequada aos fins últimos constitucionais a
que ela se dirige. Tome-se por exemplo a Lei nº 6.385/76, que estabelece que “[n]enhuma
emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na
Comissão”164 e que compete à Comissão expedir normas para a execução deste comando,
podendo “definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro,
assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do
público investidor”.165

A interpretação sistemática dos dispositivos em comento denota que não cabe à
Administração Pública emitir juízo de oportunidade ligado à conveniência da edição de
normas que definam as condições nas quais o registro é exigido, mas sim que o órgão
regulador deve interpretar de modo sistemático a noção de interesse do público investidor,

162

GRAU quer dizer com isso que a legalidade não é mais uma categoria de juízo discricionário – ao
contrário, a discricionariedade, quando exercida nos moldes acima descritos, é que é “técnica da legalidade”.
GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 224.
163

Trata-se de situação diversa da aplicação de meros “conceitos indeterminados” (na verdade, noção jurídica
passível de interpretação) pela Administração Pública, na medida em que esta última hipótese implica a
edição de juízos de legalidade. GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2005, pp. 202-205.
164

Artigo 19 da Lei nº 6.385/76.

165

Artigo 19, § 5º, inciso I da Lei nº 6.385/76.
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inclusive à luz de princípios constitucionais (isto é, emitir um juízo de legalidade) e regular
o sistema de registro de emissões de acordo com tal interpretação.

Além da produção de normas jurídicas, da qual já se tratou acima, a função
normativa engloba também o poder-dever de fiscalização em sentido amplo, o qual pode
ser exercido tanto pelo Poder Judiciário quanto pela Administração Pública. Com efeito, a
dupla faceta da função normativa talvez tenha sido o motivo pelo qual a Constituinte de
1988 optou por fazer referência tanto à função normativa quanto à atividade de
fiscalização.166 Tantas repetições são supérfluas. Fato é que a atuação normativa
compreende, necessariamente, a fiscalização que assegure a efetividade e a eficácia do
quanto normatizado.167 Em qualquer hipótese, a atividade de fiscalização deve levar em
consideração, em sua totalidade, os elementos sistêmicos que compõem um ordenamento
jurídico – o desprestígio destes é absolutamente inadmissível.

Alguns comentários adicionais devem ser tecidos no que diz respeito à função
fiscalizatória exercida pela Administração Pública. Compreendida na função regulamentar,
como aventado, está a atividade de fiscalização. Esta, no caso do Poder Executivo,
corresponde ao poder de polícia, consubstanciado na supervisão do exercício das
atividades exercidas pelos particulares e na imposição de penalidades administrativas pela
Administração Pública por meio, principalmente, de agências e autarquias.168

No caso do mercado de valores mobiliários brasileiro, o poder de polícia é detido
pela CVM. Também aqui tem a autarquia sua atuação delimitada pelo sistema do mercado
de valores mobiliários como conjunto normativo ordenado. Além disso, conforme já se
pontuou acima quanto ao exercício da capacidade normativa de conjuntura, no exercício do
poder de polícia, há que se observar a todo o tempo as diferenças entre a emissão de juízo
de discricionariedade (autorizado por lei ante a verificação de indiferentes jurídicos, não
166

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: (interpretação e crítica). 4ª ed. São
Paulo: Malheiros, 1998, p. 136.
167

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: (interpretação e crítica). 4ª ed. São
Paulo: Malheiros, 1998, p. 136.
168

A presente dissertação de mestrado adota o conceito de poder de polícia como poder-dever que incumbe
ao Poder Executivo, e não ao Poder Legislativo. Cf. LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de capitais
& “insider trading”. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, pp. 70-75.
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estando por isso sujeita ao controle do Poder Judiciário, exceto nos casos de desvio ou
abuso de poder ou de finalidade)169 e a emissão de juízo de legalidade (exigida diante de
noções amplas como o “interesse público”, estando assim sujeita ao controle de sua
adequação).
Assim, quando se diz que a CVM “poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse
público permitir, suspender, em qualquer fase, o procedimento administrativo instaurado
para a apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, se o
investigado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando-se a: I - cessar a prática
de atividades ou atos considerados ilícitos pela CVM; e II - corrigir as irregularidades
apontadas, inclusive indenizando os prejuízos”, em verdade a margem de atuação da
autarquia é mais estreita do que pode parecer, porque está subordinada a um juízo de
legalidade acerca da noção sistemática do que constitui o interesse público.170

Finalmente, as funções normativa e reguladora também incluem as funções de
incentivo e planejamento. Como no caso da função de fiscalização, a técnica de repetição
adotada pela Constituinte é desnecessária. A repetição deixa vincado, no entanto, que o
planejamento é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

2.3.1.2 A intervenção estatal é delimitada por princípios positivados inafastáveis que
têm por fim alçar o desenvolvimento e o bem-estar social como síntese da
Justiça

Como já se adiantou acima, o regime de mercado organizado, do qual tratou
VIDIGAL, pode ser entendido na presente dissertação de mestrado como manifestando-se
basicamente em duas vertentes. Na primeira destas vertentes, a Constituição Federal,
reconhecendo que os mercados são em sua natureza imperfeitos, positiva a figura do
Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica (vide comentários ao
artigo 174 da Constituição Federal acima). Ademais, nos termos da Constituição Federal, o

169

“O poder discricionário da Administração Pública”, afinal, “não se confunde com o arbítrio: a
discricionariedade é liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei.” LEÃES, Luís
Gastão Paes de Barros. Mercado de capitais & “insider trading”. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982,
pp. 36-37.
170

Artigo 11, § 5º da Lei nº 6.385/76.

82

exercício das funções normativa e regulamentar não correspondem a “opção” da
Administração Pública brasileira, mas sim a um inafastável dever do Estado de exercer tais
funções em prol do interesse social.

No que diz respeito à segunda daquelas vertentes, o regime de mercado organizado
também se manifesta na medida em que a ordem econômica brasileira, conforme definida
na Constituição Federal, é orientada por uma série de princípios de cunho social que
devem ser perseguidos pelo Estado na qualidade de implementador de políticas públicas,
atuando no e sobre o domínio econômico (vide o artigo 170, o artigo 192 e diversos
outros). Também aqui não se cuida de mera prerrogativa estatal, mas de normas
indubitavelmente cogentes que devem ser obedecidas sob o risco de se incorrer em
responsabilidade. Os princípios são, afinal, norma.

Como já adiantado, não se pretende aqui esgotar a discussão acerca de todos os
princípios que informam a ordem econômica brasileira. A atual Constituição Federal é,
afinal, em sua totalidade, marcada pela sua natureza dirigente e principiológica. GRAU, que
conduziu estudo detalhado da matéria no qual se apoia esta seção,171 reafirma que não há
que se falar em cisão entre a ordem econômica e a ordem social, apontando que, além das
tradicionais

disposições

do

artigo

170,

a

ordem

fundamentalmente pelos preceitos inscritos nos artigos 1º,

econômica
172

173

3º,

é

conformada

7º a 11,174 201,175

171

Cf. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: (interpretação e crítica). 4ª ed. São
Paulo: Malheiros, 1998, pp. 193 e ss.
172

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.”
173

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.”
174

Os artigos 7º a 11 cuidam dos direitos sociais. A esmagadora maioria dos direitos sociais positivados em
título específico da Constituição Federal visa a preservar o valor do trabalho. Seguem alguns exemplos
abaixo:

83

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
(...)
XXIV - aposentadoria;
(...)
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este
está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
(...)
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;
(...).
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas;
(...)
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção
ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se
cometer falta grave nos termos da lei.
(...)
Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
(...)
Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos
em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes
com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.”
175

Os artigos. 201 e 202 compõem a Seção III – Da Previdência Social do Capítulo II – Da Seguridade
Social do Título VIII – Da Ordem Social.
“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de
filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos
termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998)
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
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202,176 218 e 219.177 Além destes dispositivos, outros, de aplicação mais específica,
também podem ser citados, como o artigo 5º, inciso LXXI, o artigo 24, inciso I, o artigo 37
incisos XIX e XX, o artigo 103, § 2º, o artigo 149 e o artigo 225. Somando-se a estes
princípios positivados, podem ser acrescidos ainda outros princípios gerais cuja
enumeração não é explícita, mas que decorrem inexoravelmente da interpretação de
diversos dispositivos.

Não obstante esta miríade de princípios, algumas considerações podem ser feitas, a
começar pela investigação do caput do próprio artigo 170 da Constituição Federal, visto
que ele se propõe a introduzir alguns novos critérios para a organização da ordem
econômica brasileira. O artigo lê:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado
o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
(...).”
176

“Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em
relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)”
177

“Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
tecnológicas.
§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e
o progresso das ciências.
§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para
o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e
concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.
§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao
País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que
assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da
produtividade de seu trabalho.
§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades
públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.
Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o
desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País,
nos termos de lei federal.”
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IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de
seus processos de elaboração e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração
no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei.

De pronto, fica evidente que a ordem econômica brasileira erige-se sobre duas
ideias principais: a da valorização do trabalho humano e a da livre iniciativa, mas
principalmente ao redor daquele primeiro como valor social absoluto, o que levou SILVA
afirmar ser a tutela do trabalho prioritária sobre os demais valores da economia de
mercado.178

Como se verá adiante de forma mais detalhada, é com efeito no trabalho que reside
o fundamento para toda a mecânica social. Conforme explica DE CHIARA, o trabalho
aplicado ao acumulado de riqueza disponível e existente produz bens e serviços os mais
diversos. Este produto social que se remunera em moeda é expressado da forma monetária
e, em termos equivalentes, na renda social. A renda social pode decompor-se na forma de
consumo ou poupança, redundando, em certas hipóteses, em decisões de investimento.179
Estas últimas serão exploradas com mais vagar no Capítulo III.

De todo modo, é, pois, por meio da aplicação do trabalho que o indivíduo pode
garantir, em sentido amplo, a satisfação de suas necessidades, pelo que do trabalho
depende a possibilidade de se garantir uma existência digna. Daí que se justifica a tutela
oferecida no caput do artigo 170 e a eleição da função social da propriedade (artigo 170,
inciso III) e da busca do pleno emprego (artigo 170, inciso VIII), dentre outros, como
princípios orientadores da organização das atividades econômicas. Na mesma linha, devem
ser citados os dispositivos que cuidam de proteger e disciplinar as relações de trabalho e a
178

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p.
720.
179

DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, pp. 86-96.
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previdência social. Como se vê, a ordem econômica se funda no trabalho humano, ao
mesmo tempo tutelando-o e outorgando condições para sua multiplicação, pois nele se
realizam os objetivos sociais últimos da ordem econômica.

Além da valorização do trabalho humano, mas não ao lado deste, encontra a ordem
econômica brasileira fundamento na livre iniciativa. A livre iniciativa decorre, de modo
bastante amplo, do direito à liberdade. No que diz respeito ao artigo 170 da Constituição
Federal, a livre iniciativa se desdobra em diversas feições, que incluem, mas não se
limitam às condições de acessibilidade ao mercado e questões ligadas à livre concorrência
(vide o artigo 170, inciso IV).

Particularmente relevante para esta dissertação de mestrado é a feição da livre
iniciativa como base para a ordem na qualidade de expressão da autonomia empreendedora
humana, traduzida na figura da empresa. A valorização da empresa como titular da livre
iniciativa econômica denota sua importância no contexto da economia capitalista de
mercado encampada indubitavelmente pela Constituição Federal. A atividade empresarial
está também diretamente ligada à concretização da promessa da valorização do trabalho
humano. Mas ambos os princípios de que trata o caput do artigo 170 não coexistem em pé
de igualdade. A livre iniciativa está sujeita – dentro dos limites do poder normativo e
regulador do Estado – às preocupações ligadas ao trabalho, em particular, e aos fins sociais
enunciados que se quer alcançar.

Isto porque, em última análise, o que se deve reforçar é que a Constituição Federal
define um claro modelo de desenvolvimento e bem-estar social. Como bem assinalou
VIDIGAL, enquanto cumpre imediatamente às normas de Direito Econômico regular os
fatores produtivos, disciplinar a utilização de rendimentos, ordenar juridicamente os
instrumentos financeiros e instrumentos de repartição e condicionar as trocas
internacionais, mediatamente estas normas têm por objetivo, na ordem econômica
brasileira, a valorização do trabalho humano, a dignidade da pessoa humana, a construção
de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a redução das
desigualdades.
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Estes princípios, absolutamente vinculantes como verdadeiras regras que são,
revelam como fins últimos da ordem econômica o desenvolvimento e o bem-estar social,
os quais, por sua vez, encontram seu denominador comum na ideia de Justiça, referida
especificamente no artigo 170, mas que perpassa a Constituição Federal em sua
inteireza.180 Esta, na qualidade de sistema que é, não deve ser interpretada em tiras.181 A
ordem econômica brasileira e o sistema do mercado de valores mobiliários devem, pois,
estar em qualquer hipótese subsumidos àqueles fins.

Este entendimento é coroado pelo artigo 192 da Constituição Federal, que trata,
especificamente do Sistema Financeiro Nacional (o qual abrange não apenas o mercado
financeiro em sentido estrito, como se verá abaixo, mas também o mercado de valores
mobiliários)182 e dispõe que:

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover
o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da
coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas
instituições que o integram.

É válida a crítica, em linha com o trajeto percorrido no Capítulo I, de que a
introdução de princípios que denotem preocupação com os objetivos de desenvolvimento e
bem-estar social na Constituição Federal tenha por finalidade apenas garantir a
sobrevivência de um esquema de ordenação que privilegia o mercado e essencialmente não
endereça as contradições inerentes ao modelo burguês. Em certa medida, esta afirmação
talvez seja verdade. Em todo o caso, não se está propondo aqui a condução de uma análise
crítica da ordem constitucional ou a propor um novo modelo de ordenação social. A
resposta que esta dissertação oferece, e à qual esta se atém, é a de que, a despeito das
dificuldades inerentes ao sistema de mercado, a ordem econômica concebida pela
Constituição Federal abre espaço para a transformação social.

180

VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1977, pp. 50-52.
181

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: (interpretação e crítica). 4ª ed. São
Paulo: Malheiros, 1998, p. 216.
182

Cf. também BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Parecer CVM/PJU nº 009, de 27 de maio de
1998. Rio de Janeiro: CVM, 1979.
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Mais relevantes, pois, para o presente trabalho são as críticas ligadas à efetiva
tradução dos princípios que informam a ordem econômica brasileira para a realidade
social. Isto porque a Constituição Federal por si só não garante a realização da justiça
social. As atividades normativa e regulamentar do Estado, das quais já se tratou acima,
devem estar constantemente orientadas para aquele objetivo. No sistema do mercado de
valores mobiliários, em particular, um regime informacional robusto pode e deve refletir os
fins “mediatos” sociais, próprios de nosso século, de que tratou VIDIGAL. Não obstante, a
mera produção de normas não é suficiente para que haja a real consagração dos princípios
trazidos pela Constituição Federal. É necessário que a aplicação do Direito ao caso
concreto, pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública no exercício de seu poder de
polícia, também esteja orientada pelos ideais constitucionais de desenvolvimento e bemestar, os quais concretizam a ideia de Justiça.

A existência e manutenção de um regime jurídico da informação que introduza os
elementos de ordem, segurança e justiça no mercado de valores mobiliários é medida
necessária para que tal mercado tome parte no atingimento dos objetivos delineados para a
ordem econômica na Constituição Federal. É crucial deixar vincado a todo o tempo,
porém, que a mera existência do regime jurídico da informação para o mercado de valores
mobiliários brasileiros não é garantia de realização da Justiça se o Estado não cumprir
devidamente com seu dever constitucional de enforcement.183

Feitos estes comentários e ressalvas, cumpre analisar no que resta do Capítulo II e
no Capítulo III as razões pelas quais se afirma a importância do regime jurídico da
informação para o mercado de valores mobiliários.

2.4

A informação no mercado: poder de decisão e formação de preços

À luz dos esforços de exposição da noção e função da informação na ordem social,
empreendidos no Capítulo I, no presente item tratar-se-á da importância da informação
para o funcionamento dos mercados.

183

Enforcement é palavra da língua inglesa comumente utilizada para denotar a ideia de compelir a
observância ou a obediência a uma determinada norma.
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Como já tratado no Capítulo anterior, a informação correta, porque invariavelmente
acompanhada dos elementos de relevância e novidade, exerce uma função fundamental de
redução da incerteza para o indivíduo que é levado a agir a partir daquela informação.
Estas características da informação são particularmente úteis ao participante do mercado
no processo de tomada de decisão.
“Seria tolo” – explicou KEYNES – “no processo de formação de nossas expectativas,
atribuir grande peso a questões que são muito incertas. É razoável, pois, que sejamos
guiados em um nível considerável por fatos sobre os quais nos sentimos confiantes”.184

O processo de tomada de decisão é, assim, baseado parte em dados da realidade,
que se podem supor como sendo “mais” ou “menos” certos, e parte em dados futuros, que
podem ser previstos com “mais” ou “menos” confiança. As decisões presentes carregam
elas mesmas sempre incerteza. Já as decisões futuras, além de demandarem ponderação
ante o reconhecimento do desconhecido – como já é no caso das decisões presentes –,
exigem também um estado de confiança do indivíduo. Nesse sentido, a despeito de certas
limitações inerentes às decisões em ambiente de mercado, ainda assim dependem aquelas
decisões da redução das incertezas de modo a permitir alguma previsibilidade ou cálculo e
a incutir alguma confiança no indivíduo.185 186
É fato que o agir nos mercados – qualquer mercado – demanda que a todo o tempo
o indivíduo se comprometa fazendo escolhas. Esta atuação envolve, para citar os exemplos
mais corriqueiros, decidir comprar, decidir vender, abandonar negociações, pesquisar
alternativas concorrentes, considerar opções, evitar erros, mitigar custos, etc. De outro
lado, é também sabido que a segurança e a previsibilidade são atributos dos quais depende
a realização das trocas em ambiente de mercado. Conforme destacado por KEYNES, a
184

“It would be foolish, in forming our expectations, to attach great weight to matters which are very
uncertain. It is reasonable, therefore, to be guided to a considerable degree by the facts about which we feel
somewhat confident”. (Tradução livre.) KEYNES, John Maynard. The general theory of employment, interest
and money. Orlando: Signalman Publishing, 2009, p. 96.
185

KEYNES, John Maynard. The general theory of employment, interest and money. Orlando: Signalman
Publishing, 2009, pp. 96-97.
186

Segurança, rentabilidade e liquidez são os três fundamentais vetores para o exercício de qualquer direito
subjetivo de conteúdo patrimonial. Cf. DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e Ordem Jurídica. Tese (Doutorado
em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 92.
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informação comumente se presta a reduzir as incertezas – com isso, ela confere um suporte
fundamental ao processo decisório e alimenta o fluxo mercantil.

Além dos aspectos ligados à tomada de decisão, propriamente dita, a informação
também exerce um papel importante no processo de formação do preço. A questão da
formação do preço afeta os mercados em geral, mas sua menção mais detalhada se justifica
aqui também em razão da estreita relação dos processos de determinação da equivalência
com o mercado de valores mobiliários e seu respectivo regime informacional.187

Com efeito, o preço, no mercado de valores mobiliários, constitui, em última
análise, parâmetro fundamental de atuação tanto para os investidores em potencial quanto
para aqueles indivíduos que já tenham convertido poupança na forma de investimento
(principalmente, os acionistas que tenham realizado aportes em companhias abertas).188
Por exemplo, o preço é elemento essencial para o exercício de compromissos assumidos
em contratos a termo, em contratos futuros, em opções ou em swaps.189 De forma
semelhante, o preço, ou a cotação das ações em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado, é importante critério para o exercício do direito de preferência em sociedades
anônimas.190
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DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e Ordem Jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 133.
188

Por investimento se entende aqui o ato de empregar os recursos poupados ou que seriam destinados ao
consumo imediato em aplicações que (espera-se) gerem riqueza adicional (em comparação ao status quo
ante), na forma de juros, lucros, ou outra forma de remuneração ou correção. Cf. PORTAL DO INVESTIDOR.
Por
que
investir?
Disponível
em:
<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/Investidor/Porqueinvestir/Introdu%C3%A7%C3%A3o/tabid/81/Defa
ult.aspx?controleConteudo=viewRespConteudo&ItemID=476>. Acesso em: 5 nov. 2012.
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Os contratos a termo são acordos de vontade nos quais as partes assumem a obrigação de compra e/ou
venda para liquidação em data futura por preço pré-determinado. Tais contratos são geralmente realizados em
mercado de balcão organizado, mas quando padronizados podem ser negociados em bolsa. Os contratos
futuros, por sua vez, são acordos de vontade pelos quais as partes se obrigam a comprar ou vender para
liquidação física e/ou financeira em uma data futura por um preço pré-determinado (preço de exercício). Via
de regra, a negociação ocorre em bolsa. Já as opções de compra (call option) ou venda (put option) garantem
a seu titular o direito de comprar ou vender um valor mobiliário por um preço determinado. Nas opções de
compra, a opção do titular é exercida em período ou data específicos, em que o preço de mercado do ativo
supera o preço de exercício da opção somado a outros custos. Nas opções de venda a opção do titular é
exercida quando o preço de mercado do ativo é inferior ao preço de exercício da opção, somados outros
custos relativos ao seu exercício. Por fim, os swaps, de modo amplo, são contratos nos quais as partes se
comprometem a trocar fluxos de caixa em data futura. Estes contratos são tipicamente de balcão. Cf.
ANDREZO, Andrea Fernandes; LIMA, Iran Siqueira. Mercado financeiro: aspectos históricos e conceituais.
São Paulo: Thomson Learning, 2002, p. 147-150.
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Cf. o artigo 170 da Lei nº 6.404/76.
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Outros exemplos seguirão no Capítulo III – por ora, cumpre analisar em maior
detalhe como se opera o processo de determinação da expressão da equivalência.

2.4.1 Informação e formação de preços

Se, como bem apontou
comércio jurídico,

191

VON

JHERING, o egoísmo é o “motor exclusivo” do

a informação pode ser entendida como seu combustível.

Embora não se pretenda, aqui, discutir a complicada relação entre preço e valor,
cumpre assinalar que, durante a maior parte da Idade Média, era comum a assertiva de que
aquelas duas noções constituíam tão-somente faces diversas da mesma moeda. A ideia de
“justo preço”, ou preço natural, popular entre a Igreja Católica e os filósofos escolásticos,
encerrava a noção de que a troca não devia ter por objetivo o lucro, mas sim o benefício
mútuo tanto do comprador como do vendedor.
Nesse diapasão, o preço seria uma expressão da justiça – esta se traduzia na venda
pelo custo real, isto é, no quantum mínimo para que o vendedor pudesse sustentar sua
família, e não meramente no produto das forças de oferta e demanda.192

193

A usura era

“Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentálo mediante subscrição pública ou particular de ações.
§ 1º O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas,
ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente:
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
I - a perspectiva de rentabilidade da companhia; (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
II - o valor do patrimônio líquido da ação; (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)
III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou
deságio em função das condições do mercado. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997).”
191

O comércio jurídico é a organização da satisfação de todas as necessidades humanas asseguradas por meio
do salário. Lê-se como salário o elemento que sintetiza as necessidades humanas, o qual no direito positivo
pode ser referido, a depender da ocasião, como preço (em sentido estrito), nas compras e vendas; aluguel, nos
contratos de locação; salário, nos contratos empregatícios; juros, nos contratos de empréstimo e remuneração,
nos contratos de prestação de serviços. Cf. JHERING, Rudolf von. A evolução do Direito. 2ª ed. Salvador:
Progresso, 1956, pp. 124-125.
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Nessa linha, vide o Livro dos Provérbios do Velho Testamento: “7 Eu te peço duas coisas, não mas
negues antes de minha morte:8 afasta de mim falsidade e mentira, não me dês nem pobreza nem riqueza,
concede-me o pão que me é necessário, 9 para que, saciado, eu não te renegue, e não diga: Quem é o Senhor?
Ou que, pobre, eu não roube, e não profane o nome do meu Deus.”
193

Cf. DE ROOVER, Raymond. The concept of the just price: theory and economic policy, The Journal of
Economic History, v. 18, n. 4, pp. 418-434, dez. 1958; e HERLIHY, David. The concept of the just price:
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amplamente condenada, sendo o destino daqueles que a praticavam não apenas a cadeia
mas, principalmente, o inferno.194

A primazia do justo preço como critério orientador das trocas claramente não se
coadunava com o desenvolvimento das atividades mercantis a partir da Baixa Idade Média,
pelo que aquela noção foi paulatinamente abandonada em favor de outra, mais em linha
com os interesses da burguesia ascendente: a da relativização das necessidades. Sob este
ângulo – que se carrega hodiernamente –, o preço não seria intrínseco ao bem ou serviço
trocado, mas sim função da contraposição de interesses na dinâmica da oferta e da
procura.195
Esta “diversidade de interesses”, expressa na oposição entre necessidades, é
“própria dos contratos de intercâmbio cuja característica fundamental é a da contraposição
dos objetivos das partes. Cada qual busca a satisfação de necessidade diversa a qual é
atendida nas prestações que reciprocamente cada uma deve cumprir.”196 Os contratos de
intercâmbio (como, por exemplo, os contratos de compra e venda) diferenciam-se dos
contratos de comunhão de escopo, na medida em que, nestes últimos, os interesses são
comuns e todos os indivíduos colaboram para o atingimento dos fins desejados, pelo que a
vantagem de um associado aproveita a todos os demais. Não há, pois, sinalagma ou
recíproca dependência de obrigações entre as partes. Já nos contratos de intercâmbio, deve
haver equivalência entre prestação e contraprestação.197

theory and economic policy: discussion, The Journal of Economic History, v. 18, n. 4, pp. 437-438, dez.
1958.
194

Aos usurários era reservado o sétimo círculo do inferno. Inferno, Canto XI, no original: “«Filosofia», mi
disse, «a chi la ’ntende,/nota, non pure in una sola parte,/come natura lo suo corso prende/dal divino
’ntelletto e da sua arte;/e se tu ben la tua Fisica note,/tu troverai, non dopo molte carte,/che l’arte vostra
quella, quanto pote,/segue, come ’l maestro fa ’l discente;/sì che vostr’ arte a Dio quasi è nepote./Da queste
due, se tu ti rechi a mente/lo Genesì dal principio, convene/prender sua vita e avanzar la gente;/e perché
l’usuriere altra via tene,/per sé natura e per la sua seguace/ dispregia, poi ch’in altro pon la spene.” Cf.
ALIGHIERI, Dante. La divina commedia. [S.l.]: Project Gutenberg, 1997. Disponível em:
<http://www.gutenberg.org/cache/epub/1000/pg1000.html>. Acesso em: 1 set. 2012.
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HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986, pp. 61-63.
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DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 112.
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DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, pp. 112-113.
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É justamente no jogo concorrencial de mercado, ensina DE CHIARA, que as
obrigações das partes se equilibram. Cada uma das partes, movidas por sentimentos
egoísticos, procura fechar o negócio nas condições mais favoráveis para si: a parte
vendedora deseja receber o máximo possível, enquanto a parte compradora deseja pagar o
mínimo possível. O conceito de preço nasce, assim, como expressão desta equivalência,
refletindo a síntese do máximo e do mínimo que cada uma das partes, agindo unicamente
em consonância com seus próprios interesses, se dispõe a pagar.198

199

Já o conceito

jurídico de preço é construído a partir desta constatação, como “uma prestação em dinheiro
correspondente a uma prestação de outra natureza estabelecidas em relações de
intercâmbio sob o critério de equivalência entre ambas.”200

Isto posto, cumpre notar que os interesses que se contrapõem na relação de troca
são definidos, dentre outras variáveis, pelas informações de que dispõem as partes a
respeito do objeto de troca. Com efeito, em larga medida, para além da satisfação recíproca
de necessidades, a efetivação da troca depende, invariavelmente, da existência de
expectativas diversas das partes no que diz respeito à quantidade, qualidade e
disponibilidade do bem ou serviço trocado. Em outras palavras, no sistema capitalista, com
198

DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 113.
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Heródoto descreve em 430 a.C. este processo de formação de preços em sua forma mais rudimentar e
pitoresca. O celebrado historiador relata como os mercadores cartagineses recorriam a sinais de fumaça para
comunicar-se com “uma raça de homens que vivem em uma parte da Líbia para além dos Pilares de Hércules
[o Estreito de Gibraltar]” (hoje povos do oeste africano, provavelmente). Diz Heródoto: “Chegando a tal país,
[os cartaginenses] desembarcam seus bens, arrumam-nos cuidadosamente ao longo da praia, e então,
retornando aos seus barcos, elevam uma fumaça. Vendo a fumaça, os nativos descem até a praia, depositam
no chão uma certa quantidade de ouro em troca dos bens, e tomam nova distância. Os cartagineses vêm
novamente até à praia, e analisam o ouro; se eles acreditam que o ouro representa um preço justo pelas suas
mercadorias, eles o recolhem e vão embora; se, por outro lado, lhes parece muito pouco, eles voltam aos seus
navios e aguardam, e os nativos vêm e adicionam mais ouro até que os cartagineses estejam satisfeitos. Há
honestidade perfeita de ambos os lados; os cartagineses nunca tocam o ouro até que ele seja equivalente ao
que foi oferecido para venda, e os nativos nunca tocam os bens até que o ouro seja levado embora”.
(Tradução livre.) No original: “On reaching this country, [the Carthaginians] unload their goods, arrange
them tidily along the beach, and then, returning to their boats, raise a smoke. Seeing the smoke, the natives
come down to the beach, place on the ground a certain quantity of gold in exchange for the goods, and go off
again to a distance. The Carthaginians then come ashore and take a look at the gold; and if they think it
represents a fair price for their wares, they collect it and go away; if, on the other hand, it seems too little,
they go back aboard and wait, and the natives come and add to the gold until they are satisfied. There is
perfect honesty on both sides; the Carthaginians never touch the gold until it equals in value what they have
offered for sale, and the natives never touch the goods until the gold has been taken away”. Apud
BERNSTEIN, William J. A splendid exchange: how trade shaped the world. New York: Grove Press, 2008, pp.
21-22.
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DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 114.
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frequência a troca resulta não só do fato de que os bens e serviços trocados têm utilidades
variadas para cada um dos indivíduos que toma parte no negócio, mas também pelo fato de
que as partes detêm informações necessariamente não coincidentes no que diz respeito aos
objetos de troca.201

Assim, a história da mercancia pode ser compreendida de diversas formas, dentre
elas, a partir do ponto de vista da evolução da dinâmica da formação do preço – aqui
entendido de forma bastante ampla, como noção de equivalência. Sob este ângulo, a
questão informacional adquire particular importância. Com efeito, a posse da informação
de qualidade pode fazer, e geralmente faz, a diferença no processo de determinação do
quantum a ser pago, deslocando, a depender daquilo que se sabe, ora para mais, ora para
menos, aqueles limites máximos e mínimos que definem o lucro e de cuja síntese resulta o
preço.

O desenvolvimento do mercado é, pois, rico em exemplos de vendedores e
compradores buscando adquirir mais e melhores informações de forma a reduzir incertezas
no que diz respeito à quantidade, qualidade e disponibilidade do bem ou serviço, e deste
modo obter condições mais vantajosas no comércio jurídico.

A inspeção direta das mercadorias, é, assim, um dos primeiros esforços de
aquisição de informações que possam auxiliar na definição daquele equilíbrio que se traduz
no preço. Cavalgar o cavalo para conhecer sua saúde, contar os ovos para determinar
quantos existem em uma determinada cesta, testar a espada para conhecer sua resistência e
beber do leite para conhecer seu frescor são atos de investigação que têm por fim
determinar a relação de equivalência da troca pelo estabelecimento de noções de
quantidade, qualidade e disponibilidade.

Quando a inspeção direta das mercadorias passa a se tornar difícil ou até
impossível, por razões várias, como os custos envolvidos ou a perecibilidade do bem, a
ordem jurídica de mercado desenvolveu soluções para contornar estas dificuldades e
201

Os indivíduos dispõem de uma série de razões egoísticas para evitar a transparência; uma das principais
delas é a obtenção de vantagens econômicas. Cf. STIGLITZ, Joseph E. Information and the change in the
paradigm in economics (Nobel Prize Lecture). In: FRÄNGSMYR, Tore (ed.). Les Prix Nobel 2001. Estocolmo:
Nobel Foundation, 2002.
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outorgar, especialmente a compradores, um nível mínimo de informações capaz de garantir
a fluência das relações mercantis.

Nessa linha, já na Mesopotâmia, onde vicejou a primeira grande rede comercial da
História da humanidade, envolvendo centenas de rotas comerciais individuais,
intermediários e espécies de transações, criou-se um sistema de selos de argila com a
finalidade de selar as mercadorias, sobre os quais eram impressos a marca do comerciante
e informações variadas sobre o tipo e a quantidade dos bens. Os oficiais do governo de
diferentes civilizações, por sua vez, dispunham de seus próprios e distintos selos.202

De outra banda, mais recentemente, merece menção a prática comum de outorgar
espaços a clientes de sítios eletrônicos de compras online, para que estes possam tecer
comentários a respeito das mercadorias adquiridas no referido site, de modo que futuros
clientes possam se valer daquelas críticas quando desejarem comprar o produto ou serviço.
Mais do que isso, com o tempo surgiram intermediários e produtos que se destinam
exclusivamente a suprir essa demanda informacional, criando, em uma curiosa
multiplicação, um mercado para a própria informação. É nesse contexto, aliás, que se
inserem os auditores,203 os analistas de valores mobiliários e as agências de classificação
de risco.204

A problemática da inspeção adquire contornos particularmente complexos à medida
que as qualidades físicas do bem ou serviço ou sua disponibilidade deixam de ser passíveis
de constatação imediata e a definição do preço passa a depender de fontes informacionais
derivadas.205 Nesse sentido, são dois os problemas principais.
202

BERNSTEIN, William J. A splendid exchange: how trade shaped the world. New York: Grove Press, 2008,
p. 31.
203

Cumpre aos auditores independentes examinar periodicamente as demonstrações financeiras da
companhia auditada e expressar opinião quanto à veracidade e adequação dos juízos refletidos nas
demonstrações financeiras preparadas pelos executivos da companhia. Cf. também EBKE, Werner F. The
impact of transparency regulation on company law. In: HOPT, Klaus J.; WYMEERSCH, Eddy. Capital markets
and company law. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 181.
204

STIGLER, George J. The economics of information. In: The organization of industry. Chicago: University
of Chicago Press, 1968, p. 171.
205

Como já se tratou no Capítulo I, muitas das dificuldades para tratar da informação ligam-se ao fato de que
esta é uma noção absolutamente fluida. A terminologia na área não é padronizada e nunca mutuamente
excludente: a depender das circunstâncias, do tipo de análise envolvida e da perspectiva adotada, o mesmo
tipo de informação pode ser classificado de modos inteiramente diversos. Para os fins desta dissertação de
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O primeiro deles tem a ver com o fato de que, na prática, o processo de avaliação
do bem ou serviço, quando se dá por vias indiretas, tende a ser menos preciso. Isto é
evidente, pois nada substitui a investigação direta e diligente do comprador. O segundo
daqueles problemas surge na medida em que informação adequada, para fins de
apreçamento, é informação correta e precisa – e quando a investigação direta não é
possível, passa-se a depender quase que totalmente da qualidade das diversas fontes de
informações derivadas.

As partes na relação de troca exercem, nestas hipóteses, menor controle sobre os
dados nos quais baseiam sua atuação e estão, assim, mais expostas ao erro e ao ilícito. Tais
dificuldades surgem, por exemplo, quando o bem é incorpóreo (como o nome de um
determinado indivíduo)206 ou quando o contrato é do tipo de liquidação diferida, no qual a
entrega do bem ocorre em data futura. Importa notar que, no limite, estes são problemas
que acometem de forma particularmente acentuada o apreçamento de valores mobiliários.
As seções seguintes discutirão este ponto mais profundamente.
No que diz respeito a certos mercados – como é o caso dos mercados de
commodities e de valores mobiliários – a informação relevante para a determinação dos
preços também pode estar ligada ao comportamento do próprio mercado. Isto é, os preços

mestrado, adotar-se-á a classificação de FLORIDI, com ênfase nas informações ditas primárias e derivadas.
Assim, as informações primárias constituem-se dos dados principais armazenados em uma base de dados e
que acabam sendo convertidos em outras espécies de informação por quaisquer sistemas de gerenciamento de
informações. Elas são, em resumo, a informação na sua forma mais pura. Geralmente, quando se fala de
dados, e da correspondente informação que eles constituem, está se tratando implicitamente da informação
primária. A informação do tipo derivada, por sua vez, corresponde aos dados que podem ser extraídos de
outros dados sempre que estes são utilizados como fontes indiretas na busca por pistas ou parâmetros outros
que não aqueles expressados pelos dados primários. A informação derivada é aquela que resulta
invariavelmente de análises do tipo comparativa ou quantitativa. Cf. FLORIDI, Luciano. Information: a very
short introduction. New York: Oxford University Press, 2010, p. 30-31.
206

Ensina PONTES DE MIRANDA: “O nome é o que se obtém com o direito ao nome de pessoa. Há o direito de
personalidade ao nome, como há os outros direitos de personalidade. Se o nome, em si e por si, se torna valor
político, econômico, literário, científico, artístico, esportivo, cresce o interesse de quem o tem em defendê-lo
de usurpações, e ao mesmo tempo surge bem incorpóreo que é essa camada exterior de feitos, de fama, de
glória, de prestígio, suscetível de negócio jurídico”. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de
Direito Privado. 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1970, tomo XVI, p. 223.
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passam a refletir não apenas as qualidades do objeto da troca, mas também as expectativas
do próprio mercado – que são, elas mesmas, informação.207

De forma parecida com os bens incorpóreos ou bens e serviços ainda inexistentes, o
apreçamento do bem nestes casos se dá de forma indireta – da análise de fontes outras que
não o verdadeiro objeto da troca. No entanto, enquanto naquelas hipóteses mencionadas
acima a razão de equivalência decorre em geral da síntese de informações de bens ou
serviços similares, ou de elementos que possam influir na quantidade, qualidade ou
disponibilidade do bem ou serviço (como critérios geográficos, climáticos, históricos, etc.),
a formação do preço, quando leva em consideração a dinâmica de mercado, prescinde de
uma avaliação mais global do cenário de oferta e procura.

Sentir, contar e testar o bem ou o serviço objeto de troca não torna o indivíduo
imune à informação de má qualidade, à manipulação e à fraude, embora estes riscos sejam
em larga medida mitigados pela diligência da parte compradora. Já no caso das análises
baseadas em fontes derivadas, como se anotou acima, a potencialidade daquelas práticas
danosas adquire maiores dimensões em virtude tanto da impossibilidade de inspeção pela
parte quanto, frequentemente, das dificuldades ligadas ao maior número de variáveis
informacionais que se costuma levar em consideração no processo de apreçamento. No
entanto, quando a questão desemboca em questões tão fluidas como o comportamento do
mercado como definidor do preço, a questão da determinação da relação de equivalência (e
todos os efeitos que daí decorrem) adquire um novo grau de complexidade.

Além de levar em consideração todas aquelas fontes primárias ou derivadas, a
análise mercadológica imputa no apreçamento também um componente quase emocional,
de pânico ou euforia. Este tipo de informação abre de forma mais evidente o caminho para
a especulação, sendo que, em alguns casos, ela também pode ser utilizada de forma a dar
suporte para a ilicitude.208

207

Quando a informação refere-se a todo um sistema ou à performance de um sistema, a informação se
classifica como informação operacional. Cf. FLORIDI, Luciano. Information: a very short introduction. New
York: Oxford University Press, 2010, p. 31.
208

Tome-se como exemplo a prática denominada abusive naked short selling ou “venda abusiva a
descoberto”, banida pela SEC em novembro de 2008. A proibição da SEC baseou-se no fato de que, no auge
da recente crise, alguns indivíduos buscaram obter maiores retornos apostando, de forma consistente e sem
qualquer lastro presente ou futuro em papel, na queda do preço de certos títulos e no colapso do mercado de
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É preciso reforçar que, naturalmente, a dinâmica de análise de informações que
resulta na definição da expressão da equivalência, que é o preço, está acima delineada de
forma muito simplificada, por questões metodológicas. Na realidade, como visto no
Capítulo I, o processo de absorção e síntese de informações é altamente complexo. No
limite, quase tudo a todo tempo pode ser entendido como informação – até a informação
ruim (de má qualidade ou manipulada), quando sabidamente ruim, pode ter o seu valor,
assim como a falta de informação é ela própria um dado sempre muito relevante. 209 Essas
complexidades naturalmente se traduzem no processo de determinação do preço.

Mas, a despeito destas considerações, e com aqueles modelos simplificados em
mente, é possível reduzir tais interações à regra geral da qual já se tratou no contexto da
ordem social – qual seja, a de que a informação não se distribui de maneira equânime no
mercado.
Esta diferença informacional – recorrendo à terminologia de VIDIGAL – é fato
global de mercado,210 que o regime jurídico da informação no mercado de valores
mobiliários tenta equalizar com fins de evitar a criação de posições extremamente
discrepantes entre os participantes de uma mesma relação econômica (quando não
verdadeiras relações de dominação, conforme definidas por VIDIGAL e DE CHIARA).

As seções seguintes devem aprofundar estas considerações focalizando as funções
básicas da informação no mercado, tanto para a formação de preços quanto para a tomada
de decisão, tendo como objetivo final analisar o papel do Direito Econômico como Direito

valores mobiliários americano. Estas apostas nas quedas dos valores dos securities, alega-se, abalaram ainda
mais a confiança do mercado e contribuíram de forma determinante para o agravamento da crise.
209

A ausência de informação é também chamada por FLORIDI de informação secundária. Cf. FLORIDI,
Luciano. Information: a very short introduction. New York: Oxford University Press, 2010, p. 31. No mais,
como bem afirmou STIGLITZ, no ambiente de mercado, as “ações (incluindo escolhas) transmitem
informação, os participantes de mercado sabem disso, e isso afeta seu comportamento.” (Tradução livre.) No
original: “actions (including choices) convey information, market participants know this, and this affects
their behavior.” Cf. STIGLITZ, Joseph E. Information and the change in the paradigm in economics (Nobel
Prize Lecture). In: FRÄNGSMYR, Tore (ed.). Les Prix Nobel 2001. Estocolmo: Nobel Foundation, 2002.
210

VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1977, p. 103.
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da Organização dos Mercados, ordenando ambientes que tendem à proliferação daquelas
relações de dominação.

2.4.2 A informação não se distribui de forma equivalente no mercado

De modo semelhante ao que já se afirmou no Capítulo I para a ordem social, a
informação também não se distribui de forma equivalente no mercado. Porque as
diferenças informacionais estão na base das relações de poder de natureza informacional,
além de certos comportamentos ilícitos, e porque, como se verá no Capítulo III, é sobre
esta realidade que o regime jurídico da informação atua com vias a mitigar as posições de
dominação, faz-se necessário tecer algumas considerações mais detalhadas sobre esta
realidade ínsita à própria natureza da informação, e que é comum em ambientes de
mercado onde, a rigor, os agentes concorrem entre si.

No contexto mercadológico, esta noção é melhor explicada recorrendo-se
brevemente ao chamado “modelo do mercado perfeito”, a partir do qual é possível
delimitar o que efetivamente não ocorre no mercado.

Em linha com o que se tratou no Capítulo I, o modo de organização feudal começou
a dar sinais definitivos de desestabilização principalmente a partir do século XVI.
Paulatinamente, por influência de movimentos como o Renascimento, a Reforma
Protestante e enfim o Iluminismo, a noção de individualismo, isto é, do ser humano como
protagonista de sua própria narrativa terrena e espiritual, ganhou força na Europa.

Foi nesse contexto que o mercado começou a abandonar a conotação de local físico
de ocorrência das trocas para se tornar o ambiente onde o indivíduo exerce sua liberdade,
movido pela racionalidade e pelo egoísmo (conforme esclarecido por

VON

JHERING).211

Desta ideia de autonomia individual altamente racionalizada, segundo a qual o homem
econômico buscaria sempre a maximização do seu bem-estar, decorre a noção clássica de

211

GRAU, Eros Roberto. Mercado, Estado e Constituição. Separata do Boletim de Ciências Econômicas,
Coimbra, 2004, p. 6.
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que o Estado deveria abster-se de intervir nas relações de mercado, pois este seria regulado
por uma mão invisível, isto é, o mercado seria uma entidade autorregulada.212

O contexto de efervescência econômica e tecnológica do século XIX trouxe
consigo as condições ideais para a revisão da proposta clássica. Apoiados principalmente
na matemática, os chamados economistas neoclássicos dedicaram-se a aprimorar o modelo
clássico de modo a responder certas críticas direcionadas a autores como SMITH e
RICARDO. Destacam-se neste período os pensadores marginalistas, os quais, lançando mão
principalmente de instrumentos quantitativos, elegeram como ponto central da discussão
econômica a ideia da contraposição entre oferta e demanda no processo de formação de
preços.

Neste processo, os neoclássicos privilegiaram certas abstrações formais em
detrimento da inclusão de aspectos históricos ou sociais em tais análises. Nesta nova fase,
o indivíduo tomado por si só ainda importa, como importava aos liberais clássicos. No
entanto, ele é entendido principalmente na medida em que atua no mercado como agente
econômico. A antiga mão-invisível foi assim substituída pela noção de equilíbrio de
mercado.

O equilíbrio de mercado é, por sua vez, o ponto em que as curvas de oferta e
procura, interagindo em sentidos opostos, se encontram, resultando no preço de equilíbrio.
A modelagem neoclássica pode ser aplicada para um mercado isolado ou para todos os
mercados em geral. Contudo, em qualquer hipótese, prevalece o entendimento de que o
preço resultante daquela interação entre oferta e demanda é o mais eficiente. É
fundamental notar que, para chegar à ideia de equilíbrio, os neoclássicos partem de
algumas premissas essenciais que definem o modelo de mercado perfeito ou de
concorrência perfeita. O mercado perfeito é necessariamente aquele em que:213

i)

Há um grande número de compradores e vendedores, os quais interagem
reciprocamente;

212

NUSDEO, Fábio. Curso de economia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 127-128.

213

NUSDEO, Fábio. Curso de economia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 267.
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ii)

Nenhum comprador ou vendedor é suficientemente importante a ponto de exercer
qualquer influência nas condições de venda do bem ou serviço considerado
(atomização de mercado);

iii)

Há homogeneidade do produto ou serviço objeto das operações, isto é, as
características daqueles não variam entre fornecedores;

iv)

Há plena mobilidade dos agentes econômicos e dos fatores de produção, ou seja,
há plena facilidade de acesso ao mercado ou de retirada dele por parte de qualquer
interessado;

v)

Os direitos de propriedade são bem definidos;

vi)

Não há economias de escala;

vii)

Não há externalidades; e, finalmente,

viii)

Todos os agentes econômicos têm pleno acesso a todas as informações relevantes.

A proposta neoclássica, como se vê, é bastante elegante, mas padece do defeito de
não ser aplicável à realidade.

A uma, por questões informacionais óbvias: o trabalhador conhece melhor sua
habilidade do que a firma contratante, o indivíduo sabe quantos cigarros fuma por dia
enquanto a empresa de seguros desconhece este fato, o proprietário do carro sabe mais a
respeito do próprio carro do que compradores em potencial e o devedor conhece seu perfil
de risco melhor do que a instituição financeira.214

A duas, porque, ainda que a combinação de condições impostas pelos neoclássicos
para a caracterização de um mercado perfeito fosse factível no mundo real, ela padece de
uma dificuldade intransponível. O lucro, isto é, a remuneração do empresário, tenderia a
214

Igualmente provável é a hipótese de que o trabalhador, o fumante, o proprietário do carro e o devedor não
conhecem perfeitamente estas informações – o que também ocasiona um problema informacional. Cf.
FLORIDI, Luciano. Information: a very short introduction. New York: Oxford University Press, 2010, p. 31.
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zero – o que sem dúvida contraria os interesses capitalistas. Na prática, no que tange os
exemplos citados, a diferença entre ter ou não ter informação se traduz diretamente em
maiores ou menores vantagens nas trocas.215 216

Daí que, paulatinamente, os economistas neoclássicos passaram a ajustar seus
modelos de modo a incorporar certas “imperfeições” ou “inoperacionalidades” do mercado
– as quais foram chamadas de “falhas de mercado”. A idéia de “assimetria informacional”
surge neste contexto de “falhas”. O reconhecimento de que a informação não se comporta
na ordem social da mesma forma que se esperava que ela o fizesse em um modelo de
mercado perfeito foi uma conquista relevante para a metodologia econômica, na medida
em que permitiu aproximar a ingênua visão liberal do funcionamento da realidade social.

Ainda assim, porém, esta aproximação se deu de forma bastante restritiva, na
medida em que, tradicionalmente, na doutrina econômica, a discussão sobre a informação
assimétrica tem estado limitada a aspectos ligados tão-somente à escassez da informação,
deixando de fora não somente questões ligadas à qualidade da informação – isto é, a
informação incompleta, incorreta e fraudulenta – mas também certas variáveis como os
elementos institucionais, o nível de distribuição da riqueza na sociedade humana e aspectos
históricos.217

Os novos paradigmas informacionais desafiam, pois, esta noção de assimetria
informacional como “falha de mercado”, de modo a reconhecer a não-equivalência de

215

NUSDEO, Fábio. Curso de economia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 268.

216

Esta ideia é melhor explicada tomando-se como exemplo o próprio mercado de valores mobiliários.
Segundo a chamada Teoria do Mercado Eficiente (em inglês, Efficient Capital Market Hypothesis), um
mercado é considerado eficiente se os preços em tal mercado refletem toda a informação disponível. Mais
precisamente, o mercado é considerado eficiente para efeito de certas informações se os preços respondem
como se todos tivessem acesso à informação. No entanto, tais características são acompanhadas daquilo que
se convencionou chamar de o “paradoxo da eficiência”. Tal paradoxo explica que há um conflito básico entre
as necessidades de analistas e outros profissionais de mercado de obtenção de retornos por meio da aquisição
de informações relevantes e a impossibilidade da obtenção de tal retorno se o mercado de valores mobiliários
fosse de fato perfeitamente eficiente. Cf. GROSSMAN, Sanford J.; STIGLITZ, Joseph E. On the impossibility of
informationally efficient markets, The American Economic Review, v. 70, n. 3, pp. 393-408, 1980.
217

STIGLITZ, Joseph E. Information and the change in the paradigm in economics (Nobel Prize Lecture). In:
FRÄNGSMYR, Tore (ed.). Les Prix Nobel 2001. Estocolmo: Nobel Foundation, 2002.
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informação entre os agentes econômicos como um fenômeno muito mais complexo, isto é,
como característica inerente ao funcionamento do próprio mercado.218

Ante todo o exposto, é possível tecer duas ordens de comentários a respeito da
distribuição da informação nos mercados.

De uma banda, as diferenças informacionais entre os participantes do mercado são
relevantes, uma vez que, em larga medida, a possibilidade de trocas com benefícios para as
partes também repousa sobre as diferenças informacionais entre elas. Por exemplo, em um
mercado dito perfeito (isto é, no qual todos os agentes econômicos têm pleno acesso a
todas as informações relevantes), se tal entidade existisse, a tendência matemática seria a
de que, com o tempo, o lucro se reduzisse a zero.

Daí que, de certa forma, é lícito afirmar que esta situação de não-equivalência
informacional entre um e outro indivíduo, magnificada no ambiente de mercado por meio
de infinitas trocas, é plenamente conveniente aos interesses que regem a ordem burguesa e
o modo de produção capitalista – dos quais já se tratou no Capítulo I.

É justamente a combinação (i) da capacidade da informação de alterar as
expectativas das partes no processo de tomada de decisão e de determinação da expressão
de equivalência da troca; e (ii) do fato de que ela não se distribui de forma igualitária no
mercado, que faz da informação um bem precioso.

De outra banda, porém, como já se antecipou no Capítulo I, em um ambiente em
que os indivíduos não estão em absoluta igualdade de condições, a informação pode se
revelar como verdadeira expressão de poder. Certos tipos de relações em cuja base é
possível identificar uma dinâmica de poder, de um lado, e de sujeição de um indivíduo ou
grupo, de outro, quando encontradas na ordem de mercado, foram denominadas por
VIDIGAL como relações de dominação.219

218

STIGLITZ, Joseph E. Information and the change in the paradigm in economics (Nobel Prize Lecture). In:
FRÄNGSMYR, Tore (ed.). Les Prix Nobel 2001. Estocolmo: Nobel Foundation, 2002.
219

VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1977, p. 47.
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É destas espécies de relações, que não só podem ser condenáveis, na medida em
que usualmente contrariam o ideal de Justiça, mas também porque, no limite, podem levar
à destruição do sistema de mercado, que se tratará a seguir.

2.4.3 A informação e a dominação no mercado

Do ponto de vista semântico, o ato de dominar liga-se à ideia de ter grande
ascendência sobre uma pessoa ou grupo de pessoas a ponto de influenciá-la(s), exercer
poder sobre algo ou alguém, preponderar ou prevalecer sobre outro(s) indivíduo(s) e,
finalmente, ter controle sobre algo ou alguém em função do conhecimento.220

Outrossim, no contexto da ordem de mercado, ensina DE CHIARA que, na origem, o
conteúdo da dominação é um poder:

[É] a influência que se traduz em condicionamentos para decisões de
mercado.
(...)
O conceito encerra um conteúdo de poder que a ordem jurídica admite,
desde que não exercido de forma incompatível com as relações de
mercado, e contrária à preservação destas (...).221

Comumente, o conceito de dominação está relacionado ao objetivo de se
assegurarem resultados positivos de concorrência, mas a ela não se limitam, incluindo, no
entender de VIDIGAL, outros “comportamentos sociais globais”.222 Nesse sentido, por
exemplo, no que diz respeito à matéria monetária, destaca DE CHIARA que a dominação se
qualifica pela interferência no poder de compra dos agentes econômicos.223

220

Cf. INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS. Grande dicionário Houaiss da língua portuguesa. Dominar (verbete).
Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=dominar>. Acesso em: 5 set. 2012.
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DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 78.
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VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1977, p. 47.
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DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 79.
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Já no que tange à disciplina da informação nos mercados, a dominação se revela
principalmente pelas hipóteses de exercício de controle sobre certos fluxos informacionais,
impactando decisões de mercado. De forma semelhante ao que esclarece DE CHIARA
respeitante à matéria monetária, a dominação informacional pode transcorrer em dois
níveis. A uma, pode haver dominação nos casos em que há superioridade informacional
evidente de uma parte em relação a outra. E a duas, também pode haver dominação nas
hipóteses em que a relação de mercado apresenta-se mais matizada – nestes casos, a
influência informacional de um agente econômico sobre outro surge na medida em que
determina os resultados da contratação.224

De acordo com a lição de DE CHIARA, a noção do exercício de um poder de
influência ou interferência calcados na primazia informacional é reconhecida e às vezes
tolerada pela ordem jurídica que, em algumas situações, mitiga-lhe os efeitos.225 Com
efeito, esta dominação na maior parte das vezes não se verifica a partir da violação de
regras imutáveis ou situações jurídicas determinadas, mas sim da própria realidade factual
de distribuição da informação na ordem de mercado. Mercados – por definição – não são
perfeitos e não é possível por isso falar em perfeita distribuição da informação.

No mais, há que se considerar também o tipo de relação que se estabelece entre os
indivíduos ou os grupos e a situação comparativa entre os diferentes interessados na
determinação da situação de dominação. A relevância da informação se define na maior
parte das vezes a partir da situação de fato na qual se encontram as partes. Tomando por
empréstimo as palavras de COMPARATO, a tolerância da ordem jurídica não implica dizer,
contudo, que a informação como expressão de poder é irrelevante para a ordem jurídica de
mercado – mas sim que ela pode se manifestar de várias formas, a depender da
fattispecie.226
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DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 79.
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Este é o caso quando o sistema de regras é chamado a atuar, por exemplo, em situações tópicas
submetidas ao Poder Judiciário.
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COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 1983,
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Assim, ainda em linha com o ensinamento de DE CHIARA, os fluxos informacionais
passam a adquirir particular relevância para o Direito quando seu uso e seu controle se dão
de forma incompatível com as relações de mercado, ou quando põem em risco a própria
sobrevivência deste.227
Por “incompatibilidade” se quer dizer que há uma diferença significativa entre a
espécie de dominação informacional que rotineiramente perpassa, por exemplo, os
negócios jurídicos de venda e compra de automóveis, tendo de um lado, parte que negocia
habitualmente em bens daquele tipo, e de outro, parte inexperiente, e a dominação que se
verifica a partir do escamoteamento de informações. Enquanto a primeira hipótese é, no
geral, acolhida pelo Direito, posto que decorre das próprias características da informação e
de sua distribuição na ordem social, a segunda hipótese é ilustrativa na medida em que traz
à consideração aquela espécie de dominação que a ordem jurídica acaba repelindo por ser
ilegítima.

Outrossim, é ilegítimo o exercício de influência ou interferência sobre os fluxos
informacionais e decisões de mercado quando esta atuação se dá em evidente contrariedade
à norma jurídica. Já quando a dominação informacional não é prima facie contrária à
norma jurídica, o exercício abusivo daquele poder de influência ou interferência, via de
regra, afronta o Direito e por isso é também ilegítimo. Conforme ensina CUNHA LUNA,
para que haja abuso, somente “é necessário 1.º) que o agente seja o titular de um direito;
2.º) que esteja no exercício desse direito; 3.º) que cause prejuízo a outrem, dolosa ou
culposamente.”228

Em ambos os casos, tanto quando a conduta é contrária à norma jurídica quanto no
caso do abuso, há que se falar, a rigor, não só em dominação propriamente dita, mas em
ilicitude. Ainda de acordo com CUNHA LUNA, o caso é de ilicitude sempre que se está a
tratar de hipóteses em que a informação é utilizada para contrariar a norma jurídica ou o
próprio uso da informação contraria norma jurídica, resultando em violação de um bem
jurídico, e tal conduta humana é acompanhada de um elemento subjetivo (isto é, culpa ou
227

DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 78.
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CUNHA LUNA, Everardo da. Abuso de Direito. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, pp. 101-102.
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dolo).229 A diferença entre um e outro caso é que a primeira hipótese (isto é, quando a
influência ou interferência sobre os fluxos informacionais se dá em contrariedade à norma
jurídica) é de ausência de direito (défaut de droit) enquanto no segundo caso (o do abuso
de direito) há o direito, mas seu exercício é irregular.230 231

A definição oferecida por DE CHIARA também traz à consideração aquelas situações
em que o exercício da dominação pode ser inadmissível para a ordem jurídica quando a
preponderância de uma parte sobre a outra é contrária à própria preservação do mercado. A
ideia de que a dominação se torna intolerável quando põe em risco o próprio mercado cala
fundo no que diz respeito à questão informacional. Notadamente, em mercados em que a
incerteza a respeito da qualidade dos bens impera, o controle sobre certos fluxos
informacionais e, em particular, a desonestidade e a ilicitude reiteradas, podem ter graves
consequências sistêmicas.

Esta tese foi defendida notoriamente por AKERLOF, ganhador do Prêmio Nobel de
Economia, segundo o qual, porque naquelas hipóteses os agentes econômicos tendem a
perder a confiança no apreçamento dos bens ou serviços ofertados, os ofertantes de bens ou
serviços de melhor qualidade passam a paulatinamente retirar tais bens ou serviços do
mercado. Com o tempo, é esperado que o mercado como um todo mingue ante a
prevalência de bens ou serviços de baixa qualidade – situação que pode não ser admissível
para a ordem jurídica.232
229

CUNHA LUNA, Everardo da. Abuso de Direito. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, pp. 65-66.

230

CUNHA LUNA, Everardo da. Abuso de Direito. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 102.
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Cf. as definições de ato ilícito nos artigos 186 e 187 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.
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.”
232

Este é o problema da seleção adversa, descrito em maior detalhe por AKERLOF em estudo pioneiro. Em
seu trabalho mais famoso, o autor tomou como exemplo o mercado de automóveis usados para explicar os
efeitos da incerteza a respeito da qualidade de bens ou serviços sobre os preços. Assim, descreve AKERLOF,
recorrendo a uma simplificação, haveria duas espécies de automóveis no mercado de carros usados: os
veículos usados ainda em boas condições (cherries) e os veículos usados em más condições (ou lemons, gíria
norte-americana que define carros em más condições). Porque os componentes mecânicos mais importantes
para determinar se o automóvel é um cherry ou lemon geralmente não são visíveis ou acessíveis a inspeção
pelo comprador, este não sabe qual espécie de veículo estaria adquirindo. Por outro lado, o dono do carro
sabe que tipo de automóvel está vendendo, posto que o estado de um determinado veículo resulta da conduta
de seu proprietário ou de eventos do qual dito proprietário tem conhecimento. Diante desta situação de não-
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De todo o exposto, é possível concluir que, ao mesmo tempo em que a informação
é força fundamental para os processos de tomada de decisão e formação de preços no
mercado, tem a informação também o condão de impactar as relações jurídicas em algumas
circunstâncias de forma profundamente nefasta. Como bem apontou

VON

JHERING, há

certas hipóteses em que a desigualdade de posições pode degenerar em um verdadeiro
estado de coação quando se defrontam interesses opostos,233 ou até na destruição do
próprio mercado.

Note-se, dos exemplos cotejados acima, que a dominação se revela já nas relações
de troca individualmente consideradas, mas se torna particularmente aguda quando todo
um mercado é tomado como um sistema dinâmico, onde coletividades e categorias de
indivíduos contrapoem-se a todo o tempo.234

É precisamente sobre este ambiente que, deixado à mercê da livre dinâmica dos
interesses de mercado, conduz a iniquidades ou à falência sistêmica, que atua o Direito da
Organização dos Mercados de que tratou VIDIGAL, na qualidade de “disciplina jurídica
corretora do conjunto das distorções características das soluções de liberdade de
mercado.”235 O Direito da Organização dos Mercados coloca-se desta forma como eixo
transversal entre os campos do Direito Privado e do Direito Público, disciplinando as
equivalência informacional e incerteza, a melhor alternativa para o comprador é precificar o carro como
sendo de qualidade média. Daí resulta que o dono do automóvel de boa qualidade não consegue vender o
bem pelo valor que normalmente seria atribuído aos cherries.
Porque os donos de veículos de boa qualidade não recebem o que deveriam pelos cherries, paulatinamente
aqueles começam a tirar seus automóveis do mercado, ocasionando uma queda generalizada da qualidade dos
carros disponíveis no mercado, do que resulta uma redução das expectativas dos compradores para qualquer
carro. Os donos de veículos um pouco melhores evitam, assim, colocar seus automóveis no mercado,
preferindo transferi-los privadamente. Esta é a natureza da seleção adversa em uma mercado em que há
incerteza quanto à qualidade dos bens ou serviços: com o tempo, os bens ou serviços de má qualidade
acabam por empurrar os bons para fora do mercado. O custo da desonestidade, afirma AKERLOF, não reside
apenas em quanto o comprador individualmente considerado é prejudicado, mas sim no fato de que a
desonestidade pode levar, em última análise, ao desaparecimento do próprio mercado. Cf. AKERLOF, George
A. The market for “lemons”: uncertainty and the market mechanism, The Quarterly Journal of Economics, v.
84, n. 3, pp. 488-500, ago. 1970, pp. 489-495.
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condutas dos agentes particulares, no exercício de atividades de cunho privado, mas
afetadas por um interesse coletivo.

Como já antecipado, a incidência do Direito da Organização dos Mercados é
orientada por critério diverso daqueles que norteiam o Direito Público e o Direito Privado.

De um lado, caracteriza-se o Direito Público como ordenamento jurídico imbuído
principalmente da preocupação com o interesse coletivo, que regula os entes públicos,
revestidos de supremacia e em um clima de autoridade, no exercício de atividade de caráter
público. De outro lado, tem-se que o Direito Privado é o ordenamento jurídico animado
essencialmente pela preservação dos interesses individuais, que regula as relações entre os
agentes privados, enquanto estes exercem atividades de caráter privado em um clima de
liberdade.

Já o Direito da Organização dos Mercados, por sua vez, se qualifica por interceder
sobre os ambientes nos quais se verificam certas espécies de relações de poder das quais já
se tratou acima – sendo tais ambientes por isso dotados do que se convencionou chamar de
“clima de dominação”. Explica VIDIGAL que o clima de dominação se distingue dos
ambientes em que prevalecem a autoridade e a liberdade porque, justamente em razão das
relações de poder que se estabelecem, o ambiente de dominação exige “a utilização da
autoridade para a preservação do máximo de liberdade possível.”236

Nessa

linha,

o

Direito

da

Organização

dos

Mercados

se

preocupa

fundamentalmente em ordenar as situações de mercado que tendem a relações de
dominação e a tutelar os sujeitos passivos daquelas relações. Primordialmente, aquele
aspecto do Direito Econômico procura atingir seus objetivos de suprimir ou mitigar as
relações de dominação que se verificam e presidem a ordem por meio da substituição da
dominação dos agentes privados pela dominação da norma jurídica.
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Assim, por exemplo, no que toca particularmente ao aspecto informacional, tem-se
que tanto o Direito Privado quanto o Direito Econômico dele se ocupam, mas de forma
inteiramente diversa nos dois campos do Direito.

No Direito Privado, em linha com as funções primordiais do Estado liberal das
quais se tratou acima, a questão informacional é regulada em níveis mínimos apenas para
garantir a segurança e previsibilidade do comércio.

Foi com estes objetivos em mente que o legislador criou no Código Civil um
sistema obrigatório de publicidade para os negócios jurídicos que visem à constituição,
transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis.237 É também
exclusivamente com fins de promover o comércio jurídico que o Código Civil criou um
regime de proteção a terceiros, desde que cumpridos certos requisitos.238 Em certos casos
em que não há que se falar em regime de publicidade, pois o negócio não é prima facie do
tipo que envolve o exercício de direitos subjetivos por terceiros, o Código Civil ainda
assim permite que se regule a forma de veiculação da informação, se este esforço redundar
em segurança e previsibilidade.239 Ao cabo, com o mesmo intuito de outorgar salvaguardas
aos compradores, o Código Civil deixa claro que a informação na qual se baseou o contrato
de compra e venda é vinculante.240
237

Cf. o artigo 108 do Código Civil:
“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos
que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor
superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”
238

Cf. o artigo 288 do Código Civil:
“Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante
instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654.”
Cf. o artigo 290 do Código Civil:
“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas
por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”
Cf. o artigo 377 do Código Civil:
“Art. 377. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não
pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a
cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha
contra o cedente.”
239

Cf. o artigo 428, parágrafo único, do Código Civil:
“Art. 428. (...)
Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta
faculdade na oferta realizada.”
240

Cf. o artigo 484 do Código Civil:
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Sem dúvida, em última análise as disposições supracitadas beneficiam a
coletividade na medida em que tal regramento permite a expansão do fluxo mercantil.
Como bem apontou TELLES JUNIOR, é possível que as utilidades e interesses individuais do
Direito Privado venham a coincidir com as utilidades e interesses de outros campos do
Direito.241 No entanto, aqui, a preocupação do Direito Privado com a higidez do mercado
globalmente considerado é questão que se coloca apenas mediatamente à disciplina da
relação bilateral de troca individualmente considerada. Na ausência de certas
condicionantes, para o Direito Privado deve prevalecer a liberdade contratual e a igualdade
entre as partes nos negócios jurídicos.

De outro lado, o Direito Econômico, tomado na acepção de Direito da Organização
dos Mercados, assume a regência daquelas atividades de cunho tradicionalmente privado
quando o clima é de dominação. Ou seja, é a verificação da dominação o elemento que
diferencia certos sistemas específicos da disciplina de cunho mais genérico do Direito
Privado e do Direito Público, e que clama pela incidência do Direito da Organização dos
Mercados.

Em um ambiente em que os indivíduos não estão em absoluta igualdade de
condições, a informação, como visto, pode se prestar à qualidade de verdadeira expressão
de poder. Naquelas situações em que o interesse coletivo não pode ficar à mercê da
perspectiva da dominação informacional, impõe-se a norma jurídica a fim de garantir a
tutela daquele interesse maior. Assim se explicam, do ponto de vista informacional, por

“Art. 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor
assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem.
Parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a
maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato.”
Cf. o artigo 500, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil:
“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a
respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o
direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou
abatimento proporcional ao preço.
§ 1º Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada
não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em
tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.”
241
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exemplo, a existência dos regimes da informação específicos para as indústrias
farmacêutica, de cosméticos e de alimentos.

Outrossim, é no mercado de valores mobiliários que a natureza da informação
como expressão de poder e dominação se revela de forma mais aguda. Isto se dá por mais
de um motivo.

Primeiro, porque, ao mesmo tempo em que os investidores não dispõem de meios
adequados para fiscalizar os emissores de valores mobiliários, a iniciativa privada não
dispõe de incentivos suficientes para produzir sozinha informações em níveis e padrões
considerados adequados.

Em segundo lugar, porque, como bem destacou COFFEE JR., sendo os valores
mobiliários incorpóreos, a avaliação do investimento e o apreçamento dos títulos se dá
quase que inteiramente de forma derivada. Isto é, o processo depende em larga medida de
fontes indiretas produzidas pelos emissores, que apenas auxiliam na formação de um juízo
sobre o valor mobiliário considerado.242

Terceiro, porque a combinação das características da distribuição da informação na
ordem de mercado e das características dos valores mobiliários fazem destes últimos
particularmente aptos a permitir a propagação de condutas ilícitas.

Em quarto lugar, porque o mercado de valores mobiliários, ao menos do ponto de
vista teórico, é receptor por excelência da poupança social.

Finalmente, a questão informacional no mercado de valores mobiliários é
qualificada na medida em que o bom funcionamento deste último é afetado pelos interesses
de toda a coletividade, que tem no mercado de valores um instrumento fundamental para o
atingimento dos fins constitucionais de desenvolvimento e bem-estar. Nesse sentido, é
inegável que a existência de um mercado de valores mobiliários hígido também afeta a
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COFFEE JR., John C. Securities Regulation: cases and materials. 11ª ed. New York: Foundation Press,
2009, pp. 4-5.
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implementação e o desenvolvimento de políticas públicas, notadamente políticas
econômicas, aí incluídas a política monetária, a política creditícia e a política cambial.

Isto posto, cumpre aprofundar a seguir a investigação dos fundamentos do regime
jurídico da informação para o sistema do mercado de valores mobiliários.
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CAPÍTULO III - INFORMAÇÃO E MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUMÁRIO: 3.1 O mercado de valores mobiliários como sistema. – 3.2 Poupança e
investimento. – 3.3 O mercado financeiro em sentido estrito e a atividade de intermediação
financeira. – 3.4 O mercado de valores mobiliários: caracterização. – 3.4.1 Breve
introdução às noções de “valor mobiliário” e “ação”. – 3.5 A importância do mercado de
valores mobiliários na ordem econômica brasileira e no processo de desenvolvimento
nacional. – 3.6 As funções da informação no mercado de valores mobiliários brasileiro. –
3.7 Os objetivos do regime jurídico da informação no mercado de valores mobiliários
brasileiro. – 3.7.1 Ordem, segurança e justiça como fundamentos do regime jurídico da
informação no Brasil.

3.1

O mercado de valores mobiliários como sistema

Conforme já se tratou no Capítulo II, o mercado é ele mesmo uma ordem contida na
ordem social. O mercado é ordem porque ele se constitui, em última análise, de um
conjunto de regras que visa a disciplinar o agir próprio dos indivíduos que nele atuam, o
que lhes confere regularidade e previsibilidade, requisitos indispensáveis para a efetivação
das trocas. E como conjunto objetivo de regras que é, o mercado se carateriza, pois, como
ordem jurídica. Criado e mantido pela disciplina da norma jurídica, o mercado não deriva
necessariamente da autoridade. Ele precede ao Estado porque se reduz a uma forma
particular de relacionamento entre os homens – a forma jurídica.

A ordem jurídica de mercado pode, como bem assentou IRTI, ser decomposta em
outras ordens, ou mercados de determinados bens.243 São desta forma trazidos à
consideração o mercado de automóveis, o mercado imobiliário, o mercado de seguros, etc.
O estudo de cada um destes mercados individualmente considerados é possível recorrendose a uma simplificação metodológica da qual já se tratou no Capítulo I: o conceito de
sistema. Tal recurso permite que se reproduza a riqueza da realidade inerente à noção de
243
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ordem por meio da referência a um conceito operacional cuja significação é de mais fácil
delimitação, porque isola um conjunto relativamente constante de padrões de interação e
relacionamento, norteado por interesses identificáveis, cujo caráter comum identifica e
aproxima suas estruturas.

Com isto em mente, o presente Capítulo III cuidará do regime jurídico da
informação em um sistema específico: o mercado de valores mobiliários, como conjunto
de normas jurídicas que dispõem sobre a emissão, circulação e investimento em valores
mobiliários, bem como sobre os poderes e deveres que daqueles atos surgem para
emissores, investidores e instituições que compõem tal mercado.

Para tanto, o que se pretende adiante é começar a posicionar a importância do
mercado de valores mobiliários para a ordem econômica brasileira e para o atingimento
dos objetivos sociais a que aquela constitucionalmente se propõe (dos quais se tratou no
Capítulo II), tecendo algumas considerações breves sobre a disciplina jurídica da poupança
e do investimento.

Ao lado deste esforço de contextualização, seguirá a delimitação do sistema do
mercado de valores mobiliários, que se quer alcançar por meio da contraposição daquele
com o mercado financeiro, em sentido estrito.

Por fim, será analisada a importância da informação para o mercado de valores
mobiliários brasileiro e, por consequência, do regime jurídico da informação para aquele
mercado. Concluir-se-á no sentido de que a existência e manutenção de um regime
informacional hígido é dever do Estado, na medida em que tal regime é instrumento
fundamental para conter a prevalência da dominação informacional no mercado de valores
mobiliários. Neste contexto, somente a disciplina da norma jurídica pode impor a ordem e
a segurança necessárias para garantir o encaminhamento da poupança para o investimento
e a preservação do próprio mercado, e com isso permitir que aquele alcance suas
finalidades últimas de promoção do desenvolvimento e bem-estar.
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3.2

Poupança e investimento

A disciplina da poupança e do investimento é melhor compreendida se
desmembrada em 3 (três) momentos distintos do processo econômico.

O primeiro destes momentos liga-se, no processo produtivo, à geração do produto
social e da renda social.

Denomina-se como trabalho toda a atividade de iniciativa, inovação, organização, e
execução. Assim, é trabalho a atividade coordenada dos agentes estatais quando
estabelecem programas de ação com fins de atingimento de uma finalidade coletiva e os
concretizam por meio de normas e atos orientados para a consecução do respectivo
objetivo.244 É também trabalho tanto a atuação administrativa quanto inovativa do
empreendedor ou empresário sobre as atividades que desenvolve e o ambiente em que se
insere.245

O processo produtivo se define a partir da aplicação do trabalho à riqueza existente.
Isto é, o trabalho, aplicado a todos os recursos naturais, às matérias-primas e aos bens de
consumo e capital, transforma aquele estoque, dando origem a dois subprodutos distintos.
De um lado, do ponto de vista físico, a aplicação do trabalho à riqueza existente
transforma-a em bens e serviços desejados, os quais no conjunto se denominam produto
social. De outro lado, do ponto de vista monetário, tem-se a remuneração dos fatores em
moeda por terem tomado parte no processo produtivo – tal remuneração se denomina renda
social.246

Note-se que, em qualquer hipótese, o valor daqueles dois subprodutos, o produto
social e a renda social, se equivalem na medida em que constituem apenas formas diversas
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de expressar um mesmo resultado. Ou seja, o valor dos bens e serviços produzidos
considerados é sempre idêntico à soma da remuneração dos fatores em moeda.

Dito isto, o segundo momento do processo econômico liga-se à destinação que é
dada àquela remuneração monetária dos fatores, isto é, à renda social.

Conforme leciona VIDIGAL, a análise do ciclo do produto social tem natureza
“estática”. Vale dizer, os bens e serviços que compõem o produto social são sempre
encaminhados a duas destinações: ou estes se prestam à satisfação imediata de uma
necessidade, isto é, ao consumo, ou aqueles bens ou serviços são novamente encaminhados
ao processo produtivo (perfazendo os chamados bens de investimento).247

Já a análise da renda social adquire natureza diversa na medida em que se coloca
como essencialmente “dinâmica”. Assim, o fluxo da renda social pode ser destinado aos
gastos de consumo ou à poupança.248 Em linha com o que já se anotou acima, os gastos de
consumo se ajustam integralmente à parcela do produto social que corresponde aos bens e
serviços de consumo. Ao menos do ponto de vista matemático, porque o produto social e a
renda social representam o mesmo valor, o montante referente à poupança deveria igualarse aos bens e serviços destinados a reencaminhamento ao processo produtivo (os bens de
investimento). Ou seja, toda a parcela da poupança deveria ser canalizada para o
investimento.249

Esta igualdade, contudo, não se verifica, pelo que é trazido à baila o terceiro
momento do processo econômico do qual se tratou acima – aquele em que a poupança se
converte em investimento.
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KEYNES, John Maynard. The general theory of employment, interest and money. Orlando: Signalman
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“A poupança”, definiu KEYNES, “é o excesso de renda para além daquilo que foi
gasto ou consumido.”250

Singularmente considerada, a poupança representa a acumulação de renda de um
indivíduo, descontados os gastos de consumo, representando por isso um acréscimo
residual em riqueza.251 Macroeconomicamente, porém, a poupança adquire outra
dimensão. Representa a poupança social a diferença entre a renda social e os gastos
destinados ao consumo, desde que convertida em investimento, passível de gerar, por
consequência, o desenvolvimento social e o enriquecimento coletivo.252 253

O fundamental debate a respeito das implicações sociais ligadas às decisões de
poupar ou consumir será trazido mais adiante quando se for tratar da função do mercado de
valores mobiliários para a ordem econômica brasileira. Por ora, cumpre notar apenas que
aquela equivalência entre poupança e investimento não se traduz desde logo na
realidade.254
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Publishing, 2009, p. 44.
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KEYNES, John Maynard. The general theory of employment, interest and money. Orlando: Signalman
Publishing, 2009, pp. 42-43.
252

Cf. DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 89. Cf. também DE CHIARA, José Tadeu.
Financiamento imobiliário (verbete). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.). Enciclopédia Saraiva do Direito.
V. 37. São Paulo: Saraiva, 1979, pp. 408-424.
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Esta distinção, calcada no investimento, entre a poupança individual e a poupança social reduz-se ao fato
de que a parcela da poupança social poupada, porém não investida, é, em última análise, destruída. Explica
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entesourar metade da renda social, dessa decisão decorreria que metade da produção social não seria
adquirida por ninguém, pelo que todas as unidades reduziriam pela metade sua produção, o que redundaria na
diminuição do produto social. Reduzidos o produto social e a renda social, menores também seriam a
poupança social e o investimento social, pelo que o empobrecimento e a destruição real das parcelas
monetárias entesouradas resultariam. Cf. DE CHIARA, José Tadeu. Financiamento imobiliário (verbete). In:
FRANÇA, Rubens Limongi (org.). Enciclopédia Saraiva do Direito. V. 37. São Paulo: Saraiva, 1979, pp.
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se acomodariam na medida em que, como já se vincou, a poupança não encaminhada ao investimento é
eliminada. Do ponto de vista dinâmico, porém, a afirmação se sustenta. Cf. DE CHIARA, José Tadeu.
Financiamento imobiliário (verbete). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.). Enciclopédia Saraiva do Direito.
V. 37. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 89.
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A uma, porque o processo produtivo corresponde a um fluxo contínuo, isto é, não
pode ser compartimentado e, a duas, porque, como partícipes deste fluxo, poupadores e
investidores constituem grupos distintos de indivíduos. Nesse sentido, uma série de
variáveis de cunho pessoal atua sobre poupadores255 e investidores, do que resulta que
estes grupos não só são movidos por objetivos diversos, como também empregam
mecanismos diversos em direção à consecução daqueles objetivos.

No mais, como aponta DE CHIARA, o papel do Estado como destinatário de parte da
poupança disponível também deve ser trazido à consideração na análise do descolamento
entre as decisões de poupar e investir, seja por meio de tributos, empréstimos compulsórios
ou como emissor de títulos da dívida pública. Ao exercer este último papel, é
extremamente relevante a atuação estatal como canalizadora da poupança social,
arbitrando a taxa de juros e o poder de compra da moeda.256

Com isto em mente, merece investigação mais aprofundada a natureza daquelas
decisões de poupança, que redundam em maior ou menor residual da renda que pode ser
destinado ao investimento.

Assim, de acordo com VIDIGAL, as decisões de poupar podem ser compulsórias ou
voluntárias. As decisões compulsórias, por sua vez, podem ser inflacionárias ou de exação.
Na prática, as poupanças inflacionárias (como os empréstimos compulsórios) assemelhamse a tributos na medida em que representam retenções forçadas e não geram contrapartida
correspondente em bens ou serviços públicos. Já as poupanças de exação são
principalmente aquelas formas adicionais de remuneração que permanecem retidas e
normalmente geridas pelo poder público (como o Fundo de Garantia sobre Tempo de
Serviço – FGTS, criado pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, e regido pela Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, conforme alterada).257 Merece destaque, porém, o fato de
255
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VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
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que, desde agosto de 2000, o governo federal tem autorizado os trabalhadores brasileiros,
em instâncias muito específicas, a investir parcelas de seu FGTS em ações de companhias
abertas no âmbito de programas de privatização.258

Enfocando as decisões voluntárias, estas se dividem em poupanças contratuais ou
livres. As poupanças contratuais se originam de decisões prévias de seus titulares no
sentido de alocar seus recursos em instituições especializadas na gestão de recursos de
terceiros (como gestores ou administradores de carteira de valores mobiliários) ou de
outros esquemas vinculados. Por fim, as poupanças livres, ditas espontâneas e
incodicionadas, quando existem, representam a diferença entre a renda gerada pelas
pessoas físicas ou jurídicas via salários, juros ou lucros e seus gastos de consumo
(excluídas também, naturalmente, outras modalidades de poupança que possam impactar o
montante “livre”).259

A constituição de poupanças livres depende tanto da capacidade das pessoas físicas
ou jurídicas de poupar (isto é, de nível de renda, distribuição de renda ou lucros) quanto da
disposição para poupar (a qual se revela em função de instituições seguras, do retorno, das
taxas de juros, etc.).260 Denomina-se especulação o hiato de tempo surgido entre o
momento em que as poupanças livres se fazem disponíveis e a concretização do ato de
investir. Este hiato é suprimido no caso das poupanças voluntárias contratuais por ato de
vontade prévio de seus titulares.261
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Uma vez constituída a poupança, leciona DE CHIARA que, a depender de critérios
de segurança, rentabilidade e liquidez para seus titulares, aquela pode ser canalizada das
seguintes formas.262

Primeiro, por investimento direto do próprio titular da poupança. Estão aí incluídas
as hipóteses em que o poupador não deseja tomar parte no risco direto do empreendimento,
mas dispõe-se a estender crédito diretamente aos indivíduos interessados (como é o caso
no negócio mercantil e no negócio de mútuo).263

Segundo, pode haver encaminhamento de montantes poupados mediante a
concessão de crédito em favor dos que necessitem de parcelas da renda social para
viabilizar decisões de investir. Diferentemente da primeira hipótese, nestes casos o ato de
crédito se dá em “direção ao próprio sistema”,264 primordialmente integrando a atividade
de intermediação financeira por meio de instrumentos como os contratos de depósito e os
certificados de depósito bancário, mas também via debêntures emitidas por sociedades
anônimas.

E, em terceiro lugar, a poupança pode ser canalizada na forma de aquisição de
participações societárias em companhias abertas, que representam investimento do
poupador.

Estas duas últimas modalidades de aplicação da poupança em valores mobiliários,
em especial, aqueles que representam participações societárias em companhias abertas, são
de particular relevo para a presente dissertação de mestrado. É a partir do investimento de
parcela da poupança em valores mobiliários que se constitui e movimenta aquele
respectivo mercado. Daí porque cumpre aprofundar a análise no que tange a seu
funcionamento.
262
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3.3

O mercado financeiro em sentido estrito e a atividade de intermediação
financeira

A circunscrição do sistema do mercado de valores mobiliários exige um empenho
preliminar, ainda que sintético: traçar a noção de intermediação financeira e com isso tratar
das funções das instituições financeiras – notadamente as instituições bancárias – no
mercado financeiro brasileiro.265 Isto se faz necessário porque a atividade de intermediação
financeira corresponde, em última análise, ao elemento que, de forma bastante
simplificada, organiza o sistema do mercado financeiro em sentido amplo, distinguindo o
mercado financeiro em sentido estrito e o mercado de valores mobiliários.266 267

Assim, essencialmente, em linha com o ensinamento de DE CHIARA ao qual se
aludiu acima, no mercado financeiro em sentido estrito a mobilização da poupança se dá
primordialmente por meio de um intermediário financeiro via títulos de responsabilidade
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dos bancos.268 Já o mercado de valores mobiliários se caracteriza, justamente, como se verá
abaixo, pela ausência da atividade de intermedição nos moldes em que se observa no
mercado financeiro em sentido estrito.

No que, pois, tal atividade se constitui? A atividade de intermediação decorre da
evolução da principal inovação para a adoção do regime de mercado criada pelo gênio
humano, à qual já se aludiu brevemente no Capítulo II: a moeda. A partir da adoção dos
metais preciosos como matéria-prima para a cunhagem de moedas,269 como relata
VIDIGAL, uma lei social presidiu a evolução nas formas de moeda: a “lei da
desmaterialização”.270

Este processo culminou no advento da moeda escritural e na sofisticação da
atividade de intermediação pelas instituições bancárias, sendo irrefutável a assertiva de que
268
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foram a criação da moeda escritural em larga escala, e a estrutura patrimonial
multiplicadora que ela permite, as responsáveis pelo desenvolvimento de tal atividade.

Como pressuposto do desenvolvimento da moeda escritural encontra-se o
entendimento, construído da evolução da prática bancária, segundo o qual não é necessário
que as instituições financeiras mantenham em caixa a totalidade dos montantes recebidos
do público na forma de depósitos. Isto porque, em condições econômicas que a experiência
dos depositários tem como normais, não é esperado que todos os indivíduos poupadores
procurem, a uma só vez, sacar os valores entregues aos bancos – pelo que estes não
necessitam manter em caixa montante suficiente para fazer frente a todas estas requisições.
A moeda escritural é, assim, o efeito que resulta em disponibilidade de moeda, moeda essa
que se diz criada pelos bancos por meio de escrituração contábil, tendo origem nos
depósitos realizados pelo público em geral em instituição bancária.

Em linha com aquela expectativa estatística de que os depositantes não agirão todos
de forma coordenada para sacar os valores entregues, o banco mantém em caixa apenas
uma quantia mínima de moeda, geralmente em obediência a parâmetros regulatórios préestabelecidos (os “recolhimentos compulsórios”) e empresta a maior parte remanescente
daqueles depósitos a terceiros necessitados de recursos monetários. Tal empréstimo (que
usualmente não envolve qualquer transferência física de moeda), dá origem a novo
depósito, que instrumentará pagamentos nos mercados dos quais derivarão outros
depósitos, que servirão de base para a criação de mais moeda escritural pelas instituições
bancárias – do que se verifica verdadeiro efeito multiplicador da moeda.

Pelo que, como explicou DE CHIARA:

[Q]uer pela não-utilização, de uma só vez, de toda a quantia emprestada,
servindo o saldo não usado de base para novos empréstimos, quer pela
realização de pagamentos a outros que depositarão, por certo, em bancos
as importâncias recebidas, as quantidades de moeda atuando na relação
encaixe/depósitos ampliam a quantidade dos meios de pagamento.271
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Esta é a essência da prática da intermediação financeira, de acordo com a qual as
instituições financeiras concedem crédito a terceiros necessitados ou desejosos de recursos
monetários a partir de depósitos bancários, lançando mão de mecanismo multiplicador de
moeda. Assim estruturado o negócio, nota-se que a atuação típica das instituições bancárias
se dá em dois sentidos. De um lado, tais instituições se colocam como devedoras, captando
recursos, os quais são remunerados com juros. E de outro, são os bancos parte em negócio
de crédito na qualidade de credores, cobrando juros. 272

A intermediação financeira, embora configure a prática primeira de que se ocupa o
arcabouço organizador do Sistema Financeiro Nacional, não é a única atividade possível
para o encaminhamento da poupança para o investimento. Conforme já se anotou acima, o
mercado financeiro em sentido amplo é sistema compartimentado, englobando também
operações nas quais as instituições financeiras não exercem primordialmente a função da
intermediação financeira, pelo que se convencionou afirmar que a aplicação da poupança
se dá de forma “direta”. Estas operações são encontradas em sistema próprio: o mercado de
valores mobiliários.

3.4

O mercado de valores mobiliários: caracterização

No mercado de valores mobiliários, a função desempenhada pelas instituições
financeiras é fundamental, mas essencialmente diversa. Não se observa a atuação dual
acima descrita para o mercado financeiro em sentido estrito, motivo pelo qual não se pode
falar, a rigor, em intermediação financeira naqueles moldes. De fato, porque ausente o
elemento da intermediação financeira, caracteriza-se o mercado de valores mobiliários
precisamente por permitir a mobilização e canalização direta da poupança e sua
transformação em investimento.

Note-se que, a despeito de não estarem propriamente engajadas na atividade de
intermediação financeira, as instituições financeiras ainda assim desempenham um papel
fundamental no mercado de valores mobiliários. Contudo, diferentemente da posição
central que assumem quando desempenham a atividade de intermediação financeira
272

DE CHIARA, José Tadeu. Instituições financeiras (verbete). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.).
Enciclopédia Saraiva de Direito. V. 45. São Paulo: Saraiva, 1980, pp. 45-68.
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conforme descrita acima, no mercado de valores mobiliários aquelas instituições atuam,
via de regra, como auxiliares nas operações.

Tipicamente, neste contexto, as instituições financeiras não captam nem emprestam
recursos, mas sim assistem o tomador na captação de recursos diretamente dos
poupadores,273 – por exemplo, transferindo as quantias pagas pelos subscritores à
companhia emissora dos valores mobiliários.274 Além disso, no âmbito do mercado de
valores mobiliários, as instituições financeiras – em particular os bancos de investimento –
são frequentemente contratadas para assumir obrigações de garantia (de colocação, por
exemplo, nas sobras de subscrições) e como prestadoras de outros serviços variados, dentre
os quais se incluem a viabilização de planos de negócios de sociedades e a identificação de
adquirentes para os valores mobiliários de emissão de companhias abertas.

Outrossim, como definido por EIZIRIK, corresponde à função econômica essencial
do mercado de valores mobiliários permitir às companhias, mediante a emissão pública de
seus valores mobiliários, a captação direta de recursos necessários para o financiamento de
seus projetos, bem como alongar o prazo de suas dívidas.275 Diferentemente do que ocorre
no negócio de crédito financeiro (que só pode ser licitamente contratado com banco), o
tomador, no mercado de valores mobiliários, não se obriga em geral a devolver os recursos
vertidos aos poupadores, mas sim a remunerá-los (a exceção a esta regra são as operações
envolvendo debêntures e commercial papers, e, em algumas hipóteses, as operações
envolvendo ações com direito a resgate). No caso das sociedades anônimas abertas, a
remuneração devida aos investidores – agora na qualidade de acionistas – caso a
companhia apresente lucros se denomina “dividendo”.276
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ANDREZO, Andrea Fernandes; LIMA, Iran Siqueira. Mercado financeiro: aspectos históricos e conceituais.
São Paulo: Thomson Learning, 2002, p. 3.
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ANDREZO, Andrea Fernandes; LIMA, Iran Siqueira. Mercado financeiro: aspectos históricos e conceituais.
São Paulo: Thomson Learning, 2002, p. 3.
275

DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 134.
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Diz-se que a função econômica “essencial” do mercado de valores mobiliários corresponde àquela de
financiamento porque esta definição não se aplica com a mesma intensidade para todas as espécies de valores
mobiliários. Notadamente, a principal função do mercado de instrumentos derivativos é permitir que os
investidores minimizem certos riscos associados, por exemplo, à exposição à variação do câmbio e da taxa de
juros.

127

Na prática, o mercado de valores mobiliários é composto por dois segmentos
distintos: o mercado primário e o mercado secundário.

No mercado primário, as entidades emissoras acessam a poupança dos investidores
diretamente. A mobilização da poupança popular se dá por meio da oferta privada ou
pública e da aquisição de novos títulos e valores mobiliários. A oferta pública consiste na
distribuição277 por emissor de valores mobiliários junto aos investidores por meio de
esforços de venda que envolvem apelo ao público em geral.278

Tais esforços incluem:

i)

A utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou
anúncios, destinados ao público, por qualquer meio ou forma;

ii)

A procura de subscritores ou adquirentes indeterminados para os valores
mobiliários, mesmo que realizada através de comunicações padronizadas
endereçadas a destinatários individualmente identificados, por meio de empregados,
representantes, agentes ou quaisquer pessoas naturais ou jurídicas, integrantes ou
não do sistema de distribuição de valores mobiliários, ou, ainda, em certos casos, a
consulta sobre a viabilidade da oferta ou a coleta de intenções de investimento junto
a subscritores ou adquirentes indeterminados;

iii)

A negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público,
destinada, no todo ou em parte, a subscritores ou adquirentes indeterminados; ou

277

Cf. o artigo 19, § 1º da Lei nº 6.385/76:
“§ 1º - São atos de distribuição, sujeitos à norma deste artigo, a venda, promessa de venda, oferta à venda ou
subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, quando os
pratiquem a companhia emissora, seus fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.”
278

Nos termos do artigo 3º, § 1º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (conforme definida
abaixo), é considerado “público em geral”: “uma classe, categoria ou grupo de pessoas, ainda que
individualizadas nesta qualidade, ressalvados aqueles que tenham prévia relação comercial, creditícia,
societária ou trabalhista, estreita e habitual, com a emissora.”
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iv)

A utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente
através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos
na rede mundial ou outras redes abertas de computadores e correio eletrônico),
entendendo-se como tal qualquer forma de comunicação dirigida ao público em
geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros que atuem por
conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores
mobiliários.279

Como se verá mais adiante, toda oferta pública de valores mobiliários deve ser
registrada na CVM. Com efeito, é efetivamente por meio do sistema de registro, que inclui
os registros de emissor (dentre eles o chamado “registro de companhia aberta”) e de oferta
pública, realizados nos termos definidos pela regulamentação expedida pela CVM, que a
autarquia operacionaliza o sistema de divulgação de informações para o mercado de
valores mobiliários.

No mercado secundário, por sua vez, as operações são realizadas entre os
poupadores. Inexiste a emissão de novos valores mobiliários, mas apenas a circulação
daqueles títulos e, por isso, sequer há ingresso de recursos para os emissores. Por este
mesmo motivo, é bastante comum a assertiva de que o mercado primário é o mercado no
qual a vocação do mercado de valores mobiliários para a captação de recursos do público
investidor efetivamente se concretiza. Não se pode minimizar, contudo, a decisiva
importância do mercado secundário para o próprio sucesso do mercado primário.

A função do mercado secundário é de, essencialmente, conferir liquidez (um dos
três fundamentais vetores para o exercício do direito subjetivo de conteúdo patrimonial)
aos valores mobiliários emitidos no mercado primário por meio da compra e venda de
títulos entre poupadores – em condições ideais, por preço igual ou superior àquele pago
279

A noção de “emissão pública” foi expandida nos termos acima delimitados em 2010, por meio de um
aditamento ao artigo 3º da Instrução CVM nº 400/03. Para a definição legislativa de “emissão pública”, cf.
artigo 19, § 3º da Lei nº 6.385/76:
“§ 3º - Caracterizam a emissão pública:
I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao
público;
II - a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de empregados, agentes ou corretores;
III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos
serviços públicos de comunicação.”
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para a aquisição do valor mobiliário. Daí decorre que um mercado secundário fraco ou
pouco dinâmico inviabilizaria a emissão de novos títulos no mercado primário, na medida
em que os investidores disporiam de oportunidades muito limitadas para alienar seus
títulos.280

281

Na linha do que já se aventou acima, as ofertas públicas secundárias também

devem ser registradas na CVM.
3.4.1 Breve introdução às noções de “valor mobiliário” e “ação”

Ante todo o exposto, cumpre explorar, ainda que rapidamente, a noção de valor
mobiliário – em especial, a noção de “ação”. Isto porque a noção282 de valor mobiliário
delimita o mercado cujo regime informacional se quer analisar.
Como visto, o encaminhamento da poupança para o investimento pode se dar de
forma indireta – via intermediação financeira, da qual resultou o mercado financeiro em
sentido estrito – ou de forma direta – sendo que, neste último caso, os intrumentos
utilizados para conduzir esta canalização são os valores mobiliários, cuja circulação deu
origem a mercado próprio.

Uma breve incursão à noção de valor mobiliário também se faz importante na
medida em que esta, no limite, circunscreve o papel do Estado na regulamentação de tal
instrumento. Como apontou MATTOS FILHO, “a conceituação não visa somente saber o que
é valor mobiliário, mas também delimitar o campo de atuação dos órgãos do Poder
Executivo Federal encarregados de normatizar e incentivar o seu uso.”283

De fato, um dos efeitos que decorrem da caracterização de um instrumento como
valor mobiliário é a necessidade de se proceder ao registro do emissor e da emissão na

280

EIZIRIK, Nelson Laks. Mercado de capitais: regime jurídico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 10.

281

Há que se apontar, ademais, que o volume de valores mobiliários negociados no mercado secundário
ultrapassa, em muito, aquele negociado no mercado primário.
282

Conforme explica GRAU, a noção jurídica é a “idéia que se desenvolve a si mesma por contradições e
superações sucessivas e que é, pois, homogênea ao desenvolvimento das coisas.” Cf. GRAU, Eros Roberto. O
direito posto e o direito pressuposto. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 202.
283

MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. O conceito de valor mobiliário, Revista de Direito Mercantil - RDM, n. 59,
p. 32.
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CVM.284 Conforme se aprofundará no Capítulo IV, a principal consequência destes
registros é a incidência de um corpo vasto e complexo de regras de cunho informacional,
que controlam o tempo, a forma e o conteúdo das informações a serem fornecidas no
âmbito de uma oferta pública e após o encerramento desta, das informações a serem
divulgadas pelo emissor, rotineiramente.

Outrossim, a noção do que constitui um valor mobiliário tem sido há décadas
objeto de inúmeras contendas não só na doutrina, mas também para legisladores e
reguladores brasileiros. A dificuldade é compreensível.

Para EIZIRIK, os debates ao redor do mundo surgiram principalmente em razão da
natureza especial dos valores mobiliários como bens incorpóreos, cujo apreçamento
depende de fatores diversos como liquidez, lucratividade e perspectivas futuras da entidade
emissora, sendo tais instrumentos ao mesmo tempo fungíveis e dotados de características
bastante diferentes entre si.285 No caso brasileiro, em particular, a estes problemas se soma
o fato de que a discussão a respeito do tema e a legislação de mercado brasileira
tradicionalmente situaram-se a meio caminho da influência de mais de uma tradição
jurídica – notadamente, dos sistemas norte-americano, italiano e francês,– sistemas estes
que não necessariamente convivem de maneira absolutamente coerente.

Assim, cumpre notar já de pronto que, até o advento da Lei nº 6.385/76, a
legislação brasileira de mercado de capitais (que essencialmente se reduzia à Lei nº
4.728/65) não continha qualquer menção à noção de valor mobiliário. A Lei nº 6.385/76
constituiu, pois, um passo significativo na matéria, mas deve-se destacar que mesmo este
diploma não contém uma definição fechada do que constitui um valor mobiliário – o que
há, de fato, é um rol de instrumentos tidos como valores mobiliários sujeitos ao regime
daquela Lei.
284

Além da adesão obrigatória ao sistema de registro e das obrigações informacionais que dele advêm, a
caracterização de um instrumento como valor mobiliário implica a incidência de regras antifraude
consideravelmente mais restritivas que aquelas aplicáveis a outros mercados, e a criação de um regime
especial de supervisão dos intermediários financeiros que comercializam e transacionam aqueles
instrumentos. Como já se antecipou acima, estas medidas são também consequência do clima de dominação
que marca o mercado de valores mobiliários. Cf. COFFEE JR., John C. Securities Regulation: cases and
materials. 11ª ed. New York: Foundation Press, 2009, pp. 10-11.
285

EIZIRIK, Nelson Laks. Mercado de capitais: regime jurídico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 24.
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Nesse sentido, nos termos do artigo 2º, incisos I a IX, da Lei nº 6.385/76, conforme
alterada pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001 (“Lei nº 10.303/01”) (e alterações
posteriores), são considerados títulos e valores mobiliários:286

i)

As ações, debêntures e bônus de subscrição;

ii)

Os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos
a outros valores mobiliários;

iii)

Os certificados de depósito de valores mobiliários;

iv)

As cédulas de debêntures;

v)

As cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de
investimento em quaisquer ativos;

vi)

As notas comerciais;

vii)

Os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam
valores mobiliários;

viii)

Outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e

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.

286

Por sua vez, conforme excetua o parágrafo primeiro daquele artigo, não são considerados valores
mobiliários: (i) os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal; e (ii) os títulos cambiais de
responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures.
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Vale notar, como destaca COMPARATO, que quando da edição da Lei nº 6.385/76,
apenas os sistemas francês e norte-americano haviam delineado a categoria com alguma
precisão.287

O sistema norte-americano adotou como solução inicial para a noção de valor
mobiliário uma longa lista de legislativa de instrumentos que se enquadram naquele grupo
(tanto no Securities Act of 1933 quanto no Securities Exchange Act of 1934 – provisões
que, aliás, se contradizem). Pela própria natureza do sistema norte-americano, este elenco
de tipos legislativos foi complementado pela atividade judicante, sendo o mais famoso o
precedente lançado em U.S. Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey Co., 328
U.S. 293 (1946), caso no qual se estabeleceu o chamado Howey test. De acordo com o
Howey test, um instrumento se qualifica como valor mobiliário (do tipo investment
contract) quando: (i) há um investimento em dinheiro devido a, (ii) uma expectativa de
lucros oriunda de, (iii) um empreendimento comum, e (iv) que depende somente dos
esforços de terceiros.

O sistema italiano e o sistema francês, por sua vez, à época da edição da Lei nº
6.385/76, remetiam o conceito de valor mobiliário à categoria dos títulos de crédito – mas
ambos o faziam de forma diversa. Na Itália, a referência aos títulos de crédito se dava de
forma mais abrangente. O tratamento dado pelos franceses ao problema envolvia maior
esforço classificatório. Desta forma, na França, a ampla categoria italiana dos títulos de
crédito era dividida entre os effects de commerce e os valeurs mobilières, sendo que estas
duas espécies pertenciam à classe dos titres nègociables.288 Os valores mobiliários seriam,
então, classificados como títulos de crédito negociáveis, representativos do direito de sócio
ou mútuo, a longo prazo – chamados também de “título de bolsa”.289
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COMPARATO, Fábio Konder. As ações de sociedade anônima como valores mobiliários: natureza e efeitos
do registro acionário. In: Novos ensaios e pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981,
p. 17.
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MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. O conceito de valor mobiliário, Revista de Direito Mercantil - RDM, n. 59,
p. 37.
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MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. O conceito de valor mobiliário, Revista de Direito Mercantil - RDM, n. 59,
p. 36.
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Na prática, a solução original brasileira encontrada na Lei nº 6.385/76 posicionouse entre aquelas duas tradições.290 Como nos Estados Unidos, o diploma nacional recorreu
à instituição de um rol de instrumentos classificados como valores mobiliários. Também de
certa forma tentando emular a flexibilidade do regime norte-americano, outorgou a Lei nº
6.385/76 poderes ao CMN para ampliar aquele enunciado, incluindo outros títulos criados
ou emitidos pelas sociedades anônimas. Sem prejuízo destas similaridades, havia a
constatação óbvia de que o Brasil é, como o são a França e a Itália, um país de tradição
romanística.

Como consequência, a interação entre as correntes anglo-saxã e europeia
continental fez surgirem alguns efeitos curiosos na doutrina brasileira nos primeiros 20
anos de edição da Lei nº 6.385/76.
De um lado, quiseram alguns importar integralmente o Howey test.291 Ainda que, de
fato, a noção norte-americana de “contrato de investimento coletivo” possa ser considerada
bastante razoável do ponto de vista econômico e financeiro, deve ser trazido à
consideração também um certo estranhamento que a mera importação de uma solução
estrangeira certamente deveria causar no ordenamento brasileiro. De todo modo, este é um
problema que foi em parte solucionado primeiro com a Medida Provisória nº 1.637, de 8 de
janeiro de 1998, e depois com a inclusão do inciso IX ao artigo 2º da Lei nº 6.385/76, posto
que este último dispositivo introduziu definitivamente a sistemática do Howey test na
legislação de mercado nacional. Mais relevante é, de outro lado, em linha com os Direitos
francês e italiano, a tentativa de caracterização dos valores mobiliários, em particular as
ações, como títulos de crédito.
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Cf. a redação original do artigo 2º. da Lei nº 6.385/76:
“Art . 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
I - as ações, partes beneficiárias e debêntures, os cupões desses títulos e os bônus de subscrição;
II - os certificados de depósito de valores mobiliários;
III - outros títulos criados ou emitidos pelas sociedades anônimas, a critério do Conselho Monetário
Nacional.
Parágrafo único - Excluem-se no regime desta Lei:
I - os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal;
II - os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures.”
291

Cf. Ary Oswaldo MATTOS FILHO, militando neste sentido em O conceito de valor mobiliário, Revista de
Direito Mercantil - RDM, n. 59, p. 36.
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Neste sentido, merece ser trazido à baila estudo de COMPARATO, que respondeu na
negativa àquelas indagações acerca da qualidade dos valores mobiliários como títulos de
crédito. Para o autor, “várias razões existem, tanto de ordem estrutural quanto funcional,
para justificar regimes jurídicos diferentes entre os títulos de crédito stricto sensu e os
valores mobiliários, apesar da concorrência de princípios comuns, a uns e a outros.”292

Antes de se explorar aquelas razões, porém, há que se relembrar a lição básica de
VIVANTE, para quem “o título de crédito é o documento necessário para se exercitar o
direito literal e autônomo que nele é mencionado.”293

Com esta noção bem vincada, aponta COMPARATO 3 (três) diferenças estruturais
entre os títulos de crédito e os valores mobiliários. Primeiro, o requisito da cartularidade –
segundo o qual o título de crédito é necessariamente “documento” – não se verifica para os
valores mobiliários, para os quais o substrato documental nem sempre é indispensável.294
Segundo, enquanto os títulos de crédito são marcados pela individualidade, os valores
mobiliários são sempre emitidos em série ou em massa – este processo de emissão se faz
possível na medida em que “as prestações ou direitos de tais títulos são homogêneos entre
si, qualitativa e quantitativamente”.295 E terceiro, desta homogeneidade tem-se que os
valores mobiliários são (ao menos do ponto de vista econômico, embora também o possam
ser do ponto de vista legal) fungíveis entre si.296

Destas características estruturais conclui COMPARATO que:
292

COMPARATO, Fábio Konder. As ações de sociedade anônima como valores mobiliários: natureza e efeitos
do registro acionário. In: Novos ensaios e pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981,
p. 17.
293

“Il titolo de credito è un documento necessario per esercitare il diritto leterale ed autonomo che vi è
menzionato”. (Tradução livre.) VIVANTE, Cesare. Tratatto di Diritto Commerciale. V. III. Milano: Vallardi,
1929, p. 123.
294

Nesse sentido, a noção de valor mobiliário implica uma relação de direito tal que permite a transferência
do valor mobiliários sem maiores formalidades, o que convida à ampla circulação sob regras de mercado.
295

Cf. nesse sentido também ASCARELLI, Tullio. Disciplina giuridica delle operazioni della borsa valori. In:
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA E COMMERCIO; ASCARELLI, Tullio; LA VOLPE, Giulio (org.). Lezioni
del corso di aggiornamento sulle borse valori, 5 novembre-5 dicembre 1957. Milano: Giuffré, 1958, p. 304.
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COMPARATO, Fábio Konder. As ações de sociedade anônima como valores mobiliários: natureza e efeitos
do registro acionário. In: Novos ensaios e pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981,
p. 17.

135

[O]s valores mobiliários, relativamente aos títulos de crédito, apresentamse mais como res do que como crédito. Ademais, são coisas sujeitas a um
mercado (graças à sua fungibilidade), mercadorias.
(...)
Compreende-se, portanto, que o regime protetor da circulação dos valores
mobiliários seja fundado na posse e na organização de um mercado
público para esses títulos (...), enquanto a garantia dos títulos de crédito
repousa, originariamente, na inoponibilidade das exceções de mérito pelo
mecanismo do endosso. 297

Além das distinções estruturais, os títulos de crédito e os valores mobiliários
também distinguem-se do ponto de vista funcional. Assim, enquanto aqueles são
instrumentos de pagamento ou de prestação (no sentido obrigacional), estes são títulos de
investimento ou de exercício do poder de controle empresarial.298 299

Assim, são valores mobiliários no Brasil aqueles títulos de investimento quando
ofertados publicamente. Tais títulos podem ser os tipos enumerados especificamente nos
incisos I a VIII do artigo 2º da Lei nº 6.385/76, ou quaisquer outros instrumentos dotados
das características dos contratos de investimento coletivo, nos termos (carecedores de
preenchimento) do inciso IX da referida lei (o que no limite, inclui os instrumentos listados
nos incisos I a VIII).

Importa com isso vincar que, no Brasil, a noção de valor mobiliário é funcional,
estando orientada para viabilizar a atuação da CVM e, por meio desta, a consecução dos
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COMPARATO, Fábio Konder. As ações de sociedade anônima como valores mobiliários: natureza e efeitos
do registro acionário. In: Novos ensaios e pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981,
pp. 18-19.
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do registro acionário. In: Novos ensaios e pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981,
p. 19.
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Quando não sujeitos à regulamentação específica de outras entidades da Administração Pública que não a
CVM, como por exemplo, o Banco Central ou a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, desde que
tal regulamentação seja capaz de oferecer proteção equivalente à outorgada pela CVM ao público investidor.
Esta última exigência, de proteção semelhante aos investidores, é relevante na medida em que traz à
consideração certas atividades que hoje se encontram em verdadeiras zonas cinzentas regulatórias no Brasil,
como é o caso da atividade de incorporação imobiliária e a respectiva oferta de unidades imobiliárias.
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objetivos do Estado na regulação do mercado de valores mobiliários. 300 Assim esclarece
MOTTA:

A significação do conceito jurídico de valores mobiliários é extraída do
ponto comum que motivou a reunião dos diferentes tipos listados nos
incisos I a VIII do art. 2º da Lei nº 6.385/76 e do conceito legal previsto
no inciso IX do mesmo artigo. Este ponto comum é a característica de
investimento ofertado publicamente. [Da perspectiva dos emissores, tal
característica implica os valores mobiliários como meio de captação de
poupança popular; dos investidores, como possibilidade de auferir
rendimentos mediante aplicação de recursos (ou seja, como possibilidade
de exercitar direito de propriedade, objetivando retorno na forma de
haveres monetários ou de novos bens)]. Representa a função econômica
dos instrumentos definidos na lei como valores mobiliários,
independentemente dos traços jurídicos particulares a cada um.
A identificação, no plano da realidade, de títulos ou valores mobiliários,
exige uma ponderação teleológica do conceito jurídico correspondente,
bem como uma apreciação valorativa das modalidades de investimento
existentes, para classificá-las como tal. São os valores que orientaram o
agrupamento das espécies listadas nos incisos I a IX do art. 2º da Lei nº
6.385/76 que fundamentam a necessidade de submetê-las à disciplina e
fiscalização pela CVM, e lhes justificam a imposição de determinadas
301
consequências jurídicas.

Como visto no Capítulo II, naturalmente a CVM, quando atua preenchendo a
significação do conceito legal de valor mobiliário ou de contrato de investimento coletivo,
não dispõe de discricionariedade para fazê-lo de acordo com os critérios que lhe pareçam
mais convenientes. Ao contrário, a atuação da autarquia está circunscrita por parâmetros
legais e sistêmicos, que limitam a atividade interpretativa da CVM – determinando, por
exemplo, que se privilegie em qualquer hipótese o substrato econômico do instrumento e a
proteção do público investidor.

Isto posto, dentre os valores mobiliários destacam-se as ações de companhia aberta.

Nas palavras de ASCARELLI, a ação confere ao seu titular o status socii. Esta
“posição” de acionista é pressuposto, por sua vez, para a aquisição de um espectro de
direitos patrimoniais e não-patrimoniais (por exemplo, o direito à informação e o direito de
300

MOTTA, Rita de Cássia Luz Teixeira. O conceito de valor mobiliário no Direito brasileiro. Dissertação
(Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002, pp. 99-100.
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(Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002, pp. 99-100.
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participar da assembleia) e poderes (como o de votar em assembleia geral), além de
deveres, sendo que estes últimos variam no geral de acordo com a categoria a que pertence
o acionista.302

Em qualquer destas hipóteses, há que se notar que a aquisição de ações, como
títulos de investimento, não implica necessariamente a assunção de deveres
administrativos. Daí porque DE CHIARA qualifica as ações como sendo instrumentos
societários de investimento secundário, na medida em que canalizam a poupança para
atividades empresariais sem que o investidor assuma necessariamente, em qualquer
momento, a posição de empresário.303

3.5

A importância do mercado de valores mobiliários na ordem econômica
brasileira e no processo de desenvolvimento nacional

Da forma como é concebido, ao mercado de valores mobiliários são atribuídas
algumas importantes funções na ordem econômica, as quais merecem ser destacadas:304

i)

A conciliação dos interesses do investidor de curto prazo (quando se estiver
tratando de valores mobiliários líquidos), com a necessidade da entidade emissora
de obter recursos de médio e longo prazo;

ii)

A transformação de pequenos e médios montantes aportados individualmente, em
grandes e consolidados montantes de capital;

iii)

A transformação da natureza dos riscos, ao permitir que se transforme uma série de
investimentos de alto risco individual, de longo prazo e sem liquidez, em

302

ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
1969, pp. 340-343.
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DE CHIARA, José Tadeu. Sistema financeiro nacional (verbete). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.).
Enciclopédia Saraiva de Direito. V. 69. São Paulo: Saraiva, 1982, pp. 233-238.
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EIZIRIK, Nelson Laks. Mercado de capitais: regime jurídico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 9;
COFFEE JR., John C. Securities Regulation: cases and materials. 11ª ed. New York: Foundation Press, 2009,
p. 11; ZINGALES, Luigi; RAGHURAM, Rajan. Saving capitalism from the capitalists: how open financial
markets challenge the establishment and spread prosperity to rich and poor alike. New York: Crown
Business, 2003, p. 52.
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investimentos mais seguros e com prazos mais curtos. Vale dizer, o mercado de
valores mobiliários permite que os investidores reduzam sua exposição ao risco
lançando mão de estratégias diversas, como diversificação de portifólio e
hedging;305

iv)

A maior agilidade na transferência dos recursos, vez que os valores mobiliários têm
maior nível de padronização e são mais aptos a circularem em massa;

v)

A obtenção de um maior volume de informações homogêneas sobre a oferta e
demanda de recursos. Em uma economia desenvolvida, este corpo informacional
ligado às preferências do mercado pode, ele mesmo, servir de guia para o
investimento; e finalmente

vi)

No caso do mercado de ações, a difusão da base acionária das sociedades anônimas,
de modo a não restringir o controle daquelas a alguns poucos grupos familiares.

Em linha com a exposição feita no Capítulo II, cumpre destacar a função do
mercado de valores mobiliários que mais diretamente se liga ao atingimento dos objetivos
constitucionais de desenvolvimento e bem-estar social traçados para a ordem econômica
brasileira. Há que se enfocar, em particular, aquele primeiro fim – o desenvolvimento –
não só porque ele é condição para a realização do segundo,306 mas principalmente porque,
historicamente, o desenvolvimento

representa a síntese dos

demais

objetivos

constitucionais.307

A bem da verdade, de certa forma, todas as funções do mercado de valores
mobiliários podem (ou deveriam poder) se ligar, em maior ou menor medida, ao
305

Com efeito, o mercado de instrumentos derivativos (espécie de valor mobiliário nos termos do artigo 2º,
inciso VIII da Lei nº 6.385/76) surgiu tendo por finalidade permitir a minimização, pelos investidores, de
certos riscos ligados principalmente à variação cambial e da taxa de juros. Com o tempo, o mercado de
derivativos passou também a ser objeto de movimentos especulatórios.
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Paulo: Saraiva, 2008, p. 360. Cf. também neste sentido BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e
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funcionamento da ordem econômica brasileira e ao atingimento daqueles objetivos sociais
delineados acima, os quais encontram seu denominador comum na noção de Justiça. Por
exemplo, como visto, o mercado de instrumentos derivativos pode exercer um papel
importante auxiliando as atividades de gerenciamento de risco das empresas. Em uma
economia volátil como a dos dias de hoje, o recurso aos instrumentos derivativos pode
significar a diferença entre a bancarrota e a manutenção do funcionamento das operações
por uma empresa fortemente exposta ao risco cambial ou à variação da taxa de juros.308

Do ponto de vista das pessoas naturais, o mercado de valores mobiliários também
pode ser veículo crucial para o atingimento de certos objetivos, na medida em que pode
permitir o encaminhamento da poupança para investimentos mais arriscados, mas
relativamente mais rentáveis do que a chamada “caderneta de poupança”. Estes
investimentos em valores mobiliários podem ser utilizados para concretizar importantes
projetos pessoais, como a abertura de um negócio próprio, o financiamento de uma
faculdade ou a constituição de um fundo de aposentadoria. Este é um aspecto bastante
relevante do mercado de valores mobiliários, principalmente nos países mais
desenvolvidos, onde a tradição da poupança e do investimento se fazem sentir de forma
mais aguda na sociedade.309

Se é verdade que, em alguma medida, todas as funções acima enumeradas podem
refletir-se positivamente sobre a ordem econômica, é também inquestionável que o
mercado de valores mobiliários possui uma face nefasta. Não é preciso olhar muito longe
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A categoria dos derivativos compreende, em sua generalidade, contratos cuja natureza financeira consiste
na negociação a termo de um ativo subjacente (tal como índice, taxa de juros, taxa de câmbio, etc.) e na
relativa valorização autônoma de uma diferença emergente entre o preço do ativo no momento da estipulação
e seu valor na data de execução. Em razão destas características, os instrumentos derivativos foram
originalmente concebidos para outorgar proteção a indivíduos e entidades contra certos riscos financeiros, em
especial aqueles resultantes da oscilação de preços e taxas. O efeito de proteção (ou hedge) surge de uma
compensação recíproca de efeitos. Por exemplo, uma empresa que precise de proteção contra as variações do
dólar (cujo preço em 2012 tem se mostrado bastante dependente do desempenho da economia chinesa), por
deter créditos ou débitos atrelados à oscilação da moeda norte-americana, pode fazê-lo comprando ou
vendendo moeda para data futura a preço que entenda adequado em vista de suas operações. (Cf. GIRINO,
Emilio. I contratti derivativi. Milano: Giuffrè, 2010, p. 5. Cf. também EIZIRIK, Nelson. Aspectos jurídicos
dos mercados futuros, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 81, pp. 22-35,
jan./mar. 1991).
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Nesta mesma linha, a importância do mercado de valores mobiliários se revela para os veículos que
congregam os investimentos de pessoas naturais, como os fundos de investimento ou de pensão, ou que
assumem os riscos de terceiros, como as entidades seguradoras, e que por isso precisam de alternativas
líquidas, seguras e rentáveis para aplicar seus próprios investimentos.
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para se alcançar tal conclusão – a recente crise financeira de 2008 ainda reverbera sobre a
economia mundial.

Restringindo-se apenas aos desafios impostos pelos exemplos citados acima, não há
hoje quem negue que os derivativos, porque permitem a alavancagem das empresas,
podem atuar como “dinamite” no mercado. Utilizados de forma inteligente, podem garantir
a estabilidade da empresa em tempos de volatilidade. No entanto, se utilizados de forma
incompetente ou inescrupulosa, podem os derivativos ocasionar rombos financeiros aptos a
alcançar dimensões verdadeiramente sistêmicas. Adicionalmente, como se vai discutir
abaixo, essencialmente porque os valores mobiliários são incorpóreos, estes instrumentos
possuem uma admirável propensão para serem manipulados, podendo dar origem a
esquemas fraudulentos de grande magnitude e a bolhas especulativas que, quando
estouram, podem comprometer toda a ordem econômica.

A despeito de todos estes desafios, advindos seja do próprio funcionamento do
mercado de valores mobiliários, seja das condutas ilícitas dos indivíduos que nele atuam,
há que se enfocar, porém, uma função primordial do mercado de valores mobiliários –
aquela ligada ao financiamento de empresas. Em todo o mundo, verifica-se a necessidade
não só de estimular a formação de poupança social, mas também de garantir que tal
poupança seja protegida e encaminhada a usos produtivos. Outrossim, é o papel
fundamental do mercado de valores mobiliários atuar como ambiente onde ocorre o
encaminhamento da poupança nacional para o investimento no setor produtivo.

Neste sentido, o mercado de valores mobiliários adquire importância ímpar na
ordem econômica brasileira, conforme delineada pela Constituição Federal, na medida em
que, como ensinou VIDIGAL, tais “decisões de investir constituem, quantitativa e
qualitativamente, o fenômeno nuclear do processo de desenvolvimento.”310

Não foi por outro motivo senão a adoção desta máxima, traduzida no
reconhecimento de que o aumento dos investimentos (em capital técnico e humano)
constitui medida crucial para o aumento da renda nacional, de que o investimento em
310

VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1977, p. 58.
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infraestrutura é condição para a eliminação de diversos pontos de estrangulamento na
economia, e de que a técnica do planejamento pode otimizar as decisões de investimento,
que levou o Brasil a empreender amplas reformas em suas legislações societárias e de
mercado de valores mobiliários a partir da década de 60 (sessenta) do século passado.311
Este diagnóstico ainda é aplicável mais de 50 (cinquenta) anos depois.

É necessário, aqui, retomar brevemente algumas considerações a respeito do
processo produtivo e da formação da poupança já tecidas neste mesmo Capítulo. Não é
pretensão desta dissertação tratar dos diferentes problemas que surgem a partir dos
diversos tipos de poupança, das variadas dificuldades culturais e econômicas que impedem
o aumento dos níveis globais da poupança ou dos desafios ligados ao crescimento da
produtividade e à formação da poupança. Também não se pretende investigar mais a fundo
as preocupações ligadas aos aspectos quantitativos globais, à qualidade técnica e a
distribuição setorial do investimento.

O que se pretende é tratar de maneira sintética da relação entre poupança e
investimento, e do papel do mercado de valores mobiliários em encaminhar um ao outro –
de modo que, do ponto de vista macroeconômico, estes recursos não sejam destruídos (em
conformidade com o ensinamento de DE CHIARA já referido neste Capítulo) e possam
instrumentar o processo de desenvolvimento.

Neste diapasão, optou-se, por questões metodológicas, a dar início à análise
desconsiderando, ao menos em um primeiro momento, os limites econômicos ou culturais
para a constituição da poupança. Já de há muito tem sido discutido na doutrina se o
mercado financeiro (no caso, mais precisamente, o mercado de valores mobiliários)
desempenha de fato um papel catalisador para o desenvolvimento econômico.312 Isto é, se
uma estrutura de mercado mais sofisticada daria origem sozinha ao processo de
desenvolvimento. O mais provável é que haja uma interação entre estas duas dimensões:
algum nível de desenvolvimento real (que permitiria a constituição de poupança) geraria
311
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demanda pelo produto financeiro e os instrumentos e instituições financeiras propiciariam
o ambiente para o aprofundamento do desenvolvimento real.

De todo modo, a presente dissertação de mestrado começa por adotar um
determinando ângulo – isto é, presumindo que haja um nível mínimo de recursos sociais
poupados e que por isso o mercado de valores mobiliários possa exercer alguma influência
sobre a ordem econômica, há que se perquirir como estes recursos podem impactar o
processo de desenvolvimento.313

Outrossim,

convém

tecer

alguns

comentários

aplicáveis

aos

indivíduos

singularmente considerados, para só então extrapolá-los para o contexto social. Como já se
aludiu acima, o titular das disponibilidades monetárias, investido em situação de
liquidez,314 pode optar, de acordo com suas propensões, entre o bem-estar presente
(consumo) ou futuro (poupança). Em ambos os casos, o fator preponderante para a tomada
da decisão é a renda. A renda é critério objetivo que comanda a decisão de consumo,
conforme apontou KEYNES, acima citado. E a renda comanda, objetivamente, também a
decisão de poupança. Neste último caso, isto é, quando há renda sobressalente e o
indivíduo opta pelo bem-estar futuro, sua decisão seguinte deve necessariamente ligar-se a
como o comando futuro será mantido. Ou seja, o indivíduo deve expressar como se
caracteriza, afinal, sua preferência pela liquidez.
Nessa linha, deve-se optar – quando for possível optar, como no caso das
poupanças livres – pelo entesouramento ou pelo investimento. A decisão pelo
entesouramento pode ter diversos motivos, como a necessidade de se conservar liquidez

313

Quando não há recursos poupados suficientes, porém, a questão torna-se muito mais complexa. É que aí
se verifica o “paradoxo da pobreza”. Tal paradoxo explica como aqueles indivíduos menos favorecidos
tendem a empobrecer cada vez mais, enquanto os indivíduos mais abastados só fazem enriquecer. Um dos
motivos para este fenômeno é que, justamente, a pobreza compele as categorias de baixa renda a consumir
tudo aquilo que produzem, ficando por isso impedidos de poupar. Sem poupança social, é praticamente
impossível conceber a existência de um verdadeiro mercado de valores mobiliários.
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“[O] atributo da liquidez próprio do instrumento monetário, nas relações de mercado, qualifica a situação
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para despesas sabidamente imediatas. Já a decisão de investimento implica a renúncia da
liquidez para os titulares de disponibilidades monetárias e leva em consideração, como
bem apontou DE CHIARA, além do elemento básico de produção de riqueza (isto é, a
rentabilidade), também os critérios de segurança e (a ausência da) liquidez.

Voltando ao ensinamento de VIDIGAL aludido acima, segundo o qual o
investimento está ao centro do processo de desenvolvimento, é precisamente neste
momento do fluxo decisório que ganha relevo o mercado de valores mobiliários.

De uma banda, ele deve se apresentar como alternativa viável de investimento para
os titulares de disponibilidades monetárias, guiados pelos critérios da rentabilidade,
segurança e liquidez. De outra banda, ao menos do ponto de vista teórico, o mercado de
valores mobliários deve auxiliar na alocação destes recursos limitados de capital,
notadamente parte dos recursos das poupanças de longo prazo retidas, como depósitos
bancários, ouro e jóias, para os setores mais produtivos da economia.315 O mais importante
meio de canalização destes recursos (se não por outros motivos, porque o mercado de
dívida privada é bastante incipiente no Brasil)316 é por meio do investimento (em especial
via mercado primário) em valores mobiliários de sociedades anônimas abertas,
principalmente em ações.

Em discurso famoso que marcou sua campanha presidencial em 1912, o presidente
americano Woodrow WILSON afirmou que “uma grande nação é controlada pelo ...
crédito.”317 De forma semelhante, assinalou SCHUMPETER que:
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A estrutura da indústria moderna não poderia ter sido erigida sem [o
mercado financeiro], posto que ele faz o indivíduo em certa medida
independente de bens herdados, que talento na vida econômica “é
carregado para o sucesso por meio de débitos”, até o conservadorismo
mais ortodoxo dos teóricos não pode efetivamente negar.318

Na base destes pensamentos reside o reconhecimento de que a entrega de recursos a
empresas ou indivíduos para aplicação no processo produtivo tem o condão de atuar, em
determinadas situações, como verdadeira força transformadora em direção ao
desenvolvimento. No que diz respeito ao mercado de valores mobiliários, este processo
pode se dar de várias formas.

Inicialmente, há uma correlação entre o acesso ao mercado de valores mobiliários e
o funcionamento (e crescimento) das empresas. Na prática, as empresas capitalistas
dispõem de duas maneiras básicas para adquirirem os recursos de que necessitam para
encaminhar à produção. Elas podem se financiar internamente, mormente por meio da
retenção de lucros, aos quais podem ser acrescidos capitais incorporados através da
subscrição de ações por parte dos acionistas originais da sociedade. Ou as empresas podem
também se financiar externamente, por meio da mobilização do capital de terceiros, seja
através de empréstimos ou da emissão de ações a novos acionistas.319

O financiamento interno, embora muitas vezes preferível para os administradores,
tem, reconhecidamente, uma série de desvantagens – dentre outros motivos, porque se
mostra insuficiente para as firmas que crescem com muita rapidez e porque não raro
impede o acionistas de exercer seu direito de participação nos lucros.320 321
318
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Publishers, 1993, p. 96.
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Quando o financiamento interno não está disponível, as empresas acabam voltandose para o financiamento externo, via governo ou mercado. Muita vez, a alternativa
governamental

(provida,

no

Brasil,

principalmente

pelo

Banco

Nacional

de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES) pode mostrar-se inadequada, seja porque
até mesmo o governo dispõe de fundos limitados, seja porque o financiamento pode
contrariar o interesse público, que sempre deve afetar tais modalidades de empréstimos.

O mercado de valores mobliários coloca-se primordialmente, pois, como alternativa
à contratação de negócio de crédito com instituição financeira – com a vantagem,
especialmente para as empresas que mais precisam de crédito para crescer, de apresentarse no geral como via de captação mais barata que o recurso às instituições financeiras.322
323

Estes recursos permitem que aquelas indústrias (ou atividades) em que a demanda é

crescente aumentem a produção e a produtividade, incrementando, por sua vez, a taxa de
expansão da economia.

Além do incentivo ao incremento das atividades empresariais tendo por fundamento
a captação de recursos mais baratos, outros benefícios podem ser atribuídos ao mercado de
valores mobiliários como meio alternativo de financiamento.

Para ZINGALES

E

RAGHURAM, o acesso, quando facilitado, ao financiamento via

mercado de valores mobiliários pode constituir-se de um importante mecanismo para a
derrubada de barreiras à entrada em determinados mercados e com isso fomentar a
competição em certas indústrias.324 Do outro lado do espectro, o acesso ao mercado de
valores mobiliários também pode ser vital para aquelas empresas já em declínio, que
322

LLOYD, Bruce. A eficiência das instituições e mercados financeiros. In: OLIVEIRA, Adolpho Ferreira de
(org.). Mercado de capitais e desenvolvimento. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, p. 35.
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COFFEE JR., John C. Securities Regulation: cases and materials. 11ª ed. New York: Foundation Press,
2009, pp. 4-5.
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ZINGALES, Luigi; RAGHURAM, Rajan. Saving capitalism from the capitalists: how open financial markets
challenge the establishment and spread prosperity to rich and poor alike. New York: Crown Business, 2003,
p. 114. Os autores fazem questão de ressalvar, contudo, que esta potencialidade de acesso ao mercado de
valores mobiliários não se traduz, necessariamente, em redução dos níveis de concentração econômica. É
plausível que, na prática, justamente firmas já estabelecidas façam uso do mercado de valores mobiliários
para adquirir ainda mais poder econômico. Embora o tema seja pertinente, sobretudo no contexto do mercado
de valores mobiliários brasileiro, ele ultrapassa os limites da presente dissertação de mestrado.
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necessitam de financiamento para se adaptar e permanecer no mercado, mas que já não são
tão bem avaliadas pelas instituições financeiras concessoras de crédito.

É importante notar, contudo, que estes cenários, por si sós, não equivalem a
desenvolvimento. Eles apenas criam as condições para a concretização do projeto de
desenvolvimento, essencialmente porque o crescimento econômico325, a modernização326
ou a adaptação do sistema em razão de fatores exógenos não correspondem a
desenvolvimento.

O desenvolvimento supera a noção de crescimento, por implicar necessariamente
mudanças quantitativas e qualitativas em mais de uma dimensão da ordem social. De
acordo com o ensinamento de COMPARATO, ele é fenômeno tripartite, porque abrange três
campos interligados: o econômico, o social e o político.327

Do ponto de vista econômico, como

bem formulou SCHUMPETER, o

desenvolvimento implica não só o crescimento, mas também mudanças no sistema que se
originam dentro do próprio sistema (movimento endógeno), mediante inovação
produtiva.328 Tais mudanças incluem, por exemplo, a introdução de um novo bem ou
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Ocorrido “mediante novos investimentos, a taxas que permitam compensar o desgaste do capital social
existente, repor o equivalente às perdas de eficiência decorrentes da destruição de recursos naturais [e
equipamentos], sofrida ao longo do processo produtivo, e superar, pelo diferencial, os índices de crescimento
demográfico”. Cf. VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1977, p. 58-59.
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contribui para melhorar as condições de vida da maioria da população.” BERCOVICI, Gilberto. Constituição
econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p.
52.
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COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999, p.
363.
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Para SCHUMPETER, a inovação, ou “o ato de fazer as coisas de um jeito diferente na vida econômica”, é a
atividade ou função de um tipo específico de indivíduo, o “empreendedor” ou “empresário inovador”. Para
SWEEZY, “[s]e isto fosse interpretado para significar não mais que ‘a causa da mudança é a mudança’, este
seria, naturalmente, um mero petitio principii; mas tal interpretação corresponderia a uma leitura incorreta do
significado atribuído pelo Professor Schumpeter. Inovação é a atividade ou função de um grupo particular de
indivíduos, chamados empreendedores. O empreendedor é um tipo sociológico que pode ser isolado e
investigado independentemente das consequências que seguem das ações do empreendedor. Daí porque
qualquer suspeita de uma lógica circular é infundada. Quais são as características do empreendedor?
Primeiro, é claro, a habilidade de apreciar as possibilidades de uma inovação; se ele é ou não o descobridor
ou ‘inventor’ da inovação, trata-se de uma questão menor. Mas ainda mais importante, o empreendedor deve
ser capaz de superar a resistência psicológica e social que impede a realização de coisas novas; ele deve, em
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método de produção, na abertura de novos mercados, na conquista de novas matériasprimas ou na reorganização de uma indústria.329

Não raro, o desenvolvimento econômico é ele próprio confundido com a noção
mais ampla de desenvolvimento, na medida em que seu caráter instrumental tende a
predominar no processo de desenvolvimento.330 Mas, para que seja efetivo, este processo
demanda que haja também transformações de outra natureza na ordem. Assim, do ângulo
social, o desenvolvimento envolve a “aquisição da progressiva igualdade das condições
básicas de vida.”331 Finalmente, da perspectiva política, o desenvolvimento demanda a
“efetiva assunção, pelo povo, do seu papel de sujeito político, fonte legitimadora de todo o
poder e destinatário do seu exercício.”332 A democracia, em suma, também é condição para
o desenvolvimento.333

resumo, possuir as qualidades da liderança. Assim, o empreendedor não é um tipo social sui generis; ele é um
líder cujas energias, por um motivo ou outro, estão direcionadas para os canais econômicos. Esta concepção
do empreendedor leva o Professor Schumpeter a localizar a fonte da mudança econômica nos traços da
personalidade de um certo grupo de indivíduos, um grupo que em princípio é formado por indivíduos de
todos os estratos e classes da população.” No original: “The causative factor in change, according to
Professor Schumpeter, is ‘innovation’, which is defined as ‘doing things differently in the realm of economic
life.’ If this were interpreted to mean no more than that ‘the cause of change is change,’ it would, of course,
be a mere petitio principii; but such an interpretation would be a misreading of Professor Schumpeter's
meaning. Innovation is the activity or function of a particular set of individuals called entrepreneurs. The
entrepreneur is a sociological type that can be isolated and investigated independently of the consequences
which follow from the actions of the entrepreneur. Hence any suspicion of circular reasoning is unfounded.
What are the characteristics of the entrepreneur? First, of course, the ability to appreciate the possibilities of
an innovation; whether or not he is also the discoverer or ‘inventor’ of the innovation is a matter of minor
consequence. But even more important, the entrepreneur must be able to overcome the psychological and
social resistances which stand in the way of doing new things; he must, in short, have the qualities of
leadership. Thus the entrepreneur is not a social type sui generis; he is rather a leader whose energies
happen for one reason or another to be directed into economic channels. This conception of the entrepreneur
leads Professor Schumpeter to locate the source of economic change in the personality traits of a certain
group of men, a group which is in principle drawn from all strata and classes of the population.” (Tradução
livre.) SWEEZY, Paul M. Professor Schumpeter's theory of innovation, The Review of Economics and
Statistics, v. 25, n. 1, pp. 93-96, fev. 1943.
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Getúlio Vargas a Lula. 5ª ed. atualizada. São Paulo: 34, 2003, p. 31.
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Quando as decisões de investir resultam não apenas no crescimento econômico,
mas influem, efetivamente, no processo de desenvolvimento econômico, impactando desta
forma os níveis de emprego e renda,334 ou mais do que isso, quando a existência de um
mercado de valores mobiliários hígido passa, ela mesma, a influenciar o aumento dos
níveis de poupança, impulsionando o ciclo de poupança e investimento, é que a
importância do mercado de valores mobiliários na ordem econômica brasileira se revela.335

Outrossim, o Estado, no exercício de seus poderes normativo e regulador, tem o
dever de orientar sua atuação para a construção de um mercado de valores mobiliários
seguro e eficiente, apto a receber a poupança do público e a transferi-la para a atividade
produtiva, gerando a possibilidade de desenvolvimento. Este é, ao cabo, o objetivo do
mercado de valores mobiliários na ordem econômica brasileira.

Nesse mesmo sentido, afirma LLOYD:

A função do mercado de capitais dentro da economia está estritamente
vinculada à descoberta de um papel positivo e construtivo para o
investimento privado. Para que isso ocorra, tanto o investimento privado
quanto mercado de capitais devem, de alguma forma, estar integrados
num programa de desenvolvimento do país, além de estarem voltados
para as necessidades da população como um todo, buscando resolvê-las.
O que estiver abaixo disso poderá sobreviver apenas em base temporária.
(...)
[D]entro de um sistema democrático, não é mais possível conceber-se um
ativo mercado de capitais que inclua apenas uma pequena minoria da
população, e que seja organizado de tal modo que os interesses dessa
minoria estejam em conflito com os da maioria.336

À luz de todo o exposto, cumpre concluir que o mercado de valores mobiliários
pode desempenhar, e com efeito desempenha, uma função fundamental na alocação de
recursos dentro de uma ordem social considerada. No entanto, suas limitações precisam ser
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1977, pp. 58-59.
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LLOYD, Bruce. A eficiência das instituições e mercados financeiros. In: OLIVEIRA, Adolpho Ferreira de
(org.). Mercado de capitais e desenvolvimento. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, pp. 68-69.
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mais amplamente reconhecidas, já que o mercado de valores mobiliários pode facilmente
criar mais problemas do que resolvê-los. Muitas das ineficiências do mercado de valores
mobiliários provêm das distorções sociais e econômicas que marcam a ordem social
brasileira.337

338

Em razão de sua profundidade, estas limitações situam-se, em larga

medida, para além do alcance da mera regulação de mercado e dos limites desta
dissertação de mestrado.

Há, no entanto, aspectos relevantes da ordem de mercado que a regulação pode
alcançar, de modo a permitir não só que o funcionamento do mercado de valores
mobiliários se dê de modo compatível com os objetivos constitucionais aos quais ele se
submete, mas principalmente que, cada vez mais, o mercado de valores mobiliários se
coloque como instrumento apto a trazer uma contribuição positiva e eficiente ao
desenvolvimento do país.

Nesse diapasão, como já se vem antecipando desde o Capítulo I, a disciplina da
informação coloca-se, como já afirmaram à exaustão LAMY FILHO e BULHÕES PEDREIRA,
como item prioritário na agenda estatal para regulação do mercado de valores
mobiliários.339

3.6

As funções da informação no mercado de valores mobiliários brasileiro

Como visto nos Capítulos I e II, porque a informação não se distribui de forma
equivalente na ordem, aquela se constitui em um bem valioso que exerce um papel
fundamental no funcionamento do mercado. Na maioria dos mercados, isto se dá por dois
motivos principais. Primeiro, a informação permite a tomada de decisão. Segundo, a
337
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passou a perder progressiva importância em favor do exercício da função de financiamento do déficit da
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companhias brasileiras.
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bolsas. Disponível em: <http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/100>. Acesso:
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informação influi nos mercados principalmente interferindo na definição do preço. Neste
último caso, possuir informação desloca, invariavelmente, ora para mais, ora para menos,
aqueles limites subjetivos máximos e mínimos que definem o lucro e de cuja síntese resulta
o preço.

As duas funções da informação acima descritas podem ser encontradas em
basicamente todas as espécies de mercados. Mas o mercado de valores mobiliários
distingue-se dos demais mercados na medida em que, em razão da forma como este é
estruturado, além da tomada de decisão e da definição do preço, a informação se presta ao
exercício de outras funções bastante específicas.

De imediato, não é difícil constatar a importância da informação para o mercado de
valores mobiliários. Com efeito, são os fluxos informacionais em tal mercado dotados de
uma constância e volume como talvez não se observe em nenhum outro sistema. Adquirem
particular relevo os fluxos informacionais dos órgãos da companhia aberta para seus
sócios, dos emissores para o mercado em geral, de um órgão da companhia para outro, dos
mercados organizados para os reguladores, das agências de classificação de risco para os
investidores – além da imprensa especializada, que processa aquelas informações e produz
novo conteúdo direcionado ao público em geral, e que integra a dinâmica informacional do
mercado.

A presente seção cuidará das principais funções exercidas pela informação quando
tornada pública pelos emissores de valores mobiliários de acordo com certas regras de
conteúdo informacional. Em linha com o ângulo que vem sendo adotado nesta dissertação,
dar-se-á atenção especial às funções da informação no contexto das companhias abertas.

Como visto, a informação, quando tornada pública no mercado de valores
mobiliários, pode ter diversos destinatários e várias funções para cada um dos diferentes
destinatários. Por exemplo, as sociedades anônimas emissoras disponibilizam informações
para seus sócios que são aproveitadas por todo o mercado, aí incluídos os investidores em
potencial e diversos especialistas. No entanto, por questões metodológicas, a análise das
funções a que se presta a informação será dividida em dois âmbitos, o “associativo” ou
“interno”, no qual serão enfocadas as funções da informação pública quando tem por
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destinatários os investidores em concreto, principalmente os acionistas, e o âmbito “de
mercado” ou “externo”, onde serão tratadas as funções da informação especialmente para
os investidores em potencial – isto é, o público em geral.340 341
A dimensão “interna” é bastante típica do mercado de valores mobiliários, na
medida em que este congrega, de forma notória, certos fenômenos associativos, como as
sociedades anônimas abertas.

Aos acionistas é concedido o direito de voto a fim de que estes possam tutelar seus
interesses como sócios.342 Nesse sentido, para bem votar, como afirma CLARK, o sócio –
ou, guardadas as devidas diferenças, outra espécie de investidor em concreto à qual não
será dado destaque aqui, como o debenturista – deve estar corretamente informado.343

Assim, a primeira grande função da informação no mercado de valores mobiliários
é a de amparar o acionista na formação da vontade social em assembleia geral.344 No
modelo de sociedade democrática criado na Europa no século XIX, os acionistas, reunidos
em assembleia geral, detêm (ao menos do ponto de vista teórico)345 o poder de comando da
companhia, guiados em geral sob o critério de “para cada ação, um voto”. Quando votam,
os acionistas transformam a manifestação das vontades individuais em “vontade
coletiva”.346 Ao voto dos acionistas são submetidas, tradicionalmente, as contas da
340
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modificações. 3ª ed. V. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 84. Cf. também ASCARELLI, Tullio. Problemas
das sociedades anônimas e direito comparado. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 371.
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administração para aprovação e a eleição dos administradores. Normalmente, estes atos
devem ser suportados por documentos aptos a bem informar o sócio a respeito do
desempenho da administração na condução dos negócios sociais e, no caso de eleição de
novos administradores, deve o acionista tomar pleno conhecimento dos candidatos a
ocupar a direção da companhia.

Destacam LAMY FILHO e BULHÕES PEDREIRA que, enquanto no século XIX os
esforços do legislador societário enfocavam a proteção dos acionistas principalmente
contra fraudes de incorporadores e gestores, o desenvolvimento das atividades de auditoria
e contabilidade reduziu o potencial de ilicitude e abriu espaço para que outros temas
também ocupassem a ordem do dia. De acordo, a partir do século XX, adentrou a agenda
legislativa também a preocupação de que os acionistas estivessem devidamente informados
a respeito de outros marcos importantes da vida da companhia e por isso aptos a decidir,
por exemplo, a respeito da aceitação ou rejeição de ofertas públicas de aquisição.347

Vale enfatizar que a informação adquire importância particular para os acionistas
minoritários,348 aqueles investidores que, quando da aquisição do papel, não assumem
automaticamente a qualidade de empresários,349 mas que podem – e devem – participar da
vida social. A importância da atuação do acionista minoritário se torna mais aguda
especialmente nas companhias abertas com controle “disperso” ou “pulverizado”, em razão
de problemas de abusos da administração oriundos de relação que a doutrina americana
convencionou chamar como do tipo principal-agente.350 351

347

LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A lei das S.A.: pressupostos, elaboração,
modificações. 3ª ed. V. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 79.
348

TORRES, Carlos Maria Pinheiro. O direito à informação nas sociedades comerciais. Coimbra: Almedina,
1998, p. 19.
349

DE CHIARA, José Tadeu. Sistema financeiro nacional (verbete). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.).
Enciclopédia Saraiva de Direito. V. 69. São Paulo: Saraiva, 1982, pp. 233-238.
350

LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A lei das S.A.: pressupostos, elaboração,
modificações. 3ª ed. V. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 79. Cf. também ASCARELLI, Tullio. Problemas
das sociedades anônimas e direito comparado. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 345.
351
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A segunda função da informação no mercado de valores mobiliários é a de auxiliar
o sócio, de forma bastante genérica, na fiscalização dos fatos da sociedade e da
administração. Uma ampla gama de informações pode se prestar a este fim. Merecem
destaque a informação financeira sobre a sociedade, a informação sobre a remuneração e
outros benefícios recebidos pela administração, a informação sobre as operações levadas a
cabo por administradores ou diretores tendo por objeto os valores mobiliários da
companhia emissora (refletindo a preocupação com a figura do insider trading) e a
informação respeitante aos negócios celebrados entre a sociedade e um seu administrador
(refletindo, nestes casos, a preocupação com o conflito de interesses).

A importância da informação como instrumento para a fiscalização acompanha, via
de regra, o argumento da necessidade de promoção da chamada “governança corporativa”,
estando a questão da informação ao centro de quaisquer discussões sobre o tema.352 Prova
disso é o fato de que duas das principais regras do chamado Novo Mercado, o segmento
especial de listagem com o mais elevado padrão de governança corporativa da
BM&Fbovespa – Nova Bolsa (“BM&Fbovespa”), exigem a transparência: notadamente, a
divulgação, em periodicidade mensal, de todas as negociações com valores mobiliários da
dificuldade do “principal” de monitorar as atividades do “agente”. Aos custos associados à supervisão do
agente tem-se dado a nomenclatura de “custos de agência”. A bem da verdade, as relações principal-agente
perfazem categoria amplíssima à qual pertencem, a rigor, uma infinidade de relações jurídicas. Tipicamente,
porém, a doutrina, e em especial a tradição norte-americana, vem destacando os problemas informacionais
oriundos da relação principal-agente constituída por acionistas e administradores de companhias abertas.
Nos Estados Unidos, esta contraposição foi apontada de forma emblemática por BERLE JR. E MEANS em
trabalho seminal. No dito livro, os autores argumentam essencialmente que o funcionamento da companhia
aberta moderna e a pulverização da base acionária das corporations implicaram a destruição da propriedade
(em sentido amplo) como convencionalmente concebida, isto é, representando a unidade entre “propriedade
nominal” e controle. Em seu lugar, estabeleceu-se um esquema de acordo com o qual, na prática, em troca de
remuneração, os acionistas entregariam para os administradores, além de moeda, o direito de ter a companhia
aberta operada exclusivamente segundo os interesses sociais.
Das diferenças informacionais e das dificuldades de supervisão das companhias pelos acionistas advêm
problemas como o estabelecimento de remuneração excessiva para a administração e o patrocínio de fusões,
aquisições ou projetos que não se coadunam com o interesse social. Daí porque apontam BERLE JR. E MEANS
a importância do disclosure, promovido pelas companhias e instituições financeiras intermediárias no
momento da oferta pública, em especial por meio do prospecto, e de um sistema de divulgação de
informações operante ao longo da vida da companhia aberta, como vias para a superação dos custos de
agência. Em ambos os casos, destaque-se, ao lado da transparência, a necessária existência de mecanismos de
apuração das responsabilidades das instituições financeiras intermediárias e dos administradores de
companhias abertas pela divulgação de informações falsas com o intuito de atrair novos investidores. Cf.
BERLE JR., Adolf A.; MEANS, Gardiner C. The modern corporation and private property. New York: The
Macmillan Company, 1932, pp. 303-325.
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companhia realizadas pelos acionistas controladores e a disponibilização dos relatórios
financeiros anuais e trimestrais também na língua inglesa.353 Ainda no âmbito da
autorregulação, merece menção o fato de que uma das primeira versões do “Código das
Melhores Práticas de Governança Corporativa” do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa já cuidou de forma detalhada dos princípios da transparência e prestação de
contas (accountability).354

A terceira função da informação no mercado de valores mobiliários decorre da
função de fiscalização. Ocorre que, amiúde, o receptor da informação não esgota seu poder
na mera fiscalização e conhecimento dos fatos, sendo levado a agir em função do
conhecimento trazido pela informação.355 Isto porque a realidade deve necessariamente ser
analisada em relação às expectativas normativas (dever-ser), as quais podem dar origem ao
exercício de certos poderes ou deveres.

Nesse sentido, entendeu VENTURA que:

[O] órgão de fiscalização não pode limitar-se ao puro conhecimento dos
factos; os factos conhecidos são valorados em função dos factos devidos.
À fiscalização pode seguir-se um poder de actuação ou um dever de
comunicação; um e outro ligam-se à natureza valorativa da fiscalização
pois o conhecimento de não ter sido feito aquilo que deveria ser feito não
satisfaz, por si, nenhum interesse, mas excedem o núcleo conceitual da
fiscalização.356

Outrossim, a informação pode ser instrumental para que o acionista exerça uma
ampla gama de poderes perante a sociedade e os administradores desta, incluindo a
proposição de ações de responsabilidade e a impugnação de deliberações.357 358
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A quarta função da informação no mercado de valores mobiliários se liga à
definição do preço de emissão das ações.359 O preço, como se viu, reflete a síntese do
máximo e do mínimo que cada uma das partes, agindo unicamente em consonância com
seus próprios interesses em um contrato de intercâmbio, se dispõe a pagar. O chamado
“preço de emissão” corresponde à quantia a ser paga pelo subscritor à companhia emissora
de ações por intermédio de instituição financeira responsável pela operação. DE CHIARA
destaca com precisão, contudo, que o “preço de emissão” não constitui preço, na medida
em que este não se coloca como expressão da equivalência resultante da contraposição de
interesses – mas sim como mera contribuição exigida dos associados nos contratos de
comunhão de escopo (dentre os quais inclui-se o de sociedade).

Com efeito, não há que se falar em interesses opostos, na medida em que, embora
os interesses do público investidor e dos acionistas possam se contrapor em um primeiro
momento, tais interesses se põem em paralelo em relação à sociedade, a qual não se obriga
a nenhuma contraprestação, exceto o pagamento de dividendos.360
No Brasil, os parâmetros objetivos para a fixação do “preço de emissão” são
estabelecidos pelo artigo 170 da Lei nº 6.404/76. Segundo tal dispositivo, o “preço de
emissão” deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos
acionistas, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente, o valor do patrimônio líquido da
ação, a perspectiva de rentabilidade da companhia, a cotação das ações em bolsa de valores
ou em mercado de balcão organizado. A importância da informação se mostra já na
definição da perspectiva de rentabilidade da companhia, posto que é a informação, em
especial a informação financeira, instrumental para a redução das incertezas que
acompanham o futuro da sociedade e impactam o “preço”.

Além disso, a informação influencia de modo determinante a definição daquele
terceiro critério, isto é, a cotação das ações em mercado organizado, que resulta do jogo da
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oferta e da procura. Nesse sentido, a preocupação em garantir apenas a diluição justificada
dos acionistas – em particular, nos casos em que a emissão de ações se dá por “preço”
sensivelmente superior ou inferior ao valor patrimonial do valor mobiliário – demanda a
existência de um regime informacional absolutamente hígido, apto a influenciar o processo
de apreçamento de maneira rápida, correta e precisa, a fim de não impor quaisquer
prejuízos à fixação do “preço de emissão”.

Neste sentido, destaca DE CHIARA:

Por isso a disposição do art. 157, § 4º da Lei nº 6.404, e a importância de
a companhia aberta manter um adequado e eficiente fornecimento de
informações ao mercado de capitais, pois, a partir disso, poderá
seguramente demonstrar o impacto do valor de mercado de suas ações na
fixação do “preço de emissão”, para que não só o patrimônio da
sociedade seja do conhecimento do mercado de ações, mas as
expectativas de resultados futuros em função de operações que esteja
desenvolvendo ou direitos que tenha adquirido em razões de contratos
específicos que celebrou.361

A quinta e última função da informação para os investidores em concreto constitui
a função de redutora de incertezas para que o investidor exerça seu poder de alienação do
valor mobiliário. A problemática da tomada de decisão de desinvestimento é similar
àquela da tomada de decisão de investimento, que será tratada com maior vagar abaixo –
pelo que cumpre proceder à sua análise.

Até aqui foram exploradas as principais funções da informação no mercado de
valores mobiliários enfocando como destinatários os investidores em concreto – ou seja,
aqueles que já tomaram a decisão de investimento e, em particular, aqueles que já
ingressaram como acionistas de sociedade anônima aberta. No entanto, conforme
assinalado acima, cumpre também analisar as funções da informação à medida que seu
escopo se alarga, do investidor em concreto para o público em geral. Outrossim, com a
evolução do modelo de sociedade anônima, o direito de informação do acionista
converteu-se paulatinamente em um dever perante o público em geral, em um movimento

361

DE CHIARA, José Tadeu. Moeda e ordem jurídica. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986, p. 133.

157

que se observou em todas as legislações – na norte-americana, obviamente, em razão da
Crise de 1929, mas também nas reformas societárias europeias ocorridas no século XX.362

Por público em geral está-se aqui referindo especialmente a quaisquer indivíduos
que possam ser investidores em potencial (como o futuro acionista de sociedade anônima),
além de certos destinatários especializados, que refinam a informação disponível no
mercado e por isso influenciam todo o processo de tomada de decisão pelos investidores.
Tais destinatários especializados incluem, por exemplo, profissionais como os analistas de
valores mobiliários, e toda a indústria de comunicação social especializada, notadamente
os periódicos que acompanham o mercado financeiro – sendo de se esperar de tal indústria
que utilize a informação para retransmitir, com sua reconhecida influência, uma apreciação
informacional acessível ao pequeno investidor individual.363

Neste contexto mais amplo, a primeira função da informação é a de prover
condições para que os poupadores possam avaliar o valor mobiliário e tomar uma decisão
informada de investimento. Tendo em vista que, no modelo adotado no mercado brasileiro,
não incumbe ao Estado a seleção dos valores mobiliários disponíveis para investimento,
cabe ao poupador (ou seu representante constituído nos termos da regulamentação
aplicável) avaliar as opções de investimento e só a partir desta análise proceder à decisão
de investir. Quando este processo é conduzido com diligência, a informação se constitui
em verdadeiro mecanismo de proteção para o investidor.364

As decisões de investimento são baseadas parte em dados da realidade que se pode
presumir como sendo “mais” ou “menos” certos, e parte em dados futuros, que podem ser
previstos com “mais” ou “menos” confiança. As decisões presentes carregam elas mesmas
sempre incerteza. Já as decisões futuras, além de demandarem ponderação ante o
reconhecimento do desconhecido – como já é no caso das decisões presentes –, exigem
também um estado de confiança do agente. Nesse sentido, a despeito de certas limitações
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inerentes às decisões em ambiente de mercado,365 ainda assim depende o investimento da
redução das incertezas, de modo a permitir alguma previsibilidade ou cálculo e a incutir
alguma confiança no poupador.366 A informação, por definição, age na ordem social
reduzindo a incerteza e instilando a confiança nos indivíduos. No caso do mercado de
valores mobiliários, a informação permite que o poupador, orientado pelos critérios da
segurança, rentabilidade ou liquidez, determine o objeto mais adequado para seu
investimento.367

Do ponto de vista dos emissores, a divulgação de informações também facilita o
processo de captação. Como explicam ZINGALES E RAGHURAM, porque é mais fácil avaliar
ativos do que caráter, a existência da informação permite que o grupo de indivíduos
disposto a investir se expanda para muito além do círculo de conhecidos do emissor.368

Ademais, invariavelmente o argumento da informação como elemento redutor da
incerteza do investidor é acompanhado na doutrina de outro, de natureza mais ampla,
ligado à eficiência na alocação dos recursos disponíveis no mercado entre emissores em
competição.369 Nessa linha, para EIZIRIK, o regime informacional serve também para que
“os investidores, com base nas informações disponíveis, apliquem suas poupanças nas
companhias mais produtivas e rentáveis”.370 Defende-se, nesta mesma linha, que, se o
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mercado de valores mobiliários não for capaz de encaminhar os recursos de capital às
indústrias ou atividades nas quais a demanda é crescente, “a taxa de expansão da economia
inveitavelmente sofrerá”.371

Da função da informação como motor da tomada da decisão de investimento
decorre a importância da informação na formação de preços em mercado organizado de
valores mobiliários.372 Os mercados organizados são aqueles nos quais a contratação deve
se dar de acordo com normas expressamente estabelecidas, que buscam garantir a
adequada formação do preço a partir de um grande volume de operações de “compra e
venda realizadas em condições de igualdade entre as partes envolvidas e todos os demais
possíveis investidores.”373 374
As informações disponíveis – isto é, as informações divulgadas pelos emissores e
as informações produzidas pelo próprio mercado, por analistas, intermediários, imprensa
econômica, etc. – alteram a expectativa sobre os investimentos e por isso influenciam os
valores máximos e mínimos que os investidores estão dispostos a pagar pelo valor
mobiliário. Pela forma como se estruturam os mercados organizados, estes limites que
indicam para “mais” ou para “menos” a disposição para adquirir o valor mobiliário se
refletem – ou deveriam se refletir, se o mercado for eficiente375 – com bastante rapidez no
preço daquele. A informação exerce, pois, a todo o tempo, influência direta na formação do
preço em mercado secundário.
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Analisando o funcionamento das bolsas de valores – a espécie mais paradigmática
de mercado organizado de valores mobiliários –, FERRAZ JR. aponta que nela interagem a
todo o tempo os investidores “trocadores de poupança” e os corretores, isto é, aqueles
indivíduos que detêm exclusividade na mediação das operações de compra e venda. Nesse
sentido, a bolsa de valores constitui “um sistema social, sujeito a pressões que fazem parte
do seu padrão normal de funcionamento”:376

Todo sistema tem um funcionamento normal. Este normal significa a
presença e manutenção, num certo grau, de certas variáveis ou qualidades
essenciais do sistema. No caso do sistema da Bolsa, temos: a cotação, que
é a fixação do preço certo, a troca de poupança, ou seja, a permuta de
rendas não consumidas, e a institucionalização, ou a confiança da
comunidade nas operações realizadas no sistema que, de uma forma
implícita, se vê aprovado globalrnente, independente do fato de existirem
opiniões divergentes sobre sua credibilidade. A ausência total de qualquer
dessas variáveis pode levar o sistema a um grande desequilíbrio ou crise:
No dia a dia das Bolsas, observam-se desequilíbrios parciais, que fazem
parte da sua vida. Estes desequilíbrios são operados por fatores que
afetam as variáveis essenciais. Esses fatores são as chamadas pressões.

Nesse diapasão, a informação, porque tem o condão de influir, alterando ou não a
cotação dos valores mobiliários, caracteriza-se como verdadeira “pressão” no mercado
bursátil. Como bem lembrado por FERRAZ JR., o ambiente de bolsa é naturalmente sujeito a
instabilidades. Daí que é esperado que a informação opere, inclusive com alguma
regularidade, mudanças bruscas na fixação do preço dos valores mobiliários. No entanto,
quando a “pressão” informacional afeta de forma mais profunda a confiança nos
mecanismos de apreçamento, a crise que por consequência se instaura pode ter graves
efeitos para a sobrevivência do mercado de valores mobiliários.

Não por outro motivo, a doutrina comumente destaca a dimensão sistêmica que o
adequado processo de apreçamento de valores mobiliários em mercados organizados,
fundado em um regime informacional hígido, adquire para a própria existência do mercado
de valores mobiliários.377 Argumenta-se, tendo por base essencialmente a teoria
376
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desenvolvida por AKERLOF,378 que, porque no limite pode-se afirmar que a qualidade e a
quantidade de informações sobre um determinado valor mobiliário são traduzidas em seu
preço, quanto menos informação estiver disponível, menor o preço que o investidor estará
disposto a pagar, porque maior será o seu risco em relação ao bem que pretende adquirir.

Esse risco decorre do fato de que, em um mercado de valores mobiliários sem
informação adequada, os valores mobiliários com real perspectiva de rentabilidade não se
diferenciam daqueles valores mobiliários que representam péssimos investimentos. Os
investidores, portanto, no momento de calcular o preço de um determinado título, abaterão
do valor a possibilidade de a informação sobre ele não ser precisa ou não ser suficiente. O
que é mais, quanto piores as regras de divulgação de informações, menos precisas serão as
avaliações dos emissores oferecidas por especialistas, ainda que estes teoricamente se
disponham a fornecer informações suficientes e necessárias para uma melhor avaliação dos
valores mobiliários oferecidos.

Seguindo esse raciocínio, não só os investidores perdem porque correm riscos que
desconhecem e estão sujeitos a toda ordem de manobra, mas todos os emissores de valores
mobiliários também perdem, pois terão seus valores mobiliários subavaliados. Ou seja, o
mercado de valores mobiliários, como um todo, perderá valor.

Finalmente, porque o mercado de valores mobiliários exerce uma função social
sistemicamente importante, serve a informação à função de garantir que a sociedade como
um todo, incluindo aqueles indivíduos que não disponham de renda ou propensão imediata
para investir, possa fiscalizar o funcionamento do mercado e com isso adquirir
informações aplicáveis na análise e controle da ordem econômica integralmente
considerada.
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3.7

Os objetivos do regime jurídico da informação no mercado de valores
mobiliários brasileiro

O regime jurídico da informação do mercado de valores mobiliários brasileiro se
caracteriza como conjunto de leis e regulamentações executivas editadas pela CVM, que
estabelece, para os emissores de valores mobiliários, tanto obrigações afirmativas de
fornecimento de informações quando da emissão de valores mobiliários, quanto obrigações
de divulgação contínua e periódica de informações. Tais obrigações são suportadas por um
regime de responsabilidades que veda a fraude, a manipulação de mercado, e o insider
trading – dentre outras condutas tipificadas como ilícitas –, e que é aplicável a emissores
de valores mobiliários propriamente ditos, além de investidores, intermediários e
especialistas (como auditores e analistas).

Comparado a outros mercados, o mercado de valores mobiliários possui um dos
mais extensos, se não o mais extenso arcabouço regulatório para disciplinar a produção, a
divulgação e o uso da informação. É lícito indagar, pois, como se justifica semelhante
regime.

Imediatamente, o regime jurídico da informação no mercado de valores mobiliários
tem por objetivo garantir que a informação cumpra, para os investidores em concreto ou
em potencial, as funções acima assinaladas, muitas delas encontradas apenas no mercado
de valores mobiliários. Tais funções são tradicionalmente apontadas tanto pela doutrina
nacional quanto pela doutrina estrangeira,379 e de forma sintética incluem, notadamente,
embora não exclusivamente, a formação da maioria social, a fiscalização da companhia
pelos acionistas ou detentores de valores mobiliários, o exercício do poder de venda ou
compra do valor mobiliário, a formação do preço de emissão, a tomada da decisão de
investimento, a formação do preço em mercado organizado, etc.

Mediatamente, isto é, por meio do atingimento daqueles objetivos acima
destacados, o regime brasileiro da informação tem por fim – e de forma ainda mais
significativa, deve ter por fim – garantir as condições necessárias para o adequado
379
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funcionamento do mercado de valores mobiliários. Assim, no caso do Brasil, tal regulação
deve também dar o suporte jurídico necessário para que o mercado de valores mobiliários
desempenhe o importante papel que lhe cabe no processo de desenvolvimento nacional.

No entanto, para que o mercado de valores mobiliários atinja seu fim último, é
imperativo que o regime jurídico da informação atue, de fato, sobre o ambiente de
dominação informacional que naturalmente permeia tal mercado, substituindo-o por um
clima de maior segurança e ordem.

Conforme ensina DE CHIARA, a segurança, a rentabilidade e a liquidez são critérios
que orientam o poupador na canalização da poupança para o investimento.380 Em
obediência a tal lição, cumpre notar que a questão informacional se liga, de uma forma ou
de outra, a todos estes critérios.

Sem dúvida, o processamento da informação pode desempenhar um papel crucial
na geração de um acréscimo patrimonial pelo bem objeto de determinado investimento.
Além disso, embora ainda em seus estágios iniciais, pesquisas empíricas demonstram que a
existência de um fluxo constante e hígido de informações acaba por influenciar a criação
de mercados líquidos,381 isto é, aqueles nos quais os valores mobiliários podem ser
trocados por moeda, sem perda de valor.382 No entanto, é a estreita relação da informação
com o critério da segurança que aqui merece destaque. Isto porque, à luz da ameaça
constante da dominação informacional que ronda o mercado de valores mobiliários, a
criação de um ambiente onde aquela não impere, ameaçando as relações mercantis e a
sobrevivência do próprio mercado, é pré-requisito para a realização dos demais critérios.
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3.7.1 Ordem, segurança e justiça como fundamentos do regime jurídico da
informação no Brasil

O ambiente de dominação, como leciona DE CHIARA, é aquele onde se observam
certas influências que se traduzem em condicionamentos para as decisões de mercado.
Nesse diapasão, a noção de dominação reconhece, em tese, a instauração de uma relação
dita “de poder” entre indivíduos e/ou grupos, exceto se tal relação se estabelece e se
desenvolve de modo incompatível com as relações de mercado, ou se aquela for contrária à
preservação destas.383

À luz das considerações tecidas nas seções acima a respeito da distribuição nãoequivalente da informação na ordem de mercado, das características do mercado de valores
mobiliários e das funções específicas que a informação exerce naquele mercado, é forçoso
reconhecer que, neste sistema, a natureza da informação como expressão de poder e
dominação pode se revelar de forma muito mais aguda do que na maioria dos outros
mercados.

Esta assertiva se baseia em ao menos 4 (quatro) motivos principais, que assim
podem ser enumerados.

Primeiro, as relações travadas entre investidores e emissores tendem à criação de
situações intoleráveis do ponto de vista informacional na medida em que, de uma banda, na
ausência de informações públicas, os investidores não dispõem de meios adequados para
fiscalizar os emissores. De outra banda, como ficou claro a partir da Crise de 1929 e da
bolha das “pontocom” no começo deste século, a iniciativa privada não dispõe de
incentivos suficientes para produzir sozinha informações em níveis e padrões considerados
adequados.

As potenciais dificuldades que seriam enfrentadas pelos acionistas, se estes não
pudessem contar com um regime jurídico da informação devidamente institucionalizado,
envolvem desde o tempo necessário para investigar toda a companhia até o alto nível de
383
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especialização exigido para a compreensão das complexas operações diárias dos emissores
de valores mobiliários – nenhum dos quais o investidor médio possui.384 No que concerne
a falta de incentivos dos emissores para a divulgação de informações, este dilema é bem
ilustrado, por exemplo, quando se traz à consideração a contraposição dos interesses do
acionariado por maior transparência e os interesses da administração das sociedades
anônimas na manutenção da confidencialidade.385 386

O segundo motivo pelo qual amiúde o exercício do poder informacional no
mercado de valores mobiliários se dá de forma incompatível com as relações de mercado e
contrária à preservação destas é resultado da natureza mesma dos valores mobiliários.
Como se viu acima, a partir dos ensinamentos de COMPARATO387 e DE CHIARA,388
sendo os valores mobiliários títulos de investimento incorpóreos, a avaliação do
investimento e o apreçamento destes títulos ocorrem quase que inteiramente de forma
derivada. Isto é, como não é possível inspecionar diretamente os bens, o processo de
avaliação destes depende, em larga medida, de fontes indiretas produzidas pelos emissores,
que auxiliam na formação de um juízo sobre o valor mobiliário considerado, mas que nem
sempre podem fornecer respostas mais concretas.
384
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As dificuldades impostas pelas características intrínsecas dos valores mobiliários
como bens incorpóreos estão, pois, na base da criação de um regime jurídico informacional
mais severo para o mercado de valores mobiliários, como ensina COFFEE JR.:

Muitos mercados vendem produtos essencialmente fungíveis (trigo,
petróleo, diamantes, etc.) cuja qualidade e características podem ser
especificadas sem grande dificuldade. Além disso, a maioria das
transações nestes mercados ocorre entre profissionais que esperam
realizar negócios uns com os outros novamente, e por isso valorizam sua
reputação comercial de honestidade e lealdade. Até mesmo em outros
mercados nos quais nos quais as transações não são tão facilmente
padronizadas, certos remédios, como a realização de inspeção
pessoalmente pelo comprador estão freqüentemente disponíveis (por
exemplo, o indivíduo pode chutar os pneus em uma loja de automóveis
ou sentir os tomates no supermercado). Estes remédios não estão
disponíveis, porém, no caso dos valores mobiliários.
Não apenas é impossível para o comprador típico examinar a companhia,
mas também o valor do valor mobiliário depende fortemente da
perspectiva de rentabilidade futura da companhia emissora (ou entra
entidade). (...) Na ausência da divulgação de informações, é questionável
se a maioria dos investidores estaria disposta a investir seus recursos em
atividades arriscadas, e é certo que os investidores reduziriam o preço que
estariam dispostos a pagar em direta proporção ao nível de incerteza
sobre o valor da companhia. Possivelmente por esta razão, o nível de
transparência exigido nos mercados de valores mobiliários historicamente
tem excedido o nível de transparência geralmente exigido na disciplina
das obrigações ou da fraude. Em resumo, para que o mercado de valores
mobiliários funcione de forma eficiente, muito mais transparência é
exigida do que na maioria dos outros mercados.389
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Em terceiro lugar, verifica-se que a combinação das características da distribuição
da informação na ordem de mercado e das características dos valores mobiliários faz destes
últimos particularmente aptos a permitir a propagação de condutas ilícitas.390

Como já se antecipou no Capítulo II, ao mesmo tempo em que a informação se
coloca como vetor de funcionamento da ordem de mercado, dando suporte aos processos
de tomada de decisão e apreçamento, os problemas informacionais também são
constitutivos de boa parte das irregularidades realizadas pelos participantes do mercado de
valores mobiliários, merecendo nota os esquemas fraudulentos (como as “pirâmides” ou
Ponzi schemes) e de manipulação de preço, as transações eivadas de conflitos de interesses
ocultos, e claro, o insider trading (tido, por LAMY FILHO e BULHÕES PEDREIRA, como o
“grande inimigo do investidor comum, vítima indefesa, muitas vezes, dos gestores das
próprias companhias de que são sócios”).391

Finalmente, em quarto lugar, o mercado de valores mobiliários, ao menos do ponto
de vista teórico,392 é receptor por excelência da poupança social. Nas economias
capitalistas desenvolvidas, o mercado de valores mobiliários é quem recebe os recursos
poupados pela classe média, tendo por fim garantir, por exemplo, uma aposentadoria digna
aos indivíduos e a educação dos filhos.

Tendo em vista a natureza alimentar (enaltecida em mercados amadurecidos) que
boa parte dos recursos investidos adquire para o público que procura o mercado de valores
mobiliários como via para a concretização de importantes projetos futuros,393 os
investidores médios, que ocupam as posições passivas nas relações de dominação, como a
eles se referiu VIDIGAL, estão em situação de particular fragilidade.394 Isto é, quando o
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mercado de valores mobiliários efetivamente atrai o público em geral como alternativa de
investimento,395 a natureza dos investimentos realizados faz com que quaisquer perdas
significativas coloquem muita vez a própria sobrevivência do indivíduo em risco.

As vicissitudes e particularidades que permeiam o mercado de valores mobiliários,
acima delineadas de forma sintética, desafiam de modo definitivo a validade de uma
“teoria louvada nas suposições dos mecanismos de um mercado perfeito”396 e desnudam,
no mercado de valores mobiliários, uma realidade na qual prevalece uma tendência à
dominação da espécie que a ordem jurídica não pode acolher.
O Direito, ensinou VIDIGAL, é “sistema valorador, orientado para um ideal de
justiça, dinamicamente estruturado em instituições e preceitos que demarcam esferas de
liberdade individual e organizam campos de coercitiva subordinação ao interesse coletivo”,
sendo que, “[c]omo sistema valorador, aplica-se o Direito a funções de permanente
arbitragem entre interesses de realização individual e imposições dos valores da
convivência harmoniosa.”397 O resultado desta atividade de ponderação entre as esferas
pública e privada varia de acordo com a preocupação jurídica mais premente e o clima de
autoridade ou liberdade instaurado.

Há ambientes, porém, como é o caso do mercado de valores mobiliários no que diz
respeito à informação, em que não há que se falar nem em autoridade, nem em liberdade,
mas sim, conforme já se antecipou, em dominação. Em outras palavras, tais ambientes se
caracterizam por uma realidade fática na qual o exercício de um poder – como o poder
daqueles que detêm ou controlam a informação – condiciona as decisões de mercado. A
ordem jurídica em certas ocasiões admite o exercício deste poder, reconhecendo que este é,
muita vez, um dado da realidade humana na qual se insere a ordem de mercado.
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No entanto, uma tendência à extrapolação dos limites admitidos pela ordem jurídica
surge quando se observa uma valorização excessiva da liberdade dos participantes de
mercado. Quando os indivíduos ou grupos são deixados totalmente livres para agir como
bem quiserem, em um momento de liberalismo extremo, as distorções do mercado tendem
a, naturalmente, se evidenciar.
Para FERRAZ JR., esta “resistência” e esta “dificuldade” dos participantes de
mercado de atuar como coletividade organizada, ainda que regida fundamentalmente pela
lei da competição, se verifica de forma mais acentuada no Brasil. Aqui, a tradição dos
vínculos personalistas prejudica quaisquer iniciativas que devam se fundar em qualidades
ordenadoras, disciplinadoras e racionalizadoras dos individuos – como é o caso do
mercado de valores mobiliários.398

Cumpre, pois, ao Direito, intervir naquelas hipóteses em que a subjugação de um
indivíduo ou de um grupo à influência ou interferência de outro é altamente provável e não
se coaduna nem com a existência e sobrevivência das relações mercantis, nem com os
valores tutelados pelo Direito.

Quando o clima que preside é de dominação, o Direito Econômico coloca-se como
eixo transversal entre os campos do Direito Privado e do Direito Público, disciplinando as
condutas dos agentes particulares, no exercício de atividades de cunho privado, mas
afetadas por um interesse coletivo. Essencialmente, o Direito busca suprimir as relações de
dominação que se verificam e presidem a ordem por meio da substituição da dominação
dos agentes privados pela dominação da norma jurídica, sendo esta orientada pelos
interesses sociais.

A atribuição, por VIDIGAL, da qualidade de Direito da Organização dos
Mercados399 ao Direito Econômico quando este atua sobre a dominação é precisa e feliz,
posto que evidencia que o Direito não nega a existência da realidade das relações de

398

FERRAZ JR., Tércio Sampaio; MAGLIANO FILHO, Raymundo. A regulação nas bolsas. Disponível em:
<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/100>. Acesso: 24 dez. 2012.
399

VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1977, p. 40.

170

dominação como ínsitas à ordem social, mas se permite dar um passo além, ordenando
aquelas relações de modo que elas se circunscrevam dentro de limites valorativos
toleráveis.

O Direito da Organização dos Mercados busca, pois, ordenar os padrões de
interação e relacionamento dentro de um determinado sistema, preservando ao mesmo
tempo o máximo de liberdade possível em conformidade com o interesse coletivo e o bem
comum – daí porque estas normas são qualificadas como sendo de “ordem pública”.400
Este é o caso das normas que compõem o regime jurídico da informação para o mercado de
valores mobiliários. O interesse público, como já se trouxe à consideração, repousa, em
síntese, na existência de um mercado de valores mobiliários que possa cumprir com os fins
de desenvolvimento que lhe são constitucionalmente atribuídos.

No sistema do mercado de valores mobiliários, apenas a existência de um regime
informacional capaz de garantir segurança aos investimentos e às trocas em uma realidade
que, originariamente, é marcada pela dominação pode assegurar este equilíbrio delicado
entre a liberdade do particular e a consecução do interesse coletivo.

Além do suporte oferecido por um amplo regime de responsabilidades, um
adequado regime jurídico da informação para o mercado de valores mobiliários garante a
segurança na medida em que ele tem por base os seguintes pressupostos fundamentais.

Primeiro, o regime jurídico da informação exige que estejam disponíveis as
informações mínimas necessárias para que o investidor reduza a incerteza e se coloque
apto a agir – seja tomando uma decisão de investimento, seja atuando sobre investimentos
já concretizados. O regime se ocupa de reduzir, assim, o abismo informacional entre o
emissor de valores mobiliários (e seus insiders) e o investidor, seja ele em concreto ou em
potencial, impondo a transparência.

400

VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1977, p. 29.

171

Segundo, o regime jurídico da informação demanda que todo o mercado disponha
de um mesmo conjunto mínimo de informações. Isto é, o regime impõe que as diferenças
informacionais entre os investidores sejam reduzidas.

Assim, ao menos na teoria, o que se almeja em um adequado regime jurídico da
informação não é a igualdade absoluta – até porque, do ponto de vista da realidade dos
fenômenos de distribuição da informação, esta constitui uma ficção. O que se deve buscar
é a segurança mínima de que as interações em mercado não sejam a priori baseadas em
dinâmicas de subordinação e dominação informacional, de modo incompatível com a
própria lógica que rege as legítimas relações mercantis. Ou, como ensinou FERRAZ JR., o
regime jurídico da informação, em um mercado capitalista, deve garantir a “competição” e
a “coordenação” entre os participantes do mercado, no lugar da “rivalidade” e da
“prestância” – estas últimas, como visto, endêmicas nos trópicos.401

Neste ponto, em que se cuida da relação entre o Direito, a igualdade e o conteúdo
de segurança que a igualdade traz, é bastante apropriado o recurso ao ensinamento preciso
de VON JHERING:402

Estaremos agindo com acerto, procurando a noção da justiça no princípio
da igualdade em direito? Será a igualdade uma coisa tão elevada que
deva fornecer a medida da mais alta noção no direito – porque é de fato a
justiça? Porque é que o direito deve tender para estabelecer a igualdade,
quando é certo que tôda a natureza contradiz essa tendência? E o que vale
a igualdade como tal? Pode perfeitamente haver também igualdade na
miséria. Acaso o criminoso se sente consolado com saber que a pena que
o feriu há-de cair sôbre todos os outros criminosos como êle? O amor da
igualdade parece antes ter a sua origem profunda nos refolhos mais
vergonhosos do coração humano – a malevolência e a inveja. Que
ninguém seja mais feliz do que eu; e, se eu fôr um miserável, que todos
os outros o sejam como eu!
Mas, se nós pretendemos a igualdade em direito, não é porque ela seja
coisa muito de desejar em si própria: está muito longe de ter um alto
valor, pois as coisas passam-se de tal modo que, ao lado de tôda a
igualdade do direito, surgem mil desigualdades. Desejamo-la porque ela é
a condição do bem da socidade. Quando os encargos estão desigualmente
repartidos entre os membros da comunidade, não sofre sòmente aquêle
que está muito sobrecarregado; sofre tôda a sociedade; o eixo social
deloca-se, o seu equilíbrio destroi-se, e a luta para os restabelecer – luta
401
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cheia de ameaças para a ordem social existente, está eminente. [Grifos e
acentos no original.]

A lógica da igualdade expressada por

VON JHERING

na passagem acima deve ser

enfrentada com cuidado, na medida em que sua extrapolação redunda na justificação de
certos absurdos perpetrados pela doutrina liberal, dos quais já se tratou no Capítulo I.
Guardadas as devidas cautelas, contudo, o ponto se aplica de forma bastante correta ao
contexto da informação no mercado de valores mobiliários. O apego a uma suposta ideia
da igualdade informacional total não só contradiz a natureza da distribuição da informação
na ordem social e na ordem de mercado (a começar, porque a própria percepção da
informação varia de destinatário para destinatário), como a igualdade informacional
absoluta também pode se colocar como empecilho para as trocas.

No entanto, alguma possível igualdade informacional se faz necessária, na medida
em que, do contrário, a pressão para a dominação, que nunca efetivamente abandona as
interações no mercado de valores mobiliários, se torna intolerável.

Na realidade, o que se observa no regime jurídico da informação do mercado de
valores mobiliários é que as regras de tempo, forma, conteúdo e amplitude na divulgação
das informações – e todo o regime de responsabilidade que as suporta – buscam subordinar
o mercado ao princípio da igualdade informacional, de modo a permitir sua existência e
funcionamento, e não a um imperativo categórico a priori de igualdade informacional
absoluta imposto a todos os indivíduos. Esta relação principiológica que tem por função
não só a prosperidade mas, de forma bastante pragmática, a existência mesma do sistema,
foi denominada por

VON

JHERING “interesse prático” da igualdade. É precisamente este

princípio básico de ordenação, de cunho funcional, traduzido no arcabouço da legislação e
da regulação informacional, que confere um mínimo de segurança ao mercado.403

Visto de outro modo, a segurança decorre da interposição da norma jurídica em
relações travadas entre indivíduos que se distinguem por um conflito de interesses
constante e subjacente. Estas relações se proliferam no mercado de valores mobiliários,
ambiente fortemente marcado pela assimetria informacional.
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Em certas circunstâncias, os indivíduos, esclarece OÑATE, se põem em contínuo
processo decisório no confronto com o outro e no exercício de sua individualidade. Mas,
para que esta individualidade mesma possa realizar-se, não raro é necessário que tal
realização seja fundada e convalidada em uma estrutura permanente e objetiva que torne
possível a manifestação da individualidade, mantida precisamente como individualidade. É
fundamental, pois, que a iniciativa moral das ações seja garantida no exercício destas;
importa que todos saibam, uma vez concebida a ação, não qual será seu resultado histórico
absoluto mas, ao menos, como a ação será qualificada e como a ação se insere no contexto
social.404
Nestas hipóteses, nas quais a “experiência moral” do indivíduo não é suficiente
para suportar seu agir futuro, a norma jurídica cria um “sistema de garantia das ações” dos
agentes econômicos, ao mesmo tempo em que promove a “coordenação objetiva das
ações” daqueles agentes – o que confere maior segurança ao agir.405

Quando analisado com maior cuidado, é notável a constatação de que a segurança
provida por um regime jurídico da informação que “garante e coordena as ações”, tendo
por base a ampla, imediata e irrestrita divulgação no particular contexto do mercado de
valores mobiliários, além de uma gama de responsabilidades, só existe e só é possível na
medida em que tal segurança se fundamenta, ao cabo, na noção de Justiça. Uma “justiça
prática” porque decorre da igualdade como noção instrumental, como quis VON JHERING –
mas ainda assim Justiça, que deve reger as interações no seio do mercado de valores
mobiliários.406

De todo o exposto se conclui que só pode o mercado de valores mobiliários cumprir
com a sua função de promoção do encaminhamento de parcela da poupança social para
investimentos que contribuam para o processo de desenvolvimento, se o clima de
dominação que distingue aquele mercado for suplantado pela prevalência da ordem e da
segurança. Estas últimas só podem existir se for possível assegurar não só níveis
404
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informacionais adequados, mas também alguma igualdade de acesso e processamento da
informação aos participantes do mercado – o que, em última análise, se traduz em Justiça.

Em obediência aos princípios constitucionais que norteiam a ordem econômica, é,
pois, dever do Estado brasileiro zelar pelo regime jurídico da informação no mercado de
valores mobiliários, disciplinando a atuação dos participantes do mercado – aí incluídos
intermediários, investidores e profissionais, assim como as bolsas de valores e os mercados
de balcão organizados –, de modo a garantir interações mais justas, capazes de conjugar o
benefício particular que buscam os participantes do mercado com o inafastável interesse
coletivo. A busca pelo interesse coletivo é a função última que preside, e necessariamente
deve presidir, a construção do regime jurídico da informação para o mercado de valores
mobiliários.

Feitas estas anotações, no Capítulo IV será empreendida uma análise do arcabouço
regulatório da informação no mercado de valores mobiliários. Investigar-se-á, em
particular, como se deu a construção do regime jurídico da informação no mercado de
valores mobiliários brasileiro, enfocando os marcos infraconstitucionais de tal regime.
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CAPÍTULO IV – O REGIME JURÍDICO DA INFORMAÇÃO NO MERCADO DE
VALORES MOBILIÁRIOS BRASILEIRO

SUMÁRIO: 4.1 A regulação do mercado de valores mobiliários como subproduto histórico.
– 4.2 A disciplina jurídica da informação no mercado de valores mobiliários norteamericano. – 4.2.1 O New Deal e o novo paradigma regulatório norte-americano. – 4.2.2 O
Securities Act of 1933 – 4.2.3 O Securities Exchange Act of 1934. – 4.2.3.1 A U.S.
Securities and Exchange Commission. – 4.2.3.2 O regime norte-americano de divulgação
de informações anuais, periódicas e contínuas. – 4.2.4 O Sarbanes-Oxley Act of 2002. –
4.2.4.1 Expansão e aprofundamento das obrigações de divulgação de informações. – 4.3 A
evolução da disciplina jurídica da informação no mercado de valores mobiliários brasileiro.
– 4.3.1 De meados do século XIX até 1964. – 4.3.1.1 Os indivíduos corretores e os
corretores organizados. – 4.3.2 De 1964 a 1976. – 4.3.2.1 A Lei nº 4.595/64, a Lei nº
4.728/65 e a organização do Sistema Financeiro Nacional. – 4.3.3 A partir de 1976. –
4.3.3.1 A Lei nº 6.385/76. – 4.3.3.1.1 A criação da Comissão de Valores Mobiliários. –
4.3.3.2 A Lei nº 6.404/76. – 4.3.3.3 Fundamentos do sistema de divulgação de informações
administrado pela CVM. – 4.3.3.3.1 O sistema de duplo registro para emissores e
emissões. – 4.4 Apuração de condutas e responsabilidades no âmbito do regime jurídico
brasileiro da informação.

4.1

A regulação do mercado de valores mobiliários como subproduto histórico

Em todo o mundo, os arcabouços regulatórios erigidos para normatizar o mercado
de valores mobiliários não correspondem a monumentos teóricos abstratos. Na realidade,
tais regimes são efetivamente ditados por critérios de conveniência – orientados por
preocupações comuns, mas que se manifestam de forma particular em cada país.

A regulação do mercado de valores mobiliários adentrou a agenda dos legisladores
nacionais como item prioritário na primeira metade do século XX, notadamente a partir da
derrocada da Bolsa de Valores de Nova York no outono do hemisfério norte de 1929. A
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“quebra” da mais importante bolsa de valores americana (quiçá do mundo) e a Grande
Depressão que a ela se seguiu permanecem como a mais violenta turbulência enfrentada
pelo sistema capitalista até hoje. Como visto brevemente no Capítulo I, os impactos sociais
destes eventos foram profundos – prevalece o diagnóstico de que, em larga medida, a
instabilidade econômica dos anos 30 (trinta) do século passado desembocou na Segunda
Guerra Mundial.

Outrossim, a criação de um regime jurídico específico para a informação no
mercado de valores mobiliários é fruto do reconhecimento de que a ausência de normas
específicas estimulou o banditismo desenfreado naquele mercado, e que tais práticas não se
coadunam com o interesse coletivo que afeta o mercado de valores mobiliários. Nesse
sentido, o presente Capítulo analisará os eventos que cercam a criação e os fundamentos do
regime jurídico da informação para o mercado de valores mobiliários nos Estados Unidos.
Tal análise é imprescindível não só porque a experiência norte-americana, nos moldes
como se desenvolveu,407 foi efetivamente pioneira, mas porque o Brasil foi influenciado
pelas normas de natureza informacional erigidas nos Estados Unidos.408

Ao fim desta etapa, cumpre analisar a criação e o desenvolvimento do regime
jurídico da informação para o mercado de valores mobiliários no Brasil. Enfocando os
eventos a partir de meados do século XIX, serão tecidas algumas considerações acerca da
evolução da atividade dos corretores de “fundos públicos”, títulos e valores mobiliários,
principalmente aqueles da praça do Rio de Janeiro. Em seguida, será investigado em maior
detalhe o nascimento do Sistema Financeiro Nacional na década de 60 (sessenta) do século
passado. Dentro do contexto das transformações sofridas pela ordem social brasileira no
período, será dado destaque às iniciativas empreendidas na década de 70 (setenta) pelo
governo militar brasileiro em favor da criação de um verdadeiro mercado de valores
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Quando da edição das leis federais de 1933 e 1934 nos Estados Unidos, a noção de um prospecto
obrigatório já existia no Reino Unido. No entanto, foi nos Estados Unidos que tal ideia foi plenamente
aproveitada, e o disclosure adquiriu status de eixo orientador definitivo da regulação do mercado de valores
mobiliários – pelo que a experiência norte-americana pode ser corretamente descrita como pioneira. Cf.
CÂMARA, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliários. Coimbra: Almedina, 2009, p. 730.
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Não só o Brasil, mas virtualmente todos os demais países que têm ou já desejaram ter um mercado de
valores mobiliários inspiraram-se no modelo norte-americano. Cf. CÂMARA, Paulo. Manual de Direito dos
Valores Mobiliários. Coimbra: Almedina, 2009, p. 730.
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mobiliários nacional – este último entendido como peça-chave de um programa mais
abrangente de promoção do crescimento econômico e do desenvolvimento.

Nesse diapasão, tendo como foco principal os valores mobiliários emitidos por
companhias abertas, em particular as ações, merecem menção especial a Lei nº 6.385/76 e
a Lei nº 6.404/76. A primeira, como visto no Capítulo III, trouxe em seu artigo 2º o elenco
de valores mobiliários e criou a CVM – autarquia federal em regime especial concebida
nos moldes da SEC. A segunda é a lei brasileira que rege as sociedades anônimas. Ao lado
da Lei nº 6.385/76, a Lei das S.A. corresponde a um dos pilares fundamentais sobre os
quais se sustenta o regime jurídico da informação no mercado de valores mobiliários
brasileiro. Outrossim, organizada sob o princípio do full disclosure, a lei do anonimato não
só estabelece uma série de obrigações de divulgação de informações, mas também positiva
a proibição à negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas –
o chamado insider trading.
Finalmente, será analisado o “sistema de duplo registro” – técnica regulatória
adotada no Brasil também tendo por base a experiência norte-americana, por meio da qual
a CVM administra a divulgação de informações por emissores de valores mobiliários.
Também serão feitos alguns apontamentos adicionais tendo por objeto as obrigações de
divulgação de fatos relevantes que advêm do registro. No mais, serão tecidas breves
considerações derradeiras acerca da apuração de condutas e responsabilidades no âmbito
do regime jurídico brasileiro da informação.

Para todos os efeitos, cumpre notar que é imprescindível não perder de vista, na
análise empreendida abaixo, as lições extraídas do percurso teórico percorrido nos
Capítulos I a III acima. Dito de outro modo, a análise a que se propõe este último Capítulo
IV será conduzida nos termos acima descritos, mas tendo sempre por base a fundamental
lição de que o regime jurídico da informação no mercado de valores mobiliários tem por
fim garantir interações mais ordenadas, seguras e justas entre os participantes do mercado,
de modo que o mercado de valores mobiliários tenha condições de cumprir com seu
inafastável dever de promoção do desenvolvimento nacional e do bem-estar coletivo.
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4.2

A disciplina jurídica da informação no mercado de valores mobiliários norteamericano

Foi nos Estados Unidos que o modelo de financiamento de companhias por meio do
mercado de valores mobiliários encontrou sua expressão definitiva. Os motivos que
levaram aquele país a encampar tal modelo de capitalização poderiam por si próprios ser
objeto de nova dissertação de mestrado.409 Não obstante, alguns dos aspectos da
conformação social e do mercado de valores mobiliários norte-americanos merecem ser
aqui citados para justificar o pioneirismo dos Estados Unidos na matéria que toca a
presente dissertação de mestrado.

Dentre aqueles motivos, merecem pois destaque a predisposição à poupança, os
séculos de tradição empreendedora da população norte-americana – produtos,
alegadamente, do modelo de colonização de povoamento implementado pelos protestantes
ingleses410 – e os crescentes e desde sempre consistentes (ao menos se comparados com a
maior parte do mundo) volumes negociados em valores mobiliários nos Estados Unidos. A
criatividade e avidez dos participantes do mercado naquele país alcançaram proporções
sem paralelo, redundando em crises profundas em mais de uma ocasião.411 Em razão desta
rica experiência, o arcabouço jurídico do mercado de valores mobiliários norte-americano
acabou por tornar-se referência para outros ordenamentos ao redor do mundo, inclusive o
do Brasil.

Em todos os países dotados de mercados de valores mobiliários (ou que tenham ao
menos a intenção de desenvolver um tal mercado), a distribuição pública de valores
mobiliários está sujeita a intensa regulação estatal, especialmente quando comparada a
outros setores. Como já se discutiu no Capítulo III acima, o mercado de valores mobiliários
não só é um veículo importante para o recebimento e o encaminhamento da poupança
409

Como bem ensinou VIDIGAL, “também os níveis de aptidão empresarial e de disposição empresarial se
formam, em cada comunidade, ao longo de um lento processo histórico de caracterização cultural e influem,
de maneira relativamente estável, sobre o comportamento dos investidores.” VIDIGAL, Geraldo de Camargo.
Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 59.
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A última delas foi, naturalmente, a crise financeira que eclodiu em setembro de 2008.
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social para as empresas desejosas de financiamento, criando com isso as condições para o
desenvolvimento nacional, mas ele também pode exercer outras relevantes funções na
ordem econômica como, por exemplo, a transferência de riscos operada no mercado de
derivativos.

No entanto, nem sempre o reconhecimento da relevância do mercado de valores
mobiliários para a ordem econômica se traduziu em correspondente atuação estatal. Pelo
contrário. Por séculos, o Estado esteve, se não completamente à margem do
desenvolvimento e do disciplinamento do mercado de valores mobiliários, no mínimo
relegado a papéis mais secundários. Esta postura não foi acidental. Ela esteve
deliberadamente alinhada com aqueles ideais de liberdade (econômica) e igualdade
(contratual) propalados pelo movimento burguês a partir do século XVIII e que passaram a
informar a ordem social de forma predominante a partir da Revolução Americana e da
Revolução Francesa.

De fato, a atual estrutura regulatória norte-americana (e da maioria dos países em
que vigore, em maior ou menor medida, o sistema de produção capitalista) é resultado não
do esforço altruístico dos titulares dos interesses prevalentes em garantir interações
mercadológicas mais justas, mas sim de um desastre financeiro ocorrido décadas atrás.
Cuida-se, aqui, daquela que ainda é considerada a mais grave crise da história do sistema
de produção capitalista: a “quebra” da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e a Grande
Depressão que a ela se seguiu.

No verão de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York era o principal local de
negociação de títulos e valores mobiliários no mundo. Graças à crescente atividade
especulativa, os preços das ações encontravam-se em patamares historicamente altos.412 No
entanto, em setembro do mesmo ano o mercado bursátil iniciou definitivamente uma
trajetória de queda, demandando inesperadas chamadas de margem dos investidores e
instituições intermediárias. Em pouco tempo os preços caíram mais rapidamente do que o
sistema da bolsa de valores poderia acompanhar, e logo os investidores (incluindo bancos e
corretoras) perderam totalmente controle das respectivas posições. Isto levou a um frenesi
412

Semelhante otimismo inclusive levou Irving FISHER a afirmar que o mercado de valores mobiliários norteamericano havia atingido uma alta permanente. Cf. GALBRAITH, John Kenneth. The 1929 parallel, The
Atlantic Monthly, v. 259, n. 1, jan. 1987, pp. 62-66.
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de novas e sucessivas vendas de títulos e valores mobiliários, que resultou em novas e
sucessivas chamadas de margens e liquidações de posições – e em uma queda cada vez
mais acentuada dos preços.413

Ao declínio repentino, violento e constante dos preços dos títulos e valores
mobiliários seguiram-se falências, inadimplementos e outras inúmeras consequências
nefastas para a economia doméstica norte-americana, as quais se refletiram de maneira
igualmente severa em todo o mundo.

A renda pessoal, impostos, lucros e preços de mercadorias e serviços caíram,
enquanto o comércio internacional recuou mais de 50% (cinquenta por cento). O
desemprego nos Estados Unidos alcançou a marca de 25% (vinte e cinco por cento),
enquanto em outros países, até um terço da população foi excluído do mercado de
trabalho.414 A construção civil e as atividades agrárias foram, de modo generalizado, ou
interrompidas ou reduzidas.

A recuperação da crise foi lenta e, em larga medida, incompleta: prevalece a análise
de que os anos de instabilidade econômica culminaram na Segunda Guerra Mundial. Entre
1920 e 1933, cerca de US$ 40 bilhões (quarenta bilhões de dólares) em títulos e valores
mobiliários foram vendidos nos Estados Unidos. Ficou constatado em 1933 que metade
deste montante era constituído de valores mobiliários que, assombrosamente, nada
valiam.415

4.2.1 O New Deal e o novo paradigma regulatório norte-americano

O desastre social e financeiro que representou a Crise de 1929 levou o governo
federal norte-americano a abandonar definitivamente o papel de mero espectador em
diversos setores da vida econômica norte-americana. Em um esforço até então sem
413
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precedentes na história dos Estados Unidos, o New Deal corporificou uma série de medidas
intervencionistas capitaneadas na década de 30 (trinta) do século passado pelo então
presidente daquele país, Franklin Delano Roosevelt. Foram introduzidos novos marcos
legais para disciplinar, por exemplo, os meios de produção, as relações trabalhistas e o
sistema bancário, e para conceder incentivos à agricultura e ao setor habitacional, dentre
outros.

De modo geral, os setores mais conservadores da sociedade norte-americana
rejeitaram violentamente as reformas promovidas pelo Poder Executivo. Isto se deu
porque, em larga medida, para que o New Deal pudesse alcançar seus objetivos de bemestar social em uma nação à beira do colapso, era necessário que o Estado desafiasse
diretamente o esquema liberal de poder que prevalecia desde a Revolução Americana de
1776. Tal esquema de poder se sustentava sobre um corpo de normas tal que elevava os
motes liberais da liberdade e da igualdade, que animaram os movimentos revolucionários,
a verdadeiros dogmas constitucionais, e que garantia sua promoção reservando aos
diversos estados esferas invioláveis de atuação (em oposição ao governo federal).416

Assim, o New Deal foi de encontro ao modo tradicional de ordenação burguês
norte-americano em dois níveis. Primeiro, elegendo como prioridades uma série de campos
para intervenção dos quais, até então, o governo federal, em razão de disputas ideológicas
na Suprema Corte e no Congresso e por pressão dos estados, mantivera cuidadosa
distância. Este é o caso, por exemplo, da seguridade social e das relações trabalhistas.
Segundo, em razão da magnitude e da concertação do esforço empreendido, o New Deal
desafiou de forma definitiva a noção de que os estados eram os verdadeiros e únicos
detentores daquele poder interventivo.

Era em particular esta visão federalista de divisão de poder entre estados e governo
federal, criando um sistema de pesos e contrapesos “internos” (o chamado “federalismo
vertical”, em sua versão mais radical chamada também de “velho federalismo”), o
principal suporte institucional para a propagação das ideias de liberdade (econômica) e
igualdade (contratual). E não é difícil entender o porquê: a divisão do poder entre cerca de
416
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50 (cinquenta) estados soberanos profundamente diferentes uns dos outros redundava
naturalmente no enfraquecimento de qualquer tentativa de subversão daqueles ideais por
meio do exercício de um controle mais intensivo e central.417

Ainda assim, reconhecidamente, o New Deal não representou uma verdadeira
ruptura com os interesses que guiaram as Revoluções do século XVIII e que orientaram a
ordem social norte-americana até então. De fato, é forçoso admitir que o New Deal foi
animado não pela rejeição dos ideais burgueses, mas sim pelo diagnóstico profundamente
egoístico de que a ordem burguesa não sobreviveria se não fossem realizados alguns
ajustes profundos nas soluções normativas e de configuração de poder.

Com efeito, o New Deal nada mais foi do que uma das expressões máximas daquilo
que HUBERMAN denominou, após a Grande Depressão, de “planejamento capitalista”:

Alguma coisa devia ser feita para trazer de volta à ordem o caos gerado
pelo colapso do capitalismo. O colapso foi total – viu-se esmagada a
estrutura de crédito, paralisada a indústria, milhões ficaram
desempregados, arruinados os fazendeiros, e a pobreza imperava em meio
a muitos – claro, lógico que alguma coisa tinha que ser feita. O antigo
sistema baseava-se no Laissez-faire; o antigo sistema estava esmagado.
Exigiam-se mudanças. Em vez do Laissez-faire – organização e controle
organizado. A vida econômica, deixada à sua própria sorte, terminara em
desastre. Não devia mais continuar entregue a si. Tinha que ser tomada
pela mão e orientada.
(...)
E, se lhe defrontando em cheio o paradoxo da pobreza em meio a
abundância, o mundo ocidental, como a Rússia, voltou-se para o
planejamento. Mas havia uma diferença.418 [Grifos nossos.]

A diferença, aponta HUBERMAN, é que, enquanto na União Soviética a produção era
direcionada estritamente para o consumo, aboliu-se a propriedade privada dos meios de
produção, o planejamento era projetado por consumidores para consumidores e abrangia
toda a esfera da atividade econômica, nada disso ocorre nos países capitalistas. Nestes, a
produção visa o lucro, impera a propriedade privada dos meios de produção, e o
planejamento não só é retalhado – tocando setores independentes – mas também projetado
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por produtores para produtores.419 Nesse sentido, o “planejamento capitalista” involve um
esforço para domar a abundância e a exuberância de modo que estes não comprometam as
atividades de troca com lucro.420 421

Assim, diante da difícil tarefa de assegurar que uma crise como a de 1929 nunca
mais assolaria os Estados Unidos, o Congresso norte-americano concentrou grande parte
de seus esforços legislativos no começo da década de 30 (trinta) do século passado na
identificação e correção das práticas comerciais observadas na indústria financeira. Nesse
sentido, era generalizada a percepção da população e de seus representantes eleitos de que
os investidores haviam sido defraudados por Wall Street.

As amplas investigações promovidas pelo Comitê Bancário e Monetário do Senado
norte-americano (o Senate Committee on Banking and Currency) apontavam que a
manipulação, o insider trading, a quebra de deveres fiduciários por administradores de
companhias abertas e o abuso de poder de controle corriam soltos às vésperas da “quebra”
da Bolsa de Valores de Nova York.422 423 Mais do que isso, os trabalhos do Congresso dos
Estados Unidos indicavam que a Crise de 1929 fora uma das principais causas da Grande
419
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Nessa mesma linha, o New Deal representou um dos momentos mais emblemáticos, para a ordem social,
de tentativa daquilo que VIDIGAL denominou como “síntese”. Isto é, ante o diagnóstico da falência do modelo
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Um membro de tal comissão descreveu que o Senado americano encontrou “corrupção em níveis
chocantes em nosso sistema bancário, repúdio generalizado dos velhos padrões de honestidade e justiça na
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KARMEL, Roberta. Regulation by prosecution: the Securities and Exchange Commission versus corporate
America. New York: Simon and Schuster, 1982, p. 40.
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Nesse diapasão, o Congresso dos Estados Unidos recebeu extensos depoimentos (alguns, como ressalvam
CHOI E PRITCHARD, mais conclusivos que outros) apontando para a presença de operações manipuladas no
mercado de valores mobiliários norte-americano às vésperas do crash da Bolsa de Valores de Nova York. A
título de exemplo, de acordo com tais depoimentos, corretores inescrupulosos uniam-se de modo rotineiro,
formando espécies de “pools” de ações. Ato contínuo, todos os membros destes “pools” combinavam de
comprar uma determinada ação, gerando pressão no preço do respectivo valor mobiliário. Quando o preço
atingia altos patamares, os membros do “pool” vendiam as ações recém-adquiridas antes que o preço destas
iniciasse uma trajetória descendente. Este tipo de manobra foi expressamente proibido pelo Securities
Exchange Act of 1934, como se verá abaixo. Cf. CHOI, Stephen J.; PRITCHARD, A. C. Securities Regulation:
cases and analysis. New York: Foundation Press, 2008, p. 37.
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Depressão, e que esta fora prolongada principalmente pela falta de confiança dos
investidores, visto que mesmo empresas dotadas de bons fundamentos ficaram impedidas
por muito tempo de obter capital por meio do mercado de valores mobiliários.424

Aos poucos, foi-se solidificando o consenso de que o bom funcionamento do
mercado de valores mobiliários está, de modo único, diretamente ligado não só à
realização de certas funções importantes para a economia nacional, como o
encaminhamento da poupança para o investimento, mas à manutenção da própria ordem.

Com base nesta avaliação, concluiu o Congresso norte-americano que:

[A]s operações em valores mobiliários comumente conduzidas em bolsas
de valores e no mercado de balcão organizado estão afetadas com um
interesse público, pelo que se faz necessário que se proveja regulação e
controle sobre tais operações e práticas e matérias relacionadas.425

Assim, embora o arcabouço regulatório do mercado de valores mobiliários norteamericano vigente à época (baseado, em larga medida, nas práticas tradicionais das bolsas
de valores, principalmente a de Nova York) não possa ser considerado exclusivamente
como o único culpado por lançar o país à Grande Depressão,426 entendeu o Congresso dos
Estados Unidos que, no mínimo, o nível de banditismo sem precedentes encontrado na
indústria financeira, impulsionado pelo afastamento do Estado da regulação do mercado de
valores mobiliários, contribuíram, em muito, para aprofundar a crise.

Por consequência, na esteira da Crise de 1929, a distribuição e a negociação de
valores mobiliários, a atuação dos bancos comerciais e de investimento, as práticas de
corretores e agentes autônomos de investimento, além de inúmeras outras atividades
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COFFEE JR., John C. Securities Regulation: cases and materials. 11ª ed. New York: Foundation Press,
2009, p. 2.
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Securities Exchange Act of 1934, Section 2. (Tradução livre.) No original: “transactions in securities as
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KARMEL, Roberta. Regulation by prosecution: the Securities and Exchange Commission versus corporate
America. New York: Simon and Schuster, 1982, p. 259.
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relacionadas ao funcionamento do mercado de valores mobiliários norte-americano, foram
profundamente reavaliadas. Ao final da década de 30 (trinta) do século passado, tais
atividades se encontravam sujeitas a controle governamental severo, especialmente quando
comparadas aos patamares observados no período anterior a 1929.

De forma ainda mais emblemática, mesmo que o ímpeto regulatório original tenha
sido por vezes reduzido ou reavaliado nos 70 (setenta) anos que se seguiram aos primeiros
esforços intervencionistas federais, o reconhecimento histórico de que o mercado de
valores mobiliários serve a uma função pública – e por isso necessariamente sujeita a
controles estatais – nunca foi inteiramente abandonado. Esta mudança de paradigma em
relação ao mercado de valores mobiliários nos Estados Unidos e no mundo, e o arcabouço
regulatório que a partir desta análise funcional se começou a construir, se tornaram as
heranças mais perenes do New Deal.

Atualmente, de forma simplificada, a legislação federal norte-americana para
valores mobiliários consiste em 8 (oito) “atos” (leis federais), periodicamente alterados nos
anos posteriores à sua sanção, quais sejam:427

i)

o Securities Act of 1933;

ii)

o Securities Exchange Act of 1934;

iii)

o Trust Indenture Act of 1939;

iv)

o Investment Company Act of 1940;

v)

o Investment Advisers Act of 1940;

vi)

o Sarbanes-Oxley Act of 2002;

vii)

o Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010; e

427

Cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Securities and Exchange Commission. The laws that govern the
securities industry. Disponível em: <http://www.sec.gov/about/laws.shtml>. Acesso em: 20 out. 2012.
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viii)

o Jumpstart Our Business Startups Act of 2012.

Três destes atos merecem destaque.

Dois deles, o Securities Act of 1933 e o Securities Exchange Act of 1934, são
relevantes pelo impacto direto que exerceram na conformação do regime jurídico brasileiro
da informação na década de 70 (setenta) – em particular porque, além de um regime de
responsabilidades, instituíram o chamado “sistema de registro”, e as correspondentes
obrigações de divulgação de informações a que estão sujeitos os emissores de valores
mobiliários.428

Cumpre notar que, à época da edição do Securities Act of 1933 e do Securities
Exchange Act of 1934, a defesa do princípio do full and fair disclosure (em tradução livre,
o princípio da divulgação ampla e justa de informações) não era bandeira filosófica
desconhecida do meio jurídico. Mesmo antes de sua indicação para a Suprema Corte dos
Estados Unidos, BRANDEIS (Justice daquela Corte) notoriamente já defendia a ampla
divulgação de informações em uma série de artigos publicados em 1914, nos quais
afirmava:

A publicidade é corretamente exaltada como um remédio para as mazelas
sociais e industriais. Diz-se que a luz do sol é o melhor dos desinfetantes;
a luz elétrica, o mais eficiente policial... [A] força potente [da
publicidade] deve (...) ser utilizada de muitas formas como medida
profilática contínua.429

No entanto, somente após os eventos da Crise de 1929 a legislação federal norteamericana para o mercado de valores mobiliários encampou integralmente o princípio do
disclosure propalado por BRANDEIS como o remédio mais adequado a combater as espécies
428

Cf. GOUVÊA VIEIRA, Jorge Hilário. Dores e delícias de regular. In: BARCELLOS, Marta (org.); AZEVEDO,
Simone. Histórias do mercado de capitais no Brasil: depoimentos inéditos de personalidades que marcaram a
trajetória das bolsas de valores do país. Rio de Janeiro: Elsevier; São Paulo: Bovespa, 2010, p. 108.
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BRANDEIS, Louis D. Other people’s money. New York: Stokes, 1932, p. 92. (Tradução livre.) No original:
“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 … [The] potent force [of] publicity must … be
utilized in many ways as a continuous remedial measure”. Cf. também EBKE, Werner F. The impact of
transparency regulation on company law. In: HOPT, Klaus J.; WYMEERSCH, Eddy. Capital markets and
company law. Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 176.
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de iniquidades que o Congresso norte-americano verificou serem prevalentes no mercado
no período que antecedeu à Grande Depressão. É de se questionar, pois, como a
informação adquiriu papel tão preponderante no (então) novo esquema regulatório
proposto.

Outrossim, confrontado com evidências da proliferação desenfreada da fraude e da
especulação a que se lançaram os investidores de varejo, o Congresso dos Estados Unidos
dispunha, na prática, de duas orientações alternativas para a construção de um novo
arcabouço regulatório para o mercado de valores mobiliários norte-americano.

Como explica EIZIRIK, de uma banda, o legislador poderia ter optado por um
sistema de acordo com o qual o Estado, na forma de uma agência reguladora ou entidade
similar, seria responsável por selecionar os valores mobiliários disponíveis para
investimento. De outra, o legislador poderia aperfeiçoar o processo de tomada de decisão e
apreçamento dos valores mobliários, mantendo o poder de escolha dos objetos do
investimento com o investidor.430

Nessa linha, como destaca BENSTON, entendeu o Congresso norte-americano que,
de todas as formas de intervenção possíveis, era a publicidade uniforme, efetuada nos
termos legalmente determinados, aquela medida que melhor traduzia não só uma medida
de eficiência do mercado, mas principalmente, o ideal de justeza que se perdera às vésperas
da Crise de 1929. Além disso, dentro da perspectiva sempre presente da ordem burguesa,
concluiu-se que o regime jurídico da informação era a única alternativa apta a alcançar tais
objetivos da forma menos intervencionista possível.431

Esta opção legislativa pelo regime de disclosure, no lugar de uma sistemática de
pré-seleção de valores mobiliários disponíveis para investimento do público em geral, foi
adotada de forma emblemática como a principal solução normativa para o mercado de
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EIZIRIK, Nelson Laks. A lei das S.A. comentada. V. II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 387.
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valores mobiliários em virtualmente todos os países que dispõem ou desejam dispor de um
mercado de valores mobiliários.432 Este é, declaradamente, o caso do Brasil.433

Por fim, ao terceiro daqueles atos já referidos, o Sarbanes-Oxley Act of 2002, de 30
de julho de 2002 (“Sarbanes-Oxley Act” ou “SOX”), é devida a menção principalmente
pelo enfoque renovado que este conferiu às informações de natureza contábil divulgadas
pelas companhias abertas. Sua edição influenciou explicitamente as mais recentes reformas
empreendidas no regime jurídico da informação no Brasil e no mundo.

Dito isto, cumpre analisar na sequência, em maior detalhe, os diplomas legislativos
acima referidos.

4.2.2 O Securities Act of 1933

O Securities Act of 1933, de 27 de maio de 1933, foi a primeira lei federal
disciplinadora do mercado de valores mobiliários sancionada pelo Congresso norteamericano após a Crise de 1929. Tendo por base a distribuição de temas entre o Securities
Act of 1933 e o Securities Exchange Act of 1934, é possível afirmar que o primeiro
diploma enfoca as operações em mercado primário enquanto o segundo regula o mercado
secundário.434

Nesse sentido, o Securities Act of 1933 estabelece primordialmente o que é um
valor mobiliário435 e proíbe a oferta ou venda de um valor mobiliário que não tenha sido
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FOX, Merritt B. U.S. perspectives on global securities market disclosure regulation: a critical review,
European Business Organization Law Review, v. 3, pp. 337-370, 2002.
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BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Políticas de divulgação de informações. Rio de Janeiro: CVM,
1979, pp. 4-10.
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CHOI, Stephen J.; PRITCHARD, A. C. Securities Regulation: cases and analysis. New York: Foundation
Press, 2008, pp. 36-37.
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O conceito de valor mobiliário está definido na Section 2(a)(1) do Securities Act of 1933 e inclui:
“qualquer nota, ação, ação do tesouro, valor mobiliário futuro, bond, debênture, evidência de dívida,
certificado de interesse ou participação em qualquer contrato de distribuição de lucros, certificado de
garantia, certificado de preorganização ou subscrição, ação transferível, contrato de investimento, certificado
de voto em trust, certificado de depósito de valor mobiliário, interesse fracional não divisível em óleo, gás,
ou outros direitos minerais, ou qualquer put, call, straddle, opção ou privilégio acordado em uma bolsa de
valores nacional relacionado a moeda estrangeira ou, em geral, qualquer interesse ou instrumento conhecido
comumente como valor mobiliário, ou qualquer certificado de interesse ou participação em, certificado
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registrado na SEC,436 exceto nas hipóteses permitidas por lei.437 O ato também cria um
complexo procedimento de oferta pública, destinado a garantir não somente que o
prospecto seja amplamente distribuído aos investidores, mas também que ele seja enviado
a estes últimos antes que os investidores recebam quaisquer outras informações escritas
adicionais sobre a oferta.438 Adicionalmente, o ato proíbe quaisquer práticas fraudulentas
durante o esforço de venda ou oferta de valores mobiliários.439

O sistema de registro criado pelo Securities Act of 1933 é verdadeiramente a
espinha dorsal do arcabouço regulatório do mercado de valores mobiliários norteamericano – e sem dúvida seu traço mais reproduzido ao redor do mundo. De acordo com
tal sistema, o reconhecimento de um instrumento como valor mobiliário implica não só a
exigência do registro do valor mobiliário mas, como consequência deste, também a
incidência de um corpo vasto e complexo de regras de cunho informacional, que controlam
o tempo, a forma e o conteúdo das informações a serem divulgadas no âmbito de uma
oferta pública.
temporário ou permanente para, recibo para, garantia de, ou warrant ou direito de subscrever ou comprar
qualquer um dos anteriores.” (Tradução livre.) No original, a Section 2(a)(1) dispõe que: “The term ‘security’
means any note, stock, treasury stock, security future, bond, debenture, evidence of indebtedness, certificate
of interest or participation in any profit-sharing agreement, collateral-trust certificate, preorganization
certificate or subscription, transferable share, investment contract, voting-trust certificate, certificate of
deposit for a security, fractional undivided interest in oil, gas, or other mineral rights, any put, call, straddle,
option, or privilege on any security, certificate of deposit, or group or index of securities (including any
interest therein or based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or privilege entered into on
a national securities exchange relating to foreign currency, or, in general, any interest or instrument
commonly known as a "security", or any certificate of interest or participation in, temporary or interim
certificate for, receipt for, guarantee of, or warrant or right to subscribe to or purchase, any of the
foregoing.”
Como visto no Capítulo III, a despeito da ampla definição de valor mobiliário da Section 2(a)(1), o conceito
de security foi alargado e adquiriu seus contornos definitivos por meio da aplicação do dispositivo pelas
cortes americanas, principalmente pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Cf. em particular Securities and
Exchange Commission v. W. J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946), caso no qual se estabeleceu o chamado
Howey test. De acordo com o Howey test, um instrumento qualifica-se como um contrato de investimento
quando: (i) há um investimento em dinheiro devido a, (ii) uma expectativa de lucros oriunda de, (iii) um
empreendimento comum, e (iv) que depende somente dos esforços de terceiros.
436
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Notadamente, o Securities Act of 1933 impõe aos emissores a obrigação de tornar
públicas quaisquer informações relevantes para a tomada de decisão de investimento pelo
investidor, essencialmente por meio do “prospecto”. Por exemplo, nos termos do diploma
de 1933, são exigidas descrições detalhadas sobre os negócios do emissor, devidamente
acompanhas das respectivas demonstrações financeiras deste, além de informações sobre a
oferta em si. Tais informações incluem, por exemplo, a quantidade de valores mobiliários
oferecidos e o preço destes, as instituições intermediárias envolvidas na oferta, e a
destinação que será dada pelo emissor aos recursos captados.440

Para além do âmbito da oferta pública, o registro de valores mobiliários é também
determinante na definição daqueles instrumentos que devem ou não ser objeto de
divulgações rotineiras destinadas ao mercado secundário, nos termos do Securities
Exchange Act of 1934. Finalmente, o registro dos valores mobiliários sob o Securities Act
of 1933 impacta diretamente os remédios processuais disponíveis aos investidores que
quiserem contestar no Poder Judiciário eventuais aquisições de valores mobiliários441 uma grande novidade em uma época em que se entendia que os investidores não
dispunham de direito de ação contra emissores e auditores, pois quaisquer informações
produzidas eram para “uso interno da companhia”.442

4.2.3 O Securities Exchange Act of 1934

O segundo daqueles atos mencionados, cujo estudo interessa pelo impacto direto
que exerceu na conformação do regime jurídico brasileiro da informação, é o Securities
Exchange Act of 1934, de 6 de junho de 1934.

Comparado ao Securities Act of 1933, o Securities Exchange Act of 1934 regula um
número muito mais abrangente de assuntos. Da maior relevância entre eles está a criação
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da CVM norte-americana (a SEC), medida que transferiu a responsabilidade de
administração das atribuições contidas no Securities Act of 1933 e no próprio Securities
Exchange Act of 1934 para o órgão recém-criado.443

Com efeito, a SEC administra outra inovação da maior relevância trazida pelo
Securities Exchange Act of 1934: o sistema de divulgação de informações daquele ato. O
sistema de divulgação de informações do Securities Exchange Act of 1934 é de
fundamental importância para o regime jurídico norte-americano da informação, na medida
em que ele complementa o sistema de registro do Securities Act of 1933 impondo
obrigações anuais, periódicas e contínuas de divulgação de informações a todos os
emissores de valores mobiliários, em especial às companhias abertas. Estas informações
são destinadas primordialmente ao mercado secundário, o qual, como visto, confere
liquidez aos valores mobiliários emitidos no mercado primário por meio da compra e
venda de títulos entre investidores.444

No mais, como reconhecem CHOI e PRITCHARD, porque a divulgação de
informações sozinha não socorre os investidores que atuam no mercado secundário se os
emissores e seus representantes se engajarem em condutas fraudulentas, o Securities
Exchange Act of 1934 criou um importante regime de responsabilidades, cujo maior
expoente é a Rule 10-b5. É curioso notar que, originalmente, a Rule 10-b5 não previa uma
ação privada para os casos de fraude. Nesse sentido, a doutrina antifraude construída sob a
Rule 10-b5, que inclui desde a divulgação de informações fraudulentas até a figura do
insider trading, é produto da intensa atividade das cortes norte-americanas.445 Por fim,
refletindo os extensos depoimentos recebidos pelo Congresso norte-americano, que
indicavam a presença de operações manipuladas às vésperas do crash da Bolsa de Valores
de Nova York em 1929, o Securities Exchange Act of 1934 também proíbe a manipulação
de preços.446
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Feitas estas considerações, antes de aprofundar a imprescindível análise do sistema
norte-americano de divulgação de informações anuais, periódicas e contínuas, é necessário
tecer alguns comentários acerca da SEC, posto que tal agência federal serviu
reconhecidamente de inspiração para a criação da CVM no Brasil.447

4.2.3.1 A U.S. Securities and Exchange Commission

A SEC, criação do Securities Exchange Act of 1934, é, atualmente, a principal
agência reguladora do mercado de valores mobiliários norte-americano.448 Sediada na
capital federal dos Estados Unidos, foi estabelecida como agência independente, de
conotação suprapartidária. A cúpula da referida comissão é composta por 5 (cinco)
commissioners, indicados pelo presidente e ratificados pelo Senado, cada qual com
mandato de até 5 (cinco) anos. Não mais que 3 (três) diretores podem pertencer ao mesmo
partido político.

A SEC é responsável por garantir a estabilidade e o bom funcionamento do
mercado de valores mobiliários nos Estados Unidos. Sua atuação se divide em diversas
frentes.

A SEC é responsável pela interpretação das leis federais aplicáveis ao mercado de
valores mobiliários norte-americano e pela edição ou adaptação de regulamentações
específicas. Nessa linha, cabe também à SEC a implementação de políticas regulatórias,
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notadamente através da supervisão do sistema de registro e, por consequência, do sistema
de divulgação de informações anuais, periódicas e contínuas.449

No que diz respeito à supervisão do sistema de registro, a SEC ocupa-se tanto da
análise da adequação dos documentos ligados a determinada emissão (principalmente o
“prospecto”) aos requisitos mínimos regulamentares, quanto da fiscalização dos atos do
emissor e de seus assessores contratados no âmbito da emissão, de modo que quaisquer
informações sejam divulgadas tão-somente de acordo com a forma e o tempo definidos em
lei. Um vez encerrada a oferta, as atribuições de supervisão de condutas e enforcement
exercidas pela SEC estendem-se ao longo da vida do emissor de valores mobiliários
(notadamente, das companhias abertas).

Cumpre notar que, exceto em situações muito excepcionais, a SEC não se ocupa da
análise da qualidade dos valores mobiliários ofertados. Dito de outro modo, como já
aventado acima, o registro não equivale a uma chancela para o investidor de que os valores
mobiliários constituem opções de investimento adequadas, ou a uma garantia de que o
Estado indenizará o indivíduo caso os valores mobiliarios adquiridos percam o seu valor –
por qualquer que seja o motivo.450 Como visto, para os casos de fraude, manipulação ou
outras espécies de ilicitude, o Securities Act of 1933451 e, de forma mais limitada, o
Securities Exchange Act of 1934,452 disponibilizam ações específicas por meio das quais os
investidores podem recuperar os valores perdidos ou exigir reparação.

No mais, embora a SEC não ofereça uma garantia de investimento aos investidores,
para além das atividades normativas e de administração do sistema de registro, a agência
federal norte-americana se destaca pelas chamadas “ações de enforcement”. Nesse
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<http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml>. Acesso em: 20 out. 2012.
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Cf. as Sections 11 e 12 do Securities Act of 1933.
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Cf. Rule 10b-5.
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diapasão, está sob o escopo de atuação da SEC investigar, processar civilmente453 e aplicar
medidas punitivas ou profiláticas contra pessoas físicas ou jurídicas que tenham de
qualquer maneira violado leis ou regulamentações aplicáveis ao mercado de valores
mobiliários norte-americano.454

Finalmente, sob a competência da SEC também está a supervisão das entidades
autorreguladoras (como as bolsas de valores), dos intermediários, dos administradores de
carteira, das agências de classificação de risco, dos auditores e dos órgãos reguladores
desta classe de profissionais.

4.2.3.2 O regime norte-americano de divulgação de informações anuais, periódicas e
contínuas

As obrigações informacionais dos emissores de valores mobiliários não cessam
com o encerramento da oferta pública regulada pelo Securities Act of 1933. Pelo contrário:
é no mercado secundário, onde se concentra a atuação dos investidores de varejo, que se
ocultam um sem-número de oportunidades para perpetração da fraude, da manipulação e
do insider trading. Diante deste reconhecimento, a SEC administra uma inovação da maior
importância trazida pelo Securities Exchange Act of 1934: o sistema de divulgação de
informações daquele ato,455 o qual impõe obrigações anuais, periódicas e contínuas de
divulgação de informações a que estão sujeitos todos os emissores de valores mobiliários e,
em especial, todas as companhias abertas.

Até a edição do Securities Exchange Act of 1934, os emissores de valores
mobiliários eram essencialmente livres para divulgar quaisquer informações que julgassem
adequadas aos investidores ou ao público em geral. Como um mínimo, as companhias
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As ações de natureza penal devem ser encaminhadas pela SEC ao U.S. Attorney General. Cf. CHOI,
Stephen J.; PRITCHARD, A. C. Securities Regulation: cases and analysis. New York: Foundation Press, 2008,
p. 230.
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Cf. Section 12(a) do Securities Exchange Act of 1934.
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abertas deveriam apenas submeter suas demonstrações financeiras às bolsas de valores
onde seus valores mobiliários fossem admitidos à negociação.456

O Securities Exchange Act of 1934 alterou este quadro, ao determinar que, salvo
algumas exceções, todos os emissores de valores mobiliários registrados nos termos do
referido ato devem protocolar na SEC uma série de documentos anuais, periódicos e
contínuos.457 Além de centralizar na SEC o recebimento e o processamento daquelas
informações que até então se encontravam dispersas em mais de uma dezena de bolsas de
valores norte-americanas, o Securities Exchange Act of 1934 outorgou à SEC o poder para
regular os tipos de documentos a serem disponibilizados aos investidores, o conteúdo
mínimo de tais documentos e a periodicidade das obrigações de disclosure, com o objetivo
de garantir a proteção dos investidores e a justeza nas interações travadas no mercado de
valores mobiliários.458

Obrigações específicas aplicam-se a, por exemplo, fundos de investimento e
estados soberanos de emissores de valores mobiliários459 mas, via de regra, o Securities
Exchange Act of 1934 e as regulamentações da SEC determinam, a todas as companhias
americanas que possuam ao menos 500 (quinhentos) investidores e mais de US$ 10
milhões (dez milhões de dólares) em ativos, e que possuam US$ 75 milhões (setenta e
cinco milhões) ou mais em ações em poder do público, que:460

i)

Em até 60 (sessenta) dias461 após o encerramento de seu ano fiscal, protocolem na
SEC suas demonstrações financeiras e principais documentos de suporte (“Form
10-K”);462
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BENSTON, George J. Required disclosure and the stock market: an evaluation of the Securities Exchange
Act of 1934, The American Economic Review, v. 63, n. 1, 1973, p. 133.
457

Cf. Section 13 do Securities Exchange Act of 1934.
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Cf. Section 13 do Securities Exchange Act of 1934.
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Cf. “Form 18-K”.
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Cf. Rule 12g-1.
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São 75 (setenta e cinco) dias para emissores que possuem entre US$ 75 milhões (setenta e cinco milhões)
e US$ 700 (setecentos milhões) em ações em poder do público.
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ii)

Em até 40 (quarenta) dias após o encerramento de cada trimestre, protocolem na
SEC suas demonstrações financeiras trimestrais e principais documentos de suporte
(“Form 10-Q”);463 e

iii)

Protocolem na SEC informações adicionais destinadas a manter razoavelmente
atualizados todos os documentos protocolados nos termos da Section 12 do referido
ato (como as demonstrações financeiras anuais e trimestrais e respectivos
documentos de suporte) (“Form 8-K”), em um período que geralmente se encerra
em até 4 (quatro) dias úteis.464
O “Form 10-K”, de periodicidade anual, é o documento que contém a maior

quantidade de informações. Por exigência da SEC, nele os emissores de valores mobiliários
devem fornecer extensas informações sobre os negócios, as propriedades, as contigências
jurídicas e os administradores da companhia aberta (incluindo, de modo detalhado, a forma
de compensação destes). O emissor também deve informar quem são os principais
acionistas da companhia, além de certas transações com partes relacionadas.465 Finalmente,
um dos itens mais importantes do formulário é a seção denominada Management
Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operation (o “MD&A”).

No MD&A, que é sempre acompanhado das demonstrações financeiras
devidamente auditadas, a administração da companhia aberta discute “a condição
financeira, as mudanças na condição financeira e os resultados operacionais” daquela, além
de “tendências e incertezas conhecidas” que o emissor tenha “expectativas razoáveis” de
que possam afetar a liquidez, o acesso ao capital, as vendas ou a receita futura da
companhia aberta.466

463

Cf. Section 13(a)(2) do Securities Exchange Act of 1934 e SEC Rule 13a-13 do Securities Exchange Act of
1934.
464

Section 13(a)(1) e SEC Rule 13a-13 do Securities Exchange Act of 1934.

465

Cf. Regulation S-K e Regulation S-X.

466

Cf. Item 303 da Regulation S-K.
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O “Form 10-Q”, de periodicidade trimestral, contém menos informações que o
“Form 10-K”. Notadamente, diferente do que ocorre no caso do “Form 10-K”, as
demonstrações financeiras incluídas no “Form 10-Q” não precisam ser auditadas, mas
devem estar de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (U.S. GAAP).467
Por fim, o “Form 8-K” deve ser protocolado na SEC em até 4 (quatro) dias úteis da
ocorrência de determinados eventos sobre os quais os investidores merecem ser
informados, como por exemplo: a falência do emissor; a mudança de controle deste; a
celebração ou o término de um contrato material; a aquisição ou a disposição de ativos; a
alteração do estatuto; a criação de uma obrigação financeira direta ou uma obrigação
material por meio de uma operação fora do balanço, etc.468

Por fim, no que diz respeito especificamente às companhias abertas, o Securities
Exchange Act of 1934 contém ainda 3 (três) outras espécies de obrigações informacionais
que merecem ser aqui mencionadas. Primeiro, o diploma exige que quaisquer materiais
utilizados para solicitar o voto de acionistas em assembleias gerais ou especiais das
companhias (proxy statements) sejam protocolados e aprovados pela SEC antes da
assembleia.469 Segundo, o Securities Exchange Act of 1934 impõe exigências
informacionais para quase todas as hipóteses de oferta pública de aquisição de ações, sendo
que o ato especificamente determina que qualquer interessado em adquirir mais de 5%
(cinco por cento) de uma companhia aberta por meio de oferta pública de aquisição deve
divulgar certas informações aos acionistas.470

471

Terceiro, todas as compras e vendas de

ações por administradores ou beneficiários detentores de 10% (dez por cento) do capital da
companhia devem informar tais operações à SEC.472
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Section 13(a)(1) e SEC Rule 13a-13 do Securities Exchange Act of 1934.
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Cf. Section 14(a) do Securities Exchange Act of 1934.
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Com algumas poucas variações regionais, estas obrigações básicas de cunho
informacional repetem-se na maior parte dos países dotados de um mercado de valores
mobiliários organizado. Interessa contudo saber que o sistema de registro e o sistema de
divulgação de informações instituído pelo Securities Act of 1933 e pelo Securities
Exchange Act of 1934 foi adotado na década de 70 (setenta) do século passado no Brasil e
vigora até hoje, com algumas modificações.473

4.2.4 O Sarbanes-Oxley Act of 2002

O terceiro daqueles atos dos quais se prometeu tratar, embora não pertença
originalmente ao regime de publicidade idealizado pelo New Deal, merece menção pelo
considerável impacto que exerceu tanto no regime jurídico norte-americano da informação,
quanto em regimes equivalentes no resto do mundo nos primeiros anos do século XXI.
Trata-se do Sarbanes-Oxley Act.

O advento do Sarbanes-Oxley Act, originalmente editado sob a alcunha de Public
Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002, representa a resposta do
legislador federal norte-americano à grave onda de escândalos corporativos que tomou
conta do mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos no início do século XXI, dos
quais talvez seu maior expoente seja a falência da companhia Enron.

De 1996 até as vésperas de seu colapso em 2001, a Enron tornara-se uma das mais
importantes companhias abertas norte-americanas. Premiada por revistas especializadas, o
valor negociado de seus papéis crescia em ritmo constante, e a companhia parecia
representar, ela própria, a bonança e o otimismo do mercado de valores mobiliários dos
Estados Unidos no começo do novo milênio. A situação, porém, reverteu-se de forma
dramática no outono do hemisfério norte de 2001. Rumores de fraudes contábeis e
suspeitas de má conduta da administração levaram as ações da Enron a se devalorizarem
drasticamente.474
473

BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Duas leis e muita inovação. In: BARCELLOS, Marta; AZEVEDO, Simone
(org.). Histórias do mercado de capitais no Brasil: depoimentos inéditos de personalidades que marcaram a
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Ao longo de meses, apurou-se que, de fato, a administração da companhia e seus
auditores independentes perpetraram uma série de atos ilícitos com o fim de manter a
valorização das ações da empresa. De um lado, os altos executivos da Enron tinham
interesse em manter as ações da companhia aberta em patamares altos a fim de maximizar
o valor final de suas opções. De outro, os auditores independentes aceitaram ser cúmplices
no esquema fraudulento em troca de contratos milionários de prestação de serviços. Até
mesmo os relatórios emitidos por grandes bancos de investimento, teoricamente
imparciais, foram maculados pelos conflitos de interesse envolvendo aquelas instituições
financeiras e a empresa.475

Quando tais irregularidades vieram à tona, os acionistas da Enron sofreram perdas
muito significativas. Além do público investidor em geral, os funcionários e exfuncionários da empresa, titulares de planos de aposentadoria privada, que investiam
maciçamente na própria Enron como medida de incentivo para melhores resultados, viram
suas economias desaparecerem junto com a companhia.

Os escândalos envolvendo a Enron e outras companhias igualmente famosas como
Worldcom, Tyco International, Adelphia e Global Crossing, para citar alguns exemplos,
forçaram o governo norte-americano a agir rapidamente para conter a profunda crise de
confiança que se abateu sobre o mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos,
ameaçando a sobrevivência do próprio mercado. Em menos de 9 (nove) meses após o
fiasco da Enron, o Sarbanes-Oxley Act foi sancionado.476

4.2.4.1 Expansão e aprofundamento das obrigações de divulgação de informações
O Sarbanes-Oxley Act expandiu e aprofundou as obrigações de divulgação de
informações das companhias abertas norte-americanas, impôs novas obrigações aos
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Financial Services of the United States House of Representatives. 26 de julho de 2012, p. 2. Disponível em:
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conselhos de administração e estabeleceu severos padrões de atuação para contadores,
auditores e advogados. Sua edição trouxe as mais profundas mudanças no ambiente
regulatório das companhias abertas desde os Securities Acts na década de 30 (trinta) do
século passado.477 Para fins desta dissertação de mestrado, convém enfocar principalmente
as mudanças trazidas pelo Sarbanes-Oxley Act no que diz respeito à primeira destas
categorias: as novas obrigações de divulgação de informações.

As obrigações de cunho informacional trazidas pelo Sarbanes-Oxley Act foram
concebidas a partir do seguinte diagnóstico. Primeiro, entendeu-se que a combinação de
uma estrutura de compensação baseada em planos de opções de ações, estabelecida para os
executivos da Enron (e para outras sociedades que também foram à bancarrota na época),
com um esquema de divulgação de informações que permitia o encobrimento de certas
manobras contábeis, criou enormes incentivos à perpetração da ilicitude tanto pelos
administradores de companhias abertas quanto pelos especialistas por eles contratados.478
479

Segundo, concluiu-se que a utilização pela Enron de uma série de estratégias
financeiras sofisticadas tornou praticamente impossível para o investidor médio – e até
para participantes do mercado mais sofisticados e experientes, como os analistas de valores
mobiliários – identificar que a Enron (principalmente) estava fazendo uso de subterfúgios
(como a criação de sociedades de propósito específico) para mascarar seus verdadeiros
resultados.480

Além disso, restou evidente que os mecanismos de controle da conduta dos
administradores de sociedades como a Enron foram absolutamente inadequados para
477

GORDON, Jeffrey N. Governance failures of the Enron board and the new information order of SarbanesOxley, Connecticut Law Review, v. 35, 2002-2003, p. 1127.
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Quanto ao papel crucial exercido por contadores, auditores e advogados na queda da Enron e outros
desastres correlatos, cf. COFFEE JR., John C. Understanding Enron: it's about the gatekeepers, stupid. [S.l.]:
SSRN, 2002. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=325240>. Acesso em: 16
out. 2012.
480
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impedir ou mitigar as mais básicas violações aos deveres de diligência e lealdade devidos
pelos administradores de companhias abertas. Com efeito, quando os administradores
daquelas companhias não se lançaram afirmativamente em atividades fraudulentas, estes
no mínimo falharam de forma retumbante no monitoramento dos negócios sociais.481

Em particular, ficou claro que os especialistas contratados para auxiliar as
companhias no cumprimento de suas obrigações de natureza informacional, como os
contadores, auditores, agências de classificação de risco, bancos de investimento e
advogados – os intermediários reputacionais comumente referidos pela doutrina norteamericana como gatekeepers – ou foram incapazes de fiscalizar as atividades dos
emissores de valores mobiliários, ou passaram a afirmativamente integrar esquemas
ilícitos.482

Assim, do reconhecimento dessa interação perversa entre um regime de
remuneração variável baseado em resultados, certos malabarismos contábeis e um corpo de
administradores e gatekeepers potencialmente mal-intencionado ou pouco diligente, surgiu
no Sarbanes-Oxley Act um novo conjunto de obrigações com o fim de conter tais
problemas. Na prática, tais provisões se ocupam tanto do cronograma para a divulgação de
informações, quanto do conteúdo e da qualidade destes reportes. Note-se que, em qualquer
dos casos, o Sarbanes-Oxley Act foi concebido de modo que suas inovações fossem
incorporadas ao macrorregime estabelecido pelo Securities Act of 1933 e pelo Securities
Exchange Act of 1934.483

Nessa linha, destacam-se as seguintes provisões do Sarbanes-Oxley Act:

i)

Section 302: estabelece uma série de procedimentos com o objetivo de garantir a
confiabilidade dos reportes e relatórios financeiros preparados pela companhia.
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Notadamente, determina que o(s) principal(ais) executivo(s) e o(s) principal(ais)
executivo(s) financeiro(s), ou indivíduos exercendo funções similares na
companhia, certifiquem em cada relatório anual ou trimestral submetido nos termos
do Securities Exchange Act of 1934 que (a) “o administrador signatário revisou o
relatório”; (b) “com base no conhecimento do administrador, o relatório não contém
qualquer declaração inverídica sobre um fato material ou omite um fato material
necessário de modo a tornar as declarações feitas, à luz das circunstâncias em que
tais declarações foram feitas, inverídicas”; e (c) “com base no conhecimento do
administrador, as demonstrações financeiras, e outras informações incluídas no
relatório, representam de forma justa em todos os aspectos materiais a condição
financeira e os resultados das operações do emissor na data, e durante, os períodos
representados pelos relatórios”. Os administradores signatários também devem
certificar que eles são os responsáveis por “estabelecer e manter controles internos”
e que “desenvolveram tais controles internos de forma a garantir que informações
materiais relacionadas à companhia e às suas subsidiárias consolidadas serão
trazidas ao conhecimento dos administradores signatários por outros dentro das
estruturas daquelas entidades, particularmente durante o período em que relatórios
periódicos estão sendo preparados.” Finalmente, a presente Section 302 exige que
os administradores signatários dos relatórios certifiquem que divulgaram aos
auditores do emissor e ao comitê de auditoria do conselho de administração
quaisquer deficiências ou mudanças significativas no sistema de controles e
qualquer indício de prática fraudulenta;484
484

No original: “SEC. 302. Corporate Responsibility for Financial Reports. (a) Regulations Required.—The
Commission shall, by rule, require, for each company filing periodic reports under section 13(a) or 15(d) of
the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m, 78o(d)), that the principal executive officer or officers
and the principal financial officer or officers, or persons performing similar functions, certify in each annual
or quarterly report filed or submitted under either such section of such Act that— (1) the signing officer has
reviewed the report; (2) based on the officer’s knowledge, the report does not contain any untrue statement
of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements made, in light of
the circumstances under which such statements were made, not misleading; (3) based on such officer’s
knowledge, the financial statements, and other financial information included in the report, fairly present in
all material respects the financial condition and results of operations of the issuer as of, and for, the periods
presented in the report; (4) the signing officers— (A) are responsible for establishing and maintaining
internal controls; (B) have designed such internal controls to ensure that material information relating to the
issuer and its consolidated subsidiaries is made known to such officers by others within those entities,
particularly during the period in which the periodic reports are being prepared; (C) have evaluated the
effectiveness of the issuer’s internal controls as of a date within 90 days prior to the report; and (D) have
presented in the report their conclusions about the effectiveness of their internal controls based on their
evaluation as of that date; (5) the signing officers have disclosed to the issuer’s auditors and the audit
committee of the board of directors (or persons fulfilling the equivalent function)— (A) all significant
deficiencies in the design or operation of internal controls which could adversely affect the issuer’s ability to
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ii)

Section 404: as polêmicas provisões desta Section 404 exigem um relatório anual
dos administradores discutindo e analisando a adequação do sistema de controles
internos das companhias para cumprimento das obrigações informacionais. Tal
relatório da administração deve ser incluído como parte do relatório anual exigido
pelo Securities Exchange Act of 1934, e deve afirmar “a responsabilidade da
administração por estabelecer e manter uma estrutura adequada de controles
internos e procedimentos para o reporte financeiro”, bem como conter “uma
avaliação [conduzida pelos auditores da companhia] (...) da efetividade da estrutura
de controles internos e dos procedimentos do emissor para reporte financeiro”;485

iii)

Section 407: exige que seja divulgado nos relatórios periódicos das companhias
abertas se o comitê de auditoria do conselho de administração inclui ao menos um
membro que possa ser qualificado como “especialista financeiro” e, em caso
negativo, o porquê de tal ausência;486 e

record, process, summarize, and report financial data and have identified for the issuer’s auditors any
material weaknesses in internal controls; and (B) any fraud, whether or not material, that involves
management or other employees who have a significant role in the issuer’s internal controls; and (6) the
signing officers have indicated in the report whether or not there were significant changes in internal
controls or in other factors that could significantly affect internal controls subsequent to the date of their
evaluation, including any corrective actions with regard to significant deficiencies and material weaknesses.
(b) Foreign Reincorporations Have No Effect.—Nothing in this section 302 shall be interpreted or applied in
any way to allow any issuer to lessen the legal force of the statement required under this section 302, by an
issuer having reincorporate or having engaged in any other transaction that resulted in the transfer of the
corporate domicile or offices of the issuer from inside the United States to outside of the United States. (c)
Deadline.—The rules required by subsection (a) shall be effective not later than 30 days after the date of
enactment of this Act.”
485

No original: “SEC. 404. Management Assessment of Internal Controls. (a) Rules Required.—The
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internal control assessment required by subsection (a), each registered public accounting firm that prepares
or issues the audit report for the issuer shall attest to, and report on, the assessment made by the
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iv)

Section 409: como visto acima, os emissores sujeitos às obrigações de disclosure do
Securities Exchange Act of 1934 e outras regulamentações correlatas aplicáveis
devem protocolar na SEC uma série de informações destinadas a assegurar que os
investidores adquirentes de papéis das companhias estejam pronta e continuamente
aptos a tomar uma decisão informada de investimento. A Section 409 do SarbanesOxley Act alterou a redação da Section 13 do Securities Exchange Act of 1934 com
o fim de exigir reportes mais rápidos daqueles emissores. Por consequência, a SEC
acelerou o período de protocolo dos “Form 10-K”, “Form 10-Q” e “Form 8-K”,
para 60 (sesssenta), 40 (quarenta) dias e um compromisso de “melhores esforços”
que geralmente se encerra em até 4 (quatro) dias úteis, respectivamente.487

À luz do exposto, resta claro que, além de um arcabouço regulatório mais severo
para os auditores independentes que certificam as informações fornecidas pelos emissores
ao mercado de valores mobiliários,488 uma das maiores contribuições do Sarbanes-Oxley
Act reside no fortalecimento da posição informacional dos investidores. Ao menos do
ponto de vista teórico, com as mudanças introduzidas pela nova lei, estes agora devem
poder fiscalizar a atuação dos administradores e o desempenho da companhia aberta de
maneira mais confiável, detalhada, próxima e eficiente. Assim:

A abordagem utilizada pela SOX é de reduzir, se não eliminar, muito da
discrição do Conselho de Administração de permitir que a companhia
‘‘financial expert’’ for purposes of subsection (a), the Commission shall consider whether a person has,
through education and experience as a public accountant or auditor or a principal financial officer,
comptroller, or principal accounting officer of an issuer, or from a position involving the performance of
similar functions— (1) an understanding of generally accepted accounting principles and financial
statements; (2) experience in— (A) the preparation or auditing of financial statements of generally
comparable issuers; and (B) the application of such principles in connection with the accounting for
estimates, accruals, and reserves; (3) experience with internal accounting controls; and (4) an
understanding of audit committee functions. (c) Deadline For Rulemaking.—The Commission shall— (1)
propose rules to implement this section, not later than 90 days after the date of enactment of this Act; and (2)
issue final rules to implement this section, not later than 180 days after that date of enactment.”
487

No original: “SEC. 409. Real Time Issuer Disclosures. Section 13 of the Securities Exchange Act of 1934
(15 U.S.C. 78m), as amended by this Act, is amended by adding at the end the following: ‘‘(l) Real Time
Issuer Disclosures.—Each issuer reporting under section 13(a) or 15(d) shall disclose to the public on a
rapid and current basis such additional information concerning material changes in the financial condition
or operations of the issuer, in plain English, which may include trend and qualitative information and
graphic presentations, as the Commission determines, by rule, is necessary or useful for the protection of
investors and in the public interest.”
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Cf. Section 101, Section 102 e Section 201 do Sarbanes-Oxley Act.
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opere com uma estrutura financeira que seja opaca para o mercado (...) [a
SOX] pode ser vista como uma tentativa de calibrar o sistema obrigatório
de disclosure a um mundo em que o Conselho de Administração de uma
companhia aberta terá incentivos insuficientes para se engajar fortemente
no monitoramento de atividades, de modo que o monitoramento pelos
investidores deve ser reforçado.489

Ainda segundo GORDON, deste novo regime informacional mais severo resulta não
só que a supervisão dos atos da administração e da vida financeira da sociedade pelos
investidores é facilitada, mas também que o processo de apreçamento dos valores
mobiliários é aperfeiçoado. Nesse sentido, as novas obrigações informacionais trazidas
pelo Sarbanes-Oxley Act acabam por exercer duas importantes funções:

O Ato exige disclosure que corrija a provável inabilidade do Conselho de
Administração de monitorar estratégias complexas de finanças
corporativas – “divulgação corretiva de informações”. Mas o Ato também
parece contemplar a divulgação em “tempo real” de desenvolvimentos
financeiros materiais mesmo em circunstâncias em que a divulgação
prematura pode sacrificar o valor gerado para os acionistas por ganhos
muito pequenos em eficiência de mercado. Isto eu chamo de “divulgação
de informações para aperfeiçoamento de preços” (...).490

Como se pode notar, embora em menor intensidade, o processo de edição do
Sarbanes-Oxley Act se assemelhou em larga medida ao desenrolar histórico que teve início
na Crise de 1929 e que culminou na edição do Securities Act of 1933491 e do Securities
Exchange Act of 1934. Ao contrário da quebra da Bolsa de Valores de Nova York,
contudo, a falência da Enron e das outras companhias supracitadas nunca representou o
perigo de uma bancarrota generalizada. Ainda assim, de modo semelhante ao ocorrido no
489

GORDON, Jeffrey N. Governance failures of the Enron board and the new information order of SarbanesOxley, Connecticut Law Review, v. 35, 2002-2003, p. 1136. (Tradução livre.) No original: “The approach of
Sarbanes-Oxley is to reduce, if not eliminate, much of the board's discretion to permit the firm to operate
with a financial structure that is opaque to securities markets. In this respect the Act is corrective not only of
the particular scenario that produced the Enron debacle but also of what might be called the failure of
incentive compatibility at the board level. In this sense Sarbanes-Oxley can be seen as attempting to
calibrate the mandatory disclosure system to a world in which the board of a public corporation will have
insufficient incentives to undertake highpowered monitoring of corporate finance and, therefore, market
monitoring must be strengthened.”
490

GORDON, Jeffrey N. Governance failures of the Enron board and the new information order of SarbanesOxley, Connecticut Law Review, v. 35, 2002-2003, pp. 1138-1139. (Tradução livre.) No original: “The Act
mandates disclosure that corrects for the board's probable inability to adequately monitor a complex
corporate finance strategy, ‘corrective disclosure.’ But the Act also seems to contemplate ‘real time’
disclosure of material business developments even in circumstances where premature disclosure may well
sacrifice shareholder value for very little gain in capital market efficiency. This I call ‘price-perfecting
disclosure’ and believe that eliminating the board's discretion to this extent may be unwise.”
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Cf. as Sections 11 e 12 do Securities Act of 1933.
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período subsequente à Crise de 1929, espreitava no início dos anos 2000 a ameaça de que
os investidores, insatisfeitos com o banditismo prevalente nos altos cargos executivos que
a queda da Enron ajudou a desnudar, paulatinamente perdessem a confiança mínima
necessária para continuar a aportar seus recursos no mercado de valores mobiliários.

A reforma operada pelo Sarbanes-Oxley Act no regime jurídico norte-americano da
informação foi ruidosa e rápida para os parâmetros neoliberais que desde a década de 80
(oitenta) do século passado orientaram a atuação da SEC, da Commodities Futures Trading
Commission – CFTC e do Congresso dos Estados Unidos, defendendo uma agenda
marcadamente desregulamentadora. Mas tal reforma não surpreende, nem pelo efetivo
alcance das alterações promovidas – que em certos casos resultou na oscilação de um
ambiente sem quaisquer controles para um ambiente de controles meramente formais –
nem pelo cronograma de sua implementação. A ordem burguesa, como se pode depreender
da exposição que aqui se constrói, é flexivel na medida em que tolera adaptações que
garantam a longevidade do modelo.

Assim, a despeito de quaisquer considerações no que tange às diferenças intrínsecas
entre os mercados brasileiro e norte-americano, fica evidente que analisar o arcabouço
regulatório norte-americano é iluminador por mais de uma razão. Não só por aqueles
motivos que já se adiantou, ligados à influência do regime jurídico norte-americano da
informação na construção dos marcos reguladores brasileiros, mas principalmente porque o
estudo da evolução das soluções normativas alcançadas por aquele sistema ilustra a
importância central da busca constante de um ideal mínimo de justeza como elemento
básico do funcionamento do próprio mercado.

Esta é a lição mais substancial que se deve guardar da análise comparativa acima
empreendida, ainda que por vezes a História – tome-se por exemplo a recente crise
financeira de 2008 – pareça colocar em xeque a viabilidade da noção de Justiça na ordem
burguesa, em geral, e no mercado de valores mobiliários que nela se aninha, em particular.
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4.3

A evolução da disciplina jurídica da informação no mercado de valores
mobiliários brasileiro

Concluída a análise dos fundamentos do regime jurídico da informação nos Estados
Unidos, cumpre indagar a respeito da construção de regime jurídico semelhante no Brasil.
Nessa linha, optou-se por dar cabo da tarefa proposta dividindo o período que se estende
do século XIX até os dias atuais em determinados intervalos temporais. Salvo melhor
juízo, este modo de organização é o que melhor traduz as transformações na ordem social
brasileira e seus reflexos na regulação do mercado de valores mobiliários pátrio.

4.3.1 De meados do século XIX até 1964

Para todos os efeitos, não há que se falar, neste intervalo de cerca de 150 (cento e
cinquenta anos), na existência de um órgão regulador central atuante para o mercado de
valores mobiliários ou de um regime jurídico da informação bem desenvolvido. Destacase, contudo, a atuação organizada dos corretores de commodities e títulos, em particular
aqueles da praça do Rio de Janeiro.

4.3.1.1 Os indivíduos corretores e os corretores organizados

Desde o século XVII, a indústria de intermediação foi de fundamental importância
para o desenvolvimento mercantil do Brasil colônia. A própria origem da palavra
“corretor” remonta à ideia daquele que “corre”, ou que, no caso, percorre um país de
dimensões continentais. Inicialmente atuando de forma individual, os corretores
percorriam diversas praças conectando compradores e vendedores de mercadorias, moedas,
ações e títulos públicos. Além disso, diante da ausência da imprensa ou de um efetivo
regime jurídico da informação centralizado, a atuação dos corretores foi fonte fundamental
de informações a respeito dos ativos que aqueles comercializavam. Com efeito, era o
corretor, primeiro individualmente e depois na forma de entidades organizadas, nos dizeres
de LEVY, o verdadeiro “veículo da informação” do ainda incipiente mercado de valores
mobiliários nacional.492
492

LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, p.

21.
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A partir da segunda metade do século XIX, as atividades de corretagem passaram a
adquirir renovada importância à luz do surgimento de um rudimentar mercado financeiro
nacional. A vinda da família real para o Brasil em 1808 já alterara de modo significativo a
organização da economia nacional e o funcionamento do mercado de títulos.493 No entanto,
o fortalecimento deste mercado se fez efetivamente notar apenas cerca de quatro décadas
após a chegada de D. João VI.

A consolidação de um mercado de títulos prototípico é sintomática das
transformações sofridas pela ordem social em meados do século XIX, das quais já se tratou
no Capítulo I. No período destacado, a filosofia mercantilista, que exigia cada vez mais
acumulação de capital comercial pelas metrópoles, começava a demonstrar sinais
definitivos de falência. Com o aprofundamento da Revolução Industrial, o mercantilismo
paulatinamente começou a ceder lugar a uma “acumulação capitalista em escala mundial”,
da qual inevitalmente faz parte uma estrutura financeira que inclui ativos, mercados e
instituições financeiras. Estes elementos não só se multiplicaram de forma vertiginosa,
como também ganharam em complexidade.494

Nas palavras de LEVY:

[O] aparecimento do sistema financeiro no século XIX representa um
rompimento com as modalidades tradicionais de acumulação de capital,
quando as relações de produção capitalistas se tornam dominantes em
escala mundial.495 (...) O capital financeiro passa a constituir uma parcela
do capital total, funcionando de maneira autônoma e assegurando o
financiamento das operações econômicas.496
493

LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, p.

21.
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CARVALHO relata que, em outubro de 1808, D. João VI teria promovido o primeiro lançamento de ações
no país. Cf. CARVALHO, Ney. Nas brumas do tempo. In: BARCELLOS, Marta; AZEVEDO, Simone (org.).
Histórias do mercado de capitais no Brasil: depoimentos inéditos de personalidades que marcaram a
trajetória das bolsas de valores do país. Rio de Janeiro: Elsevier; São Paulo: Bovespa, 2010, p. xiv.
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O argumento de LEVY deve ser qualificado. A rigor, transações “financeiras” vêm sendo realizadas pelas
grandes casas bancárias europeias desde o século XIV, mas principalmente a patir do século XVI
(HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986, pp. 93-96). A partir do
século XIX, porém, tais atividades aumentaram definitivamente em volume e abrangência geográfica,
passando a figurar como um dos principais pilares do sistema capitalista.
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LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, p.

3.

209

A atividade dos corretores teve de se adaptar à medida que o sistema de produção
capitalista começou a suplantar o sistema mercantilista em nível global, em um processo
que afetou de forma peculiar a formação social brasileira, ainda escravista, mas sempre
subordinada ao capitalismo através do mercado mundial.497 Mais precisamente, conforme o
sistema de produção sofria uma série de transformações, privilegiando cada vez mais
outras formas de acumulação que não apenas aquelas ligadas ao modelo colôniametrópole, e a estrutura financeira global começava a adquirir as feições definitivas que
carregaria até os dias atuais, as atividades de corretagem tiveram de ser reordenadas sob
um novo critério espacial.

Por séculos os corretores auferiram vantagens principalmente em razão de sua
peculiar mobilidade. No entanto, à medida que o mercado começou a se sofisticar, restou
claro que a centralização física dos corretores permitiria tanto o acompanhamento das
transações por um maior número de corretores, quanto a mobilização de maior quantidade
de recursos – o que também redundava em menores custos.498 Adicionalmente, a
centralização física dos corretores no Brasil tinha o potencial de atender importantes
objetivos informacionais. Vale dizer, em uma época pré-estatística, o Estado teve de
encontrar meios seguros e confiáveis de acompanhar as operações financeiras então
realizadas.499

Nesse sentido, aponta LEVY:

[N]o Brasil, os interesses do Estado em se manter informado sobre o
volume dos negócios, a cotação dos títulos da dívida pública e o câmbio,
bem como sobre a cobrança de impostos nas transações mercantis
determinaram a sua intervenção neste processo, através da

497

LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, pp.
69-70.
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LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, p.
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LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, p.
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institucionalização da corporação dos corretores de fundos públicos.500
[Grifos no original.]

Os privilégios conquistados até então pela classe dos corretores (como um número
máximo de corretores detentores de carta patente por praça)501 foram mantidos, quando
não aprofundados, no processo de centralização espacial. Neste contexto, surgiram a Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro em 1850, e a de São Paulo, em 1884, entidades organizadas
na forma de associações sobre as quais os corretores cotizados poderiam exercer amplo e
exclusivo controle político.502 Resquícios deste modelo proprietário persistiram até a
desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo, em 2007.

No Rio de Janeiro, os esforços de centralização fizeram surgir também a Junta dos
Corretores, organização subordinada ao Ministério da Fazenda, composta por 5 (cinco)
corretores eleitos pela maioria absoluta dos membros da categoria, dos quais ao menos 3
(três) deveriam ser corretores de “fundos públicos”. À Junta dos Corretores cabia,
essencialmente, regular e fiscalizar as atividades de corretagem nos termos estabelecidos
pela lei. Ademais, a Junta dos Corretores exercia um importante papel do ponto de vista da
tutela da informação.503

Assim destaca LEVY sobre a Junta dos Corretores:

Ao lado do aspecto normativo, a Junta desempenhava a coordenação do
processamento das informações, através da reunião dos corretores
quando terminavam as operações na praça do comércio para verificarem
as cotações das transações do dia. Essas cotações eram lançadas em livro
próprio, com declaração da máxima e da mínima atingidas, sendo
publicada uma cópia autenticada numa das folhas mercantis do dia
seguinte. O presidente remetia semanalmente o boletim do curso dos
câmbios e fundos públicos ao presidente do Tesouro Nacional. Assim, o
Ministério da Fazenda passou a apreciar a cotação dos títulos públicos,
500

LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, p.
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conhecer o melhor momento para realizar amortizações e perceber a
oportunidade de lançar novos títulos capazes de cobrir os déficits
orçamentários.504 [Grifo no original.]

Nos anos que se seguiram à aprovação do Código Comercial de 1850, a força da
Junta dos Corretores passou a ser sistematicamente mitigada. 505 Primeiro, pela submissão
da Junta dos Corretores ao Tribunal do Comércio.506 Depois, pelo advento da Lei nº 1.083,
de 22 de agosto de 1860, que criou dificuldades à constituição de novas companhias
abertas e à circulação de seus títulos, pelo que recebeu a alcunha de “Lei dos Entraves”. 507
Este quadro foi pontuado por sucessivas crises econômicas e pela competição, nos tempos
de recuperação econômica, de agentes de negociação despossuídos de cartas-patentes (os
zangões).508 Até que, finalmente, após um breve período de exuberância, a proclamação da
República509 e o advento do Encilhamento demandaram uma reestruturação da corporação
dos corretores, de modo a atender as necessidades de supervisão do Estado e as
solicitações dos próprios corretores por mais regulação.510
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Cf. CARVALHO, Ney. Nas brumas do tempo. In: BARCELLOS, Marta; AZEVEDO, Simone (org.). Histórias
do mercado de capitais no Brasil: depoimentos inéditos de personalidades que marcaram a trajetória das
bolsas de valores do país. Rio de Janeiro: Elsevier; São Paulo: Bovespa, 2010, p. xiv.
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LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, pp.
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ZINGALES, Luigi; RAGHURAM, Rajan. Saving capitalism from the capitalists: how open financial markets
challenge the establishment and spread prosperity to rich and poor alike. New York: Crown Business, 2003,
p. 117.
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Às vésperas do Encilhamento, o Jornal do Commercio apontava para a existência de 465 (quatrocentas e
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Bovespa, 2010, p. xviii.
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A Junta dos Corretores foi assim substituída pela Câmara Sindical dos Corretores
de Fundos Públicos (“Câmara Sindical”).511 Esta mudança se deu, novamente, dentre
outros motivos, com o objetivo de melhorar a tutela das informações de mercado. Coube à
Câmara cotar diariamente o preço dos câmbios, fundos públicos e metais preciosos e, em
particular, garantir uma cotação regular de cambiais na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro.512 Logo, à Câmara Sindical também foi atribuída a competência para fiscalizar
certos atos das sociedades anônimas e para examinar a qualidade dos títulos a serem
cotados.513 514

A atuação da Câmara Sindical foi bastante restringida no período entre a Primeira
Guerra Mundial e a Crise de 1929. Adicionalmente, tanto a Revolução de 1930, que pôs
fim à República Velha, quanto o New Deal norte-americano, exerceram influência decisiva
para que a Câmara Sindical e entidades equiparadas perdessem parte de sua influência em
favor de novas soluções de cunho mais intervencionista. A experiência dos Estados
Unidos, em particular, foi responsável por dar azo às primeiras ideias ligadas à necessária
mudança de perfil de atuação do Estado em razão do desenvolvimento econômico.
Notadamente, começou a parecer atrativa ao novo governo a ideia de uniformização, em
nível nacional, da regulamentação das bolsas de valores.515

Este mesmo ímpeto orientou a reforma da Lei das Sociedades Anônimas (o então
Decreto nº 434, de 4 de julho de 1891). À época, as sociedades anônimas não prestavam as
devidas contas aos acionistas, não distribuíam dividendos e não pagavam impostos – o que
frequentemente gerava descontentamento naqueles indivíduos que arriscavam tornar-se
511
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investidores. Particularmente grave era a falta de publicação sistemática dos balanços das
companhias com a discriminação das contas de Lucros e Perdas. A ausência destas
informações apenas contribuía para o agravamento da falta de confiança dos investidores –
situação incompatível com um mercado de valores mobiliários hígido e pujante, algo
bastante desejado pelo então governo federal.516

Consequentemente, o novo Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940
(“Decreto-lei nº 2.627/40”), incluiu, dentre diversas outras novidades, obrigações de
elaboração de balanços anuais, os quais deveriam conter as contas de Lucros e Perdas.517
Ao contrário do regime anterior, que previa que somente as sociedades estrangeiras,
autorizadas a funcionar no Brasil com atividades bancárias ou seguradoras, deviam prestar
contas, tais obrigações de elaboração de balanço aplicavam-se pela nova lei a todas as
espécies de companhias. O que é mais, dos diretores das sociedades anônimas passou-se a
ser exigido que fornecessem relatórios contendo informações financeiras sobre o estado
das sociedades, sob pena de sanção criminal.518

Após a edição do Decreto-lei nº 2.627/40, a atuação da Câmara Sindical da Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro foi revitalizada. A partir de 1944, seu programa de ação
passou a incluir atividades de propaganda direta, visando à expansão de seus objetivos
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sociedade, e em outro jornal de grande circulação o relatório da diretoria, o balanço, a conta de lucros e
perdas e o parecer do conselho fiscal.”
518

“Art. 168. Observado o disposto no art. 2º, ns. IX e X, do Decreto-lei n. 869, de 18 de novembro de 1938,
incorrerão na pena de prisão celular por um a quatro anos:
1º, os fundadores, diretores, gerentes e fiscais, que, em prospectos, relatórios, pareceres, balanços ou
comunicações ao público ou à assembléia, fizerem afirmações falsas sobre a constituição ou as condições
econômicas da sociedade ou fraudulentamente ocultarem, no todo ou em parte, fatos a elas relativos;
2º, os diretores, gerentes e fiscais que promoverem, por qualquer artifício, falsas cotações das ações ou de
outros títulos pertencentes à sociedade; (...)”
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comerciais e à criação de um departamento técnico destinado a promover estudos sobre o
mercado de valores mobiliários brasileiro.519

Adicionalmente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, as bolsas de valores do
Brasil, com base na experiência da Bolsa de Valores de Nova York, fizeram uma série de
solicitações ao Congresso, dentre as quais estavam incluídos pedidos de que fosse exigido
das companhias que seus balanços fossem publicados nos órgãos oficiais das bolsas de
valores de suas sedes, e também em pelo menos um jornal de grande circulação nas praças
comerciais onde os títulos fossem cotados.520 Esperava-se que, se atendidas, tais
solicitações de cunho informacional resultariam no alargamento da base de alcance das
informações sobre as sociedades anônimas, o que, por consequência, deveria reforçar a
confiança dos investidores e renovar o interesse pelo mercado de valores mobiliários.

Com o suporte da nova legislação societária, a classe dos corretores foi capaz de
articular uma série de transformações no ambiente institucional e jurídico das companhias
abertas desde meados do século XIX. No entanto, de modo semelhante ao que ainda se
constata no Brasil de 2012, essa iniciativas não redundaram necessariamente no
desenvolvimento do mercado de valores mobiliários brasileiro de acordo com os níveis
pretendidos. Em especial, na década de 50 (cinquenta) do século passado, o mercado de
títulos privados – um dos principais indicativos da maturidade de um mercado de valores
mobiliários – ainda não era uma alternativa viável para a capitalização de grupos
econômicos nacionais.521

Além disso, discutia-se à época, dentre outras questões, a noção de que o
aprofundamento do processo capitalista acentuaria a dissociação entre propriedade e
controle – realidade esta que não estaria adequadamente retratada no Decreto-lei nº
2.627/40.
519

LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, p.
469.
520

LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, p.
529.
521

Como visto no Capítulo III acima, mais de 60 (sessenta) anos depois, o mercado de títulos privados
continua incipiente no Brasil. Cf. LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro: IBMEC, 1977, p. 570.
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Com o fim de lidar com estes desafios, em pouco tempo um novo conjunto de
medidas de estímulo voltou a ser estudado. Nesse diapasão, concluiu-se que seria
necessário empreender uma nova reforma no ordenamento societário nacional. Ademais,
concluiu-se que somente a criação de um órgão regulador brasileiro forte, dotado de
amplos poderes normativos e fiscalizadores, seria capaz de criar condições de segurança
para os investidores.522 Notadamente, para atingir tal objetivo, cumpriria a este órgão
primordialmente estabelecer um regime jurídico de divulgação de informações.

A ideia de um regulador próprio para o mercado de valores mobiliários brasileiro só
viria a se concretizar de fato quase 20 (vinte) anos depois, em meados da década de 70
(setenta), por meio de um esforço concertado do governo militar. No entanto, o movimento
de consolidação das atribuições de regulação e fiscalização das companhias abertas em um
só órgão começou alguns anos antes.

4.3.2 De 1964 a 1976

A despeito do reconhecimento da importância do mercado de valores mobiliários
para o financiamento de grupos econômicos nacionais e, principalmente, do esforço já
centenário no sentido de estimular o desenvolvimento de tal mercado no Brasil, a realidade
é que o mercado de valores mobiliários brasileiro minguava na primeira metade da década
de 60 (sessenta) do século passado.

Em verdade, desde meados do século XIX, com a centralização das atividades dos
corretores nas Bolsas de Valores do Rio de Janeiro e de São Paulo, os investidores
brasileiros alternavam entre períodos de euforia e crises de confiança. Mas, mesmo nos
períodos de euforia, o mercado de valores mobiliários brasileiro não lograra alcançar a
robustez almejada pelos diferentes governos federais que encamparam campanhas de
estímulo, assolado que foi pelas sucessivas crises econômicas e pela inflação – o que

522

LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, p.
579.
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resultou, afinal, em uma declarada preferência do brasileiro pelo investimento em
imóveis.523
Uma vez no poder, o governo militar – combinando, não raro de forma
contraditória, um ímpeto modernizador com o autoritarismo que marca a história política
dos países latino-americanos – imediatamente deu início a um programa de reformas
profundas na ordem econômica nacional. Notadamente, este programa correlacionava o
desenvolvimento econômico com um conjunto de estímulos voltado à reestruturação do
mercado financeiro, denominado por ANDREZO E LIMA como financial deepening.

O financial deepening pode ser dividido em duas vertentes. A primeira delas é o
financial deepening propriamente dito, movimento que congrega esforços ligados ao
aumento do número de ativos financeiros proporcionalmente às atividades econômicas
globais. A segunda daquelas vertentes é o financial broadening, relacionado ao aumento de
instituições atuantes e ao aumento das modalidades operacionais ofertadas.524

Para TAVARES GUERREIRO e TEIXEIRA, o escopo das medidas preparadas pelo
governo federal partia do diagnóstico de que as dificuldades enfrentadas pelo mercado de
valores mobiliários brasileiro não advinham propriamente da insuficiência dos níveis de
poupança privada nacional, mas sim da falta de “capacidade coesiva”, ou de mecanismos
de canalização, daqueles recursos.525

526

Nesse sentido, a implementação de estímulos

fiscais e de medidas de controle da inflação e com fins de aprofundar e alargar a base
523

BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Duas leis e muita inovação. In: BARCELLOS, Marta; AZEVEDO, Simone
(org.). Histórias do mercado de capitais no Brasil: depoimentos inéditos de personalidades que marcaram a
trajetória das bolsas de valores do país. Rio de Janeiro: Elsevier; São Paulo: Bovespa, 2010, p. 28.
524

ANDREZO, Andrea Fernandes; LIMA, Iran Siqueira. Mercado financeiro: aspectos históricos e conceituais.
São Paulo: Thomson Learning, 2002, p. 33-35.
525

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito
brasileiro. 2 v. São Paulo: Bushatsky, 1979, p. 9.
526

Cabe aqui lembrar a contribuição da United States Agency for International Development (USAID), da
Fundação Ford, e do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito (CEPED), entidade criada em 1966
e vinculada à Universidade do Estado da Guanabara e à Fundação Getúlio Vargas, principalmente por meio
do curso destinado à formação de advogados empresariais ministrado pelo CEPED, na formulação do
diagnóstico que orientou as reformas legislativas que tinham por objeto o mercado de valores mobiliários e as
sociedades anônimas a partir de meados da década de 60 (sessenta) do século passado. Cf. VENÂNCIO FILHO,
Alberto. Das Arcadas ao bacharelismo: 150 anos de ensino jurídico no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1982,
p. 325.
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operativa do mercado de valores mobiliários brasileiro tinha por objetivo justamente criar
tais mecanismos de canalização de recursos para atender as necessidades de uma economia
que, se já carecia de recursos na primeira metade da década de 60 (sessenta), viria a
depender ainda mais de alternativas de financiamento no futuro, quando o projeto
desenvolvimentista idealizado pelo novo governo estivesse em pleno andamento.527

Antes de adentrar a análise da lei que criou a CVM e da nova Lei das Sociedades
Anônimas – editadas neste contexto –, outros dois diplomas legislativos editados no
período merecem particular atenção: a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964 (a “Lei da
Reforma Bancária”), e a Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965 (a primeira lei brasileira de
mercado de capitais). Sem tais diplomas, as significativas reformas empreendidas no
mercado de valores mobiliários brasileiro em meados da década de 70 (setenta) não seriam
possíveis.

4.3.2.1 A Lei nº 4.595/64, a Lei nº 4.728/65 e a organização do Sistema Financeiro
Nacional

Como visto, um dos primeiros objetivos perseguidos pelo governo militar quando
este assumiu a direção do país foi uma reestruturação profunda do mercado financeiro
brasileiro.528

De há muito discutia-se no Brasil a necessidade de se amparar o setor financeiro, e
em particular as atividades bancárias, em novas e mais modernas bases.529 Contudo,
quaisquer esforços desta natureza esbarravam via de regra em uma série de dificuldades.
Notadamente, dentre tais impedimentos figurava o interesse especulativo, não raro atraído
para os trópicos justamente pelo ambiente de falta de controle – com bem apontou FERRAZ
JR.530 –, além dos tradicionais conflitos de interesse internos à própria Administração
527

Cf. Decreto-lei nº 157, de 10 de fevereiro de 1967.

528

DE CHIARA, José Tadeu. Sistema financeiro nacional (verbete). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.).
Enciclopédia Saraiva de Direito. V. 69. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 233-238.
529

DE CHIARA, José Tadeu. Disciplina jurídica das instituições financeiras, Revista de Direito Público, São
Paulo, v. 41/42, pp. 289-307, 1977.
530

FERRAZ JR., Tércio Sampaio; MAGLIANO FILHO, Raymundo. A regulação nas bolsas. Disponível em:
<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/100>. Acesso: 24 dez. 2012.
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Pública. Esta última espécie de dificuldade é ilustrada de forma bastante emblemática pela
resistência histórica oferecida pelo Banco do Brasil à articulação de um banco central
nacional.531

Nesse sentido, é forçoso notar que a SUMOC, criada pelo Decreto-lei nº 7.293, de 2
de fevereiro de 1945, embrião do Banco Central do Brasil (“Banco Central”), foi desde o
início apenas uma solução de cunho apaziguador, e não verdadeiramente um passo
orientado em direção à organização do Sistema Financeiro Nacional.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os chefes de governo dos países aliados
reunidos na Conferência de Bretton Woods concluíram que a economia mundial somente
voltaria a prosperar mediante um esforço conjunto internacional. Dentre os consensos
alcançados em tal conferência figurava o entendimento de que todas as nações
participantes do mercado internacional deveriam possuir uma autoridade monetária central
– isto é, um banco central.532

O Brasil da década de 40 (quarenta) do século passado não dispunha de um banco
central, pelo que teria de alterar de forma significativa sua macroestrutura regulatória para
acomodar as exigências de Bretton Woods. O Banco do Brasil resistiu, contudo, em ceder
parte de suas competências a um regulador setorial destinado a já nascer muito poderoso.
Neste contexto, a SUMOC foi criada como autoridade monetária vinculada ao Banco do
Brasil. Tratava-se, alegadamente, de solução pragmática e de natureza provisória
concebida tão-somente para apaziguar os ânimos dos países aliados.533

A despeito de sua qualidade reconhecidamente temporária, na prática a SUMOC
atuou como o principal órgão regulador do mercado financeiro nacional por quase duas
décadas, até que as ambiciosas aspirações econômicas do governo militar recém531

RIBEIRO, Casimiro Antonio. Casimiro Ribeiro II (depoimento, 1989). Rio de Janeiro: CPDOC, BANCO
CENTRAL DO BRASIL, 1990. 97 p. dat. Cf. também DE CHIARA, José Tadeu. Disciplina jurídica das
instituições financeiras, Revista de Direito Público, São Paulo, v. 41/42, pp. 289-307, 1977.
532

LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A lei das S.A.: pressupostos, elaboração,
modificações. 3ª ed. V. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 117.
533

ANDREZO, Andrea Fernandes; LIMA, Iran Siqueira. Mercado financeiro: aspectos históricos e conceituais.
São Paulo: Thomson Learning, 2002, p. 21.
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constituído passaram a não se coadunar com o antigo modelo institucional. Assim, com o
advento da Lei nº 4.595/64, a SUMOC finalmente deu lugar ao CMN e ao Banco
Central.534 Com efeito, apesar das inúmeras iniciativas, observadas desde o século XIX, de
organização do rudimentar mercado financeiro nacional, das quais já se tratou acima, como
bem destaca DE CHIARA, somente a partir da edição da referida lei é que se tornou possível
afirmar a existência de um verdadeiro “Sistema Financeiro Nacional” no Brasil.535

O CMN, órgão composto pelo Ministro da Fazenda, que o preside, pelo Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo presidente do Banco Central, corresponde à
cúpula do Sistema Financeiro Nacional. Na qualidade de entidade técnica especializada, de
natureza deliberativa e normativa, sua política deve visar, sob a ótica orientadora e
inafastável do interesse social:536

i)

Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia
nacional e seu processo de desenvolvimento;

ii)

Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos
inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões
econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais;

iii)

Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do País,
tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira;

iv)

Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer
privadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do País, condições
favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional;

534

Cf. artigo 8º da Lei nº 4.595/64:
“Artigo 8º. A atual Superintendência da Moeda e do Crédito é transformada em autarquia federal, tendo sede
e foro na Capital da República, sob a denominação de Banco Central da República do Brasil, com
personalidade jurídica e patrimônio próprios, este constituído dos bens, direitos e valores que lhe são
transferidos na forma desta Lei e ainda da apropriação dos juros e rendas resultantes, da data da vigência
desta Lei, do disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 8.495 de 28/12/1945, dispositivo que ora é
expressamente revogado.”
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DE CHIARA, José Tadeu. Disciplina jurídica das instituições financeiras, Revista de Direito Público, São
Paulo, v. 41/42, pp. 289-307, 1977.
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Cf. artigo 3º da Lei nº 4.595/64.
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v)

Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com
vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos;

vi)

Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras; e

vii)

Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida
pública, interna e externa.

Ademais, estão sob a competência do CMN, dentre outros, o regramento do crédito
em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas; a
regulamentação das operações de redesconto e de empréstimo, efetuadas com quaisquer
instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária; a disciplina das atividades
das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos; e a regulamentação da
constituição, funcionamento e fiscalização das instituições (públicas ou privadas) que
exercerem atividades no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, bem como a aplicação
das penalidades previstas nos casos de violação daquelas normas.537 538

Cabe ao Banco Central e à CVM, por sua vez, sempre em atendimento ao interesse
social que lhes compete tutelar, fazer cumprir as regras e as políticas estabelecidas pelo
CMN para o Sistema Financeiro Nacional em suas respectivas esferas de competência, isto
é, o sistema bancário e creditício e o mercado de valores mobiliários.

O Banco Central é autarquia federal, com personalidade jurídica e patrimônio
próprios, idealizado para desempenhar, no Sistema Financeiro Nacional, a função de
“banco dos bancos”.539 Nesse sentido, como ensina DE CHIARA, as funções típicas de
banco central incluem, mas não se limitam, à custódia e administração de reservas, à
537

Cf. artigo 4º da Lei nº 4.595/64.
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VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1977, p. 112.
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“O relacionamento do Banco Central se dá exclusivamente com as instituições financeiras, públicas ou
privadas, não operando com o público em geral, salvo com as pessoas jurídicas expressamente autorizadas
por lei, e na disponibilização de informe oriundos de reclamações e outros procedimentos feitos pelo clienteconsumidor, como entidade regulamentadora do mercado.” Cf. ABRÃO, Nelson. Direito bancário. São Paulo:
Saraiva, 2002, p. 41.
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administração da dívida pública, à execução da política monetária, à operação do
redesconto e, em caráter monopolista, à emissão da moeda.540 Em especial, figura como da
mais alta relevância para a ordem econômica brasileira o papel atribuído ao Banco Central
de disciplinar as operações de crédito realizadas por intermédio de instituição financeira,
pelas quais se realiza o suprimento de recursos monetários para instrumentar o consumo ou
o investimento, motivo pelo qual afetam diretamente o interesse coletivo.541

Ao Banco Central compete, ademais, cumprir e fazer cumprir as disposições que
lhe são atribuídas pela legislação em vigor e pelas normas expedidas pelo CMN, além de
exercer atividade normativa própria dentro daqueles limites (como no que diz respeito a
virtualmente todos os aspectos da regulamentação das instituições financeiras públicas e
privadas).

Como já mencionado, a Lei nº 4.728/65, nascida de um anteprojeto de BULHÕES
PEDREIRA,542 complementou a organização do Sistema Financeiro Nacional, servindo
como o primeiro diploma legislativo disciplinador do mercado de capitais. A nova lei
reformulou a legislação sobre bolsas de valores, transformou os corretores de fundos
públicos em sociedades corretoras e criou os bancos de investimento, pelo que representou
a criação formal do sistema de distribuição de valores mobiliários.543

Ademais, a fim de regulamentar o mercado de capitais, as bolsas de valores, os
intermediários financeiros e as companhias de capital aberto, foi criada uma diretoria
específica no Banco Central – a Diretoria de Mercado de Capitais. Embora a lei não tenha
criado um regulador específico para o mercado de capitais, como de há muito se propalava,
a Diretoria de Mercado de Capitais acabou por servir como embrião daquela que viria a se
tornar a CVM.
540

DE CHIARA, José Tadeu. Disciplina jurídica das instituições financeiras, Revista de Direito Público, São
Paulo, v. 41/42, pp. 289-307, 1977.
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DE CHIARA, José Tadeu. Operações de crédito: disciplina das obrigações, Revista de Direito Público, São
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LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A lei das S.A.: pressupostos, elaboração,
modificações. 3ª ed. V. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 123.
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VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
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No que toca especificamente à imprescindível criação de um regime jurídico da
informação para o mercado de valores mobiliários brasileiro, a Lei nº 4.728/65 determinou
que o CMN e o Banco Central exerceriam as suas atribuições legais relativas ao mercado
de capitais com a finalidade de facilitar o acesso do público a informações sobre os títulos
ou valores mobiliários distribuídos no mercado e sobre as sociedades que os emitissem.544

Assim, tendo por inspiração o modelo norte-americano, nos termos da Lei nº
4.728/65, coube ao Banco Central (que exercia tais atribuições por meio da Diretoria de
Mercado de Capitais), atuando dentro dos limites estipulados pelo CMN, instituir um
sistema de registro para títulos e valores mobiliários, para efeito de sua negociação nas
bolsas de valores, e para as emissões de títulos ou valores mobiliários a serem distribuídos
no mercado de capitais.545

Nessa linha, ao Banco Central também coube fiscalizar a observância, pelas
sociedades emissoras de títulos ou valores mobiliários negociados na bolsa de valores, das

544

Cf. inciso I do artigo 2º da Lei nº 4.728/65.
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Cf. os artigos 3º, 20 e 21 da Lei nº 4.728/65.
“Art. 20. Compete ao Conselho Monetário Nacional expedir normas gerais sôbre o registro referido no inciso
II do artigo anterior, e relativas a:
I - informações e documentos a serem apresentados para obtenção do registro inicial;
II - informações e documentos a serem apresentados periòdicamente para a manutenção do registro;
III - casos em que o Banco Central poderá recusar, suspender ou cancelar o registro.
(...)
Art. 21. Nenhuma emissão de títulos ou valôres mobiliários poderá ser lançada, oferecida públicamente, ou
ter iniciada a sua distribuição no mercado, sem estar registrada no Banco Central.
§ 1º Caberá ao Conselho Monetário Nacional estabelecer normas gerais relativas às informações que deverão
ser prestadas no pedido de registro previsto neste artigo em matéria de:
a) pessoa jurídica, emitente ou coobrigada, sua situação econômica e financeira, administração e acionistas
que controlam a maioria de seu capital votante;
b) características e condições dos títulos ou valôres mobiliários a serem distribuídos;
c) pessoas que participarão da distribuição.
§ 2º O pedido de registro será acompanhado dos prospectos e quaisquer outros documentos a serem
publicados, ou distribuídos, para oferta, anúncio ou promoção de lançamento da emissão.
§ 3º O Banco Central poderá suspender ou proibir a distribuição de títulos ou valôres:
a) cuja oferta, lançamento, promoção ou anúncio esteja sendo feito em condições diversas das constantes do
registro da emissão, ou com a divulgação de informações falsas ou manifestamente tendenciosas ou
imprecisas;
b) cuja emissão tenha sido julgada ilegal ou fraudulenta, ainda que em data posterior ao respectivo registro.
§ 4° O disposto neste artigo não se aplica aos títulos cambiais colocados no mercado com a coobrigação de
instituições financeiras. ”
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disposições legais e regulamentares relativas à publicidade da situação econômica e
financeira da sociedade, sua administração e aplicação dos seus resultados.546

Diante do exposto, nota-se que a organização do Sistema Financeiro Nacional, sob
a égide da Lei nº 4.595/64 e da Lei nº 4.728/65 (que complementou a Lei da Reforma
Bancária regulando o mercado de capitais), lançou as bases fundamentais para a
reestruturação do mercado de valores mobiliários – esta concretizada definitivamente mais
de uma década depois, na forma da Lei nº 6.385/76 e da Lei nº 6.404/76.

Outrossim, é no mercado financeiro em sentido amplo, como se viu a partir da lição
de DE CHIARA, que se encontram, de um lado, os empresários especializados na realização
de negócios jurídicos com objetivo de praticar atos de crédito financeiro e, de outro,
aqueles indivíduos “que detêm poupanças monetárias buscando aplicação, quer em papéis
societários de investimento a nível secundário, quer em entrega para instrumentar crédito
para consumo a investimento.”547 O mercado de valores mobiliários é subsistema do
mercado financeiro em sentido amplo, onde a poupança é encaminhada para o
investimento em valores mobiliários. Neste processo de encaminhamento, verifica-se uma
interação constante entre o mercado de valores mobiliários e os demais elementos do
sistema financeiro em sentido amplo, em particular, as instituições financeiras.548

Daí porque é correto afirmar não só que a organização do Sistema Financeiro
Nacional constituiu medida preliminar e fundamental para o processo de verdadeira
546

Cf. o artigo 3º, inciso VII, alínea “a” da Lei nº 4.728/65.

547

Conforme ensina DE CHIARA: “Por investimento secundário entendemos a destinação de poupança para
atividades empresariais sem que o seu titular assuma a função de empresário. Exemplificamos pela
subscrição de determinada ação ou mesmo debênture ou pela sua aquisição em mercado de bolsa de valores.”
DE CHIARA, José Tadeu. Sistema financeiro nacional (verbete). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.).
Enciclopédia Saraiva de Direito. V. 69. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 233-238.
548

Lembre-se, como já se afirmou no Capítulo III, que, a despeito de não estarem propriamente engajadas na
atividade de intermediação financeira, as instituições financeiras ainda assim desempenham um papel
fundamental no mercado de valores mobiliários. Em tal mercado, as instituições financeiras não captam nem
emprestam recursos, mas sim assistem o tomador na captação de recursos diretamente dos poupadores – por
exemplo, transferindo as quantias pagas pelos subscritores à companhia emissora dos valores mobiliários.
Além disso, no âmbito do mercado de valores mobiliários, as instituições financeiras – em particular os
bancos de investimento – são frequentemente contratadas para assumir obrigações de garantia (por exemplo,
de colocação nas sobras de subscrições) e como prestadoras de outros serviços variados, dentre os quais se
incluem a viabilização de planos de negócios de sociedades e a identificação de adquirentes para os valores
mobiliários de emissão de companhias abertas.
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organização do mercado de valores mobiliários, que teve início em meados da década de
70 (setenta), mas também que, em razão da interface mantida entre o sistema do mercado
de valores mobiliários e o mercado financeiro em sentido estrito, é impositivo para o
hígido funcionamento daquele primeiro mercado que a atuação das instituições financeiras
e as constantes interações entre o sistema do mercado financeiro em sentido estrito e o
mercado de valores mobiliários se dêem de forma harmônica.

A criação do Sistema Financeiro Nacional procurou justamente organizar a atuação
das instituições financeiras e as interações destas com outros participantes do mercado,
criando um sistema coerente – o mercado financeiro em sentido amplo. A Lei nº 4.595/64 e
a Lei nº 4.728/65 ordenam as empresas e indivíduos que atuam naquele mercado, bem
como os negócios jurídicos celebrados de forma específica, criando um todo coeso,
permitindo com isso a otimização do encaminhamento da poupança social para
investimentos que, em última análise, deverão resultar no incremento do processo de
desenvolvimento.549 550

4.3.3 A partir de 1976

A breve exposição histórica acima engendrada demonstrou que a tutela do
investidor do ponto de vista informacional tem sido uma preocupação do Estado e da
iniciativa privada desde a aurora do mercado financeiro brasileiro. Esta constante reflete o
reconhecimento, pelos diversos governos e pelo empresariado, da realidade mercadológica
que exige a presença dos elementos sistêmicos da ordem e da segurança para que o
encaminhamento da poupança ao investimento em valores mobiliários se opere.

549

Merece nota, nesse sentido, que a organização do Sistema Financeiro Nacional, a qual incluiu a criação do
CMN, resultou na concentração de relevante competência normativa de natureza técnica em um único órgão,
cuja atuação afeta diretamente o funcionamento do mercado de valores mobiliários. Ainda que se destaque a
atividade reguladora independente da CVM, é certo que a autarquia está sujeita à autoridade normativa do
CMN em uma série de assuntos que tocam aspectos fundamentais do mercado de valores mobiliários, a
exemplo das atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos, e da atuação das
instituições financeiras e entidades assemelhadas, tais como os bancos de investimento e as corretoras e
distribuidoras de valores mobiliários.
550

DE CHIARA, José Tadeu. Sistema financeiro nacional (verbete). In: FRANÇA, Rubens Limongi (org.).
Enciclopédia Saraiva de Direito. V. 69. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 233-238.
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No entanto, é ao mesmo tempo forçoso admitir que, no período de pouco mais de
um século no qual se pode afirmar que houve um rudimentar mercado financeiro no Brasil,
as soluções normativas informacionais oferecidas pelo Estado, ou até mesmo pelas
principais bolsas de valores brasileiras, mostraram-se absolutamente insuficientes.

Assim, somente de 1976 em diante, com a edição da Lei nº 6.385/76, que dispõe
sobre o mercado de valores mobiliários e que criou a CVM, e a Lei nº 6.404/76, que rege
as sociedades anônimas, é que se pode falar da criação de um verdadeiro regime jurídico
da informação para o mercado de valores mobiliários brasileiro.

Como ensina EIZIRIK:

[O] regime jurídico da divulgação de informações é composto por normas
que disciplinam o mercado de valores mobiliários e por normas que
integram o direito societário. Um dos objetivos essenciais da legislação
sobre o mercado [de valores mobiliários] é o de prover informações
necessárias à avaliação, pelos investidores, dos títulos ofertados. Como a
maior parte dos títulos publicamente negociados é de ações e outros
valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas, as normas que
estabelecem a disciplina das informações provêem do direito societário e
da legislação sobre mercado de capitais, às vezes uma repetindo ou
sobrepondo-se à outra. 551

Cumpre, pois, analisar em maior detalhe as inovações informacionais trazidas pela
Lei nº 6.385/76 e pela Lei nº 6.404/76, além dos principais regulamentos expedidos pela
CVM, que delas diretamente decorrem.

4.3.3.1 A Lei nº 6.385/76

A Lei nº 6.385/76, que alterou uma série de dispositivos da Lei nº 4.728/65, é
indubitavelmente o principal diploma do mercado de valores mobiliários brasileiro. Junto
com a Lei nº 6.404/76, ela representa o esforço máximo do governo militar em promover o
mercado de valores mobiliários brasileiro e, com isso, estimular o desenvolvimento
nacional.

551

EIZIRIK, Nelson Laks. A lei das S.A. comentada. V. II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pp. 387-389.
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Nesse diapasão, o artigo 4º da Lei nº 6.385/76 estabelece que o CMN e a CVM
deverão exercer as atribuições previstas na referida lei para o fim de:

i)

Estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários;

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;

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;

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;

vi)

Assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários
negociados e as companhias que os tenham emitido;

vii)

Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores
mobiliários; e

viii)

Assegurar a observância no mercado das condições de utilização de crédito fixadas
pelo CMN.
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É imperioso acentuar neste ponto algumas diferenças entre os esforços normativos
empreendidos pelos Estados Unidos no contexto do New Deal e as reformas dos marcos
regulatórios para o mercado de valores mobiliários capitaneadas pelo governo militar
brasileiro na década de 70 (setenta). Ainda que seja possível afirmar que o produto
legislativo final das reformas norte-americana e brasileira seja bastante parecido – no
limite, porque o Brasil inspirou-se livremente no modelo regulatório criado a partir do
Securities Act of 1933 e do Securities Exchange Act of 1934 – as finalidades por trás destas
duas grandes empresas não são absolutamente idênticas.

Enquanto as leis dos Estados Unidos foram concebidas para combater
principalmente o banditismo que assolava o mercado norte-americano às vésperas da Crise
de 1929, com a edição das leis brasileiras esperava-se que, mais que uma função corretiva,
aquelas leis pudessem exercer também uma função indutora da criação de um verdadeiro
mercado de valores mobiliários.

Isto porque o mercado de valores mobiliários brasileiro, que já nunca efetivamente
se desenvolvera de modo a alcançar toda sua capacidade, minguava na década de 70
(setenta) do século passado. TAVARES GUERREIRO e TEIXEIRA explicam que, a partir de
1968, o mercado de valores mobiliários brasileiro viveu mais um daqueles momentos
efêmeros de euforia que até então o caracterizavam. A onda de otimismo foi interrompida,
porém, pelo “Encilhamento de 1971”, quando ocorreu mais uma vez um notável
esvaziamento do já tímido mercado primário. Além diso, conforme apontam LAMY FILHO
e BULHÕES PEDREIRA, autores do projeto de reforma da legislação societária, o país, que já
não tinha uma tradição de aplicação de recursos em ações, viu naquele período suas bolsas
de valores “alimentadas pelo culto dos ‘filhotes’ – meros desdobramentos de ações,
provocadas pelas altas taxas de inflação.”552

Este contexto contribuiu para que logo se concluísse que somente uma reforma
legislativa profunda e estrutural seria capaz de reconquistar a confiança do investidor no

552

LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Introdução. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES
PEDREIRA, José Luiz (coord.). Direito das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 18.
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mercado de valores mobiliários e finalmente projetar tal mercado como um dos
protagonistas do processo de desenvolvimento nacional.553

Sem dúvida, ainda que francamente incipiente, a experiência brasileira com o
mercado de valores mobiliários até meados da década de 70 (setenta) deixara amargas
lições tanto para o Estado quanto para o público em geral no que diz respeito aos efeitos
perversos da dominação e da ilicitude. No entanto, o combate a estas práticas não era uma
preocupação isolada do legislador da década de 70 (setenta), na medida em que a este
esforço deveriam também ser combinadas medidas de estímulo, de uma natureza tal que já
não se discutia no contexto norte-americano.554 555

Nesse sentido, embora não se tratasse exatamente de novidade, posto que já
constava do arcabouço lançado pela Lei nº 4.728/65, a principal medida trazida pela Lei nº
6.385/76 para atingir seus objetivos declarados de estímulo e combate à ilicitude foi a
institucionalização de um sistema de divulgação de informações, operacionalizado por
meio da figura do “registro”.

Como visto no Capítulo II, o mercado de valores mobiliários é composto por dois
segmentos distintos: o mercado primário e o mercado secundário. No mercado primário, as
entidades emissoras acessam diretamente a poupança dos investidores. A mobilização da
poupança popular se dá por meio da oferta privada ou pública e da aquisição de novos
títulos e valores mobiliários. A oferta pública consiste na distribuição 556 por emissor de
553

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito
brasileiro. 2 v. São Paulo: Bushatsky, 1979, pp. 4-5.
554

Cf. também nesse sentido EIZIRIK, Nelson Laks. Reforma das S.A. e do mercado de capitais. Rio de
Janeiro: Renovar, 1997, p. 132: “Ao tempo em que foi promulgada a Lei nº 6.385/76, a situação do mercado
de valores mobiliários era significativamente diversa da que se pode hoje observar. À época, era justificável
que a lei apresentasse uma feição mais pedagógica do que punitiva, centrando-se, ademais, na
institucionalização de um modelo de proteção ao investidor individual, que constituía o elemento mais
significativo no universo de aplicadores de poupanças em ações.”
555

Quanto aos métodos pelos quais o governo federal se valeu para promover o mercado de valores
mobiliários brasileiro como destinatário da poupança social e como alternativa viável para o financiamento
dos grupos econômicos nacionais então emergentes, é licíto questionar sua eficácia e o potencial para
distorções. No entanto, esta é uma discussão que em muito ultrapassa os objetivos desta dissertação de
mestrado. Para os fins que aqui se propõe alcançar, basta que não se perca de vista que, no Brasil, a edição
da Lei nº 6.385/76 e da Lei nº 6.404/76, e o regime jurídico da informação que aqueles normativos
encampam, estão e devem estar impreterivelmente ligados à promoção do desenvolvimento nacional.
556

Cf. artigo 19, § 1º da Lei nº 6.385/76 e Capítulo II.
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valores mobiliários junto aos investidores por meio de esforços de venda que envolvem
apelo ao público em geral.557
Nos termos do artigo 19 da Lei nº 6.385/76, “nenhuma emissão pública de valores
mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro”.558 Por sua vez, o artigo 4º, §
1º da Lei nº 6.404/76 determina que “somente os valores mobiliários de emissão de
companhia registrada na CVM podem ser negociados no mercado de valores mobiliários.”
Assim, como se verá em maior detalhe mais adiante, no caso das companhias abertas, 2
(dois) registros distintos se fazem necessários: o do emissor e o da emissão, propriamente
dita. Nos dois casos, a concessão dos registros depende quase que exclusivamente do
cumprimento e da assunção de diversas obrigações de divulgação de informações, sendo
que o cumprimento de tais obrigações informacionais é fiscalizado pela CVM.

Como já assinalado acima, a Lei nº 6.385/76 não inovou ao trazer o sistema de
registro, posto que uma versão mais rudimentar deste já constava do regime introduzido
pela Lei nº 4.728/65. No entanto, ainda assim é inegável que somente a partir do advento
daquela primeira lei é que se pode apontar para a criação de um verdadeiro regime jurídico
da informação para o mercado de valores mobiliários brasileiro. Notadamente, duas
medidas contribuíram para o sucesso do regime instituído em 1976 em comparação àquele
em vigor a partir de 1965.

A primeira delas foi a edição quase que concomitante da Lei nº 6.404/76, que
institucionalizou certas obrigações de divulgação de informações pelas companhias abertas
– obrigações estas que passaram a integrar o regime de divulgação de informações
administrado pela CVM. A segunda daquelas medidas foi uma das mais importantes e mais
antecipadas inovações trazidas pela Lei nº 6.385/76: a criação de um regulador específico
para o mercado de valores mobiliários. Trata-se, naturalmente, da própria CVM – principal
responsável por administrar o sistema de registro e de divulgação de informação que dele
decorre, e por garantir que o funcionamento daquele mercado se dê em conformidade com

557

Cf. a definição de “público em geral”(já explorada no Capítulo II) no artigo 3º, § 1º da Instrução CVM nº
400/03.
558

Cf. também artigo 4º, § 2º da Lei nº 6.404/76.
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os parâmetros ditados pela Lei nº 6.385/76,559 de modo que o mercado de valores
mobiliários possa atingir seus fins últimos de promoção do desenvolvimento e bem-estar.

4.3.3.1.1

A criação da Comissão de Valores Mobiliários

A CVM é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da
Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade
administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e
estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária.560 A administração
da CVM é conduzida por um órgão colegiado (o “Colegiado”), composto por 1 (um)
presidente e 4 (quatro) diretores, nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo
Senado Federal.

O escopo da atuação da CVM está delimitado pela noção de valor mobiliário.
Como se aduziu no Capítulo III acima, o rol dos valores mobiliários consta do artigo 2º da
Lei nº 6.385/76, conforme alterada pela Lei nº 10.303/01. Na prática, este último
aditamento da Lei nº 6.385/76 resultou em ampliação da autonomia e da competência da
CVM, por meio da inclusão de novas modalidades operacionais à noção de valor
mobiliário,561 de novas instituições no conjunto dos integrantes do sistema de distribuição
e de mudanças na estrutura organizacional da autarquia.
A CVM exerce um rol extenso de atribuições,562 divididas como de natureza
normativa,563 fiscalizadora e disciplinar.564. Conforme já se tratou no Capítulo II, em

559

Cf. artigo 4º da Lei nº 6.385/76.

560

Cf. artigo 5º da Lei nº 6.385/76, conforme alterada pela Lei nº 10.411, de 26 de fevereiro de 2002.

561

Como os contratos derivativos e as cotas de fundos de investimento.

562

A Lei nº 6.385/76 descreve as principais atribuições da CVM, bem como as prerrogativas das quais a
autarquia dispõe no exercício de suas atividades. Destaquem-se os artigos 8º e 18 abaixo:
“Artigo 8º. Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias
expressamente previstas nesta Lei de sociedades por ações;
II - administrar os registros instituídos por esta Lei;
III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o
artigo 1º, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, as pessoas que dele participem, e aos
valores nele negociados;
IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos de preço, comissões
emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários de mercado;
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V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, dada prioridade as que não apresentem lucro em balanço
ou as que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório;
§ 1º O disposto neste artigo não exclui a competência das Bolsas de Valores, das Bolsas de Mercadorias e
Futuros, e das entidades de compensação e liquidação com relação aos seus membros e aos valores
mobiliários nelas negociados.
§ 2º Serão de acesso público todos os documentos e autos de processos administrativos, ressalvados aqueles
cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja
assegurado por expressa disposição legal.
Artigo 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
I - editar normas gerais sobre:
a) condições para obter autorização ou registro necessário ao exercício das atividades indicadas no artigo 16,
e respectivos procedimentos administrativos;
b) requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os
administradores de sociedades e demais pessoas que atuem no mercado de valores mobiliários;
c) condições de constituição e extinção das Bolsas de Valores, entidades do mercado de balcão organizado e
das entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários, forma jurídica, órgãos de
administração e seu preenchimento;
d) exercício do poder disciplinar pelas Bolsas e pelas entidades do mercado de balcão organizado, no que se
refere às negociações com valores mobiliários, e pelas entidades de compensação e liquidação de operações
com valores mobiliários, sobre os seus membros, imposição de penas e casos de exclusão;
e) número de sociedades corretoras, membros da bolsa; requisitos ou condições de admissão quanto a
idoneidade, capacidade financeira e habilitação técnica dos seus administradores; e representação no recinto
da bolsa;
f) administração das Bolsas, das entidades do mercado de balcão organizado e das entidades de compensação
e liquidação de operações com valores mobiliários; emolumentos, comissões e quaisquer outros custos
cobrados pelas Bolsas e pelas entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários
ou seus membros, quando for o caso;
g) condições de realização das operações a termo.
II - definir:
a) as espécies de operação autorizadas na bolsa e no mercado de balcão; métodos e práticas que devem ser
observados no mercado; e responsabilidade dos intermediários nas operações;
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 distribução ou intermediação de
valores;
c) normas aplicáveis ao registro de operações a ser mantido pelas entidades do sistema de distribuição (artigo
15).
h) condições de constituição e extinção das Bolsas de Mercadorias e Futuros, forma jurídica, órgãos de
administração e seu preenchimento;
§ 3º Em conformidade com o que dispuser o seu regimento, a Comissão de Valores Mobiliários poderá:
I - publicar projeto de ato normativo para receber sugestões de interessados;
II - convocar, a seu juízo, qualquer pessoa que possa contribuir com informações ou opiniões para o
aperfeiçoamento das normas a serem promulgadas.”
563

No exercício de tais atribuições, em especial de sua função normativa, a CVM pode fazer uso dos
seguintes instrumentos, dotados das respectivas finalidades:
i)
Instruções: consubstanciam os atos por meio dos quais a CVM regulamenta as matérias
expressamente previstas na Lei nº 6.385/76 e na Lei nº 6.404/76;
ii)
Deliberações: consubstanciam todos os atos do Colegiado que constituam competência específica do
mesmo nos termos do Regimento Interno da CVM;
iii)
Pareceres: dividem-se em: (a) Pareceres de Orientação: por meio dos quais a CVM, nos termos do
art. 13 da Lei nº 6.385/76, dá orientação aos agentes do mercado e aos investidores sobre matéria que cabe à
CVM regular. Os Pareceres de Orientação servem, também, para veicular as opiniões da CVM sobre
interpretação das Leis nºs 6.385/76 e 6.404/76 no interesse do mercado de capitais; (b) Pareceres de natureza
geral: por meio dos quais a CVM, igualmente nos termos do referido art. 13 da Lei nº 6.385/76, responde a
consultas específicas que lhe são formuladas por agentes do mercado e investidores, sempre sobre matéria
que cabe à CVM regular;
iv)
Notas explicativas: tornam públicos os motivos que levaram a CVM a propor ao CMN matéria,
objeto de sua decisão, e também, as razões pelas quais o Colegiado da CVM aprovou determinada Instrução;
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qualquer destas hipóteses, a atividade da CVM deve mostrar-se adequada aos fins últimos
constitucionais a que ela se dirige.

A atividade normativa da CVM é caracterizada por aquilo que GRAU denominou
como “capacidade normativa de conjuntura”, isto é, o dever-poder da Administração de
disciplinar determinados mercados. A vantagem da capacidade normativa de conjuntura
sobre o processo legislativo tradicional, como já se assinalou no Capítulo II, manifesta-se
na medida em que aquela permite uma atuação da Administração Pública ao mesmo tempo
mais técnica e célere – características particularmente relevantes no que diz respeito ao
regramento do mercado de valores mobiliários.565 566

De forma semelhante, como visto no Capítulo II acima, compreendidos na função
normativa estão também os poderes de fiscalizar condutas e impor sanções a quaisquer
infrações a leis ou regulamentos – tomados em conjunto, estes poderes correspondem, no
caso do Poder Executivo, ao chamado poder de polícia. O poder de polícia inclui, em
sentido amplo, toda e qualquer restrição imposta pelo Estado ao livre exercício dos direitos
individuais e, no sentido estrito, tal poder equivale à prerrogativa conferida à
Administração Pública para restringir e condicionar a liberdade e a propriedade.567
Embora, conforme já se tratou, o poder-dever de supervisionar e reprimir condutas decorra
da própria função normativa, aqueles poderes foram conferidos de modo explícito pela Lei
nº 6.385/76 à CVM.
v)
Portarias: consubstanciam os atos que envolvam os aspectos de administração de pessoal da CVM; e
vi)
Atos declaratórios: atos por meio dos quais a CVM declara a existência de um direito, face ao seu
poder de credenciar ou autorizar o exercício de atividades. Cf. inciso I da Deliberação nº 1, de 23 de fevereiro
de 1978, da CVM.
564

VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1977, p. 67.
565

GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 232.

566

Explica CÂMARA: “O edifício de fontes do Direito dos valores mobiliários reconhece pacificamente a
insuficiência das fontes legislativas, em sentido formal, para a adequada regulação dos mercados e dos seus
agentes. Esta asserção repousa em diversos motivos: na acelerada dinâmica dos mercados financeiros, a
exigir alguma adaptabilidade dos instrumentos normativos; na necessidade, por vezes sentida, de encetar
intervenções com carácter de urgência; e na conveniência em redigir preceitos com algum detalhe, que se
apresentam desajustados aos textos legislativos. Estes dados ditam a importância dos regulamentos da
autoridade de supervisão e dos actos quase normativos (soft law) na construção de modelos decisórios para a
resolução de casos concretos.” Cf. CÂMARA, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliários. Coimbra:
Almedina, 2009, p. 251.
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EIZIRIK, Nelson Laks. Mercado de capitais: regime jurídico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 261.
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Outrossim, no exercício de sua função fiscalizadora, a CVM pode, dentre outros,
examinar os registros contábeis, livros e documentos de participantes do mercado e intimar
indivíduos para a prestação de informações.568 Uma vez apurada a existência do ilícito em

568

“Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2º do art. 15, poderá: (Redação
dada pelo Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)
I - examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas eletrônicos e
arquivos magnéticos, ópticos ou de qualquer outra natureza, bem como papéis de trabalho de auditores
independentes, devendo tais documentos ser mantidos em perfeita ordem e estado de conservação pelo prazo
mínimo de cinco anos: (Redação dada pelo Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)
a) as pessoas naturais e jurídicas que integram o sistema de distribuição de valores mobiliários (Art. 15);
b) das companhias abertas e demais emissoras de valores mobiliários e, quando houver suspeita fundada de
atos ilegais, das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle
comum; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)
c) dos fundos e sociedades de investimento;
d) das carteiras e depósitos de valores mobiliários (Arts. 23 e 24);
e) dos auditores independentes;
f) dos consultores e analistas de valores mobiliários;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser
apurada nos termos do inciso V deste artigo, para efeito de verificação de ocorrência de atos ilegais ou
práticas não eqüitativas; (Redação dada pelo Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)
II - intimar as pessoas referidas no inciso I a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de
multa, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de
31.10.2001)
III - requisitar informações de qualquer órgão público, autarquia ou empresa pública;
IV - determinar às companhias abertas que republiquem, com correções ou aditamentos, demonstrações
financeiras, relatórios ou informações divulgadas;
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; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001)
VI - aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as penalidades previstas no Art. 11, sem
prejuízo da responsabilidade civil ou penal.
§ 1o Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a Comissão poderá: (Redação pelo
Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)
I - suspender a negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o recesso de bolsa de valores;
Il - suspender ou cancelar os registros de que trata esta Lei;
III - divulgar informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os participantes do
mercado;
IV - proibir aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar,
prejudiciais ao seu funcionamento regular.
§ 2o O processo, nos casos do inciso V deste artigo, poderá ser precedido de etapa investigativa, em que será
assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse público, e observará o
procedimento fixado pela Comissão. (Redação pelo Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)
§ 3o Quando o interesse público exigir, a Comissão poderá divulgar a instauração do procedimento
investigativo a que se refere o § 2o. (Parágrafo incluído pelo Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)
§ 4o Na apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, a Comissão deverá dar
prioridade às infrações de natureza grave, cuja apenação proporcione maior efeito educativo e preventivo
para os participantes do mercado. (Parágrafo incluído pelo Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)
§ 5o As sessões de julgamento do Colegiado, no processo administrativo de que trata o inciso V deste artigo,
serão públicas, podendo ser restringido o acesso de terceiros em função do interesse público envolvido.
(Parágrafo incluído pelo Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)
§ 6o A Comissão será competente para apurar e punir condutas fraudulentas no mercado de valores
mobiliários sempre que: (Parágrafo incluído pelo Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)
I - seus efeitos ocasionem danos a pessoas residentes no território nacional, independentemente do local em
que tenham ocorrido; e (Inciso incluído pelo Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)
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sede de processo administrativo sancionador, cumpre ao Colegiado da CVM aprovar a
celebração de Termo de Compromisso ou, na ocorrência de julgamento, aplicar qualquer
das penalidades previstas no artigo 11 da Lei nº 6.385/76.569 Tais penalidades incluem:

II - os atos ou omissões relevantes tenham sido praticados em território nacional. (Inciso incluído pelo
Decreto nº 3.995, de 31.10.2001)”
569

Nos termos do artigo 11 da Lei nº 6.385/76:
“Artigo 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei de
sociedades por ações, das suas Resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de
entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na
Comissão de Valores Mobiliários;
IV - inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício dos cargos referidos no inciso
anterior;
V - suspensão da autorização ou registro, para o exercício das atividades de que trata esta Lei;
VI - cassação de autorização ou registro, para o exercício das atividades de que trata esta Lei;
VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades ou operações,
para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou
registro na Comissão de Valores Mobiliários;
VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais
modalidades de operação do mercado de valores mobiliários.
§ 1º A multa não excederá o maior destes valores;
I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
II - cinqüenta por cento do valor da emissão ou operação irregular; ou
III - três vezes o montante de vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito.
§ 2º Nos casos de reincidência serão aplicadas, alternativamente, multa nos termos do § anterior, até o triplo
dos valores fixados, ou penalidade prevista nos incisos III a VIII do caput deste artigo.
§ 3º Ressalvado o disposto no § anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do "caput" deste
artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de
Valores Mobiliários.
§ 4º (VETADO)
§ 5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir,
suspender, em qualquer fase, o procedimento administrativo instaurado para a apuração de infrações da
legislação do mercado de valores mobiliários, se o investigado ou acusado assinar termo de compromisso,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e
II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.
§ 6º O compromisso a que se refere o § anterior não importará confissão quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta analisada.
§ 7º O termo de compromisso deverá ser publicado no Diário Oficial da União, discriminando o prazo para
cumprimento das obrigações eventualmente assumidas, e constituirá título executivo extrajudicial.
§ 8º Não cumpridas as obrigações no prazo, a Comissão de Valores Mobiliários dará continuidade ao
procedimento administrativo anteriormente suspenso, para a aplicação das penalidades cabíveis.
§ 9º Serão considerados, na aplicação de penalidades previstas na lei, o arrependimento eficaz e o
arrependimento posterior ou a circunstância de qualquer pessoa, espontaneamente, confessar ilícito ou prestar
informações relativas à sua materialidade.
§ 10. A Comissão de Valores Mobiliários regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 5º a 9º deste artigo
aos procedimentos conduzidos pelas Bolsas de Valores, Bolsas de Mercadorias e Futuros, entidades do
mercado de balcão organizado e entidades de compensação e liquidação de operações com valores
mobiliários.
§ 11. A multa cominada pela inexecução de ordem da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do inciso
II do caput do artigo 9º e do inciso IV de seu § 1º não excederá a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de
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advertência; multa; suspensão do exercício de cargo de administrador de companhia aberta
ou de entidade do sistema de distribuição de valores; inabilitação para o exercício desses
cargos; suspensão da autorização ou registro para o exercício de atividades no mercado de
valores mobiliários; e cassação da autorização ou registro para o exercício dessas
atividades. Da aplicação de quaisquer penalidades cabe recurso perante o Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.570

Como visto, desde a década de 40 (quarenta) vem sendo discutida a necessidade de
um regulador específico para o mercado de valores mobiliários no Brasil, nos moldes da
SEC norte-americana. Estes anseios não foram atendidos nem com a criação da SUMOC,
que, por sua dependência do Poder Executivo e políticas questionáveis, passou ao largo do
atendimento dos ideais públicos,571 nem com a transferência da autoridade sobre o
mercado de capitais para a Diretoria de Mercado de Capitais do Banco Central.

Conforme se discutiu no Capítulo II, tradicionalmente a atuação do Poder
Executivo no exercício de certas competências ligadas ao mercado de valores mobiliários
se deu, em consonância com a cartilha liberal, de forma bastante restrita. Como bem
destaca EIZIRIK, privilegiou o Estado durante muito tempo – até meados da década de 70
(setenta) no Brasil – a máxima segundo a qual aquilo que não lhe fosse expressamente
permitido, proibido estaria.572 Mas uma série de eventos, em especial as sucessivas crises
capitalistas que ameaçaram desestabilizar a ordem burguesa, levaram a uma reformulação
desta política.

Superada a utopia liberal de que os mercados, deixados à própria sorte, seriam
capazes de se autorregular e prosperar, teve o Estado de paulatinamente readequar seu
papel ante o domínio econômico. Esta necessidade de adaptação se fez particularmente
atraso no seu cumprimento e sua aplicação independe do processo administrativo previsto no inciso V do
caput do mesmo artigo.
§ 12. Da decisão que aplicar à multa prevista no § anterior caberá recurso voluntário, no prazo de dez dias, ao
Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, sem efeito suspensivo.”
570

Cf. artigo 11, § 4º da Lei nº 6.385/76
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DE CHIARA, José Tadeu. Disciplina jurídica das instituições financeiras, Revista de Direito Público, São
Paulo, v. 41/42, p. 289-307, 1977.
572

EIZIRIK, Nelson Laks. Mercado de capitais: regime jurídico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 252.
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sentir no mercado de valores mobiliários, ante os comprovados reflexos sistêmicos que a
falência daquele mercado pode potencialmente impor à ordem econômica nacional e
internacional como um todo, e aos cada vez mais agressivos processos de inovação
empreendidos pelas empresas e participantes do mercado de valores mobiliários.

A criação da CVM, na qualidade de autarquia em regime especial, está, pois,
alinhada com o entendimento embasado pela experiência doméstica e estrangeira de que o
Estado regulador pode atuar como força transformadora em direção ao atingimento dos
objetivos de desenvolvimento e bem-estar.573 É neste contexto que, dentre as principais
atribuições da CVM, figura a administração de um sistema de divulgação de informações
operacionalizado mediante o registro obrigatório de emissores e emissões de valores
mobiliários.

Neste ponto, antes de adentrar a análise dos pormenores do sistema de registro e
das obrigações que dele decorrem, é mister perquirir a respeito das obrigações
informacionais impostas pela Lei nº 6.404/76 às sociedades anônimas. Como já se
adiantou, as principais obrigações informacionais impostas pela Lei das S.A. às
companhias abertas foram devidamente incorporadas como elemento fundamental do
sistema de registro e de divulgação de informações administrado pela CVM nos termos da
Lei nº 6.385/76 – pelo que merecem ser investigadas.

4.3.3.2 A Lei nº 6.404/76

Na esteira da edição da Lei nº 4.728/65 e da Lei nº 6.385/76, a edição da Lei nº
6.404/76 foi uma das principais medidas empreendidas pelo governo militar com fins de
fortalecer o mercado de valores mobiliários brasileiro.574 Com efeito, estes dois últimos
diplomas legislativos – a Lei nº 6.385/76 e a Lei nº 6.404/76 – são melhor entendidos se
573

Cf. item 4 da Mensagem nº 203 – Exposição de Motivos da Lei nº 6.385/76 : “4. 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. Além disso, é necessário que agência
governamental especializada exerça as funções de polícia do mercado, evitando as distorções e abusos a que
está sujeito.”
574

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito
brasileiro. 2 v. São Paulo: Bushatsky, 1979, p. 6.
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analisados em conjunto. De forma bastante simplificada, é possível afirmar que a edição da
Lei nº 6.404/76 buscou abrir caminho, do ponto de vista legal, para o desenvolvimento da
macroempresa nacional, enquanto a Lei nº 6.385/76 trouxe o suporte jurídico fundamental
para a criação das estruturas necessárias para o bom funcionamento do mercado dos títulos
e valores mobiliários emitidos por aquelas.575 576

Na linha do que já se tratou neste Capítulo no que diz respeito ao contexto de
edição da Lei nº 6.385/76, o mercado de valores mobiliários brasileiro agonizava quando
da edição da Lei nº 6.404/76 em meados da década de 70 (setenta) do século passado.
Além do “Encilhamento de 1971”, quando ocorreu um notável esvaziamento do já tímido
mercado primário, sobreveio o problema dos “filhotes” – desdobramentos de ações
provocados pelas altas taxas de inflação –, apontado por LAMY FILHO e BULHÕES
PEDREIRA acima.577

No que concerne mais diretamente ao contexto societário nos anos 70 (setenta), o
diagnóstico daqueles autores inclui ainda uma série de outros problemas, como o abandono
do uso das debêntures e a insegurança jurídica quanto ao uso dos acordos de acionistas no
Brasil. LAMY FILHO e BULHÕES PEDREIRA também contrastam o “completo
desconhecimento”, no Brasil daquele período, das regras e práticas adotadas nas bolsas de
valores norte-americanas e dos títulos nelas negociados, como as ações sem valor nominal;
os bônus de subscrição e os certificados de depósitos de ações; o conceito de cisão de
sociedades; os balanços consolidados de grupos empresariais; as responsabilidades dos

575

A Lei nº 6.404/76 dispõe sobre as sociedades anônimas abertas e fechadas, sendo que a diferença entre os
dois tipos reside na admissão ou não dos valores mobiliários de sua emissão à negociação no mercado de
valores mobiliários. Cf. artigo 4º da Lei nº 6.404/76. Esta dissertação de mestrado, restrita como está ao
regime jurídico da informação no mercado de valores mobiliários, tratará tão somente das sociedades
anônimas abertas.
576

Aproveitando as considerações tecidas na seção anterior, há que se destacar a criação, pela Lei nº
6.385/76, de um regulador técnico específico para o mercado de valores mobiliários, o qual, no Brasil,
adotando um modelo que difere da experiência estrangeira majoritária, foi incumbido da missão de zelar pelo
fiel cumprimento da legislação societária.
577

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito
brasileiro. 2 v. São Paulo: Bushatsky, 1979, pp. 4-5. Cf. também VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria
geral do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, pp. 163-165, para uma análise mais
aprofundada da crise que acometeu o mercado brasileiro de valores mobiliários no início da década de 70
(setenta) do século passado.
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controladores; e a repressão ao insider trading, além da ausência de um regulador
específico com poder de polícia atuante no mercado e sobre as companhias abertas.578

À luz deste quadro, restou claro que a criação de um ambiente propício para o
sucesso da macroempresa nacional e o desenvolvimento do país nos moldes idealizados
pelo governo militar dependia de uma ampla reforma da legislação societária. Como visto
acima, a edição do Decreto-lei nº 2.627/40 introduziu uma série de novidades no
ordenamento

jurídico

brasileiro,

incluindo

importantes

provisões

de

natureza

informacional. No entanto, ao menos do ponto de vista das ambições do governo federal,
aquele diploma já nascera decididamente insuficiente para uma economia que se
transformava com muita rapidez.

Assim, a nova lei das sociedades anônimas teria de romper com uma série de
paradigmas profundamente arraigados (alguns deles trazidos desde a época do Império).
De fato, o projeto de lei que culminou na Lei nº 6.404/76 não tramitou sem polêmicas, as
quais se refletiram na redação final do diploma. Em particular, os autores do anteprojeto
defendiam uma lei apta a posicionar o Brasil no rol de nações que dispunham das
sociedades anônimas como verdadeiro instrumento capaz de acomodar as exigências de
capital dos grupos econômicos, valendo-se, em especial, da experiência americana.
Naturalmente, este objetivo não se coadunava com outros interesses acalentados pelo
empresariado brasileiro, acostumado que estava a largamente desconsiderar o restante da
base acionária das companhias que controlavam.579

Assim, as dificuldades enfrentadas pelo legislador brasileiro eram bastante
particulares, parte em razão do fato de que, como já discutido neste Capítulo, o novo
diploma acionário (e a Lei nº 6.385/76) deveria atuar como mecanismo indutor da criação
de um mercado de valores mobiliários visando atender às crescentes necessidades de

578

LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Introdução. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES
PEDREIRA, José Luiz (coord.). Direito das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 18.
579

Relatam LAMY FILHO e BULHÕES PEDREIRA que parlamentares e grupos organizados da sociedade civil
contestavam, por exemplo, a obrigação de pagamento de dividendos, as novas regras contábeis e a existência
das ações preferenciais. LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Introdução. In: LAMY FILHO,
Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coord.). Direito das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, pp.
17-22.
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capital de empresas desejosas de competir em uma economia capitalista.580 E, de forma
semelhante ao que já se pontuou a respeito do contexto de edição da Lei nº 6.385/76,
entendeu-se, à época da elaboração do projeto da lei do anonimato, que as dificuldades
enfrentadas pelo mercado de valores mobiliários brasileiro não advinham exclusivamente
da insuficiência dos níveis de poupança privada nacional, mas muito mais da falta de
“capacidade coesiva”, ou mecanismos de canalização, daqueles recursos.581

Com relação às sociedades anônimas, concluiu-se em particular que um dos
principais motivos para a falta daquela “capacidade coesiva” repousava justamente na
ausência de proteção legislativa adequada às minorias acionárias. Estas se encontravam
invariavelmente à mercê da opressão dos acionistas majoritários, especialmente diante da
ausência de um regulador técnico específico para o mercado de valores mobiliários e da
exposição dos acionistas minoritários à falta de transparência quanto à situação financeira
da empresa, ao insider trading, à recusa na distribuição de dividendos, etc.582

A ausência de tutela específica das minorias estendia-se desde os investidores
eventuais, de varejo, até investidores mais sofisticados. Em comentário à edição da Lei nº
6.404/76, pontuam TAVARES GUERREIRO e TEIXEIRA que:

[o] fenômeno aliás não é restrito aos chamados investidores de mercado,
ou seja, aos detentores de pequenas poupanças investidas em ações de
sociedades anônimas, mas que se estende também aos grupos de
capitalistas de certo porte, que poderiam se associar para a consecução de
determinados empreendimentos e que não o fazem precisamente por não
desejarem assumir posições minoritárias dentro da estrutura de capital das
empresas.583
580

Para além da justificativa contextual, esta motivação fica clara também a partir da leitura do item 4 da
Exposição de Motivos da Lei nº 6.404/76: “4. O Projeto visa basicamente a criar a estrutura jurídica
necessária ao fortalecimento do mercado de capitais de risco no País, imprescindível à sobrevivência da
empresa privada na fase atual da economia brasileira. A mobilização da poupança popular e o seu
encaminhamento voluntário para o setor empresarial exigem, contudo, o estabelecimento de uma sistemática
que assegure ao acionista minoritário o respeito a regras definidas e eqüitativas, as quais, sem imobilizar o
empresário em suas iniciativas, ofereçam atrativos suficientes de segurança e rentabilidade.”
581

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito
brasileiro. 2 v. São Paulo: Bushatsky, 1979, p. 9.
582

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito
brasileiro. 2 v. São Paulo: Bushatsky, 1979, p. 9. Cf. também VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Teoria geral
do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 161.
583

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito
brasileiro. 2 v. São Paulo: Bushatsky, 1979, p. 9.
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A edição da Lei nº 6.404/76 foi marcada, pois, pela tentativa de superação desta
grave perspectiva por meio da promoção da adequada tutela dos acionistas minoritários.
Nesse sentido, concluem TAVARES GUERREIRO e TEIXEIRA que:

Não será exagero dizer-se que, tecnicamente, essa tutela [a dos
minoritários] é a pedra de toque da reforma do regime do anonimato, em
torno da qual gravitam muitas das mais notáveis inovações que a Lei veio
introduzir em nosso ordenamento positivo.584

Com efeito, a Lei das Sociedades Anônimas trouxe uma série de soluções pensadas
para oferecer maior proteção às minorias acionárias. Este é o caso, por exemplo, da
obrigatoriedade de distribuição do dividendo mínimo (artigo 202); dos deveres positivados
dos administradores, que devem exercer suas funções com diligência e lealdade (artigos
153 e 155); da repressão ao abuso do poder de controle (artigos 116 e 117) – e muitas
outras.585

Cumpre destacar que algumas das proteções mais concretas outorgadas aos
acionistas minoritários das sociedades anônimas abertas estão relacionadas à criação de um
amplo regime jurídico da informação.586 De fato, as regras de conteúdo informacional
permeiam a Lei nº 6.404/76, e denotam a preocupação tanto com a tutela das minorias,
quanto com aqueles investidores que potencialmente poderiam ingressar no quadro
acionário da sociedade anônima, via de regra na qualidade de minoritários. Daí porque,
para EIZIRIK, “[c]om a promulgação da Lei nº 6.404/76, institucionalizou-se um sistema de
disclosure para as companhias abertas.”587

Abaixo seguem alguns dos principais exemplos do cuidado do legislador de 1976
com a criação de um regime jurídico da informação na Lei das S.A.
584

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito
brasileiro. 2 v. São Paulo: Bushatsky, 1979, p. 10.
585

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito
brasileiro. 2 v. São Paulo: Bushatsky, 1979, p. 11.
586

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito
brasileiro. 2 v. São Paulo: Bushatsky, 1979, p. 11.
587

EIZIRIK, Nelson Laks. Reforma das S.A. e do mercado de capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 3-4.
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O primeiro elemento do regime jurídico da informação na lei do anonimato é a
preocupação com a publicidade, que aparece já no processo de constituição das
companhias. Nos termos da Lei das S.A., nenhuma companhia pode funcionar sem que
seus atos constitutivos sejam arquivados no registro do comércio do local da sede588 e
publicados em órgão oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal e em outro
jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia,
sem prejuízo de regulamentação específica editada pela CVM.589 590

A importância deste ato decorre do fato de que, nos termos do Código Civil, o
registro torna os documentos arquivos disponíveis para conhecimento do público em geral,
588

“Companhia Constituída por Assembléia
Art. 95. Se a companhia houver sido constituída por deliberação em assembléia-geral, deverão ser arquivados
no registro do comércio do lugar da sede:
I - um exemplar do estatuto social, assinado por todos os subscritores (artigo 88, § 1º) ou, se a subscrição
houver sido pública, os originais do estatuto e do prospecto, assinados pelos fundadores, bem como do jornal
em que tiverem sido publicados;
II - a relação completa, autenticada pelos fundadores ou pelo presidente da assembléia, dos subscritores do
capital social, com a qualificação, número das ações e o total da entrada de cada subscritor (artigo 85);
III - o recibo do depósito a que se refere o número III do artigo 80;
IV - duplicata das atas das assembléias realizadas para a avaliação de bens quando for o caso (artigo 8º);
V - duplicata da ata da assembléia-geral dos subscritores que houver deliberado a constituição da companhia
(artigo 87).
Companhia Constituída por Escritura Pública
Art. 96. Se a companhia tiver sido constituída por escritura pública, bastará o arquivamento de certidão do
instrumento.”
589

Artigo 94 da Lei nº 6.404/76.

590

“Art. 289. As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado
ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia, e em outro jornal de
grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia. (Redação dada pela Lei nº
9.457, de 1997)
§ 1º A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar que as publicações ordenadas por esta Lei sejam
feitas, também, em jornal de grande circulação nas localidades em que os valores mobiliários da companhia
sejam negociados em bolsa ou em mercado de balcão, ou disseminadas por algum outro meio que assegure
sua ampla divulgação e imediato acesso às informações. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 2º Se no lugar em que estiver situada a sede da companhia não for editado jornal, a publicação se fará em
órgão de grande circulação local.
§ 3º A companhia deve fazer as publicações previstas nesta Lei sempre no mesmo jornal, e qualquer
mudança deverá ser precedida de aviso aos acionistas no extrato da ata da assembléia-geral ordinária.
§ 4º O disposto no final do § 3º não se aplica à eventual publicação de atas ou balanços em outros jornais.
§ 5º Todas as publicações ordenadas nesta Lei deverão ser arquivadas no registro do comércio.
§ 6º As aplicações do balanço e demonstração de conta de lucros e perdas poderão ser feitas adotando-se
como expressão monetária o "milhar de cruzeiros".
§ 6º As publicações do balanço e da demonstração de lucros e perdas poderão ser feitas adotando-se como
expressão monetária o milhar de reais.(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
§ 7o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, as companhias abertas poderão, ainda, disponibilizar as
referidas publicações pela rede mundial de computadores. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)”
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de modo que, se o respectivo negócio ou ato jurídico for oposto a terceiros, estes não
podem alegar que dele não têm conhecimento.591 O arquivo no registro do comércio é,
pois, instrumento de publicidade, na ausência do qual as transações sociais não poderiam
se realizar com segurança. As publicações na forma da lei complementam o registro, dando
amplo alcance e ciência ao conteúdo dos documentos arquivados.

Note-se que, uma vez constituída a companhia, tal lógica se repete para outros atos
da vida da sociedade, que também estão sujeitos ao regime de registro e publicidade, como
é o caso das atas de assembleia592, atas de reunião do conselho de administração que eleger
administradores593, etc.

Para além dos atos constitutivos da companhia, a Lei nº 6.404/76 preocupou-se em
garantir o fluxo de informações públicas, especialmente financeiras ou a ela relacionadas,
ao longo da vida da companhia. Este é o segundo grande pilar do regime jurídico da
informação na Lei das S.A. De um lado, tais disposições têm como alvo o acionista da
sociedade anônima (principalmente aberta), eleito pela lei do anonimato como o juiz de
última instância em uma ampla gama de assuntos sociais, e que por isso deve estar
devidamente informado a respeito dos negócios sociais e de outras matérias sobre as quais
ele for chamado a decidir.594 De outro, o fluxo informacional tem por alvo também o
investidor que ainda não deu destinação a seus recursos poupados, e que depende de um
fluxo informacional hígido para formular uma decisão de investimento com um mínimo de
segurança.

591

“Art. 1.154. O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, não pode, antes do
cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia.
Parágrafo único. O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as referidas formalidades.”
592

Artigo 134 da Lei nº 6.404/76.

593

Artigo 146 da Lei nº 6.404/76.

594

Dentre estes assuntos incluem-se, no âmbito das assembleias gerais ordinárias, a aprovação das contas dos
administradores e das demonstrações financeiras, a deliberação sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos; e a eleição dos membros do conselho fiscal. Nas assembleias gerais
extraordinárias, cabe aos acionistas decidir sobre a alteração nas preferências, vantagens e condições de
resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais
favorecida; participação em grupo de sociedades; e a mudança do objeto da companhia. Cf. artigos 132 e 133
da Lei nº 6.404/76.
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No que diz respeito particularmente às informações financeiras prestadas pela
companhia, cumpre notar que estas são reguladas por um conjunto de dezenas de artigos.
Estes estão contidos nos Capítulos XV e XVI da lei do anonimato, que dispõem,
respectivamente, sobre o exercício social e as demonstrações financeiras da companhia, e
sobre o lucro, reservas e dividendos a serem distribuídos pela sociedade anônima. Assim, é
licíto afirmar que a Lei das S.A. cuida não só do tempo em que a informação é devida ao
acionistas, mas também, em larga medida, do conteúdo e da forma de apresentação daquela
informação.
Por exemplo, a Lei nº 6.404/76 determina que a escrituração mercantil595 e as
demonstrações financeiras da companhia devem observar exclusivamente a legislação
comercial e os princípios de contabilidade geralmente aceitos.596 A Lei das S.A. exige que
os diretores597 façam elaborar 5 (cinco) demonstrações financeiras ao final de cada
exercício social: além do balanço patrimonial, são também requeridas as demonstrações
dos lucros ou prejuízos acumulados, do resultado do exercício, dos fluxos de caixa e do
valor adicionado.598 599

As demonstrações financeiras são conceituadas por BULHÕES PEDREIRA como
“quadros elaborados com base em escrituração mercantil e acompanhados de notas
explicativas que apresentam, de modo resumido e com disposição que facilita sua
595

A escrituração mercantil é “a ação ou efeito de reunir, classificar, avaliar e assentar em registros
permanentes, com observância da técnica contábil, mutações patrimoniais relativas à organização e ao
funcionamento de uma unidade de produção.” A correta escrituração é fundamental para o conhecimento das
finanças da empresa. Ela deve ficar idealmente sob a responsabilidade de um contador habilitado, e
preparada em idioma e moeda corrente nacionais, em obediência à técnica da contabilidade comercial e a
critérios uniformes. Além disso, a escrituração mercantil deve ser regida pelos princípios da universalidade
(compreendendo todas as mutações no patrimônio), da veracidade (informando corretamente as mutações
financeiras, a situação e o resultado do patrimônio), da individuação, clareza e ordem cronológica e da
atualidade (devendo ser contemporânea às operações registradas). Cf. BULHÕES PEDREIRA, José Luiz.
Finanças e demonstrações financeiras da companhia: conceitos e fundamentos. Rio de Janeiro: Forense,
1989, pp. 530-542.
596

Artigo 177 da Lei nº 6.404/76.

597

Artigo 177 da Lei nº 6.404/76. Os administradores respondem solidariamente pelos prejuízos a que derem
causa em virtude do descumprimento do dever de fazer elaborar as demonstrações financeiras. Cf. artigo 158,
§ 2º da Lei nº 6.404/76.
598

Artigo 176 da Lei nº 6.404/76.

599

Administradores e contabilistas legalmente habilitados devem assinar as demonstrações financeiras.
Artigo 177, § 4º da Lei nº 6.404/76.
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compreensão, informações quantificadas sobre o patrimônio da companhia.”600 Tal
conceituação destaca que as demonstrações financeiras dão a conhecer aspectos
fundamentais do patrimônio e das finanças da sociedade anônima, e por isso são da maior
importância para os acionistas e para o público em geral no processo de tomada de decisão
ou de formação de preços.

Em terceiro lugar, também faz parte do esquema informacional criado pela Lei nº
6.404/76 a elevação do direito dos acionistas de fiscalizar a gestão dos negócios sociais
(artigo 109, inciso III) à qualidade de direito essencial. Na forma da lei, a fiscalização pode
se dar por diversos meios, incluindo o acesso aos relatórios anuais da administração e às
demonstrações financeiras e a exibição judicial dos livros da companhia.601 A doutrina
também aponta, como meios de exercício do direito de fiscalização, o direito de obter
cópias dos documentos submetidos à assembleia geral ordinária602, o direito de pedir
informações à assembleia geral ordinária603 e o direito de pedir informações ao conselho
fiscal.604 605

O quarto e o quinto pilares do regime informacional encampado pela Lei das S.A.
correspondem a dois deveres sociais impostos aos administradores de companhias abertas:
o dever de sigilo e o dever de informar.

Assim, exceto nas hipóteses em que o trato comercial, a lei ou regra específica
emitida pela CVM imponha o dever de informar, o dever de sigilo, subespécie do dever de

600

BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Finanças e demonstrações financeiras da companhia: conceitos e
fundamentos. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 627.
601

“Art. 105. A exibição por inteiro dos livros da companhia pode ser ordenada judicialmente sempre que, a
requerimento de acionistas que representem, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social, sejam
apontados atos violadores da lei ou do estatuto, ou haja fundada suspeita de graves irregularidades praticadas
por qualquer dos órgãos da companhia.”
602

Artigo 133, § 1º da Lei nº 6.404/76.

603

Artigo 134, § 2º da Lei nº 6.404/76.

604

Artigo 163, § 6º e artigo 164 da Lei nº 6.404/76.

605

BARBOSA, Marcelo; BULHÕES PEDREIRA, Luis Eduardo. Direitos dos acionistas. In: LAMY FILHO, Alfredo;
BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coord.). Direito das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, pp. 319325.
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lealdade, impõe aos administradores (e a seus subordinados e terceiros de confiança) o
dever de:
(…) guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido
divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e
capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários,
sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para
outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.606

A proteção do artigo 155, § 1º e § 2º da Lei nº 6.404/76 incide não somente sobre as
informações sensíveis não públicas (isto é, de conhecimento não generalizado) e sobre as
informações fornecidas aos administradores pela companhia, seus empregados ou
prestadores de serviço, ou que a companhia tenha decidido manter sob reserva em
obediência ao interesse social, mas também àquelas obtidas de terceiros, tenham elas sido
obtidas por conta da relação que o administrador tem com a sociedade ou não. 607 A
doutrina aponta, ademais, que o dever de sigilo pode ser oponível não somente a terceiros
estranhos à sociedade, mas também a membros da administração e acionistas na hipótese
de conflitos de interesse – embora no caso brasileiro esta proteção talvez não permita o
insulamento contra o acionista controlador.608

Além da obrigação de manutenção de reserva sobre certos negócios da companhia,
é no dever de sigilo do artigo 155, § 1º e § 2º que pode ser encontrado o fundamento
primário da vedação ao insider trading para administradores, subordinados ou terceiros de
confiança daqueles. O insider trading, conforme assinalou LEÃES em uma das primeiras
obras na doutrina brasileira a tratar do tema, consiste no “aproveitamento de informações
reservadas sobre a sociedade emissora de títulos, em detrimento dos demais acionistas que
as ignoram.”609
606

Artigo 155, § 1º e § 2º da Lei nº 6.404/76.

607

ROSMAN, Luiz Alberto Colonna. Modificação do capital social. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES
PEDREIRA, José Luiz (coord.). Direito das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, pp. 1143-1146.
608

ROSMAN, Luiz Alberto Colonna. Modificação do capital social. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES
PEDREIRA, José Luiz (coord.). Direito das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1147.
609

LEÃES, Luís Gastão Paes de Barros. Mercado de capitais & “insider trading”. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1982, p. 149. Cf. também COMPARATO, Fabio Konder. Insider trading: sugestões para uma
moralização do nosso mercado de capitais. In: Ensaios e pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro:
Forense, 1978, pp. 13-14. Para COMPARATO, no insider trading, “o que existe é o aproveitamento de
informações reservadas sobre a sociedade emissora dos títulos, em detrimento do outro contratante, que as
ignora. Há, por conseguinte, antes uma ação volitiva, do que uma atuação ou pressão qualquer sobre o valor
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A localização do dispositivo na Lei das S.A. é esclarecedora no que diz respeito à
natureza da proibição. Ao deslocar a vedação ao insider trading para o âmbito do dever de
lealdade dos administradores, a lei deixa claro que a prática do insider trading não se
coaduna em nenhuma hipótese com o sistema idealizado pela Lei nº 6.385/76 e pela Lei nº
6.404/76, por contrariar a ética e o mais básico senso de Justiça, do qual não podem
prescindir as relações sociais e comerciais.

Adicionalmente, o insider trading, além de contrariar os princípios mais básicos
que devem orientar o mercado de valores mobiliários e que encontram seu fulcro na
Constituição Federal, tem sua proibição justificada do ponto de vista econômico. Isso
porque, conforme se discutiu no Capítulo III, o encontro das poupanças monetárias,
buscando aplicação em papéis societários de investimento a nível secundário com
empresários desejosos de capital a preços e condições mais favoráveis para aplicação na
produção, e a própria existência do mercado de valores mobiliários, pressupõem a
segurança que somente o fluxo hígido de informações proporciona para a boa formação de
preços.610

de mercado dos direitos ou papéis negociados. O comportamento do insider é tipicamente de dolo por
omissão, silenciando intencionalmente a respeito de fato ou qualidade que a outra parte ignorava, de tal arte
que esta não teria por certo, celebrado o contrato se não existisse a omissão dolosa.”
610

Já de há muito vem a doutrina, principalmente norte-americana, discutindo as virtudes do insider trading
para o mercado de valores mobiliários. Este debate ultrapassa os objetivos desta dissertação de mestrado, mas
algumas considerações sobre o tema merecem ser tecidas. A uma, convém reiterar que, como se vem
defendendo nesta dissertação, a ordem econômica brasileira em geral, e o subsistema do mercado de valores
mobiliários, em particular, devem ser orientados pelo interesse social e pela justiça. Daí que o insider
trading, por privilegiar apenas alguns poucos, não coaduna, ao menos a priori, com estes princípios. A duas,
merece ser destacado que a teoria que defende o insider trading como força para o desenvolvimento possui
uma série de incongruências. A doutrina neste ponto é ampla, e os argumentos são inúmeros, sempre
rebatidos por ambos os lados. Optou-se aqui por delinear a discussão nos moldes como o faz CLARK em
trabalho seminal sobre o Direito Societário americano, uma vez que o autor toca nos principais pontos que
concernem esta dissertação de mestrado. Assim, a defesa do insider trading funda-se em duas principais
linhas de argumentação: a de que a prática recompensa os empreendedores e a de que a negociação com
informações privilegiadas torna mais eficiente a formação de preços. No que diz respeito à primeira daquelas
linhas de argumentação, foi MANNE quem sustentou que os empreendedores, embora responsáveis por
importantes processos inovativos e pela criação de valor real, além de raros, não são adequadamente
recompensados pelas corporações. A negociação com informações privilegiadas, porém, seria capaz de
oferecer a estes empreendedores benefícios suficientes para que tais indivíduos continuem a produzir. CLARK
refuta esta tese por 6 (seis) diferentes razões. Primeiro, porque seria implausível imaginar que esquemas de
compensação mais explícitos seriam sempre inadequados para induzir a inovação, em especial porque (i) a
remuneração recebida pelos executivos parece crescer a cada dia, (ii) ela está em geral alinhada à
performance corporativa, e (iii) não raro os executivos exercem grande influência sobre a determinação de
sua compensação. Segundo, porque a aceitação institutional do insider trading permitiria que os executivos
lucrassem a despeito da má gestão e dos infortúnios sofridos por suas companhias – o que, por si só,
representa uma perspectiva bastante desprezível. Terceiro, porque, para que o argumento de MANNE
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Cumpre notar que, até 2001, a vedação ao insider trading constante do artigo 155
da Lei nº 6.404/76 limitava-se a cercear a conduta de administradores, subordinados ou
terceiros de confiança daqueles (os chamados insiders primários). Com o advento da Lei
nº 10.303/01, foi incluído um § 4º ao artigo 155, que veda a “utilização de informação
relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a
finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores
mobiliários.”611 612 613

Estes indivíduos, que não dispõem de uma vinculação direta com a companhia, mas
que ainda assim estão proibidos de fazer uso de informação privilegiada, são denominados
funcione, é preciso supor que a aquisição e o uso da informação privilegiada sejam feitos exclusivamente por
verdadeiros empreendedores – e não também por outros membros da organização social (como parece ser
bastante comum na vida real). Quarto, o tamanho da sociedade anônima moderna dilui a relação entre a
performance individual do empreendedor, a performance da empresa e a performance dos valores mobiliários
desta. Quinto, seria de se esperar que a expectativa de lucros via insider trading retardaria a divulgação de
informações relevantes, ainda que este atraso prejudicasse a companhia. E finalmente, em sexto lugar,
argumenta CLARK que a busca do lucro individual atrapalharia outras conquistas que dependem de
comportamentos mais construtivos. No que diz respeito aos benefícios do insider trading para o processo de
formação de preços, argumentam os estudiosos do Direito e Economia que a negociação com informação
privilegiada permite, em última análise, que o preço do valor mobiliário reflita dita informação,
aproximando, assim, o preço cotado do valor “real” do valor mobiliário, o que seria econonomicamente mais
“eficiente” e desejável. Este argumento, porém, é facilmente afastado se for considerada a eficácia de outros
métodos (como um regime informacional robusto) mais “justos” que o insider trading na consecução do
mesmo resultado. Cf. CLARK, Robert Charles. Corporate law. Boston: Aspen & Law Business, 1986, pp.
277-280 e MANNE, Henry G. Insider trading and the stock market. New York: Free Press, 1966, para uma
análise aprofundada destas questões.
611

Artigo 155, § 4º da Lei nº 6.404/76.

612

A edição da Lei nº 10.303/01 afetou também o tratamento concedido pela CVM ao insider trading, tendo
culminado na edição da Instrução CVM nº 358/02, da qual se cuidará mais adiante.
613

É notável a evolução, do ponto de vista legislativo e regulatório, da repressão ao insider trading no Brasil.
Até a edição da Lei nº 6.404/76, não era possível encontrar, nem na Lei nº 4.728/65, nem na regulação
específica do Banco Central, o tipo específico do insider trading. Naturalmente, isto não implica dizer que
não se verificava no mercado o aproveitamento de informações privilegiadas em detrimento de terceiros
investidores. No entanto, em tais hipóteses, por falta de previsão típica, a capitulação legal escolhida para a
prática do insider trading era invariavelmente a de prática não-equitativa. Cf. BRASIL. Comissão de Valores
Mobiliários. Parecer CVM/SJU nº 044, de 16 de março de 1979 (caso “Oxigênio do Brasil S/A”). Esta
dificuldade formal foi superada em 1976, com a edição da Lei nº 6.385/76 e da Lei nº 6.404/76, as quais
trouxeram, respectivamente, a CVM, e as vedações constantes do artigo 155, § 1º e § 2º. Cf. BRASIL.
Comissão de Valores Mobiliários. Parecer CVM/SJU nº 007, de 18 de janeiro de 1979 (caso “Servix
Engenharia S/A”). Nos anos seguintes, porém, algumas incertezas quanto à possibilidade de imputação de
penalidades aos chamados insiders secundários (cf. o próprio caso “Servix Engenharia S/A”) resultaram na
inclusão do § 4º ao artigo 155 da Lei nº 6.404/76 em 2001. No mesmo ano foi incluído o artigo 27-D à Lei nº
6.385/76, o qual tipificou criminalmente o insider trading. Por outro lado, enquanto o arcabouço normativo
hoje apresenta-se se não ideal, ao menos cada vez mais adequado à repressão do insider trading, as
dificuldades ligadas ao enforcement daquelas provisões ainda persistem.
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insiders secundários. A introdução da figura do insider secundário no ordenamento
brasileiro veio preencher uma lacuna legislativa no combate ao insider trading, conferindo
mais “dentes” à atuação da CVM, não raro já bastante dificultada em razão dos enormes
ônus de fiscalização e prova impostos à autarquia em casos desta natureza.614

O dever de sigilo do artigo 155 deve ser entendido à luz de seu contraponto, o dever
de informar constante do artigo 157 da Lei das S.A. Nos termos do referido dispositivo,
todo administrador deve declarar aos acionistas da companhia aberta:

i)

Ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de
compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e
de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular;615

ii)

Em assembleia geral ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% (cinco
por cento) ou mais do capital social:616

a)

O número dos valores mobiliários de emissão da companhia ou de
sociedades controladas, ou do mesmo grupo, que tiver adquirido ou
alienado, diretamente ou através de outras pessoas, no exercício anterior;

b)

As opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício
anterior;

c)

Os benefícios ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenha
recebido ou esteja recebendo da companhia e de sociedades coligadas,
controladas ou do mesmo grupo;

d)

As condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela
companhia com os diretores e empregados de alto nível; e

614

CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES
PEDREIRA, José Luiz (coord.). Direito das companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2009, pp. 1.153-1.154.
615

Artigo 157, caput, da Lei nº 6.404/76.

616

Artigo 157, § 1º da Lei nº 6.404/76.
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e)

iii)

Quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia;

A qualquer tempo, e imediatamente, nos termos e na forma determinados pela
CVM, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado
nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à
negociação, as modificações em sua posição acionária na companhia.

Além das obrigações informacionais perante os acionistas nas duas situações acima
assinaladas (isto é, quando do firmamento do termo de posse e em assembleia geral
ordinária), particularmente relevantes são os deveres assumidos pelos administradores da
companhia aberta de dar conhecimento de certos fatos ao mercado.

O primeiro destes deveres é o de:
(…) 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.617

A definição de fato relevante é dada pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 358, de 3
de janeiro de 2002 (“Instrução CVM nº 358/02”), segundo o qual:
(…) considera-se relevante (…) 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 econômicofinanceiro 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.618
617

Artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76.

618

A Instrução CVM nº 358/02 elenca uma série de exemplos de atos ou fatos relevantes, dentre eles: “I assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da companhia, ainda que sob
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Como requer a lei do anonimato, uma vez caracterizado como tal, o fato relevante
deve ser divulgado imediatamente, ou seja, tão logo tenha o fato adquirido relevância619 ou

condição suspensiva ou resolutiva; II - mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração,
alteração ou rescisão de acordo de acionistas; III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas
em que a companhia seja parte ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da companhia;
IV - ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou colaboração operacional,
financeira, tecnológica ou administrativa; V - autorização para negociação dos valores mobiliários de
emissão da companhia em qualquer mercado, nacional ou estrangeiro; VI - decisão de promover o
cancelamento de registro da companhia aberta; VII - incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia
ou empresas ligadas; VIII - transformação ou dissolução da companhia; IX - mudança na composição do
patrimônio da companhia; X - mudança de critérios contábeis; XI - renegociação de dívidas; XII - aprovação
de plano de outorga de opção de compra de ações; XIII - alteração nos direitos e vantagens dos valores
mobiliários emitidos pela companhia; XIV - desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de
bonificação; XV - aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, e
alienação de ações assim adquiridas; XVI - lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos em
dinheiro; XVII - celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando a expectativa
de concretização for de conhecimento público; XVIII - aprovação, alteração ou desistência de projeto ou
atraso em sua implantação; XIX - início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de
produto ou da prestação de serviço; XX - descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de
recursos da companhia; XXI - modificação de projeções divulgadas pela companhia; XXII - impetração de
concordata, requerimento ou confissão de falência ou propositura de ação judicial que possa vir a afetar a
situação econômico-financeira da companhia.”
619

Manifestou-se o Colegiado da CVM no seguinte sentido acerca da ponderação dos administradores a
respeito da relevância do fato: “Dado que a decisão de publicar o fato relevante se dá, via de regra, antes que
ele seja de conhecimento do público, na maioria das vezes, o administrador deve fazer juízo de valor sobre a
probabilidade de que ele impacte a decisão de negociar valores mobiliários emitidos pela companhia, sem, no
entanto, poder confirmar, antes da divulgação, se o fato realmente influenciará a decisão dos investidores. É,
por isso, que a análise é sobre a ‘potência’ de impacto e não sobre o real impacto. Para o administrador, é
mais fácil calcular essa probabilidade quando o impacto do ‘fato’ sobre os negócios da companhia é direto.
Por exemplo, a parada extraordinária de atividade em uma linha industrial da companhia é relevante se essa
parada afetar significativamente as receitas, o resultado ou as demais operações da companhia. Outro
exemplo, o trânsito em julgado de uma decisão judicial impondo uma perda ou um ganho para a companhia
será relevante se o montante do ganho ou da perda for significativo em comparação ao patrimônio líquido da
companhia. Para completar esses dois primeiros exemplos, que se referiam, respectivamente, a um fato
operacional e a outro patrimonial, podemos lembrar de um fato financeiro: a obtenção de um empréstimo
pode ser relevante, embora seja, usualmente, um fato do dia a dia da companhia. Digo isso, pois o
empréstimo pode ser a condição suspensiva para a conclusão de uma aquisição relevante já divulgada pela
companhia ou uma condição necessária ao início da construção de um projeto industrial substancial também
já divulgado pela companhia. Um empréstimo pode, ainda, ser suficiente para o equacionamento da situação
de liquidez, que poderia levar a companhia à falência ou a requerer recuperação judicial, e que é de
conhecimento dos investidores. (...) Fatos podem ser relevantes independentemente de sua natureza
(operacionais, patrimoniais, financeiros ou societários) e mesmo que não tenham impacto direto ou potencial
relevantes sobre a operação, o patrimônio, as finanças da companhia ou os direitos dos acionistas. Isso
porque um determinado fato pode fornecer elementos sobre a capacidade dos administradores (e,
conseqüentemente, o rumo de longo prazo da companhia e a maneira com que os negócios sociais serão
tratados no longo prazo) ou, ainda, pode demonstrar a forma de tratamento pela administração da companhia
de cada uma das classes interessadas (acionista controlador, acionistas não controladores, acionistas sem
direito a voto, credores, empregados, administradores, comunidade – vide art. 116, § único) e, com isso,
alterar o valor relativo entre os tipos e espécies de valores mobiliários (a relação de preços entre as ações e os
valores mobiliários de renda fixa, por exemplo, ou entre as ações ordinárias e as preferenciais) ou mesmo
quanto ao valor absoluto do valor mobiliário (maior interesse em ajudar a comunidade ou compartilhar lucros
com os empregados pode resultar em diminuição dos lucros distribuíveis aos acionistas e, com isso,
prejudicar o valor das ações). Por esses motivos, também as características qualitativas do fato, e não apenas
as quantitativas, devem ser utilizadas na definição sobre a relevância de um dado fato empresarial. (...) Em
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tenham informações a seu respeito fugido ao controle da sociedade.620 Além disso, tal
divulgação deve se dar de forma completa e precisa.621

Conforme já se viu, até que o ato ou fato relevante ocorrido com os negócios da
companhia seja divulgado ao mercado, fica “vedada a negociação com valores mobiliários
de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas
controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição
na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento
da informação relativa ao ato ou fato relevante.”622
As mesmas restrições à negociação se aplicam “a quem quer que tenha
conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de
informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação
comercial, profissional ou de confiança com a companhia”623, bem como “aos
administradores que se afastarem da administração da companhia antes da divulgação
pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão”, até 6 (seis) meses após
o afastamento destes de seus cargos.624 625

certas situações, um fato não é relevante, se olhado isoladamente, ou se forem consideradas, segregadamente,
suas características quantitativas e qualitativas. Por isso, a administração deve analisar a relevância de um
fato a partir do conjunto de informações de que dispõe e ponderando, de forma agregada, as informações
quantitativas e qualitativas. Dessa forma, uma informação não deixará de ser relevante se a companhia
dividir a sua implementação, sua divulgação ou sua análise em várias etapas, que, isoladamente, não sejam
relevantes.” Cf. Processo Administrativo Sancionador nº RJ 2006/4776, Relator Diretor Pedro Oliva Marcilio
de Sousa, julgado em 17/01/2007.
620

Cf. nesse sentido o Processo Administrativo Sancionador nº 2006/5928, Relator Diretor Pedro Oliva
Marcilio de Sousa, julgado em 17/04/2007.
621

Artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76. Cf. também o Processo Administrativo Sancionador nº 2006/4776,
Relator Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em 17/01/2007.
622

Cf. artigo 13, caput, da Instrução CVM nº 358/02.

623

Este é o caso de auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições
integrantes do sistema de distribuição, os quais devem verificar a respeito da divulgação da informação antes
de negociar com os valores mobiliários ou com instrumentos a eles referenciados. Cf. artigo 13, § 1º da
Instrução CVM nº 358/02.
624

Cf. artigo 13, § 2º da Instrução CVM nº 358/02.

625

Nos termos do artigo 13, § 3º e § 4º, a vedação à negociação também prevalecerá:
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Vale notar que, em qualquer caso, os administradores poderão recusar-se a prestar a
informação relevante (§ 1º, alínea “e”), ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que
sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia,626 cabendo à CVM, a pedido
dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a
prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.627

Isto posto, tem-se que o fato relevante é fato que possui elementos de direito que
justificam sua publicidade. Primeiro, o ocorrido deve ser caracterizado como fato. Em um
segundo momento, o fato deve ser analisado em função das potenciais consequências
i)
ii)

iii)

Se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou
reorganização societária; e
Em relação aos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores e membros do conselho de
administração, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de emissão da
companhia pela própria companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle
comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim; e
No período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e
anuais (DFP) da companhia, exceto se a negociação ocorrer de acordo com plano de negociação de
ações.

626

Cf. nesse sentido o Processo Administrativo Sancionador nº 2006/4776, Relator Diretor Pedro Oliva
Marcilio de Sousa, julgado em 17/01/2007: “Assim, se a divulgação de uma informação que deveria ser
tornada pública, de acordo com as regras de divulgação de informação, pode impedir a conclusão de um
negócio, a conquista de um cliente ou o desenvolvimento de um produto ou serviço ou pode prejudicar
legítimos interesses negociais da companhia, a companhia poderá, de acordo com a legislação específica,
deixar de divulgar a informação. Isso não significa que as companhias podem deixar de prestar informações
simplesmente porque acreditam que seus negócios podem ser prejudicados pela divulgação. É preciso que
haja um legítimo propósito empresarial na manutenção do sigilo. Assim, por exemplo, um negócio em que se
beneficie um acionista específico não pode deixar de ser divulgado porque essa informação impactaria
negativamente o preço das ações da companhia, aumentando o seu custo de captação.”
627

Conforme tem-se reiterado na presente dissertação de mestrado, a atuação da CVM em hipóteses como
esta não é ditada por critérios de sua conveniência. Ao contrário. Ao formular um juízo de relevância, ou da
necessidade (ou não) de divulgação de certas informações, a autarquia deve agir motivadamente, com
fundamento em elementos sistêmicos que assegurem a juridicidade da decisão emitida (por exemplo, a
proteção do investidor e, até mesmo, o aumento ou preservação do emprego). Nesse sentido, cf. o artigo 2º da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal: “Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.” Sobre tais princípios comenta MEIRELLES: “[P]or esses padrões é que
deverão se pautar todos os atos e atividades administrativas de todo aquele que exerce o poder público.
Constituem, por assim dizer, os fundamentos da ação administrativa, ou, por outras palavras, os sustentáculos
da atividade pública. Relegá-los é desvirtuar a gestão dos negócios públicos e olvidar o que há de mais
elementar para a boa guarda e zelo dos interesses sociais. Vale notar que, na forma do art. 11 da Lei
8.429/99, que trata do enriquecimento ilícito, constitui ‘ato de improbidade administrativa, que atenta contra
os princípios da Administração Pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições’. Essa norma prevê, a título exemplificativo, condutas,
comissivas ou omissivas, caracterizadoras da improbidade.” Cf. MEIRELLES, Hely Lopes; AZEVEDO, Eurico
de Andrade; ALEIXO, Délcio Balestero; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito Administrativo Brasileiro. 37ª
edição. São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 88-89.
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advindas de sua não-publicação. Por fim, deve ser ponderado se a publicação não implica
em desfavor para a companhia – consequência esta que corresponde invariavelmente a um
fato relevante.

O segundo daqueles deveres informacionais perante o mercado imposto aos
administradores é o dever de informar imediatamente à CVM e às bolsas de valores ou
entidades do mercado de balcão organizado, nas quais os valores mobiliários de emissão da
companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas posições acionárias
na companhia.628

Como visto, nos termos do caput e § 1º do artigo 157 da Lei das S.A., quando de
seu ingresso na sociedade ou requisitado pelos acionistas em sede de assembleia geral
ordinária, devem os administradores da companhia aberta informar ao acionariado a
porcentagem que detêm do capital social da sociedade. Estes informes, como que “raios-x”
da posição acionária do indivíduo, têm por objetivo essencialmente dar conhecimento ao
corpo social da qualidade ou não de acionista controlador do administrador em questão.
Sua natureza é, por isso, essencialmente “estática”.

Outrossim, os informes exigidos pelo § 6º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 têm
natureza dinâmica e, por isso, diversa. Visam eles, a uma, prevenir o insider trading e, a
duas, manter os acionistas informados acerca de mudanças relevantes no quadro acionário,
em especial no que diz respeito a escaladas acionárias dos administradores e tomada do
controle por estes (como nos casos dos management buy-outs).629

Como já se afirmou acima, o regime jurídico da informação no mercado de valores
mobiliários é composto por normas que disciplinam o mercado de valores mobiliários e
por normas que pertencem ao direito societário. Os dispositivos de conteúdo informacional
da Lei das S.A. – em especial aqueles acima descritos – integram, assim, um esquema
regulatório mais amplo, administrado pela CVM, que tem por finalidade garantir que o
investidor disponha das informações necessárias para a tomada de decisão. Tal esquema,

628

Artigo 157, § 6º da Lei nº 6.404/76.

629

EIZIRIK, Nelson Laks. Mercado de capitais: regime jurídico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 463.
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que tem por base a figura do registro, é denominado sistema de divulgação de informações
– e é dele de que se tratará a seguir.

4.3.3.3 Fundamentos do sistema de divulgação de informações administrado pela
CVM

É sintomático que o primeiro ato editado pela CVM, uma vez constituída na forma
da Lei nº 6.385/76, foi o documento chamado “Políticas de divulgação de informações” (as
“Políticas”). As Políticas foram editadas no mesmo contexto político da Lei nº 6.385/76 e
da Lei nº 6.404/76 e acalentavam, como aquelas leis, a promessa da transformação da
ordem econômica por via do desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, ao
enunciar que:

No momento em que o mercado de capitais brasileiro desponta como
instrumento fundamental para o novo ciclo de desenvolvimento
econômico que se avizinha, é importante destacar a importância de se
buscar padrões de negociação justa, honesta e prudente, bem como a
premissa de assegurar-se aos investidores um conhecimento preciso sobre
seu investimento não conceituando-se o mérito.630

A aprovação das Políticas, antecipando-se a qualquer outro esforço normativo da
CVM, fez parte de um esforço teórico proposital de fixar, de modo sistemático, as bases
para a atividade regulatória futura da autarquia. Nesse diapasão, a CVM erigiu, como
princípio prioritário e orientador de suas políticas, aquele da “divulgação obrigatória de
informações”. Isto é, o sistema brasileiro, seguindo o modelo do Securities Act of 1933, do
Securities Exchange Act of 1934 e da SEC mais de 40 (quarenta) anos antes, optou por um
modelo segundo o qual o mandato da CVM, como órgão regulador, não inclui o exercício
de julgamento acerca da qualidade dos valores mobiliários ofertados, mas sim apenas o
dever de garantir que o fornecimento das informações a eles relativas seja adequado.

Assim, de acordo com as Políticas, a existência de um sistema obrigatório de
divulgação de informações estaria baseada no que a CVM chama de “três grandes
pressupostos”.

630

BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Políticas de divulgação de informações. Rio de Janeiro: CVM,
1979, p. 4.
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Primeiro, a CVM parte do pressuposto de que “[a] alocação eficiente de recursos
numa economia de mercado tem como pré-condições a existência de um sistema de
informações confiável e oportuno”.631 Este primeiro pressuposto reflete o entendimento de
que, uma vez que as informações estejam disponíveis, os preços dos valores mobiliários
passam a refletir aqueles dados, e quaisquer ganhos adicionais dependem de uma análise
mais aprofundada dos fundamentos econômicos e financeiros do papel – análise esta que
também depende, invariavelmente, das informações disponíveis.632
Segundo, afirma a CVM que “[a]s forças espontâneas de mercado e a soma dos
interesses privados são insuficientes para assegurar a existência de um sistema de
informações eficiente, impondo-se a instituição da obrigatoriedade de fornecimento das
informações consideradas necessárias”.633

O segundo pressuposto endereça duas questões principais. A uma, a CVM
essencialmente rebate o argumento, típico do Direito e Economia norte-americano,
segundo o qual, deixados à própria sorte, os emissores de valores mobiliários proveriam
informações tão ou mais completas do que aquelas exigidas pelo regulador, porque (a) os
investidores seriam atraídos por valores mobiliários sobre os quais mais informações
estivessem disponíveis; e (b) a disponibilização de informações permitiria a diferenciação
entre valores mobiliários com e sem perspectiva de rentabilidade.634 A duas, a CVM
manifesta que a obrigatoriedade de ampla disponibilização de informações tende a reduzir
as possibilidades de prática do insider trading – visto que este depende da existência de
informações privilegiadas.

631

BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Políticas de divulgação de informações. Rio de Janeiro:
CVM, 1979, p. 7.
632

Para a definição de eficiência da qual já se tratou no Capítulo III, cf. EIZIRIK, Nelson Laks. Mercado de
capitais: regime jurídico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 20.
633

BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Políticas de divulgação de informações. Rio de Janeiro:
CVM, 1979, p. 7.
634

Já se cuidou no Capítulo III da falácia que caracteriza o modelo de autorregulação propugnado
principalmente por certas linhas de pesquisa norte-americanas, com frequência ligadas à chamada Escola de
Chicago. Cf. COFFEE JR., John C. Securities Regulation: cases and materials. 11ª ed. New York: Foundation
Press, 2009, p. 5.
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Em terceiro lugar, declara a CVM que: “[o]s benefícios decorrentes da criação de
um órgão governamental com as atribuições, entre outras, de regular o funcionamento de
um sistema de divulgação de informações, fixando sua conformação geral e tomando as
medidas necessárias à sua implementação, superam os ônus que acarreta, considerada a
comunidade como um todo.”635 Novamente, a CVM busca afastar a validade de certos
argumentos, os quais alcançaram alguma popularidade nos Estados Unidos a partir de
década de 60 (sessenta) do século passado,636 de que os custos econômicos e sociais de
operacionalização de um regime jurídico da informação ultrapassariam, em muito, seus
benefícios.

Adicionalmente, nos termos lançados pela CVM, a regulação do disclosure objetiva
assegurar ao público a disponibilidade de informações necessárias não só para para a
tomada da decisão de investimento e a formação de preços, mas também para o exercício
de poderes e direitos relacionados principalmente à posição de acionista – como o poder de
voto em assembleia geral e o direito de delas participar.637

Com base nestes objetivos, as Políticas estabeleceram uma série de diretrizes que
devem orientar a atividade regulatória da autarquia no que diz respeito à construção de um
635

BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Políticas de divulgação de informações. Rio de Janeiro:
CVM, 1979, p. 7.
636

Em “Market failure and the economic case for a mandatory disclosure system”, COFFEE JR. descreve os
ataques acadêmicos que sucederam a criação de um regime informacional pelo Securities Act of 1933, o
Securities Exchange Act of 1934 e sua operacionalização pela SEC (COFFEE JR., John C. Market failure and
the economic case for a mandatory disclosure system, Virginia Law Review, v. 70, n. 4, pp. 717-753, 1984).
Destaque-se os trabalhos de: STIGLER, George J. Public regulation of the securities markets, The Journal of
Business, v. 37, n. 2, pp. 117-142, 1964; BENSTON, George J. Corporate financial disclosure in the UK and
the USA. Westmead: Saxon House, 1976; BENSTON, George J. The costs and benefits of governmentrequired disclosure: SEC and FTC requirements. In: DEMOTT, Deborah A. (ed.). Corporations at the
crossroads: governance and reform. New York: McGraw-Hill, 1980; BENSTON, George J. Required
disclosure and the stock market: an evaluation of the Securities Exchange Act of 1934, The American
Economic Review, v. 63, n. 1, pp. 132-155, 1973; BENSTON, George J. The value of the SEC's accounting
disclosure requirements, The Accounting Review, v. 44, n. 3, pp. 515-532, 1969; MANNE, Henry G. Insider
trading and the stock market. New York: Free Press, 1966; MANNE, Henry G. et al. Wall Street in transition:
the emerging system and its impact on the economy. New York: New York University Press, 1974. As
críticas acadêmicas ao sistema de disclosure ensejaram uma dura resposta pública da SEC, notadamente por
meio da edição do “Report of the Advisory Committee on Corporate Disclosure to the Securities and
Exchange Commission” (1977), documento no qual a SEC defende vigorosamente a manutenção do regime
inaugurado pelo Securities Act of 1933 e pelo Securities Exchange Act of 1934. Foi nesse contexto pósrevisionista – quando o sistema de disclosure já passara por uma fase tanto de exaltação quanto de crítica
públicas – que as Políticas foram editadas.
637

ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
1969, pp. 340-343.
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regime jurídico da informação (lembrando que a edição das Políticas sucedeu a edição das
Leis nº 6.385/76 e nº 6.404/76, mas antecedeu qualquer esforço regulatório da autarquia do
ponto de vista informacional).

Tais diretrizes determinam, em resumo, que:

i)

O sistema de divulgação deve equalizar o acesso direto ou indireto (isto é, por
agentes capazes de assimilar, analisar, sintetizar e transmitir as informações
disponíveis, como auditores, analistas, agências de classificação de risco, etc.) à
informação pelo investidor individual;

ii)

O sistema de divulgação de informações deve dotar o mercado das “pré-condições”
de eficiência;638 639

iii)

A informação deve ser necessária. Nesse sentido, as exigências regulatórias da
CVM devem estar circunscritas às informações de natureza social, ou relativas à
conduta das companhias, que possam repercutir sobre as decisões de investir ou de
exercer poderes, direitos políticos, além de deveres, não estando afastada a
consideração de casos em que o mercado ainda não tenha a consciência de sua
relevância; e

iv)

O sistema de divulgação de informações é de natureza “evolucionária”. Cabe à
CVM conduzir estudos orientados para a reforma do modelo e, em qualquer
hipótese, ponderar a inclusão de novas exigências informacionais frente aos custos,
para os emissores, de implementação destes novos requisitos.

638

Note-se que a CVM não subscreve neste ponto a opinião de que o mercado é ou pode ser eficiente – esta
afirmação, com efeito, seria o mesmo que negar a necessidade de um regulador para o mercado de valores
mobiliários, sendo que a CVM tem como razão de sua existência, justamente, o reconhecimento de que o
mercado não é eficiente. O que ser quer, na verdade, é garantir que a informação seja amplamente
disseminada, que o acesso a ela se dê de forma rápida, confiável e pelo meio adequado, isto é, “um mercado
onde a competição ocorra na interpretação das informações disponíveis e não na tentativa de ter acesso
privilegiado a elas”. BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Políticas de divulgação de informações. Rio
de Janeiro: CVM, 1979, p. 9.
639

BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Políticas de divulgação de informações. Rio de Janeiro:
CVM, 1979, p. 9.
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O meio escolhido para a operacionalização do sistema de divulgação de infomações
foi a adoção de solução idêntica daquela criada pela SEC. Trata-se do sistema de registro,
já preconizado pela Lei nº 6.385/76 e pela Lei nº 6.404/76.640 As Políticas estabelecem,
pois, uma série de registros distintos, cada qual destinado a cumprir uma função
informacional.

4.3.3.3.1 O sistema de duplo registro para emissores e emissões

Como visto, a CVM apresentou 3 (três) importantes justificativas para a existência
de um regime informacional. Primeiro, um sistema de divulgação de informações confiável
e oportuno é imprescindível para a alocação eficiente de recursos em uma economia de
mercado. Segundo, o mercado não é capaz de criar e operar tal sistema sozinho. Terceiro,
os benefícios oriundos da regulação e supervisão do mercado de valores mobiliários por
um regulador específico suplantam os custos sociais desta opção legislativa.

Em tese, estes pressupostos poderiam servir para justificar duas espécies distintas
de atuação do órgão regulador. De um lado, o regulador tem a possibilidade de atuar como
uma espécie de “filtro”, selecionando os valores mobiliários que podem ser ofertados ao
público; e de outro, o regulador pode optar por atuar como mero “administrador” de um
sistema de divulgação de informações. O sistema brasileiro, seguindo o modelo do
Securities Act of 1933 e do Securities Exchange Act of 1934 mais de 40 (quarenta) anos
antes, optou por um modelo segundo o qual o mandato da CVM, como órgão regulador,
não inclui o exercício de julgamento acerca da qualidade dos valores mobiliários ofertados,
mas sim apenas o dever de garantir que o fornecimento das informações a eles relativas
seja adequado.641

640

“Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio
registro na Comissão.”
641

Cf. por exemplo o Memo/CVM/SJU/Nº054/80, que trata de princípio estabelecido pelas Políticas, de que
“a CVM não exercerá julgamento de valor quanto ao preço de emissão”, pressupondo a disponibilidade de
informações ao público investidor. BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Memo/CVM/SJU/Nº054/80, de
27 de março de 1980. Rio de Janeiro: CVM, 1980, p. 1.
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Assim, a CVM, nos termos da Lei nº 6.385/76 e da Lei nº 6.404/76, administra um
sistema de divulgação de informações baseado no ato registral. 642 Não é a intenção desta
dissertação de mestrado preparar uma apresentação do tipo “manual”, tratando à exaustão
do sistema de registro e dos atos normativos e procedimentos que compõem, em conjunto,
o arcabouço regulatório da informação no mercado brasileiro de valores mobiliários. No
entanto, convém explorar, ainda que de modo sintético, a estrutura do sistema de
divulgação de informações operacionalizado pela CVM. Nesse diapasão, optou-se por
circunscrever a exposição a seguir às duas principais espécies de registros a que são
submetidas as companhias abertas.643

Assim, para que uma companhia aberta (ou outra espécie de emissor, tal como os
fundos de investimento e os clubes de investimento) possa ofertar valores mobiliários
publicamente e ter tais valores mobiliários negociados em mercados regulamentados de
valores mobiliários, ao menos dois tipos de registros se fazem necessários.

Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na CVM
podem ser negociados no mercado de valores mobiliários.644 Assim, primeiro deve ser
obtido o “registro de emissor de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
regulamentados de valores mobiliários” (conhecido informalmente como “registro de
companhia aberta”, nos casos destas) junto à CVM.
O pedido do “registro de companhia aberta” é regulado pela Instrução CVM nº 480,
de 7 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM nº 480/09”), que substituiu a Instrução CVM
n° 202, de 6 de dezembro de 1993. A obtenção do pedido de registro depende da entrega
de uma série de documentos e informações pela sociedade anônima à CVM e à bolsa de
valores. No entanto, interessam aqui especialmente as obrigações informacionais

642

Artigo 8º, inciso III; artigo 9º, § 1º inciso II; artigo 16, inciso I; artigo 18, inciso I, alínea “a”; artigo 19;
artigo 20 da Lei nº 6.385/76.
643

Quanto aos demais emissores, além das disposições constantes da Instrução CVM nº 400/03, devem ser
obedecidas as regras específicas de prestação de informações periódicas. No que diz respeito à maioria dos
fundos de investimento, por exemplo, tais regras estão consubstanciadas na Instrução CVM nº 409, de 18 de
agosto de 2004.
644

Artigo 4º, § 1º da Lei nº 6.404/76.
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periódicas e eventuais impostas pela CVM aos emissores já registrados, as quais também
são reguladas pela Instrução CVM nº 480/09.

De acordo com a sistemática estabelecida pela Instrução CVM nº 480/09, os
emissores são divididos de acordo com os tipos de valores mobiliários admitidos à
negociação, sendo que as duas categorias de emissores obedecem a um regime
informacional diferente. O registro na categoria A, por autorizar a negociação de quaisquer
valores mobiliários do emissor em mercados regulamentados de valores mobiliários
(estando aí incluídas as ações), impõe obrigações informacionais mais severas. O registro
na categoria B autoriza a negociação de valores mobiliários do emissor em mercados
regulamentados de valores mobiliários, exceto de ações e certificados de depósito de ações,
ou de valores mobiliários que confiram ao titular o direito de adquirir ações e certificados
de depósito de ações.645 Por este motivo, o registro do emissor na categoria B implica
obrigações informacionais mais suaves.646

Em complemento à nova categorização, seguindo diretrizes internacionais, a
Instrução CVM nº 480/09 também determina que as informações referentes ao emissor
sejam reunidas em um único documento, o Formulário de Referência, que deve ser
atualizado no mínimo anualmente. Na ocorrência de uma oferta pública de distribuição de
valores mobiliários, basta que o emissor elabore um documento suplementar contendo
informações específicas sobre o valor mobiliário ofertado e as características e condições
da oferta. Estes dois documentos, em conjunto, fornecerão ao investidor todas as
informações de um prospecto convencional – concebido antes da reforma de 2009 como o
documento que deveria conter todas as informações necessárias relativas ao emissor e à
oferta.

Além de inovar, tornando mais eficientes os processos de captação de recursos pela
sociedade anônima, por reduzir os custos e o tempo despendido na elaboração de

645

Artigo 2º da Instrução CVM nº 480/09.

646

Por exemplo, é facultativo aos emissores da categoria B descrever no Formulário de Referência: os bens
do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades do emissor; as regras, políticas e
práticas relativas às assembleias gerais; as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração;
a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária,
do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
etc. Cf. Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09.
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documentos, o modelo do Formulário de Referência garante que o investidor tenha sempre
acesso a uma ampla gama de informações atualizadas sobre a companhia aberta. Como
visto, até a edição do normativo, informações desta qualidade eram encontradas apenas no
prospecto, sendo que, durante a vida da companhia aberta, um número muito menor de
informações, quase que somente de cunho financeiro, era disponibilizado no sítio
eletrônico da autarquia.

Note-se que, uma vez registrada como companhia aberta, ficam os administradores
da sociedade anônima sujeitos a obrigações de divulgação anual, periódica e também
contínua de informações. As obrigações de divulgação contínua surgem principalmente
quando sobrevêm quaisquer atos ou fatos relevantes, definidos, conforme visto acima, nos
termos do artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02. Os atos e fatos relevantes devem ser
comunicados ao Diretor de Relações com Investidores, que primariamente cuidará de sua
divulgação à CVM, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que
os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, e pela
disseminação simultânea da informação por todos os mercados em que tais valores
mobiliários sejam admitidos à negociação.647 648

647

O Diretor de Relações com Investidores também deverá divulgar simultaneamente ao mercado ato ou fato
relevante a ser veiculado por qualquer meio de comunicação. As divulgações devem se dar sempre por meio
de publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela companhia, embora seja
admitida a forma resumida com referência a sítios eletrônicos. Cf. artigo 3º, § 3º e § 4º da Instrução CVM nº
358/02. No mais, a divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início
ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado em
que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, de modo a permitir a
ampla disseminação da informação entre os investidores. Cf. artigo 5º, caput, da Instrução CVM nº 358/02.
Finalmente, “a CVM, a bolsa de valores ou a entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação podem, a qualquer tempo, exigir do
Diretor de Relações com Investidores esclarecimentos adicionais à comunicação e à divulgação de ato ou
fato relevante.” Na hipótese de oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciado, cumpre ao Diretor de Relações com
Investidores inquirir as pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas
têm conhecimento de informações que devam ser imediatamente divulgadas ao mercado. Cf. artigo 4º, caput
e § 1º da Instrução CVM nº 358/02.
648

Caso os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e
de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, tenham
conhecimento pessoal de ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com
Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação, somente se eximirão de
responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM. Cf. artigo 3º, § 1º e § 2º da
Instrução CVM nº 358/02.
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Como nos Estados Unidos, vigora no Brasil, via de regra,649 o princípio disclose or
abstain from trading, que determina, literalmente, que a informação relevante seja
divulgada; caso contrário, que a companhia e certos indivíduos se abstenham de negociar
valores mobiliários da companhia ou a eles referenciados. Além da própria companhia
aberta, notadamente, a vedação do artigo 13 da Instrução CVM nº 358/02 se aplica a
“acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu
cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou
coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.”650

Como visto acima, tal vedação se estende também aos chamados insiders
secundários, isto é, “quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou
fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em
especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a
companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários,
consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete
verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários
de emissão da companhia ou a eles referenciados.”651

Ademais, os administradores e membros de órgãos estatutários com funções
técnicas ou consultivas da companhia aberta ficam obrigados a informar à companhia a
titularidade e as negociações realizadas com valores mobiliários emitidos pela própria
companhia, por suas controladoras ou controladas – nestes dois últimos casos, desde que se
trate de companhias abertas. Cabe ao Diretor de Relações com Investidores enviar as
informações exigidas à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às entidades do

649

Algumas exceções estão disponíveis, dentre elas a negociação de valores mobiliários de acordo com
política de negociação prévia. Cf. artigo 13, § 7º da Instrução CVM nº 358/02.
650

Cf. artigo 13, caput da Instrução CVM nº 358/02.

651

O mesmo se aplica a administradores que se afastem da administração da companhia antes da divulgação
pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão, e se estenderá pelo prazo de seis meses
após o seu afastamento. Cf. artigo 13, § 1º e § 2º da Instrução CVM nº 358/02.

263

mercado de balcão organizado em que as ações da companhia sejam admitidas à
negociação.652

O registro impõe também que o adquirente do controle acionário de companhia
aberta divulgue fato relevante e comunique a aquisição de controle ao Diretor de Relações
com Investidores, que promoverá sua divulgação.653 Além disso, os acionistas
controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de
Administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou
grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir
participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie
ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta, ou elevar tal
participação em 5% (cinco por cento), devem comunicar tal fato à companhia.654

Em geral, o Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela
comunicação daquelas informações à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às
entidades do mercado de balcão organizado em que as ações da companhia sejam
admitidas à negociação, bem como por atualizar o formulário no sítio eletrônico da
autarquia.655 No entanto, nos casos em que a aquisição de 5% (cinco por cento) ou mais do
capital social resulte ou tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da sociedade, bem como nos casos em que a
aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública, deverá o adquirente promover a
publicação do ato ou fato relevante pela imprensa.656
652

A companhia deverá enviar as informações exigidas à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às
entidades do mercado de balcão organizado em que as ações da companhia sejam admitidas à negociação, no
prazo de 10 (dez) dias, após o término do mês em que se verificarem alterações das posições detidas, ou do
mês em que ocorrer a investidura no cargo dos administradores ou membros de órgãos estatutários, sendo
que as posições acionárias consolidadas devem ficar disponíveis no sítio eletrônico da CVM. Artigo 11,
caput, § 5º e § 6º da Instrução CVM nº 358/02.
653

Artigo 10 da Instrução CVM nº 358/02.

654

Os indivíduos supramencionados também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais
valores mobiliários, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do titular na espécie ou classe dos
valores mobiliários em questão atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do total desta espécie ou classe e
a cada vez que tal participação se reduzir em 5% (cinco por cento) do total da espécie ou classe. Cf. artigo 12,
caput, § 1º e § 4º da Instrução CVM nº 358/02.
655

Artigo 12, § 6º da Instrução CVM nº 358/02.

656

Artigo 12, § 5º da Instrução CVM nº 358/02.
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O “registro de emissor” deve estar sempre acompanhado de outra espécie de
registro, o “registro de oferta pública de distribuição”, ou de “emissão”, posto que
nenhuma oferta pública de valores mobiliários pode ser distribuída no mercado sem prévio
registro na CVM.657 O registro de oferta pública de distribuição é regido pela Instrução
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM nº 400/03”).

Como visto no Capítulo III, a oferta pública é caracterizada na Lei nº 6.385/76 de
forma ampla, incluindo a utilização de prospectos ou outros “documentos de propaganda
de venda”, a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de agentes e a
negociação feita em estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços
públicos de comunicação. Por sua vez, são atos de distribuição a venda, a promessa de
venda, a oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou
subscrição de valores mobiliários, quando os pratiquem a companhia emissora, seus
fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.658

As ofertas públicas dividem-se, ademais, como já se apontou no Capítulo III acima,
entre as ofertas públicas primárias e as ofertas públicas secundárias. As ofertas públicas
primárias caracterizam-se pela emissão de novos valores mobiliários pela companhia
aberta (ou outra espécie de emissor). Os recursos obtidos com a colocação dos valores
mobiliários com os investidores são vertidos diretamente para a sociedade anônima (ou
outra espécie de emissor) para serem utilizados na forma descrita no prospecto ou outro
documento equiparável. As ofertas públicas secundárias, por sua vez, não implicam a
versão de poupanças monetárias para as companhias ou emissores na forma de
investimento, posto que nestas ofertas os ofertantes são os próprios acionistas, que recebem
aqueles recursos. Tanto as ofertas públicas primárias quanto as ofertas públicas secundárias
são objeto de registro nos termos da regulamentação expedida pela CVM.
Como nos Estados Unidos, ao conceder o registro, a CVM não oferece “qualquer
garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação econômica ou financeira do
ofertante ou da emissora ou à sua administração, à viabilidade da oferta ou à qualidade dos
657

Artigo 19 da Lei nº 6.385/76. Cf. também o artigo 2º da Instrução CVM nº 400/03.

658

Artigo 19, § 1º da Lei nº 6.385/76.
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valores mobiliários ofertados.”659 Não por outro motivo, o artigo 1º da Instrução CVM nº
400/03 enuncia que tal Instrução tem por objetivo regular “as ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários, nos mercados primário ou secundário e (...) assegurar a
proteção dos interesses do público investidor e do mercado em geral, através do tratamento
eqüitativo aos ofertados e de requisitos de ampla, transparente e adequada divulgação de
informações sobre a oferta, os valores mobiliários ofertados, a companhia emissora, o
ofertante e demais pessoas envolvidas.”660

Assim, do ponto de vista do disclosure, o registro de oferta pública de distribuição
é relevante em razão das severas exigências informacionais formuladas para sua concessão.
Por exemplo, de modo notório, o prospecto é confeccionado justamente tendo por objeto a
concessão do registro de emissão.

O prospecto é um documento que, de acordo com parâmetros regulatórios préestabelecidos, descreve em profundidade uma companhia aberta (ou um emissor), o valor
mobiliário a ser ofertado, e o uso que será dado aos recursos obtidos com a oferta. 661 No
Brasil, a Instrução CVM nº 400/03 define o prospecto como “o documento elaborado pelo
ofertante em conjunto com a instituição líder da distribuição,662 obrigatório nas ofertas
públicas de distribuição de que trata esta Instrução, e que contém informação completa,

659

Artigo 15 da Instrução CVM nº 400/03.

660

Artigo 1º da Instrução CVM nº 400/03.

661

Vide também a definição de CÂMARA, que define o prospecto como “documento sujeito a fiscalização
administrativa prévia que, em termos padronizados, concentra a informação relevante sobre o emitente, os
valores mobiliários por este emitidos e o processo da oferta ou a admissão em mercado regulamentado.” Cf.
CÂMARA, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliários. Coimbra: Almedina, 2009, p. 752.
662

A responsabilidade pela elaboração do prospecto recai sobre o emissor e os underwriters. Cf. o artigo 56
da Instrução CVM nº 400/03:
“Art. 56. O ofertante é o responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a distribuição.
§1º A instituição líder deverá tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que:
I - as informações prestadas pelo ofertante são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta; e
II - as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da atualização do registro da companhia e as constantes do estudo de viabilidade
econômico-financeira do empreendimento, se aplicável, que venham a integrar o Prospecto, são suficientes,
permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta.”
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precisa, verdadeira, atual, clara, objetiva e necessária, em linguagem acessível, de modo
que os investidores possam formar criteriosamente a sua decisão de investimento.”663

O prospecto é, se não o mais importante, o documento mais representativo do
sistema de disclosure. Não só ele congrega uma grande quantidade de informações, mas
ele também funciona, muitas vezes, como um instrumento de propaganda da companhia
aberta recém-registrada na oferta pública primária de valores mobiliários.

No Brasil, o conteúdo do prospecto é determinado primariamente pela Instrução
CVM nº 400/03. Como um mínimo, a referida Instrução exige que o prospecto contenha
informações a respeito da oferta, dos valores mobiliários objeto da oferta e os direitos que
lhes são inerentes, do ofertante, da companhia emissora e sua situação patrimonial,
econômica e financeira, de eventuais terceiros garantidores de obrigações relacionadas
com os valores mobiliários objeto da oferta, e de terceiros que venham a ser destinatários
dos recursos captados com a oferta.664

4.4

Apuração de condutas e responsabilidades no âmbito do regime jurídico
brasileiro da informação

Finalmente, deve ser destacado que o regime jurídico da informação criado pela Lei
nº 6.385/76, pela Lei nº 6.404/76 e pela regulamentação expedida pela CVM dispõe de
uma ampla rede de mecanismos aptos a garantir sua estrita observância (isto é,
mecanismos do tipo que a prática anglo-saxã classifica como de enforcement).665 O estudo
do regime das responsabilidades administrativa, penal e civil resultantes da violação das
normas de conteúdo informacional que regulam o mercado de valores mobiliários
brasileiro é de importância e profundidade tal que pode ser, isoladamente, objeto de
dissertação de mestrado – mas não desta. Não obstante, algumas considerações sobre o
tópico merecem aqui ser tecidas a fim de complementar todo o acima exposto.

663

Artigo 38 da Instrução CVM nº 400/03.

664

Artigo 39 e Anexo III da Instrução CVM nº 400/03.

665

Enforcement já foi definido no Capítulo II como palavra da língua inglesa comumente utilizada para
denotar a ideia de compelir a observância ou a obediência a uma determinada norma.
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O regime jurídico da informação criado pela Lei nº 6.385/76, pela Lei nº 6.404/76 e
pela regulamentação expedida pela CVM é fundamentalmente suportado pela atuação da
CVM no exercício de seu poder de polícia (além do Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro

Nacional,

como

instância

recursal

dos

processos

administrativos

sancionadores). Como se tratou acima, a Lei nº 6.385/76 outorgou à CVM amplos poderes
de supervisão e repressão de condutas. Nesse sentido, conforme assinala EIZIRIK:

[O] direito administrativo sancionador, na esfera da disciplina do sistema
financeiro e do mercado de capitais, constitui reflexo do exercício do
poder de polícia do Estado sobre as atividades desenvolvidas pelos
particulares, como agente normativo e regulador, nos termos do artigo
174 da Constituição.666

A extensão dos poderes de supervisão e repressão de condutas outorgados à CVM
deve ser enfatizada. Objetivamente, a Lei nº 6.385/76 deu à CVM vastos meios de
apuração de condutas667 e elencou uma ampla gama de penalidades que podem ser
aplicadas quando concluído em julgamento administrativo pela autoria e materialidade do
delito. As penalidades variam de advertência e multa até a suspensão do exercício de cargo
de administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de distribuição de
valores; inabilitação para o exercício desses cargos; suspensão da autorização ou registro
para o exercício de atividades no mercado de valores mobiliários; e cassação da
autorização ou registro para o exercício dessas atividades.

Para além da atuação da CVM no âmbito administrativo, o regime jurídico da
informação idealizado pela Lei nº 6.385/76, pela Lei nº 6.404/76 e pela regulamentação
expedida pela CVM é também amparado por uma série de dispositivos de Direito Penal.
Tais dispositivos, embora infelizmente amiúde negligenciados no Brasil, são fundamentais
para que o regime jurídico da informação alcance todas as suas potencialidades.

Conforme explicam com precisão CHOI e PRITCHARD:

666

EIZIRIK, Nelson Laks. Mercado de capitais: regime jurídico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 270.

667

Cf. artigo 9º da Lei nº 6.385/76. Note-se também que, a fim de facilitar e/ou operacionalizar o exercício de
certos poderes atribuídos em lei à CVM, a autarquia firmou uma série de convênios com entidades como o
Banco Central, a BM&Fbovespa, o Departamento da Polícia Federal – DPF, o Ministério da Justiça, o
Ministério Público Federal – MPF, e etc.
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As sanções criminais são um componente essencial para o enforcement
das leis que regulam o mercado de valores mobiliários. Para os priores
tipos de estelionatários, apenas a ameaça de um longo tempo na prisão
poderá deter a conduta ilícita, particularmente à luz dos enormes retornos
pecuniários advindos da fraude. A ameaça de pena privativa de liberdade
é também importante para dissuadir administradores de companhias
abertas de engajarem em práticas proibidas. Considere o caso do principal
executivo de finanças de uma companhia, que está sob pressão do CEO
para atingir as expectativas de receita de Wall Street para a empresa. Na
ausência da ameaça de prisão como desincentivo, aquele executivo pode,
por exemplo, tentar reclassificar uma despesa corrente como capital
investido, e com isso alterar o custo contábil da despesa em anos futuros,
o que tem o efeito de aumentar a receita corrente. De tal prática decorre
um fortalecimento da situação do executivo financeiro perante o CEO e
um aumento ao menos temporário do preço da ação, o que também
aumenta o valor das opções do executivo. A fraude pode não ser
detectada, pelo que o executivo pode ficar livre para aproveitar os lucros
advindos das opções exercidas. Se a fraude for descoberta, sanções civis
serão doloridas, mas elas podem não prover suficiente incentivo ex ante
uma vez que devem ser descontadas pela baixa probabilidade de
detecção. As sanções penais aumentaram substancialmente os custos
esperados da violação das leis para o mercado de valores mobiliários.668

O artigo 177669 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (“Código
Penal”), tutela “o direito à informação verídica (...) quer ao público em geral, para a
668

Tradução livre. No original: “Criminal sanctions are an essential component of the enforcement of the
securities laws. For the hard-core fraudster, only the threat of hard-time will deter misconduct, particularly
in light of the enormous pecuniary rewards from committing fraud. The threat of jail time is also important in
dissuading the executives of public companies from wrongdoing. Consider the financial controller, who is
under pressure from the CEO to meet Wall Street’s earning expectations for the company. In the absence of
jail time as a deterrent, a financial controller may, for example, attempt to reclassify a current expense as a
capital investment, thereby shifting the accounting cost of the expense into future years, which has the effect
of raising current earnings. Doing so will solidify the controller’s standing with the CEO and increase the
share price at least temporarily, raising the value of the controller’s stock options. The fraud may go
undetected, leaving the controller to enjoy the profits from his exercised options. If the fraud is uncovered,
civil penalties will sting, but they may not provide a large ex ante deterrent once they are discounted by the
low probability of detection. Criminal sanctions substantially raised the expected cost of securities law
violations.” CHOI, Stephen J.; PRITCHARD, A. C. Securities Regulation: cases and analysis. New York:
Foundation Press, 2008, p. 230.
669

“Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao
público ou à assembléia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente
fato a ela relativo:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular.
§ 1º - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular: (Vide Lei nº 1.521,
de 1951)
I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou
comunicação ao público ou à assembléia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade,
ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo;
II - o diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros
títulos da sociedade;
(...)
VI - o diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso,
distribui lucros ou dividendos fictícios;
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proteção dos investidores potenciais, quer aos acionistas da sociedade, depois de
constituída esta”670. Sancionadas quase 40 (quarenta) anos antes, as disposições do Código
Penal integraram-se perfeitamente ao rigoroso sistema criado pela Lei nº 6.385/76 e pela
Lei nº 6.404/76 (e obviamente, pela regulamentação da CVM) ao tratar como fraude o ato
de “promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em
comunicação ao público ou à assembléia, afirmação falsa sobre a constituição da
sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo.”671

O Código Penal também possui uma série de dispositivos de natureza residual, que
abarcam as condutas não enquadradas na Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951 (“Lei nº
1.521/51” ou “Lei dos Crimes Contra a Economia Popular”). As condutas vedadas pela Lei
dos Crimes Contra a Economia Popular incluem:672

i)

Obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número
indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos;

ii)

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;

iii)

Dar indicações ou fazer afirmações falsas em prospectos ou anúncios, para fim de
substituição, compra ou venda de títulos, ações ou quotas; e

iv)

Fraudar de qualquer modo escriturações, lançamentos, registros, relatórios,
pareceres e outras informações devidas a sócios de sociedades civis ou comerciais,
em que o capital seja fracionado em ações ou quotas de valor nominativo igual ou

VII - o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado com acionista, consegue a
aprovação de conta ou parecer;
VIII - o liquidante, nos casos dos ns. I, II, III, IV, V e VII;
IX - o representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no País, que pratica os atos
mencionados nos ns. I e II, ou dá falsa informação ao Governo.
(...).”
670

TAVARES GUERREIRO, José Alexandre; TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades anônimas no direito
brasileiro. 2 v. São Paulo: Bushatsky, 1979, p. 22.
671

Artigo 177, caput do Código Penal.

672

Cf. artigo 2º, inciso IX e artigo 3º, incisos VI, VII e X da Lei nº 1.521/51.
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inferior a (...) com o fim de sonegar lucros, dividendos, percentagens, rateios ou
bonificações, ou de desfalcar ou de desviar fundos de reserva ou reservas técnicas.

A Lei nº 6.385/76 também introduziu um novo elenco de crimes contra o mercado
de valores mobiliários. Assim, notadamente, em complemento aos aditamentos feitos aos
artigos 155 e 157 da Lei nº 6.404/76 com vistas ao combate do insider trading, a Lei nº
6.385/76 transformou em crime o uso de informação privilegiada, isto é, o ato de “[u]tilizar
informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da
qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida,
mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliários”.673 O
diploma também criou o tipo específico da “manipulação do mercado”.674

Finalmente, o regime informacional idealizado pela Lei nº 6.385/76, pela Lei nº
6.404/76 e pela regulamentação da CVM, comporta também a possibilidade de
indenizações na esfera civil. Este é o caso, por exemplo, da pessoa prejudicada em compra
e venda de valores mobiliários quando verificada a prática de insider trading, a qual pode
ter o direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar
já conhecesse a informação.675

No sistema do mercado de valores mobiliários brasileiro, o entendimento
predominante é de que a aplicação das sanções penais, administrativas e civis se dá de
forma independente. Ou seja, eventuais sanções penais impostas nos termos do Código
Penal, da Lei dos Crimes Contra a Economia Popular, ou da Lei nº 6.385/76 não impedem
nem a aplicação de penalidades administrativas pela CVM, nos termos da Lei nº 6.385/76,
nem potenciais indenizações na esfera civil.

673

Cf. artigo 27-D da Lei nº 6.385/76. No âmbito administrativo, como visto, o insider trading é vedado pelo
artigo 13 da Instrução CVM nº 358/02.
674

A manipulação de mercado é definida como o ato de “[r]ealizar operações simuladas ou executar outras
manobras fraudulentas, com a finalidade de alterar artificialmente o regular funcionamento dos mercados de
valores mobiliários em bolsa de valores, de mercadorias e de futuros, no mercado de balcão ou no mercado
de balcão organizado, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano
a terceiros (...).”Cf. artigo 27-C da Lei nº 6.385/76.
675

Cf. artigo 155, § 3º da Lei nº 6.404/76.
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Assim, como se pode notar, o regime jurídico da informação criado pela Lei nº
6.385/76 e pela Lei nº 6.404/76, em conjunto com a regulamentação de cunho
informacional expedida pela CVM, além de bastante amplo, possui uma série de
mecanismos – sanções penais, administrativas e civis – capazes de garantir quantidade e
qualidade de informações no mercado de valores mobiliários. É certo que as inovações
tecnológicas e financeiras e o eventual processo de desenvolvimento acabarão por impor
desafios cada vez maiores no que diz respeito à regulação do mercado de valores
mobiliários brasileiro – como de fato já vêm impondo. Esta complexidade invariavelmente
terá de ser refletida em eventuais reformas da Lei nº 6.385/76 e da Lei nº 6.404/76, e em
especial nos futuros normativos editados pela CVM.

No entanto, o contexto regulatório hoje é muito diverso daquele que se viu nos anos
que imediatamente se seguiram à criação da CVM, ou mesmo ao período que antecedeu a
edição da Lei nº 10.303/01. Isto é, não há que se falar em ausência quase absoluta de
normas. Ao contrário, como visto ao longo deste Capítulo IV, o regime jurídico da
informação hoje em vigor se mostra bastante robusto. As dificuldades estão, assim, muito
mais relacionadas a se fazer observar os dispositivos hoje em vigor.

Nesse sentido, além dos desafios ligados à adequação do regime jurídico da
informação frente aos processos inovativos e de desenvolvimento nacional, talvez o maior
desafio para o regime jurídico da informação seja a repressão das condutas em violação ao
arcabouço regulatório atualmente em vigor.

Outrossim, é por exemplo emblemático que, somente 10 (dez) anos após a
introdução do tipo específico do insider trading no sistema de normas que rege o mercado
de valores mobiliários brasileiro, tenham obtido o Ministério Público Federal e a CVM, na
condição de assistente de acusação, a primeira condenação penal por crime de uso indevido
de informação privilegiada do Brasil (delito previsto no artigo 27-D da Lei nº 6.385/76).676

Tão importante quanto a existência de um regime jurídico da informação para o
mercado de valores mobiliários, é a atuação do Estado garantindo a adequação da conduta
676

A ação penal foi aberta em 2009 na 6ª Vara Federal Especializada de São Paulo (Proc. nº 000512326.2009.4.03.6181), após denúncia apresentada em 2006 de insider trading no âmbito de oferta pública para
aquisição de ações de emissão da Perdigão S.A., formulada pela Sadia S.A. Cf. www.cvm.gov.br – Acesso
em 15 de dezembro de 2012.
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de emissores, investidores e demais participantes do mercado aos ditames legais e
regulamentares.

Como visto acima, a criação de um regime jurídico da informação e de um
regulador específico para o mercado de valores mobiliários foram medidas bastante
desejadas e aguardadas no Brasil, posto que tais inovações carregavam a esperança do
desenvolvimento nacional. No entanto, é necessário sempre lembrar que a mera existência
de tal regime nada vale se o Estado – em especial a Administração Pública – não cumprir
com seu dever de investigar, processar e punir (em alguns casos com penas restritivas de
liberdade) aqueles indivíduos que violarem as normas que compõem o regime jurídico da
informação no mercado de valores mobiliários.

Assim, urge concluir que somente mediante a sistemática fiscalização e disciplina
dos participantes do mercado, em consonância com o regime jurídico da informação em
vigor, se faz possível garantir um nível mínimo de segurança necessária para atrair a
poupança social em direção a empreendimentos aptos a contribuir para o processo de
desenvolvimento nacional.
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CONCLUSÕES
A noção de informação é antiga e comporta muitos significados. Por este motivo,
seu estudo depende, invariavelmente, do contexto e da identificação dos objetivos
científicos que se pretende alcançar em uma determinada empreitada. Aqui buscou-se
enfocar a noção basilar da informação e seu papel no âmbito da ordem social.

O esquema de ordenação social que presentemente organiza os seres humanos foi
inaugurado em fins do século XVIII, com a Revolução Americana e com a Revolução
Francesa. Por meio de tais levantes, os burgueses buscavam substituir o regime feudal,
calcado em critérios estamentais, por uma nova ordem fundada na liberdade e na
igualdade. Ao contrário do que à primeira vista possa parecer, contudo, a novel ordem não
tinha por objetivo liberar todos os homens e fazê-los iguais. Interessava aos burgueses
somente a liberdade das amarras do sistema produtivo, impostas pelas corporações de
ofício e pelas coroas, e a igualdade no processo político.

A nova ordem estabelecida após as Revoluções Burguesas a partir de uma proposta
conveniente àquela burguesia ascendente sofreu adaptações profundas, exigidas pela dura
realidade social dos últimos dois séculos, mas ainda hoje vigora e, como tal, organiza os
seres humanos. Nesse sentido, a ordem social pode ser definida como um fenômeno
sistêmico: um conjunto de interações humanas ordenadas de modo fundamentalmente
constante, ainda que apto a transformações.

A informação é fundamental para o funcionamento deste sistema, tendo estado
sempre intimamente ligada à própria História do homem e às transformações da ordem
social.
A informação pode ser entendida como o “conhecimento comunicado”, e é
geralmente definida em termos de sua (i) relevância e (ii) novidade para o indivíduo. De
tais características, e do fato de que a informação não se distribui de forma homogênea na
sociedade, resulta que a informação se presta, invariavelmente, às funções de conferir
segurança e de reduzir as incertezas dos agentes que a recebem.
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As diferenças informacionais entre grupos e entre indivíduos isoladamente
considerados implicam necessariamente a existência da incerteza. Por incerteza entende-se
a impossibilidade do indivíduo de saber algo com total segurança ou de agir com total
segurança se chamado a agir. A informação correta, porque introduz novos e importantes
elementos ao conjunto informacional do indivíduo, tende a reduzir o leque de incertezas do
sujeito.

Na qualidade de pressuposto da ação humana, fica claro porque a informação é
frequentemente

referida

como

verdadeiro

vetor

de

funcionamento

da

ordem,

impulsionando-a a constantes transformações. Contudo, as características da informação
desnudam também certas implicações para as relações travadas entre os indivíduos do
ponto de vista informacional.
Outrossim, no seio da ordem social encontram-se relações ditas “de poder”. O
poder manifesta-se tanto pela possibilidade de interferência legítima quanto pela
interferência mesma daquele que o exerce na esfera de interesses de terceiros, sendo que
tal interferência nem sempre é repressiva ou implica efeitos negativos. Nas relações de
poder, ocorre que um indivíduo ou um grupo ocupa posição tal que lhe permite impor sua
vontade sem o concurso da resistência de outro indivíduo ou grupo.

Desta definição decorre que a titularidade ou o controle da informação também
podem ser compreendidos como expressão de poder. O indivíduo que possui e/ou controla
a informação é apto a exercer enorme influência nas relações sociais – seja tomando
decisões para si, seja ditando comportamentos de terceiros. No limite, não é exagero
afirmar que a informação é elemento fundamental do sistema de ordem porque contém o
poder visceral à própria ordem.

Assim, de uma banda, como visto, quando introduz segurança, a informação chama
a ação. A dinâmica informacional permeia, pois, a todo tempo, as interações humanas, pelo
que a informação se revela como verdadeira força produtiva – talvez a maior força
produtiva do século XXI.
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De outra banda, a interferência informacional na esfera de interesses de terceiros
pode ultrapassar os limites tolerados pela ordem jurídica. Com efeito, não raro a
informação pode ser mantida em sigilo, divulgada, distorcida e manipulada, a depender dos
objetivos que comandam tais ações – invocando a ação de terceiros, às vezes em
injustificado detrimento destes. De modo correlato, a ausência da informação, assim como
a informação incorreta, invariavelmente afetam a capacidade de ação, resistência ou
oposição do indivíduo, sujeitando-o à vontade do outro.

Este padrão de interação, fundado na prevalência informacional, se revela desde as
situações ou negócios mais corriqueiros, nos quais a interferência ou a possibilidade de
interferência na esfera de terceiros se dá de forma legítima, e por isso é acolhida pela
ordem jurídica, até aquelas hipóteses em que a interferência efetivamente ultrapassa os
limites ditados pela ordem, configurando, em certos casos, hipótese de ilicitude.
Neste particular, merecem destaque as relações travadas em ambiente de mercado –
em especial, no mercado de valores mobiliários. Nele, a informação pode atuar tanto como
força que garante a segurança e permite o investimento, quanto poder que subjuga e coloca
em risco tanto o funcionamento do próprio mercado, quanto o atingimento das finalidades
constitucionais deste.

O mercado é ele mesmo ordem na medida em que constitui um conjunto de regras
que visam disciplinar o agir próprio dos indivíduos que atuam naquele mercado, o que lhes
confere regularidade e previsibilidade, requisitos indispensáveis para a efetivação das
trocas. A ordem de mercado hoje vigente se expressa como função do Estado liberal,
organizado estritamente para atendimento dos ideais burgueses. Todavia, a partir da
Primeira Guerra Mundial e da Grande Depressão, o Estado passou a progressivamente
abarcar novas funções com o fim de arbitrar as tensões sociais, sendo notável que as
Constituições passaram a refletir esta mudança.

Neste contexto, ao tratar da disciplina de mercado, fez a Constituição Federal a
opção por um regime de mercado organizado, impondo ao Estado o dever de regular a
atividade econômica (vide artigo 174 da Constituição Federal) e de perseguir os objetivos
de desenvolvimento e bem-estar quando da implementação de políticas públicas, atuando
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no e sobre o domínio econômico (vide artigo 170, artigo 192 e diversos outros). Estas
normas determinam um modo de atuação estatal, sendo que, no que diz respeito ao
mercado de valores mobiliários, tais normas impõem necessariamente a criação e a
administração de um regime jurídico para a informação.
A informação não se distribui de forma homogênea no mercado. Esta “nãoequivalência” é importante para a própria existência do mercado, na medida em que a
possibilidade de trocas com benefícios para as partes também repousa sobre as diferenças
informacionais entre elas. A informação é, pois, um bem precioso, posto que tende a
reduzir a incerteza do indivíduo que a possui. Com isso, a informação também permite a
tomada de decisão e a formação de preços, dos quais o mercado não pode prescindir.

Por estes mesmos motivos, em um ambiente como o mercado, em que os
indivíduos não estão em absoluta igualdade de condições, a informação pode se revelar
como verdadeira expressão de poder, dando origem a relações de dominação. Este é o caso
quando o exercício do poder informacional se dá de forma incompatível com as relações de
mercado, ou de forma ilegítima, abusiva ou ilícita. Em particular, é no mercado de valores
mobiliários que a natureza da informação como expressão de poder e dominação se revela
de forma mais aguda.

A informação é necessária para o mais básico funcionamento do mercado de
valores mobiliários, determinando a formação de preços e o exercício de direitos
patrimoniais e não-patrimoniais (por exemplo, o direito de participar da assembleia) e de
poderes (como o de votar em assembleia geral) adquiridos com a posição de sócio. Com
efeito, sem informação não há que se falar em mercado de valores mobiliários.

Entretanto, o potencial de dominação se revela no mercado de valores mobiliários a
partir da falta de incentivos de que dispõe a iniciativa privada para produzir sozinha
informações em níveis e padrões considerados adequados, bem como a partir da natureza
incorpórea dos valores mobiliários, de sua aptidão para a propagação de condutas ilícitas e
da qualidade do mercado de valores mobiliários como receptor da poupança social.
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Assim, o extenso arcabouço regulatório informacional do mercado de valores
mobiliários – desenvolvido primeiro nos Estados Unidos, após a Crise de 1929, para
depois ser adotado na maior parte do mundo – tem por fim imediato garantir que a
informação cumpra aquelas funções de determinantes na tomada de decisão, na formação
de preços e no exercício de direitos e poderes para os investidores em concreto ou em
potencial.

Mediatamente, o regime brasileiro da informação deve também dar o suporte
jurídico necessário para que o mercado de valores mobiliários desempenhe o importante
papel que lhe cabe no processo de desenvolvimento nacional. É o mercado de valores
mobiliários unicamente apto, afinal, a encaminhar parte dos recursos das poupanças de
longo prazo retidas para os setores mais produtivos da economia.

Segurança, rentabilidade e liquidez são critérios que orientam o poupador na
canalização da poupança para o investimento. O regime jurídico da informação no
mercado de valores mobiliários guarda estreita relação com o primeiro daqueles critérios,
garantindo segurança, ordem e justiça a um mercado no qual a natureza da informação
como expressão de poder e dominação pode se revelar, como visto, de forma muito mais
aguda do que na maioria dos outros mercados.
Nestas hipóteses – como é o caso do mercado de valores mobiliários – em que a
subjugação de um indivíduo ou de um grupo à influência ou interferência de outro é
altamente provável e não se coaduna nem com a existência e sobrevivência das relações
mercantis, nem com os valores tutelados pelo Direito, busca este último suprimir as
relações de dominação que se verificam e presidem a ordem por meio da substituição da
dominação dos agentes privados pela dominação da norma jurídica.

No mercado de valores mobiliários, apenas a existência de um regime
informacional capaz de garantir segurança aos investimentos e às trocas em uma realidade
marcada pela dominação pode assegurar o equilíbrio entre a liberdade do particular e a
consecução do interesse coletivo. O regime jurídico da informação faz isto de duas formas:
reduzindo o abismo informacional entre o emissor de valores mobiliários (e seus insiders)
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e o investidor, e demandando que todo o mercado disponha de um mesmo conjunto
mínimo de informações.

O que se almeja, pois, de um adequado regime jurídico da informação, não é a
igualdade absoluta, mas sim a segurança mínima de que as interações em mercado não
sejam a priori baseadas em dinâmicas de subordinação e dominação informacional, de
modo incompatível com a própria lógica que rege as legítimas relações mercantis.

É por isso que é possível afirmar que a segurança e a ordem de que depende o bom
funcionamento do mercado de valores mobiliários advêm do senso de justiça que decorre
das regras de tempo, forma, conteúdo e amplitude na divulgação das informações – e de
todo o regime de responsabilidade que as suporta. Tais regras buscam subordinar o
mercado ao princípio da igualdade informacional mínima, de modo a permitir a existência
e o funcionamento do mercado de valores mobiliários, e não a um imperativo categórico de
igualdade informacional absoluta imposto a todos os indivíduos.

Só pode o mercado de valores mobiliários cumprir com a sua função de promoção
do processo de desenvolvimento se o clima de dominação que distingue aquele mercado
for suplantado pela prevalência da ordem e da segurança. Estas últimas só podem existir se
for possível assegurar não só níveis informacionais adequados, mas também alguma
igualdade de acesso e processamento da informação pelos participantes do mercado
mercado – o que, em última análise, se traduz em justiça.

É dever do Estado brasileiro zelar pelo regime jurídico da informação no mercado
de valores mobiliários, hoje consubstanciado principalmente nas Leis nºs 4.728/65,
6.385/76 e 6.404/76, e na regulamentação específica editada pela CVM.

Em particular, é dever da CVM, no exercício de seu poder de polícia, disciplinar a
atuação dos participantes do mercado de modo a garantir interações mais justas, capazes de
conjugar o benefício particular que buscam os participantes do mercado com o inafastável
interesse coletivo. A busca pelo interesse coletivo, traduzida na perspectiva do
desenvolvimento e do bem-estar, é a função última que preside, e necessariamente deve
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presidir, a existência e evolução do regime jurídico da informação para o mercado de
valores mobiliários.
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