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RESUMO 

 

A opção do Brasil por permitir a resolução de conflitos envolvendo companhias abertas por 

meio de arbitragem gerou uma série de controvérsias, dentre elas a possibilidade de 

procedimentos arbitrais envolvendo tais companhias serem conduzidos em sigilo, como ocorre 

na maioria dos casos. Identificou-se, nesse sentido, um conflito aparente entre a 

confidencialidade dos procedimentos arbitrais e o disclosure característico do mercado de 

capitais brasileiro. Inicialmente, prevaleceu o entendimento da CVM, acompanhada pela maior 

parte da doutrina, no sentido de que o dever de divulgar fato relevante excepcionaria a 

confidencialidade e, consequentemente, garantiria um fluxo de informações adequado. 

Contudo, o debate foi reacendido após a autarquia sinalizar mudança posicionamento e passar 

a estudar a edição de regulamentação específica sobre o tema, em decorrência de reiterados 

casos de divulgações de fatos relevantes que não se prestavam efetivamente a informar o 

mercado sobre os procedimentos arbitrais sigilosos em curso, o que gerou dúvidas quanto à 

suficiência do dever de divulgar fato relevante. A fim de melhor compreender tal problemática, 

buscou-se, com base no método hipotético-dedutivo de pesquisa e na revisão bibliográfica sobre 

o tema, analisar a hipótese de que há, no Brasil, a necessidade de regulamentação específica 

sobre a divulgação de fato relevante arbitral. Para tanto, a pesquisa foi dividida em duas partes; 

inicialmente, analisou-se a importância da informação, assim como o regime de disclosure 

brasileiro e as suas diversas funções. Após, realizou-se estudo aprofundado do dever de divulgar 

fato relevante e abordou-se questões relativas à arbitragem no Brasil e à confidencialidade nos 

procedimentos envolvendo companhias abertas, a fim de se constatar se o dever de divulgar 

fato relevante, nas condições atuais, se mostra suficiente para garantir um adequado nível de 

informação para o mercado. Ao final, concluiu-se que se mostra necessária a regulamentação 

específica do tema, confirmando-se a hipótese formulada.  

 

 

Palavras-chave: Dever de informar. Mercado de capitais. Fato relevante. Arbitragem. Sigilo. 

Sociedade Anônima. 

 



 

ABSTRACT 

 

Brazil’s decision to allow companies to resolve disputes through arbitration has brought to light 

a series of controversies. Among those, the possibility of conducting arbitral proceedings 

involving companies confidentially, as happens in most cases, sparkled a great debate. This led 

to the identification of an apparent conflict between confidentiality and the duty of disclosure, 

a fundamental aspect of the Brazilian capital market. Many questioned that possibility and 

pointed that the transparency demanded in the context of the capital market was incompatible 

with confidentiality in arbitration. Initially, Brazil’s Securities Exchange Commission (CVM) 

decided that confidentiality did not breach the duty to disclose information to shareholders and 

to the market, since administrators have an obligation to immediately disclose any material facts 

to the market under the Brazilian corporation law, which would prevail over the confidentiality 

of the proceedings and thus guarantee the disclosure of material information. This settled the 

debate until recently, when the Commission signalled a change of heart and suggested the 

issuance of specific regulation regarding the issue, motivated by recurrent cases of companies 

publishing material facts that lacked material information regarding confidential arbitral 

proceedings and were thus unable to properly inform the market. The issue raised questions 

regarding the sufficiency of the obligation to disclose material facts. In an effort to better 

understand the controversy, the hypothetical-deductive approach was adopted and the 

hypothesis of whether there is a need of specific regulation in Brazil or not was established. 

The investigation was conducted through the review of doctrine, legislation and regulation 

regarding corporations, the capital market and arbitration in Brazil. It started with an analysis 

of the importance of information and of the duty of disclosure in Brazil and its various roles, 

which was followed by the study of the administrator’s obligation to disclose material facts to 

the market. Subsequently, issues regarding arbitration in Brazil and confidentiality in 

proceedings involving companies were analysed, in order to assess whether the obligation to 

disclose material facts was capable of providing the necessary information to the market. 

Finally, it was concluded that there is a need of specific regulation regarding the subject in 

Brazil, which confirmed the hypothesis. 

 

Keywords: Disclosure. Capital market. Material fact. Arbitration. Confidentiality. 

Corporation. 
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INTRODUÇÃO 

A estrutura do mercado de capitais brasileiro foi reconhecidamente inspirada no modelo 

norte-americano. Por tal razão, nosso mercado bursátil é pautado pelo regime de disclosure, 

cujo objetivo é garantir a divulgação de informações para o mercado, investidores e 

(auto)reguladores. Vige a noção de que se trata de um dos pilares do desenvolvimento e 

consolidação do mercado de capitais do Brasil, outrora coadjuvante no cenário da economia do 

país, pois cumpre, ao menos em tese, variadas funções que vão desde a proteção dos 

investidores, até a viabilização do regime de responsabilização dos administradores de 

companhias abertas. A despeito dos pertinentes questionamentos quanto à real capacidade do 

regime de disclosure de cumprir com suas funções precípuas, sua importância é consenso na 

doutrina. 

O dever de divulgar fato relevante, previsto no art. 157, § 4º, da Lei 6.404/1976 e na 

Instrução CVM nº 358/2002, é parte fundamental e indissociável do regime de divulgação 

obrigatória de informações. É largamente tido como necessário à transparência, funcionamento 

e regulação do mercado de capitais, na medida em que garante um mínimo de transparência por 

parte das companhias abertas que negociam valores mobiliários no mercado de capitais. 

No âmbito de medidas destinadas a garantir o bom funcionamento e desenvolvimento 

de tal mercado, o Brasil, na contramão de outros ordenamentos jurídicos, admitiu a 

possibilidade de conflitos envolvendo companhias abertas serem resolvidos por meio de 

arbitragem, como dispõe o art. 109, § 3º, da Lei 6.404/1976. A opção decorreu, em grande 

medida, dos problemas enfrentados por aqueles que submetiam litígios societários ao Poder 

Judiciário, que, em última instância, vinham gerando críticas quanto à ineficácia do direito 

material societário no Brasil. 

Tal opção acabou por gerar uma série de controvérsias quanto a questões como 

arbitrabilidade subjetiva e objetiva dos litígios, proteção de minorias, problemas de ordem 

procedimental e, em especial, violação ao regime de disclosure. Isso porque procedimentos 

arbitrais são, na maioria dos casos, confidenciais. Dessa forma, parte da doutrina identificou 

um conflito entre disclosure e confidencialidade, tecendo duras críticas à possibilidade de 

conflitos das sociedades serem resolvidos “às escuras”. 

A Comissão de Valores Mobiliários, por sua vez, vinha se posicionando no sentido de 

que tal conflito seria meramente aparente e assegurando que o regime de publicidade vigente 
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garantiria o acesso às informações efetivamente essenciais, especialmente tendo em vista a 

obrigação de divulgar fato relevante, que se sobreporia à confidencialidade arbitral.  

Contudo, a prática demonstrou que companhias vêm se valendo da subjetividade 

inerente à análise da relevância dos fatos para deixar de divulgar fatos relevantes ou divulgá-

los sem fornecer informações necessárias ao mercado. Recentemente, polêmicas relacionadas 

ao sigilo nos procedimentos arbitrais envolvendo a Petrobrás acabaram por colocar o tema em 

voga. A Comissão de Valores Mobiliários, por sua vez, vem demonstrando alteração no seu 

posicionamento anterior, tratando-se de tema relevante para o futuro do mercado de capitais. 

Diante disso, ganha força a ideia de que o dever de divulgar fato relevante é insuficiente para 

garantir a adequada divulgação de informações, razão pela qual se formula a seguinte hipótese: 

existe hoje, no Brasil, a necessidade de edição de regulamentação específica quanto à 

divulgação de informações referentes a procedimentos arbitrais envolvendo companhias 

abertas? 

Tendo isso em mente, o presente trabalho tem por objeto a análise da relação entre o 

dever de divulgar fato relevante previsto no art. 157, § 4º, da Lei 6.404/76 e a confidencialidade 

em procedimentos arbitrais envolvendo companhias abertas. O objetivo almejado é o de 

verificar as fragilidades do regime atual de divulgação de informações relativas a 

procedimentos arbitrais confidenciais e constatar se há necessidade de regulamentação 

específica da matéria a fim de garantir o acesso à informação no âmbito do mercado de capitais 

brasileiro. 

Ressalta-se que o presente trabalho não tem o objetivo de realizar uma análise histórica 

aprofundada das companhias, do mercado de capitais ou da arbitragem. Também não se propõe 

a uma análise econômica das questões analisadas e tampouco se pretende realizar comparações 

jurídicas. 

O método adotado foi o hipotético-dedutivo, fundado na hipótese mencionada acima, 

que será testada, ao final do trabalho, a partir da análise doutrinária, legislativa e da regulação 

referente às companhias abertas, ao mercado de capitais e à arbitragem no Brasil. 

A fim de cumprir com o objetivo mencionado, o presente trabalho foi estruturado em 

duas partes. Na primeira, pretendeu-se analisar o regime da informação no mercado de capitais 

brasileiro, passando, inicialmente, pela identificação da importância da informação e do regime 

de disclosure no mercado de capitais, bem como as origens e justificativa para a adoção de tal 

regime. Em seguida, passou-se à análise do dever de informar imposto aos administradores de 

companhias abertas pelo art. 157 da Lei 6.404/1976. Com isso, pretendeu-se estabelecer os 
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fundamentos da existência do dever de divulgar fato relevante previsto no § 4º do referido 

artigo.  

Na segunda parte do trabalho, tratamos do dever de divulgar fato relevante propriamente 

dito e da sua relação com a confidencialidade em arbitragens envolvendo companhias abertas. 

Em um primeiro momento, analisamos individualmente cada um dos elementos inseridos pelo 

legislador no art. 157, § 4º, da Lei 6.404/1976 para, então, aliá-los ao conceito de fato relevante 

estabelecido na Instrução CVM nº 358, chegando, assim, a uma definição mais precisa de fato 

relevante. Na sequência, passou-se à análise do dever de divulgar fato relevante propriamente 

dito, da forma pela qual seus sujeitos devem cumpri-lo, da hipótese de um dever de atualizar 

fato relevante no ordenamento brasileiro e das exceções ao dever de divulgar.  

Finalmente, procurou-se fazer uma análise da aplicação deste dever no âmbito dos 

procedimentos arbitrais envolvendo sociedades anônimas. Para tanto, tecemos breves 

comentários sobre algumas premissas relativas à arbitragem brasileira. Na sequência, passou-

se a uma análise da (in)suficiência do regime de divulgação de fato relevante arbitral atualmente 

vigente para, então, analisar a alteração de posicionamento da Comissão de Valores Mobiliários 

quanto ao tema e a iminente edição de regulamentação específica sobre a matéria. Finalizamos 

com breves conclusões acerca do estudo e do futuro do regime de divulgação de fato relevante 

arbitral no Brasil como indispensável ao bom funcionamento do mercado de capitais brasileiro. 
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1 O REGIME DA INFORMAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO 

1.1 A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO E DO REGIME DE DISCLOSURE NO 

MERCADO DE CAPITAIS 

A importância da informação para o ser humano é fato notório. Aluízio Ferreira 

menciona que “a necessidade de informação é a mais básica das necessidades humanas [...]. 

Deter informação é questão de sobrevivência tanto individual (física, emocional e psíquica) 

quanto social e política”.1 Isso porque o indivíduo que detém mais informação e, especialmente, 

informação de qualidade, está em posição de vantagem em relação a seus pares, podendo 

exercer maior influência sobre eles e, assim, fazer valer seus interesses.2  

A informação também é economicamente relevante. Isso porque exerce grande 

influência sobre os agentes econômicos, ditando a forma como se comportam e o seu processo 

decisório, o qual, se presente a capacidade de processar e interpretar a informação disponível, 

será largamente embasado nessa.3 

Dessa forma, o indivíduo que possui nível maior e melhor de informação também estará 

em posição privilegiada no tocante ao planejamento de suas ações futuras, tendo melhores 

condições de definir estratégias de atuação no mercado.4 por exemplo. Tanto é assim que, 

recentemente, face a diversos abusos cometidos, a sociedade vem tomando conhecimento da 

importância atribuída à informação por grandes empresas como Facebook, Google e muitas 

outras, que desenharam seus modelos de negócio centrados na monetização e comercialização 

de informações sobre seus usuários.5 Justamente por isso é que vivemos um intenso período de 

conscientização a respeito do quão fundamental é a proteção da informação, notoriamente a 

pessoal. 

                                            
1 FERREIRA, Aluízio. Direito à Informação, Direito à Comunicação: direitos fundamentais na constituição 

brasileira. São Paulo, Celso Bastos/IBDC, 1997, pp. 80-81. 
2 FERREIRA, Aluízio. Direito à Informação, Direito à Comunicação: direitos fundamentais na constituição 

brasileira. São Paulo, Celso Bastos/IBDC, 1997, p. 81. 
3 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 46-

47. 
4 Mencionado, aqui, lato sensu, não sendo referência apenas ao mercado de capitais. 
5 Para uma análise acerca da monetização de dados pessoais, ver: MODESTO, Jéssica Andrade. Breves 

considerações acerca da monetização de dados pessoais na economia informacional à luz da Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais. In: Revista de Direito, Governança e Novas Tecnologia, v. 6, n. 1, p. 37-58, 2020. Disponível 

em: <https://indexlaw.org/index.php/revistadgnt/article/view/6558/pdf>. Acesso em: 10 out. 2020. 

https://indexlaw.org/index.php/revistadgnt/article/view/6558/pdf
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Ainda que, em algumas áreas do Direito, tal debate esteja recebendo maior atenção 

apenas recentemente,6 no que concerne o direito das companhias, é seguro afirmar que a 

preocupação com o uso da informação vem de longa data.7 O mercado de capitais, logicamente, 

não escapa da lógica de que informação equivale a poder, razão pela qual há muito se debate e 

estuda a sua funcionalidade e regulação neste âmbito. Diante desse cenário, o subcapítulo 

seguinte tem o objetivo de analisar a importância da informação e do regime de disclosure para 

o mercado de capitais. 

1.1.1 A importância da informação e do regime de disclosure no mercado de capitais 

A sociedade anônima cumpre o papel fundamental de financiamento de grandes 

empreendimentos, sendo instrumento sem o qual “o capitalismo não teria alcançado o grau de 

desenvolvimento já atingido, pois não teria encontrado os meios necessários para tanto”.8 Isso 

é possível porque oferece, em contrapartida ao aporte de recursos dos particulares, uma “dupla 

possibilidade de ganhos, por meio da percepção dos lucros e da negociação dos títulos 

valorizados no mercado”, bem como a proteção da responsabilidade limitada.9 

Rachel Sztajn sintetiza com clareza o papel desenvolvido pelas sociedades anônimas: 

A sociedade anônima é tipo societário que favorece a reunião de montante expressivo 

de recursos para investimento em atividades de risco, em virtude da limitação da 

responsabilidade pessoal de cada sócio ou investidor pelas obrigações da sociedade, 

que é limitada ao valor pago pelas ações subscritas ou adquiridas, isto é, fica restrito 

ao montante da participação individual no capital da companhia.10 

Em que pese a percepção de lucros e a limitação de responsabilidade já fossem 

incentivos para o aporte de recursos, é evidente que a possibilidade de rápida alienação dos 

valores mobiliários emitidos pelas sociedades anônimas para serem negociados no mercado 

bursátil cumpre papel tão ou mais importante na atração de investimentos.11 A liquidez de um 

                                            
6 Podemos tomar como exemplo a recém consolidada área dedicada à proteção de dados. Cumpre destacar, no 

entanto, que há ramos do Direito que se preocuparam com o valor da informação e com a sua preservação há muito 

tempo, como no caso de regulação de patentes ou mesmo de proteção de segredos de empresa e know-how. 
7 Apenas como exemplo, pode-se mencionar os amplos esforços do legislador norte-americano na década de 1930 

no tocante à regulamentação do uso da informação no âmbito do mercado de capitais, que culminou na criação da 

Securities Exchange Comission (SEC). Ainda que se pudesse fazer menção a questões anteriores no âmbito das 

companhias, tal empreitada fugiria do escopo do presente trabalho. 
8 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. 7ª ed. rev., atual. e ampl. 

– São Paulo: Atlas, 2016, p. 423. 
9 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. 7ª ed. rev., atual. e ampl. 

– São Paulo: Atlas, 2016, p. 423. 
10 SZTAJN, Rachel. Conceito de Liquidez na disciplina do mercado de valores mobiliários. In: Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 41, n. 126, p. 7-29, abr./jun. 2002, p. 8. 
11 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, pp. 10-11. 
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ativo, que, grosso modo, corresponde à facilidade de sua conversão em moeda, é uma das 

características essenciais dos ativos negociados em bolsas de valores, sendo fator condicionante 

da sua capacidade de atrair investimentos e gerar riqueza.12 

A característica da liquidez é fortemente favorecida pela abertura de capital. Por meio 

de tal operação, companhias passam a negociar seus valores mobiliários no mercado de capitais, 

alcançando uma gama infinitamente maior de potenciais investidores, impulsionando, assim, a 

captação de recursos pela companhia a fim de financiar suas atividades. 

Isso, por si só, não confere liquidez aos títulos emitidos, o que poderia gerar um 

desincentivo ao investimento. Por tal razão, o mercado de capitais é dividido em dois 

segmentos, a saber, primário (em que ocorrem as emissões públicas de novos valores 

mobiliários) e secundário (em que são negociados os títulos anteriormente emitidos), cabendo 

a este “conferir liquidez aos valores mobiliários, permitindo que seus adquirentes possam 

vende-los rapidamente”.13 

Reunindo tais condições, o mercado de capitais tem reconhecido papel no 

desenvolvimento econômico de países,14 pois serve como catalizador da alocação mais eficiente 

de recursos disponíveis, funcionando como uma ponte direta entre as empresas (“unidade 

econômica deficitária” que necessita de recursos para financiar suas atividades) e poupadores 

(“unidade econômica superavitária” que acumulou recursos excedentes e se mostra disposta a 

investi-los nas companhias).15 José Marcelo Martins Proença propõe uma explicação do 

mercado de capitais a partir das atividades de transformação (de ativos líquidos em 

investimentos, de prazos, de magnitudes de capital e de riscos) que propicia, bem como da 

dinamização das transferências e atividades no que concerne investimento e poupança e a 

progressiva transparência (e consequente maior e melhor informação).16 

                                            
12 A autora adverte, contudo, que “a livre circulação das ações em mercados, que é desejável, não deve servir para 

impor perdas aos investidores, o que os desestimularia a aplicar recursos nesse mercado. Importante é equilibrar a 

liberdade para dispor das ações (ou debêntures), mantendo-se algumas garantias de que ações mais sensíveis dos 

controladores não gerem prejuízos para os demais acionistas.” (SZTAJN, Rachel. Conceito de Liquidez na 

disciplina do mercado de valores mobiliários. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, São Paulo, v. 41, n. 126, p. 7-29, abr./jun. 2002, pp. 9-11).  
13 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 10. 
14 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 37. 
15 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, pp. 8-10. 
16 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005 pp. 45-46. 
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Assim, o mercado de capitais é um instrumento que permite às sociedades anônimas 

abertas17 captar a poupança popular,18 ligando-a a investimentos e otimizando a alocação destes, 

de tal maneira que, se for conciliado com boa transparência, estimulará a formação de capital e 

o crescimento econômico do país.19 No entanto, para que o mercado de capitais possa 

desempenhar adequadamente tal papel, é indispensável que ofereça determinadas condições. 

Proença destaca que o mercado deve ter condições mínimas de operar livremente, padrões 

mínimos éticos e legais, grau justo de estabilidade social e política, relativa estabilidade 

monetária e estrutura básica para instituições financeiras e demais intermediários.20 

Dessa forma, o mercado bursátil possui enorme potencial de alavancar o crescimento 

econômico, desde que adequadamente aparelhado com mecanismos que garantam as condições 

mínimas ao seu desenvolvimento, consolidação e manutenção. Daí porque se reconhece um 

forte interesse público no seu adequado funcionamento.21 Nesse sentido: 

Incontestável, destarte, que o mercado de capitais não interessa apenas aos seus 

agentes diretos, espraiando os seus resultados em direção a toda a sociedade, e 

reclamando, portanto, um corpo legal permanentemente assistindo e amparando os 

seus participantes, e tornando-o um sistema sólido, suficientemente capacitado para o 

desempenho de sua função social.22 

Justamente em razão do forte interesse público que permeia o mercado de capitais é que, 

historicamente, se justifica a intervenção estatal, com o objetivo de regulá-lo e impor 

                                            
17 Vale ressaltar que existe discussão quanto à possibilidade de emissão de títulos por sociedades limitadas, 

hipótese que, se admitida, ampliaria o leque de sociedades que poderiam se valer do mercado de capitais para 

captar poupança popular. Para uma análise detalhada do tema, ver PITTA, Andre Grünspun. A Possibilidade de 

Emissão de Debêntures por Sociedade Limitada Regida Supletivamente pela Lei das Sociedades por Ações. In: 

AZEVEDO, Luís André; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (coord.). Sociedade limitada contemporânea. São 

Paulo, Quartier Latin, 2013, pp. 515-530. Atualmente, vislumbra-se a extensão de tal possibilidade até mesmo às 

cooperativas, eis que o PLS n° 3324/20 tem por objeto estender a tais tipos societários a possibilidade de captação 

de recursos por meio de emissão de debêntures (BRASIL. Projeto de Lei n.º 3324 de 2020. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142510>. Acesso em: 07 nov. 2020). 
18 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 136.  
19 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 76-77.  
20 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 75. 
21 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 401. No mesmo sentido, PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de 

valores mobiliários: uma reflexão sobre o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas 

brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2013, p. 30. Na visão de Jose Marcelo Martins Proença, “A solidez e o crescimento do 

mercado de capitais traduzem-se em interesses públicos e reivindicam a tutela do Estado, pois deles dependem [...] 

não somente o desenvolvimento econômico e, por corolário, o desenvolvimento nacional [...], mas também a 

integração social que emana da democratização do capital, alvo esse classificado, certamente, entre os primordiais 

das modernas economias de mercado” (PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do 

uso de informações privilegiadas no mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 161). 
22 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 167-168. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142510
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determinados limites aos privados,23 a fim de coibir abusos e garantir a preservação de 

determinados interesses.24 Isso porque “a negociação de ações em mercados secundários 

sempre se prestou [...] a abusos e esquemas especulativos”,25 eis que “sua eficácia em perseguir 

lucros exacerbou a cobiça dos homens, e tornou-se fonte de abusos e fraudes”.26 Em verdade, 

são diversos os episódios em que se atribuiu crises do mercado de capitais a práticas escusas de 

alguns de seus operadores.27 

Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira apontam que, em diversas ocasiões, 

abusos cometidos por operadores do mercado “provocaram reações, logo traduzidas em leis, 

que visavam coibi-los, e a proteger os investidores do mercado”, mencionando os casos do 

Bubble Act inglês de 1720, no Reino Unido, bem como do Securities Act de 1933 e do Securities 

Exchange Act de 1934, nos Estados Unidos. Segundo os referidos autores, “a grande inovação 

legislativa em matéria de proteção dos investidores do mercado foi, todavia, a criação de órgãos 

                                            
23 André Pitta e Fernando Mota mencionam que a justificação da regulação é objeto de teorização das escolas 

Neoclássica/econômica (que afirma se justificar a regulação apenas para correção de falhas de mercado) e do 

Interesse Público (que identifica tal justificativa no interesse público mencionado) – nesse sentido, MOTA, 

Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 39-40; PITTA, André 

Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre o regime de 

divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação (Mestrado em 

Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 30-31). 
24 Não obstante a regulação do mercado de capitais esteja muito fundamentada no interesse público que decorre 

da sua relevância, expressão e alcance, Eizirik et al esclarecem, com base na teoria da captura, que não é essa a 

única razão para a regulação, que também acaba por se prestar a satisfazer interesses privados (EIZIRIK, Nelson 

et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 14). 

Sobre as justificativas da regulação do mercado de capitais (tema que foge ao escopo do presente trabalho), ver o 

original, assim como SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica (princípios e 

fundamentos jurídicos). 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
25 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Classes de companhias. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 

100-101. 
26 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A lei das S.A. (pressupostos, elaboração, aplicação). 

Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 28. 
27 Nelson Eizirik, por exemplo, relaciona as origens do disclosure e sua consolidação nos Estados Unidos à crise 

de 1929 e às medidas adotadas como parte do New Deal (EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A comentada, v. 3, arts. 

138 a 205. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2015, p. 158). André Pitta, aponta essa mesma 

relação e esclarece que as causas do crash da New York Stock Exchange foram atribuídas à falta de regulamentação 

federal do mercado, o que teria facilitado práticas fraudulentas e alocação ineficiente de poupança. Destacou, 

contudo, que tal relação não necessariamente está correta (PITTA, André Grünspun. As funções da informação 

no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre o regime de divulgação de informações imposto às 

companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 57). Ainda, “No Brasil, a atual legislação do mercado de capitais 

e da sociedade anônima [...] também foi editada poucos anos após uma crise especulativa” (MOTA, Fernando de 

Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 29-30). 
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estatais de policiamento preventivo da distribuição de valores no mercado, de regulamentação 

e fiscalização” dos operadores do mercado.28 

Otávio Yazbek, a seu turno, aponta que a regulação do mercado de capitais é 

fundamental para gerar confiança: 

Tendo em vista a posição fragilizada do investidor ante outros agentes – como o 

acionista controlador ou os administradores da companhia, por exemplo –, a regulação 

do mercado de capitais é baseada (i) na prestação de informações, em tempo hábil, de 

modo a nivelar o conhecimento de todos os agentes de mercado (o que se 

convencionou chamar de full disclosure) e (ii) em regras de conduta que impeçam, 

àqueles agentes privilegiadamente posicionados, o uso das informações antes da sua 

divulgação (a vedação ao insider trading). Com isso, se procura criar um mercado 

confiável e um processo de formação de preços dos ativos mais legítimo.29 

A regulação do mercado de capitais, portanto, desempenha importante papel de 

legitimação do mercado. Dentre os objetivos da regulação, destacam-se os de “proteção aos 

investidores; eficiência do mercado; criação e manutenção de instituições confiáveis e 

competitivas; evitar a concentração de poder econômico; impedir a criação de situações de 

conflito de interesse”. O objetivo primordial, para Eizirik et al, seria a proteção dos investidores, 

tendo em vista que são eles que aplicam seus recursos nos valores mobiliários negociados.30 

O cumprimento de muitos dos objetivos mencionados depende do acesso a informações 

atinentes ao dia a dia das companhias. De tal sorte, as leis societárias de diversos ordenamentos, 

como é o caso brasileiro, pautaram-se pela adoção de regimes de disclosure (normas que 

impõem às emissoras de valores mobiliários obrigações de prestar informações relevantes), com 

o objetivo de garantir que as informações pertinentes sejam fornecidas.31 A satisfação de outros 

objetivos depende da repressão aos possíveis desvios por parte dos agentes do mercado (por 

meio de normas que vedam o uso de informações privilegiadas com o fim de obtenção de 

                                            
28 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Classes de companhias. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 

99. 
29 YAZBEK, Otávio. Mercado de capitais. In: COELHO, Fábio Ulhoa (coord.). Tratado de direito comercial, v. 

4: relações societárias e mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 242. 
30 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 18. 
31 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 66-

67. Pitta esclarece que a premissa que fundamenta a imposição de dito regime é a de que, sem sua existência, 

emissores não produziriam as informações necessárias, pois os incentivos à sua produção seriam superados pelos 

desincentivos, como os custos de produzir e organizar a informação. Também se presume que o regime de 

disclosure garante que as informações serão prestadas com qualidade e de forma que facilite seu processamento 

pelos investidores e reguladores.  
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vantagem em relação aos demais investidores do mercado, por exemplo).32 Seguindo esse 

caminho, a regulação é capaz de reduzir os riscos dos investidores,33 conforme se verá adiante. 

Nesse sentido, é necessário destacar que o objetivo de proteger os investidores está 

muito amparado na disponibilização de informações a respeito das companhias. Nas palavras 

de Nelson Eizirik et al: 

A proteção aos investidores é basicamente provida mediante normas que regulam a 

conduta dos emissores de valores mobiliários e dos intermediários financeiros. Com 

relação aos emissores, as normas visam especialmente a exigir a prestação plena e 

acurada das informações necessárias à avaliação dos valores mobiliários ofertados e 

coibir os comportamentos ilegais ou abusivos dos administradores e acionistas 

controladores.34 

Não obstante, a informação sobre valores mobiliários e seus emissores é, naturalmente, 

de difícil obtenção. Conforme expõe Fernando Mota: 

[...] ao contrário de outros bens que podem ser avaliados pelo comprador [...], 

adquirentes de valores mobiliários não inspecionam o emitente. O acionista não tem, 

a rigor, o direito de entrar na fábrica de uma companhia, examinar seus contratos ou 

questionar seus empregados a respeito de métodos e técnicas. O investidor, que é 

apenas um potencial acionista, tampouco tem esse direito.35 

Em que pese o comentário transcrito acima trate a questão da dificuldade de acesso à 

informação sob a perspectiva dos players do mercado, também se aplica aos reguladores. Para 

que o mercado e os reguladores recebam as informações de que necessitam, é fundamental a 

existência de um regime de disclosure, que consiste no conjunto de normas impostas pela 

legislação, regulação e autorregulação do mercado de capitais às companhias, a fim de obrigá-

                                            
32 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, pp. 19 e 136-137. 
33 Aqui, cumpre destacar, não se está falando em eliminação de riscos para os investidores. O risco é uma 

característica inerente do investimento em valores mobiliários, de modo que a eliminação dos chamados riscos dos 

investimentos não é sequer um objetivo perseguido. O que se busca eliminar ou reduzir ao máximo são os riscos 

“derivados de comportamentos ilícitos” (EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. 

revisada e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 19). Também nesse sentido se posiciona José Marcelo 

Martins Proença: “Mas não se pretenda que a legislação sob comento deve afiançar bons retornos aos 

investimentos, a estes cumprindo-lhe, tão somente, respaldar com informações acuradas e sempre disponíveis. O 

investidor pode fazer um mau negócio em função do seu julgamento e livre arbítrio, desde que nunca levado a tal 

por informações irreais ou mesmo pela falta delas, sob pena de flagrante e absoluto desrespeito à isonomia e 

eqüidade.” (PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do uso de informações 

privilegiadas no mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 142). 
34 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 20. Também nesse sentido: PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado 

de valores mobiliários: uma reflexão sobre o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas 

brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2013, p. 44. 
35 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 32. 
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las a fornecer aos investidores, ao mercado e aos reguladores informações referentes aos seus 

negócios. 

José Marcelo Martins Proença sintetiza cirurgicamente a relevância da informação que 

atrai preocupação com a adequada e extensiva regulação da questão. Nas palavras do referido 

autor: 

Retomando a questão da importância da informação no mercado de capitais, ressalte-

se que aí, talvez, o trânsito das informações atinja a sua dinâmica máxima, não só pela 

velocidade com que ocorre mas, principalmente, em função da possibilidade de 

direcionar ou redirecionar grandes quantidades de recursos em poucos segundos. Um 

negócio fechado a partir de uma informação errada ou da falta dela, pode causar 

prejuízos irreparáveis, e desta vez não só às partes envolvidas, mas a todo o interesse 

público, dada a amplitude do envolvimento do mercado de capitais em toda a 

sociedade, como discutimos anteriormente. Daí a preocupação das ciências jurídicas 

em regular de forma exaustiva a matéria.36 

Assim sendo, é patente a relevância da informação no âmbito do mercado de capitais e, 

consequentemente, do regime de divulgação obrigatória. Fábio Konder Comparato há muito 

reconheceu que o regime de disclosure seria a “pedra angular” do mercado de capitais.37 Há 

que se destacar, contudo, que a proteção dos investidores não é a única função da informação e 

do regime de disclosure. 

Ainda que se possa contestar em que nível a informação é capaz de influenciar o 

mercado de capitais, como se verá adiante,38 reconhece-se que ela tem papel fundamental e 

exerce diversas funções, que vão desde a já mencionada proteção de investidores, até a garantia 

de legitimidade do mercado, por meio da fiscalização dos seus agentes.39  

Nesse sentido, Fernando Mota se posiciona destacando que a tutela da informação no 

mercado de capitais se presta a muito mais do que meramente garantir o arranjo mais eficiente 

de ônus e direitos. “A promoção da transparência tem o condão de desincentivar 

                                            
36 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 140. 
37 COMPARATO, Fábio Konder. A regra do sigilo nas ofertas públicas de aquisição de ações. In: COMPARATO, 

Fábio Konder. Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 333, apud PITTA, André 

Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre o regime de 

divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação (Mestrado em 

Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 13. 
38 Isso porque a noção de que a ampla divulgação de informações reflete no comportamento dos investidores está 

amplamente embasada na teoria da escolha racional, a qual é objeto de grandes críticas, conforme será abordado 

ao final deste subcapítulo. 
39 Cumpre mencionar, conforme apontado por Nelson Eizirik, que “o disclosure pode desempenhar um importante 

papel de melhorar as práticas da chamada ‘governança corporativa’”. (EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A 

comentada, v. 3, arts. 138 a 205. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2015, pp. 157-158). No 

entanto, considerando o escopo do presente trabalho, tal funcionalidade não será explorada. Para uma análise da 

relação entre disclosure e governança corporativa, vide ROSSETTI, Maristela Abla. PITTA, André Grünspun. 

Informação, Gestão Empresarial e Governança Corporativa. In: ROSSETTI, Maristela Abla. PITTA, André 

Grünspun (coord.). Governança corporativa avanços e retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2017, pp. 719-

733. 
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comportamentos moralmente reprováveis (e evitar o incentivo a desonestidade)”, críticas que, 

no passado, fundamentaram opiniões contrárias à própria existência de mercados de capitais.40 

André Grünspun Pitta, por sua vez, em sua dissertação de mestrado, elaborou estudo 

detalhado acerca das diferentes funções exercidas pela informação no mercado de capitais. Pitta 

menciona que, tradicionalmente, as funções mais reconhecidas do regime de disclosure são de 

habilitar os investidores “a realizar seus negócios com pleno conhecimento dos fatos 

necessários para tanto, o que possibilitaria uma decisão criteriosa e consciente” e de garantir 

“como consequência, a adequada formação dos preços de valores mobiliários negociados”.41 

Entretanto, segundo referido autor, além de tais funções serem constantemente objeto 

de críticas e questionamentos, o estudo da relevância da informação não se limita a elas. Com 

efeito, as funções do regime de divulgação de informações seriam: (i) auxiliar na tomada de 

decisão dos investidores e promover a eficiência informacional do mercado; (ii) facilitar e 

reduzir os custos do monitoramento dos acionistas controladores e administradores, 

viabilizando a administração de conflitos de agência; (iii) fortalecimento da confiança dos 

investidores no mercado de valores mobiliários; (iv) a administração da seleção adversa; (v) a 

fiscalização e orientação dos órgãos reguladores e autorreguladores; e (vi) a viabilização do 

sistema de responsabilização dos emissores, controladores, administradores e intermediários. 

A ideia de que a informação influencia na tomada de decisão dos investidores está muito 

amparada na teoria da escolha racional, segundo a qual o investidor que dispõe de informações 

tem condições de fazer (e fará) um juízo de valor sobre os valores mobiliários de uma 

companhia e tomar uma decisão de investimento informada. A consequência desse processo de 

decisão informada, segundo a hipótese dos mercados eficientes, seria de que o preço dos valores 

mobiliários refletiria as informações disponíveis a respeito do emissor, que seriam corretamente 

avaliados do ponto de vista econômico, alcançando-se, assim, a chamada eficiência 

informacional do mercado.42 Isso porque: 

O mercado [...] funciona estritamente vinculado à circulação de informações. Neste 

sentido, o preço dos valores mobiliários reflete tais informações obtidas sobre cada 

companhia e o cenário macroeconômico. Tudo depende de informação, constituindo 

o preço pago por cada produto a valoração do conjunto de consumidores sobre aquele 

bem – sendo que no mercado de capitais se deve levar em consideração que o preço 

                                            
40 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 30. 
41 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 44. 
42 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 72. 
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dos valores mobiliários é estabelecido por investidores profissionais, os quais lidam 

diariamente e ficam a par das informações que afetam as ações de cada sociedade mais 

rapidamente que qualquer outro investidor [...]. 

Entretanto, o mercado de capitais só seria alocativamente eficiente quando a cotação 

dos valores mobiliários sofresse reflexos instantâneos advindos das informações 

disponíveis sobre as companhias emissoras e dos demais fatores externos que nelas 

possam influir. Quanto mais rápido o reflexo, mais eficiente é o mercado [...].43  

Em relação à facilitação e redução dos custos de fiscalização dos agentes, bem como da 

administração dos conflitos de agência, a obrigatoriedade de prestar informações decorrente do 

regime de disclosure é igualmente fundamental. Ao obrigar a divulgação de grande quantidade 

de informações atinentes aos negócios das companhias, desestimula a prática de atos escusos 

(como o insider trading44 ou a manipulação do mercado), reduzindo os custos de 

monitoramento dos agentes e gastos com conflitos de agência decorrentes de desvios.45 

No tocante à relação entre o disclosure e o insider trading, particularmente, Luiz Gastão 

Paes de Barros Leães já mencionava que: 

O princípio do disclosure não se esgota apenas com a prestação de informações: é 

preciso que paralelamente medidas sejam tomadas para que todos os investidores 

potenciais tenham, ao mesmo tempo, acesso às novas informações, impedindo-se 

assim que os administradores, altos empregados e acionistas controladores utilizem-

se em proveito próprio de informações colhidas em primeira mão por força da posição 

que ocupam. A repressão ao insider trading é, destarte, corolário natural da adoção 

do princípio do disclosure na regulação do mercado de valores.46 

De fato, o regime de disclosure e a repressão ao insider trading se complementam (uma 

vez que a ampla divulgação de informações faz desaparecer a vantagem informacional do 

insider, impedindo que lucre com o desconhecimento dos outros). Nesse sentido, vale relembrar 

a lição de Comparato que, em um contexto no qual o Brasil não contata com mecanismos 

eficazes de repressão à prática do insider trading, destacou a importância de regulamentação 

da questão: 

Parece-nos, por conseguinte, indispensável uma regulamentação específica do 

assunto. Mas ela deve ser editada sem a ambição de reprimir in totum a prática 

                                            
43 SCALZILLI, João Pedro; SPINELLI, Luis Felipe. A racionalidade econômica do combate ao insider trading: 

assimetria de informação e dano ao mercado. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 

v. 147, p. 42-54, 2007, pp. 47-48. 
44 Aqui, tem-se uma importantíssima faceta do regime de disclosure, pois, conforme leciona Luiz Gastão Paes de 

Barros Leães, o insider trading “Trata-se de um dos mais graves exemplos das disfunções do mecanismo societário 

nas companhias de mercado, decorrente da cisão entre a propriedade e o controle dos bens de produção [...]” 

(LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Mercado de capitais e “insider trading”. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1982, p. 139). 
45 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 75-

76. 
46 LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Mercado de capitais e “insider trading”. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1982, pp. 172-173. 
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condenável, o que a experiência estrangeira tem revelado ser impossível. Bastaria, no 

entanto, afastar do nosso mercado de capitais as principais manifestações do 

fenômeno para obter desde logo uma sensível melhoria em seus padrões de 

moralidade, em benefício do investidor inexperiente ou incauto.47 

Outrossim, André Pitta também destaca que o desenvolvimento e manutenção do 

mercado de capitais depende da confiança dos investidores. Nesse sentido, é fundamental que 

estes recebam um adequado volume de informações a respeito dos emissores, o que é garantido 

por meio do regime de disclosure. Os investidores somente confiarão no mercado “se 

acreditarem plenamente que os retornos dependerão apenas do sucesso do empreendimento no 

qual investiram, bem como que os responsáveis pela sua consecução não o utilizarão em 

benefício próprio”.48 Se os investidores não tiverem convicção de que correm apenas os riscos 

econômico-financeiros, inerentes à atividade de investimento, “a perda de liquidez do mercado 

será inevitável, com evidente prejuízo socioeconômico para todos”.49 

Ademais, o regime de disclosure tem importante papel na administração da seleção 

adversa, pois garante a divulgação de informações necessárias à avaliação dos emissores de 

valores mobiliários. O conhecido estudo conduzido por G. Akerlof abordou o problema gerado 

pela falta de disponibilização de informações ao mercado nos quais a confiança é um elemento 

importante, valendo-se (principalmente) do exemplo do mercado carros usados para ilustrar os 

efeitos da assimetria informacional entre compradores e vendedores.50  

Aplicando-se tal estudo ao mercado de capitais, podemos chegar à conclusão de que, na 

ausência de um regime de divulgação obrigatória de informações, não haveria um adequado 

fluxo de informações entre os emissores e o mercado, de modo que os investidores, por não 

terem condições de avaliar o mérito das oportunidades de investimento disponíveis, assumiriam 

que todas apresentam o risco de serem de pior qualidade do que aparentam, aplicando-lhes um 

desconto uniforme. Em consequência disso, companhias sólidas, que oferecessem 

oportunidades de investimento de qualidade, não receberiam um preço justo pelas 

oportunidades ofertadas, sendo criado um forte desincentivo a ofertarem seus valores 

                                            
47 COMPARATO, Fábio Konder. “Insider trading”: sugestões para uma moralização do nosso mercado de capitais. 

In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 2, p. 41-47, 1971, pp. 46-

47. 
48 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 77. 
49 PERIN JUNIOR, Ecio. A proteção do acionista minoritário. In: COELHO, Fábio Ulhoa (coord.). Tratado de 

direito comercial, v. 4: relações societárias e mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 77. 
50 AKERLOF, George. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism”. The Quarterly 

Journal of Economic, Massachusetts: MIT Press, v. 84, n. 3, p. 488-500, ago. 1970. 
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mobiliários no mercado de capitais.51 Consequentemente, o mercado como um todo perderia, 

em razão do chamado “custo da desonestidade” .52 

De outro lado, um regime que obrigue as companhias a fornecerem informações com 

maior volume, qualidade e frequência tende a viabilizar aos investidores que identifiquem 

companhias de má qualidade, nas quais não investirão. No longo prazo, sociedades que não têm 

modelos de negócio viáveis tendem a se retirar do mercado por não conseguir atrair capital.53 

Isso porque um projeto de negócio submetido ao crivo de diversos participantes do mercado 

está sujeito a uma análise muito mais aprofundada do que se fosse analisado por alguns poucos 

intermediários, o que eleva a probabilidade de dito projeto estar melhor fundamentado e 

fundado em um negócio rentável, sob pena de não receber investimentos.54 

Há que se destacar, também, a importância de um regime de divulgação obrigatória de 

informações na facilitação da fiscalização e orientação dos órgãos reguladores e 

autorreguladores. Tal atividade, logicamente, é significativamente otimizada (e tem seu custo 

reduzido) quando os emissores são obrigados a fornecer as informações necessárias à 

fiscalização, em comparação a um cenário em que os fiscalizadores tenham de obtê-las por 

conta própria. Em paralelo, a informação recebida serve de orientação para os reguladores no 

tocante à sua atividade normativa, facilitando que tomem conhecimento de novas práticas do 

mercado e avaliem a necessidade de regulamentá-las (ou mesmo proibi-las), acarretando, assim, 

a evolução do sistema de regulação.55  

Por fim, dentre as funções do regime de disclosure apontadas por Pitta, cumpre analisar 

a de viabilização do sistema de responsabilização dos emissores, controladores, 

administradores e intermediários. Destaca-se, aqui, que há um duplo papel desempenhado. De 

um lado, o regime define “as informações cuja omissão, insuficiência ou imprecisão ensejarão” 

                                            
51 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 81-

82. 
52 AKERLOF, George. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism”. The Quarterly 

Journal of Economic, Massachusetts: MIT Press, v. 84, n. 3, p. 488-500, ago. 1970, pp. 495-496. 
53 Nas palavras de André Pitta: “De modo geral, os mecanismos de proteção aos investidores buscam garantir o 

preço informado dos valores mobiliários negociados e possibilitar o exercício do controle sobre sua qualidade, 

dificultando, assim, a permanência dos emissores qualitativamente indesejáveis no mercado” (PITTA, André 

Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre o regime de 

divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação (Mestrado em 

Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 54). 
54 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 165. 
55 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 83-

84. 
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a responsabilização do agente em questão. De outro, delimita a obrigação do agente, garantindo 

que, cumprida a obrigação, este estará desonerado e sem correr riscos de ser responsabilizado. 

É, destarte, um instrumento de responsabilização e, também, de proteção dos agentes do 

mercado.56 

A importância da informação para o mercado de valores mobiliários também pode ser 

reconhecida a partir da análise da falha de mercado denominada assimetria informacional. Tal 

falha consiste na disparidade, em termos de acesso a informações relevantes, entre os agentes 

de um determinado mercado, o que favorece a prática de atos abusivos por aqueles que detém 

mais informação, em detrimento da parte mais vulnerável da relação.57  

Normalmente, tal disparidade se verifica em relação aos investidores do mercado e 

administradores e acionistas majoritários. Estes, em razão das posições que ocupam, 

naturalmente tem conhecimento de tudo o que ocorre no dia a dia da companhia, sendo os 

primeiros a saberem de quaisquer acontecimentos relevantes, fato que os coloca em posição de 

vantagem em relação àqueles, permitindo que se beneficiem da desinformação dos demais.58 

À primeira vista, a assimetria informacional pode parecer prejudicial apenas para a parte 

vulnerável da relação econômica (no caso do mercado de capitais, acionistas minoritários ou 

investidores do mercado, por exemplo). No entanto, como visto acima, o estudo conduzido por 

G. Akerlof demonstrou que a falta de informações prejudica o mercado como um todo, inclusive 

aqueles que estão em posição privilegiada em termos informacionais, em decorrência da 

aplicação de descontos uniformes a todos os valores mobiliários negociados no mercado de 

capitais.59  

                                            
56 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 84-

85. Modesto Carvalhosa vai adiante e classifica o regime de disclosure como “regra de defesa da companhia contra 

eventuais arguições de seus acionistas e do público investidor e, ainda, da Comissão de Valores Mobiliários no 

que respeita à responsabilidade por transações no mercado que decorram de eventuais mutações no estado de seus 

negócios.”, pois a resposabilidade pela tomada de decisão, após a revelação dos fatos, se transfere para o próprio 

investidor. Portanto, “pelo exato cumprimento do sistema de disclosure, a companhia e seus administradores 

desvinculam-se de possíveis perdas materiais sofridas pelos acionistas ou investidores [...]” (CARVALHOSA, 

Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas - vol. 3. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 472). 
57 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 47. 
58 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 34. 
59 AKERLOF, George. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism”. The Quarterly 

Journal of Economic, Massachusetts: MIT Press, v. 84, n. 3, p. 488-500, ago. 1970, pp. 495-496. No mesmo 

sentido: PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão 

sobre o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 81-

82. 
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Nesse tocante, Luciana Dias esclarece que: 

[a]o contrário do discurso que normalmente segue as regras de mitigação de assimetria 

informacional, as normas em questão não são meramente protetivas do pólo 

economicamente mais fraco da relação (consumidor ou investidor). Elas constituem 

técnica de proteção e manutenção do próprio sistema e do mercado e, portanto, das 

relações de poder neles existentes. A mitigação da assimetria informacional é fator 

determinante para a manutenção do mercado e não, por essência, proteção a um dos 

pólos da relação jurídico-econômica.60 

Nesse sentido, afirma-se que o regime de disclosure é o remédio capaz de, em grande 

parte, combater a assimetria informacional.61 Isso porque somente a obrigação de disseminação 

das informações, de forma que estas se tornem públicas, permite que os investidores, ao menos 

em tese, estejam em posição de equilíbrio em relação aos agentes que, em função da posição 

que ocupam, tem fácil acesso às informações não públicas.62  

Portanto, como se pode observar, o regime informacional é um dos pilares do mercado 

de capitais. É por meio da divulgação de informações a respeito do que ocorre no dia a dia das 

companhias que se instrumentaliza um conjunto de funções que garantem a manutenção e o 

desenvolvimento do mercado de capitais. 

                                            
60 DIAS, Luciana Pires. Regulação e auto-regulação no mercado de valores mobiliários. Dissertação (Mestrado 

em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2005, p. 100, apud PITTA, 

André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre o regime 

de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação (Mestrado em 

Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 50. 
61 Tal premissa está largamente embasada na teoria da escolha racional, segundo a qual os investidores, com o 

objetivo de perseguir e satisfazer dos seus objetivos, valem-se das informações disponíveis para tomar decisões 

fundamentadas, a fim de maximizar sua utilidade (PITTA, André Grünspun. As funções da informação no 

mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre o regime de divulgação de informações imposto às 

companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 48). Há que se mencionar, ainda que o presente trabalho não 

tenha o escopo de investigar a fundo a questão, que a teoria da escolha racional é objeto de sérias críticas e 

questionamentos, notadamente desde a década de 1960, em especial quanto: (i) aos efeitos causados pelo reflexo 

automático das informações disponíveis no preço dos valores mobiliários, que, em última análise, inviabilizariam 

a aferição de ganhos com a sua negociação (tendo em vista a teoria dos mercados eficientes); (ii) à real 

racionalidade da tomada de decisão dos investidores; (iii) à sua capacidade cognitiva e processos heurísticos de 

tomada de decisão; (iv) aos impactos dos “ruídos” na eficiência informacional; (v) às peculiaridades dos 

investidores sofisticados e analistas de mercado; e (vi) aos efeitos do excesso de informação. Para uma análise 

aprofundada, consultar PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: 

uma reflexão sobre o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 

f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2013, pp. 89-134. 
62 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 487. 

Referido autor também destaca que não há garantia de equilíbrio, tendo em vista que, ainda que as informações 

sejam públicas, não necessariamente os investidores terão condições de interpretá-las e usá-las a seu favor.
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1.1.2 O regime de disclosure no mercado de capitais brasileiro 

É importante ter em mente que a adoção do regime de disclosure não é uma 

obrigatoriedade, sendo possível se cogitar de mercado de capitais desprovido de tal regime.63 

Com efeito, a adoção de um sistema de divulgação obrigatória de informações decorre de uma 

escolha dos legisladores e reguladores de mercados de capitais. 

O legislador pátrio, quando da promulgação das Leis 6.385/76 (LVM) e 6.404/76 

(LSA), buscou inspiração no modelo norte-americano (em especial no Securities Act de 1993 e 

o Securities Exchange Act de 1934),64 de modo que estava atento à importância da informação 

para o mercado de capitais. Consequentemente, transportou o chamado princípio do full 

disclosure para o ordenamento jurídico brasileiro, procurando garantir meios para a adequada 

disseminação de informações ao mercado.  

Nesse sentido, o regime jurídico da informação é composto de normas do direito 

societário e do direito do mercado de capitais.65 Otavio Yazbek esclarece que o sistema de 

disclosure brasileiro é composto de diferentes mecanismos que se complementam: 

Coexistem hoje, no sistema brasileiro, mecanismos de disclosure bastante distintos, 

cada um atendendo a uma determinada finalidade. Assim, por exemplo, e para referir 

uma das regras que melhor incorpora tal princípio, o art. 157, § 4º, da Lei n. 6.404/76 

consagra a obrigação, para os administradores de companhia, de comunicar ao 

mercado qualquer ‘ato ou fato relevante’, capaz de afetar a ‘decisão dos investidores 

de comprar ou vender valores mobiliários emitidos pela companhia’. [...] 

Mas existem outros regimes que dão concreção ao princípio do full disclosure e que 

vale aqui referir. 

[...] O procedimento de registro de companhia aberta, mais do que um procedimento 

de cunho notarial, apresenta conteúdo eminentemente informacional. 

[...] O mesmo vale para o registro das ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários. [...] 

                                            
63 Nesse sentido, há autores que defendem a desnecessidade de imposição de um regime de divulgação obrigatória 

de informações pela lei ou pela regulação, sustentando, com base em argumentos primordialmente de natureza 

econômica, haver incentivos bastantes à autorregulação do mercado de capitais. Para uma análise aprofundada, 

ver: PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão 

sobre o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 134-

146 e EIZIRIK, Nelson. Autorregulação no mercado de capitais no Brasil. In: COELHO, Fábio Ulhoa (coord.). 

Tratado de direito comercial, v. 4: relações societárias e mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 249-

264. 
64 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Classes de companhias. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 

103. Os autores esclarecem que a influência do direito norte-americano vem desde a década de 1950. Antes disso, 

o regime brasileiro era inspirado no modelo francês. 
65 Fernando Mota aponta que o sistema de disclosure (mais especificamente o dever de informar) também é 

composto por normas de ordem penal, fiscal, ambiental, trabalhista consumerista e de setores regulados da 

economia), bem como pela regulação da CVM e a autorregulação do mercado. Para comentários aprofundados 

sobre as fontes do dever de informar, ver MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na 

companhia aberta. 2013. 232 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2013, pp. 69-79. 
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Por fim, um outro exemplo reside no tratamento que se dá às demonstrações 

financeiras de companhias abertas, que contêm dados essenciais aos participantes do 

mercado e que, ao lado de outras informações, se deve enviar periodicamente à 

Comissão de Valores Mobiliários e colocar à disposição dos investidores (art. 21 da 

Instrução CVM n. 480/2009).66 

Cumpre analisar brevemente, então, as normas que formam o sistema de divulgação 

obrigatória de informações brasileiro.67 

Nesse sentido, a LVM contém normas que integram o regime de disclosure. Conforme 

elucidado por Sheila Cerezetti, “O objetivo de promover adequada prestação de informações 

permeou a elaboração da Lei nº 6.385/76, como bem esclarece o item 22 de sua Exposição de 

Motivos”.68 A LVM, contudo, não se preocupou com a pormenorização do regime de 

divulgação de informações, mas “tratou de indicar os princípios gerais que devem nortear a 

atividade regulatória a ser exercida pelo CMN e pela CVM”.69  

O art. 4º, VI, da LVM dispõe que estes deverão exercer suas atribuições legais para o 

fim de “assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e 

as companhias que os tenham emitido”. Trata-se de norma de conteúdo eminentemente 

programático, que institui diretrizes para os reguladores exercerem as atribuições que a LVM 

lhes conferiu.70 

O art. 8º da LVM, por sua vez, estabelece as competências da CVM. No tocante ao 

sistema de disclosure, destacam-se os incisos I, II e III, que dispõe, respectivamente: 

Art. 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários: 

I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário 

Nacional, as matérias expressamente previstas nesta Lei e na 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 Art. 1º, bem como a veiculação de informações relativas 

ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados; 

                                            
66 YAZBEK, Otávio. Mercado de capitais. In: COELHO, Fábio Ulhoa (coord.). Tratado de direito comercial, v. 

4: relações societárias e mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 243-244. 
67 Entretanto, tendo em vista o escopo do presente trabalho, não será realizada análise aprofundada de todas as 

normas que formam o regime de disclosure, salvo em relação àquelas normas de maior relevância para o estudo 

do dever de divulgar fato relevante. Para análise aprofundada, ver PITTA, André Grünspun. As funções da 

informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre o regime de divulgação de informações 

imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 153-232. 
68 CEREZETTI, Sheila Christina Neder. Artigo 4º. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). 

Comentários à lei do mercado de capitais – Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 127. 
69 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 168. 
70 CEREZETTI, Sheila Christina Neder. Artigo 4º. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). 

Comentários à lei do mercado de capitais – Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 115. 
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Julya Sotto Mayor Wellisch, ao comentar o inciso I do art. 8º, aponta que o exercício do 

poder normativo nele previsto tem por objetivo assegurar a eficiência e confiabilidade do 

mercado de capitais, “inclusive em linha com as finalidades expressamente previstas no art. 4º 

da Lei”.71 Em relação ao inciso II, elucida que “os registros previstos na lei destinam-se, 

essencialmente, à concretização da política legal de ampla divulgação de informações (full 

disclosure)”.72 Já no tocante ao inciso III, a autora ressalta que este “enfatiza, inclusive em linha 

com o art. 4º, VI da Lei, a competência da Autarquia para fiscalizar especificamente a 

divulgação de informações no âmbito do mercado de capitais”.73 

Imprescindível, ainda, mencionar o art. 21-A, introduzido na LVM pelo Decreto n.º 

3.995/01, que atribui à CVM competência para “expedir normas aplicáveis à natureza das 

informações mínimas e à periodicidade de sua apresentação por qualquer pessoa que tenha 

acesso a informação relevante”. Referido artigo causou grande controvérsia, pois, na prática, 

autoriza que a CVM exija “informações de terceiros que não os administradores e acionistas 

controladores das companhias, como, por exemplo, membros do conselho fiscal e acionistas 

em geral”.74 

Ademais, o art. 22, § 1º, da LVM também integra o regime de disclosure brasileiro. Em 

resumo, referido dispositivo atribuiu à CVM competência para expedir normas aplicáveis às 

companhias abertas no tocante à prestação de informações. No inciso VI, a LVM reproduziu a 

redação do art. 157, § 4º, da LSA, com algumas pequenas alterações. 

São essas as normas que, no âmbito da LVM, fornecem as diretrizes gerais do sistema 

de disclosure e estabelecem a competência da CVM para regular a matéria. A análise 

aprofundada das demais normas foge ao escopo do presente trabalho, cabendo apenas 

mencionar que se encontram nos arts. 9º, 19, 20, 21 e 22.  

Outrossim, cumpre salientar que a LSA também contém normas de cunho informacional 

que integram o sistema de divulgação de informações brasileiro. Em verdade, a Lei contém 

diversas normas que impõe a divulgação de informações, ora para os acionistas, ora para os 

reguladores ou, ainda, para o mercado. Ainda, algumas delas são aplicáveis às companhias em 

geral, enquanto outras se restringem às companhias abertas. 

                                            
71 WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Artigo 8º. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). 

Comentários à lei do mercado de capitais – Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 162. 
72 WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Artigo 8º. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). 

Comentários à lei do mercado de capitais – Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 166. 
73 WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Artigo 8º. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). 

Comentários à lei do mercado de capitais – Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 170. 
74 PITTA, André Grünspun. Artigo 21-A. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários à 

lei do mercado de capitais – Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 481. 
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Nesse sentido, é oportuno recorrer à lição de André Pitta, que auxilia na compreensão 

da diferença entre os regimes de informação impostos às companhias abertas e fechadas: 

À parte dessa competência da CVM, a própria LSA trata de também estabelecer 

algumas obrigações informacionais. É bem verdade que parte delas têm por 

destinatários iniciais apenas os acionistas da companhia, com base no direito à 

informação e fiscalização que esses detêm com relação à companhia da qual são 

sócios, aplicando-se inclusive às companhias fechadas.  

Contudo, é evidente que com relação às companhias abertas, as informações e 

documentos disponibilizados em cumprimento dessas obrigações são amplamente 

difundidos, beneficiando todo o mercado de valores mobiliários.75  

No geral, a LSA exige informações (i) necessárias ao exercício de direitos advindos da 

condição de acionista; (ii) econômico-financeiras; (iii) sobre os administradores; e (iv) sobre 

atos e fatos relevantes (aplicáveis apenas às companhias abertas).76 Para efeitos do presente 

trabalho, cumpre novamente fazer o recorte do estudo às obrigações referentes ao dever de 

divulgar fato relevante (sem aprofundar a análise neste momento, que será objeto da segunda 

parte do trabalho). 

Nesse sentido, o dever de divulgar fato relevante possui natureza complementar às 

demais obrigações informacionais. Conforme leciona André Pitta: 

Apesar das companhias abertas estarem sujeitas a um rol exaustivo de obrigações 

informacionais, cujo conteúdo é delimitado pelo regime regulatório informacional 

estabelecido pela CVM por força da competência a ela atribuída pela LMVM, a 

obrigação de divulgar atos e fatos relevantes prevista na LSA possui natureza 

principiológica, tendo imensa serventia no preenchimento das lacunas eventualmente 

existentes diante da impossibilidade do regulador prever, exaustiva e taxativamente, 

todas as informações que possam ser de interesse do mercado de valores mobiliários.  

Garante-se, assim, uma abordagem regulatória equilibrada para o regime de 

disclosure, baseada simultaneamente em regras que indicam uma lista extensiva das 

informações a serem divulgadas, a forma e momento oportuno para sua divulgação, 

bem como em um princípio geral que garante que informações reputadas relevantes 

serão divulgadas imediatamente ao mercado.77 

Conclui-se, assim, que: 

O regime de disclosure aplicável às companhias abertas brasileiras é estruturado por 

meio de regras específicas, determinadoras da extensão, conteúdo e tipos de 

informações a serem disponibilizadas, bem como a frequência e o momento de sua 

                                            
75 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 170. 
76 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 170-

171. 
77 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 175-

176. 
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divulgação, que são complementadas por uma regra geral, que opera de modo a 

conferir completude ao regime informacional, exigindo a divulgação, a qualquer 

momento, de qualquer informação que configure um ato ou fato relevante, nos termos 

do artigo 157, §4° da LSA.78 

Também integram o regime de divulgação obrigatória as Instruções da CVM que 

contém previsões específicas no tocante ao fornecimento de informações. Em que pese não seja 

nossa proposta analisar a fundo tais Instruções, é indispensável fazer menção especificamente 

à Instrução CVM n.º 35879 (ICVM nº 358), que regulamentou o dever de divulgar fato relevante 

no âmbito do mercado de capitais brasileiro, e a Instrução CVM n.º 48080 (ICVM nº 480), que 

regulamenta o registro das companhias emissoras de valores mobiliários no Brasil. 

Não se pode desconsiderar, ainda, eventual aderência à autorregulação no tocante à 

divulgação de informações.81 Nesse sentido, é possível que as próprias companhias, em seus 

estatutos, prevejam políticas de divulgação que ampliem o leque de informações que divulgação 

para além daquelas já exigidas na legislação.82 

Outrossim, há, também, que se atentar para as normas de divulgação criadas pela bolsa 

de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Nesse tocante, pode-se destacar os segmentos 

de listagem diferenciados aos quais podem aderir as companhias que negociam valores 

mobiliários na B3. Para que possam ingressar nesses segmentos, os emissores devem, dentre 

outras exigências, se comprometer a níveis mais elevados de transparência, fortalecendo a 

confiança dos investidores nos empreendimentos listados em tais segmentos.83 

1.2 DEVERES DE INFORMAR E DE SIGILO DOS ADMINISTRADORES NO BRASIL 

Waldirio Bulgarelli advertia que “Poder sem responsabilidade converte-se obviamente 

em arbítrio”. Buscando evitar isso, as leis que regulam a relação entre administradores e 

                                            
78 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 209. 
79 Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst358.html>. Acesso em: 14 out. 2020. 
80 Tal Instrução é relevante para nosso estudo porque, como se verá adiante, a manutenção de registros dos 

emissores implica a disponibilização de uma série de informações a respeito das companhias. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst480.html>. Acesso em: 14 out. 2020. 
81 Para maiores considerações sobre a autorregulação no Brasil, ver: EIZIRIK, Nelson. Autorregulação no mercado 

de capitais no Brasil. In: COELHO, Fábio Ulhoa (coord.). Tratado de direito comercial, v. 4: relações societárias 

e mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 249-264. 
82 A ICVM nº 358, em seu art. 16, determina que as companhias estabeleçam políticas de divulgação de fato 

relevante. 
83 Para saber mais sobre os segmentos de listagem da B3, vide: <http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-

servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/>. Acesso em: 18 out. 

2020. Cabe destacar que as companhias listadas no Novo Mercado e nos Níveis 1 e 2 estão obrigadas a inserirem 

cláusula compromissória em seus estatutos, se comprometendo a resolver litígios por meio de arbitragem 

conduzida pela Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM), conforme se verá na segunda parte deste trabalho. 

http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst358.html
http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst480.html
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/
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companhias “estabelecem uma série de deveres e responsabilidades dos administradores, em 

contrapartida aos poderes e atribuições a eles conferidos”.84 

João Pedro Scalzilli, ao tratar das origens da imposição de deveres aos administradores 

de companhias, aponta que estes exercem função de caráter fiduciário85 (atuam como agentes 

dos acionistas), sem conteúdo plenamente definido. Por tal razão, o legislador, ao elaborar a 

LSA: 

[...] estabeleceu standards de comportamento, fórmulas largas e genéricas aptas a 

balizar o comportamento dos administradores em todas as situações postas, indicando 

qual é o modelo ou a combinação de comportamentos considerados corretos e 

perfeitos.86 

Tal visão é corroborada por Modesto Carvalhosa, que esclarece a questão da seguinte 

maneira: 

O dever fiduciário do administrador decorre de sua situação jurídica do poder 

(orgânico e não mandato) de dispor de bens alheios – os da companhia – como um 

proprietário, em decorrência do exercício da gestão da companhia, que lhe advêm da 

Lei e do estatuto social. 

Assim dispondo a Lei Societária, o administrador é revestido do dever fiduciário, que 

decorre do poder de gestionar a sociedade, cabendo-lhe fazê-lo visando a realização 

do seu objeto, atendida a sua função social (art. 154).87 

A LSA atribui aos administradores uma série de deveres que devem observar na 

condução dos negócios da companhia. A Lei 6.404/76 traz um sistema descritivo e detalhado 

dos deveres e responsabilidade dos administradores, o qual serve de guia que orienta a sua 

atuação.88 Tais deveres podem ser classificados em deveres gerais (aqueles encontrados nos 

artigos 153 a 157), deveres específicos, deveres implícitos, deveres individuais e deveres para 

com a companhia.89 

                                            
84 BULGARELLI, Waldirio. Manual das sociedades anônimas. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 181. 
85 “Surgem, assim, os administradores, que são gestores de patrimônio alheio, tendo, invariavelmente, liberdade 

de atuação (discricionariedade) – o que nos leva à primeira característica das relações fiduciárias. [...] Dito isso, 

entremos agora no estudo da segunda característica essencial de tal relação, que se consubstancia na confiança, 

elemento que se enquadra perfeitamente na relação existente entre administradores e sociedade. [...]” (SPINELLI, 

Luis Felipe. O conflito de interesses na administração da sociedade anônima. São Paulo: Malheiros, 2012., pp. 

60-62). Para uma visão detalhada da questão, recomenda-se a leitura do original. 
86 SCALZILLI, João Pedro. Mercado de capitais – ofertas hostis e técnicas de defesa. São Paulo: Editora Quartier 

Latin, 2015, pp. 85/86. 
87 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas - vol. 3. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 369. Carvalhosa também esclarece que existem diferenças fundamentais entre a doutrina dos deveres 

fiduciários brasileira e a dos fiduciary duties norte-americana, muito em função da gama de poderes atribuídos aos 

administradores em cada sistema. 
88 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, pp. 790-791. 
89 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A (e ações correlatas). São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 120. 
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Conforme leciona Marcelo von Adamek, a LSA seguiu o caminho do sistema flexível, 

empregando conceitos jurídicos indeterminados (standards comportamentais): 

O legislador pátrio, palmilhando a mesma rota trilhada pelas mais modernas leis 

societárias, em vez de procurar inutilmente restringir a atuação e o poder decisório 

dos administradores, por meio de preceitos rígidos e específicos para cada um dos 

múltiplos acontecimentos da vida negocial – no que certamente teria fracassado e 

contribuído para gerar maiores ineficiências por meio de um sistema inflexível –, 

corretamente optou, de um lado, por preservar a liberdade de atuação dos 

administradores, conferindo-lhes atribuições e poderes privativos e 

(conseqüentemente) indelegáveis (LSA, arts. 138, § 1º, 139 e 144), e, de outro lado, 

resolveu pautar o comportamento dos administradores por padrões de conduta gerais 

e abstratos, verdadeiras cláusulas-gerais a serem contrastadas com sua atuação 

específica em cada caso concreto (arts. 153 a 157), em clara aproximação à técnica 

legislativa da common law. [...].90 

No entanto, Adamek destaca que isso não significa dizer que o legislador “foi 

econômico ou sintético na definição dos deveres”. Na verdade, amparado na própria exposição 

de motivos da LSA, referido autor esclarece que a Lei oferece “minuciosa, e até pedagógica” 

enumeração dos deveres dos administradores, “com o claro propósito de não permitir que certas 

condutas pudessem ficar impunes”.91 

No tocante ao presente trabalho, cumpre analisar com profundidade dois desses deveres, 

a saber, aqueles com maior relação com a divulgação de informações: o dever de informar (no 

qual se insere o dever de divulgar fato relevante) e o dever de sigilo. Ambos são tidos como 

corolários do dever de lealdade dos administradores.92 

Tais deveres não são irrestritos, devendo se compatibilizar.93 É necessário conformá-

los, conforme esclarece Luiz Antônio de Sampaio Campos: 

A LSA tem no direito à informação aos acionistas um de seus pressupostos básicos. 

Por isso, alargou substancialmente o conteúdo informacional que vinha do antigo 

sistema do anonimato, inclusive para além das demonstrações financeiras. Todavia, 

esse direito não é absoluto e a LSA estabelece os momentos, condições e locais onde 

a informação é devida e deve ser prestada. No capítulo dedicado aos deveres e 

responsabilidades dos administradores, a LSA prevê informações específicas que 

devem ser fornecidas pelos administradores, na forma do artigo 157. 

[...] 

                                            
90 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A (e ações correlatas). São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 113. 
91 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A (e ações correlatas). São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 119. 
92 TANJI, Márcia. Administradores de sociedades anônimas: dever de sigilo e de informar. Repressão ao insider 

trading. In: NOVAES E FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo (coord.). Direito societário contemporâneo II. 

São Paulo: Malheiros, p. 435. 
93 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A (e ações correlatas). 

São Paulo: Saraiva, 2009, p. 177. Segundo Nelson Eizirik, tal fato se dá porque “no caso das fechadas, não há 

interesse de investidores a serem tutelados”, ideia fundamentada no art. 177 do Código Penal (EIZIRIK, Nelson. 

A lei das S/A comentada, v. 3, arts. 138 a 205. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2015, p. 

160). Ainda, como se verá mais abaixo, há quem defenda que o disclosure também se aplica às companhias 

fechadas. 
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O dever de informação, na companhia aberta, se desdobra na obrigação de informação 

aos acionistas e na prestação de informação ao mercado.94 

Referido autor ainda esclarece que: 

É interessante notar que, nos termos da LSA, o administrador está sujeito a dois 

deveres que poderiam ser tidos como incompatíveis, designadamente o dever de 

reserva e o dever de informar. Mas não é o caso. O dever de informar apenas relaxa, 

em certa medida, a obrigação de reserva.95 

Assim, é evidente que tais deveres se inter-relacionam. Daí porque é importante analisá-

los, a fim de melhor compreender a relação entre eles e a sua influência sobre o dever de 

divulgar fatos relevantes, a ser analisado na segunda parte do trabalho. 

1.2.1 O art. 157 da LSA – o dever de informar dos administradores 

O dever de informar dos administradores de companhias está positivado no art. 157 da 

LSA. A rigor,96 aplica-se apenas aos administradores de companhias abertas.97 Ele 

                                            
94 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 850. 
95 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 832. 
96 A rigor, porque há quem defenda que a aplicabilidade do dever de informar se estende também aos 

administradores de companhias fechadas, notoriamente no caso de aquisição de ações de acionistas. É o caso de 

Rubens Requião que, tratando do instituto do insider trading, faz alusão ao art. 155, § 1º, da LSA, o qual veda que 

o administrador de companhia aberta se utilize de informação relevante não divulgada para aferir vantagem para 

si ou para outrem mediante negociação com valores mobiliários emitidos pela companhia, após o que assim se 

manifesta: “Em primeiro lugar, é de se lamentar e estranhar que o preceito acima transcrito se aplique, apenas, à 

companhia aberta, quando deveria estender-se à sociedade fechada ou familiar. Nestas, quando houver acionista 

dissidente, ficará ele inerme em face da insídia do administrador que praticar o insider trading.” (REQUIÃO, 

Rubens. Curso de direito comercial – v. 2. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 170-171). Osmar Brina Corrêa 

Lima parece concordar com tal posicionamento ao replicar o lamento feito por Requião (CORRÊA LIMA, Osmar 

Brina. Responsabilidade civil dos administradores de sociedade anônima. Rio de Janeiro: Aide Ed., 1989, p. 

73). A rigor, a questão suscitada por Rubens Requião deve ser resolvida pela aplicação do princípio da boa-fé 

objetiva, cuja exigência é acentuada na relação de administração. Isso porque, conforme já mencionado, há, entre 

acionista e administrador, uma relação de fidúcia. Aquele deposita sua confiança neste, acreditando que agirá de 

boa-fé e em prol dos interesses da sociedade e do acionista. Assim, se utilizar a liberdade que lhe foi confiada para 

administrar o patrimônio alheio “de modo desviado do interesse social, ou se se omitirem do dever de agir em vista 

da confiança investida, há infração de dever jurídico, passível de sanção por via da responsabilidade civil” 

(MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018, pp. 353-356) 
97 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A (e ações correlatas). 

São Paulo: Saraiva, 2009, p. 170. O autor esclarece, ainda, que “isso não significa que os acionistas das companhias 

fechadas estariam privados do direito à informação; apenas não lhes cabe procurar amparo nos institutos previstos 

no art. 157 da Lei das S/A.”. Também nesse sentido: EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A comentada, v. 3, arts. 138 

a 205. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2015, p. 160; CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. 

Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). 

Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 850. Não obstante, conforme se 

verá no subcapítulo 1.2.3, abaixo, há quem defenda a aplicabilidade do regime de disclosure às companhias 

fechadas. Fernando Mota destaca que “mesmo as companhias fechadas estão sujeitas a um detalhado sistema de 
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“corresponde ao direito de ser informado dos acionistas em geral e dos acionistas minoritários 

em especial”, e adquire maior importância nas companhias com capital disperso, nas quais “é 

praticamente o único veículo de comunicação que têm os administradores [...] com a 

comunidade dos acionistas”.98  

Tal dever implica diferentes obrigações de prestar informações, as quais se materializam 

em diferentes momentos. É dizer: “o cumprimento do dever de informação [...] concretiza-se 

de duas formas diversas: por meio da prestação de informações aos acionistas e por intermédio 

da divulgação de fatos relevantes aos investidores do mercado de capitais”.99 

Quanto à prestação de informações aos acionistas, pode-se tomar como exemplo o caput 

do art. 157 da LSA, que dispõe sobre o dever do administrador de informar sua posição 

acionária ao tomar posse. Por força de tal dispositivo: 

O administrador de companhia aberta deve, ao firmar o termo de posse, declarar a 

quantidade de ações ou outros valores mobiliários conversíveis em ações de emissão 

da companhia aberta, de suas controladas ou de sociedades do mesmo grupo de que 

seja titular.100  

Tal obrigação, após a introdução do § 6º do art. 157 da LSA, ocorrida em 2001,101 foi 

ampliada e, atualmente, os administradores têm o dever informar à CVM, às bolsas ou entidades 

de balcão organizado quaisquer alterações de sua posição acionária na companhia 

administrada.102  

Contudo, para efeitos do presente trabalho, a vertente mais relevante é a da divulgação 

de fatos relevantes ao mercado, prevista no art. 157, § 4º, da LSA, que será abordado com 

profundidade na segunda parte deste trabalho. A previsão do dever de divulgar fato relevante 

                                            
regulação da informação” (MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia 

aberta. 2013. 232 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, 

p. 44). 
98 CARVALHOSA, Modesto; KUYVEN, Luiz Fernando Martins. Tratado de direito empresarial, v. 3: 

Sociedades anônimas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 863. Para análise mais aprofundada da 

acentuação do dever de informar nas companhias com capital disperso, ver CARVALHOSA, Modesto. 

Comentários à lei de sociedades anônimas - vol. 3. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 471-472. 
99 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A (e ações correlatas). São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 172 
100 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 850. 
101 A Lei nº 10.303/01 introduziu o § 6º no art. 157 da LSA. 
102 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 97. Márcia Tanji relaciona as seguintes hipóteses de dever 

de informar: “dever de declaração no termo de posse (caput); dever de revelação à assembleia-geral ordinária (§ 

1º); dever de comunicação e divulgação de fato relevante (§ 4º); e dever de informação sobre posição acionária (§ 

6º)” (TANJI, Márcia. Administradores de sociedades anônimas: dever de sigilo e de informar. Repressão ao insider 

trading. In: NOVAES E FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo (coord.). Direito societário contemporâneo II. 

São Paulo: Malheiros, p. 441). 
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(de natureza eventual) é um complemento às informações de natureza periódica exigidas, por 

exemplo, pela LSA e pela regulamentação da CVM, formando o sistema de disclosure 

brasileiro.103  

Importante salientar, entretanto, que, não obstante o administrador de companhia aberta 

esteja obrigado a divulgar fatos relevantes, a LSA o autoriza a não o fazer. Trata-se de exceção 

que somente se justifica quando o cumprimento do dever de informar possa pôr em risco 

legítimo interesse da companhia (art. 157, § 5º). Nesse sentido é a lição de Marcelo von 

Adamek: 

Surge, assim, a necessidade de balancear o dever de informação, de um lado, e o dever 

de sigilo, do outro. Trata-se de delicada tarefa, frente à qual cabe à Comissão de 

Valores Mobiliários dar a decisão definitiva. Nesse sentido, prevê a lei acionária que 

os administradores poderão recusar-se a prestar informação sobre fatos relevantes aos 

acionistas (LSA, art. 157, § 1º, e) ou deixar de divulgá-los ao mercado (LSA, art. 157, 

§ 4º), se entenderem que a sua divulgação porá em risco interesse legítimo da 

companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, 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 (LSA, art. 

157. § 4º).104 

Portanto, o dever de informar, parte fundamental do sistema de divulgação obrigatória 

de informações imposto aos administradores, não se configura como absoluto. Conforme já 

mencionado acima, encontra limites no dever de sigilo, bem como no interesse legítimo da 

companhia. 

1.2.2 O dever de sigilo dos administradores 

A LSA impõe aos administradores de companhias o dever de sigilo, previsto no art. 155, 

da LSA.105 Tal dever possui duas facetas, na classificação de Adamek, que se prestam a 

diferentes fins. 

Nesse sentido, é importante destacar que o art. 155, caput, da LSA, impõe aos 

administradores a obrigação de manter reserva (atuar com discrição) quanto aos negócios da 

companhia, com vistas a não a prejudicarem. Assim, tal dispositivo tem a função de proteger 

                                            
103 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, pp. 860-861. Também nesse sentido: MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante 

na companhia aberta. 2013. 232 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2013, p. 46. 
104 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A (e ações correlatas). São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 177. 
105 Conforme se verá abaixo, o dever de sigilo possui duas facetas, que podem ser identificadas no caput e nos §§ 

1º e 2º do art. 155. 
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os interesses legítimos da companhia. Tendo em vista a posição privilegiada dos 

administradores no tocante ao acesso a informações que não são de conhecimento geral, o 

legislador acertadamente impôs àqueles dever cuja função é impedir o vazamento de 

informações internas da companhia, tidas por confidenciais. 

Na classificação de Adamek, esta é a faceta genérica do dever de sigilo, que se aplica 

indistintamente a administradores de companhias abertas e fechadas. Nesse sentido, Luiz 

Antonio de Sampaio Campos esclarece que: 

Pela alta posição que ocupam na hierarquia da companhia, é natural que os 

administradores tenham acesso amplo às suas informações. Muitas dessas 

informações lhes são fornecidas exclusivamente por essa qualidade e, portanto, não 

seriam do conhecimento desses administradores se não ocupassem o respectivo cargo 

[...]. Decorre daí, como desdobramento lógico do dever de lealdade, que os 

administradores devem guardar reserva sobre as informações que envolvam a 

companhia e que tenham sido obtidas durante o exercício do cargo. Evidentemente, o 

sigilo não se impõe a toda e qualquer informação, mas apenas àquelas que não são 

públicas.106 

Referido autor ainda arremata tal raciocínio, esclarecendo que o dever de sigilo previsto 

no caput do art. 155 da LSA abarca informações obtidas em quaisquer circunstâncias. Não 

implica, todavia, um dever de jamais prestar informações, mormente quando isso for necessário 

para conduzir os negócios da companhia: 

O administrador deve, então, guardar reserva sobre toda e qualquer informação não 

pública de que tenha tido conhecimento contemporaneamente ao exercício do cargo 

de administrador, não importando que esta tenha sido obtida em razão de relação 

social, familiar ou mesmo inadvertidamente ou por descuido de terceiros que 

desconheciam a presença do administrador no local ou a ocupação do cargo. [...] 

Essa restrição, evidentemente, não impede o administrador de prestar informações 

sobre a companhia quando isso for necessário ou quando entender que pode ser 

conveniente, trazendo proveito para a companhia ou evitando eventual prejuízo.107 

Sampaio Campos complementa tal visão, aprofundando a análise de quais seriam as 

informações abarcadas pelo dever de sigilo: 

As informações a que o administrador está sujeito a guardar estrita reserva são aquelas 

cuja revelação pode trazer prejuízo à companhia ou limitar o seu ganho, como as 

relativas a segredos de negócio ou que possam ser aproveitadas pela concorrência ou 

                                            
106 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 
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107 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, pp. 831-832. 
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por quem esteja em vias de negociar com a companhia e poderá obter vantagem em 

razão da informação.108 

Ou seja, o ponto determinante para analisar a necessidade de manter reserva está 

relacionado com o risco de prejuízo à companhia (seja direto, seja indireto – favorecendo um 

concorrente, por exemplo). Ainda nesse sentido é a lição de Márcia Tanji: 

O dever de sigilo se impõe sempre que a divulgação de informações confidenciais 

possa resultar em eventual perigo para os negócios sociais ou até atribuir vantagem a 

um concorrente da sociedade.109 

Segundo a posição de Modesto Carvalhosa e Luiz Fernando Kuyven, no balaço entre 

dever de sigilo e dever de informar, este preponderaria sobre aquele, ressalvadas as hipóteses 

de benefício a competidores e concorrentes: 

Resta saber em que hipótese excepcional configurar-se-ia o legítimo interesse da 

companhia, que ensejasse o prevalecimento do dever de sigilo sobre o de informar. 

As únicas hipóteses razoáveis seriam as de informações que favorecessem 

competidores ou os concorrentes da companhia, com respeito às expectativas de fato 

e de direito. 

[...] 

Disso decorre que o campo de aplicação do dever de sigilo em face do dever de 

informar é absolutamente restrito aos casos de eventuais prejuízos às atividades 

empresariais, decorrentes da reação dos concorrentes à revelação de expectativas de 

fato e de direito.110 

Há que se atentar, contudo, para o fato de que o dever de sigilo (aqui sigilo propriamente 

dito, em oposição à noção de “reserva” inserida no caput do art. 155 da LSA) possui uma 

segunda faceta, chamada por Adamek de específica. Tal faceta consiste nas regras de repressão 

ao insider trading, previstas nos parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 155 da LSA,111 cujo objetivo é a 

proteção do mercado, conforme explanado anteriormente. 

As regras de repressão ao insider trading se aplicam a qualquer agente. No tocante 

especificamente ao administrador de companhia, não implicam apenas um dever de não utilizar 

informação privilegiada em proveito próprio, mas também integram o dever de sigilo, vez que, 

por força do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 155 da LSA, o administrador deve “guardar sigilo 

sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, 

                                            
108 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 832. 
109 TANJI, Márcia. Administradores de sociedades anônimas: dever de sigilo e de informar. Repressão ao insider 
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110 CARVALHOSA, Modesto; KUYVEN, Luiz Fernando Martins. Tratado de direito empresarial, v. 3: 

Sociedades anônimas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pp. 871-873. 
111 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A (e ações correlatas). 

São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 167-168. 
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obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores 

mobiliários” (art. 155, § 1º da LSA). Deve, ainda, “zelar para que a violação do disposto no § 

1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança” (art. 155, § 2º da 

LSA). 

Para Carvalhosa: 

É precípuo dever do administrador impedir que haja vazamento de informações 

relevantes a toda e qualquer pessoa que não tenha, na companhia ou fora dela, razão 

profissional para ter conhecimento de tais informações. [...] 

Consequentemente, entende-se como guarda de sigilo o comportamento do 

administrador que se inibe de fornecer informações reservadas a pessoas que não 

estejam direta, específica e profissionalmente envolvidas nos fatos e negócios 

jurídicos relevantes da companhia e que por isso estão submetidas, todas elas, à regra 

de confidencialidade. 

Existe, portanto, vazamento de informações quando pessoas sem qualquer 

responsabilidade ou participação na verificação dos fatos relevantes da companhia ou 

na condução dos seus negócios tenham acesso a elas.112 

As informações privilegiadas a que têm acesso os administradores, sobre as quais estes 

devem guardar sigilo, são as chamadas informações relevantes (aqui se estabelecendo a íntima 

relação entre o dever de sigilo e o dever de divulgar fato relevante). Tais informações relevantes, 

conforme esclarece Carvalhosa, “são aquelas que podem influir de modo ponderável na cotação 

dos valores mobiliários de emissão da companhia, afetando a decisão dos investidores de 

vender, de comprar ou de reter esses valores”.113 

Feitas tais considerações, importa estabelecer que o administrador deve guardar segredo 

de tais informações em relação “a toda e qualquer pessoa que não tenha, na companhia ou fora 

dela, razão profissional para ter conhecimento de tais informações”.114 É dizer: 

Guardar sigilo, portanto, tem na espécie um sentido próprio. Não pode representar 

retenção ou a sonegação de informações a outros órgãos e pessoas, dentro e fora da 

companhia, que, naturalmente, devam tomar conhecimento de tais fatos.115 

Ocorre que, dada a relevância dos fatos sobre os quais deve guardar sigilo o 

administrador, a manutenção do sigilo faz crescer o risco de que tais informações sejam obtidas 

apenas por pessoas inseridas em posições privilegiadas, que poderão vir a se valer delas 

indevidamente, para praticar atos de insider trading. Daí porque “a manutenção do segredo 
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2014, pp. 439-440. 
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deve corresponder, o quanto mais cedo possível, à sua ampla divulgação no mercado”,116 pois, 

a partir do momento que a informação for pública, não há falar em insider trading, uma vez 

que estará estabelecida a igualdade informacional entre todos os players, protegendo-se o 

mercado. 

Portanto, consoante brevemente enunciado acima, o dever de sigilo tem íntima relação 

com a exceção ao dever de divulgar fato relevante prevista no art. 157, § 5º da LSA. Neste 

tocante, cumpre salientar que dita exceção somente se aplica à divulgação do fato ao mercado 

em geral, sendo mantida a obrigatoriedade de informar o fato relevante à CVM e à B3. Em 

outras palavras, pode-se evitar apenas a publicidade dos fatos.117 

É importante mencionar, ainda, que o administrador tem o dever de zelar para que 

aqueles que tenham acesso a tais informações guardem sigilo sobre elas e se abstenham de 

utilizá-las em proveito próprio (LSA, art. 155, § 2º). Sejam elas vazadas ou utilizadas por 

terceiros ou pelo próprio administrador, este estará cometendo ilícito,118 podendo vir a ser 

responsabilizado, como prevê o § 3º do art. 155 da LSA. 
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2 O DEVER DE DIVULGAR FATO RELEVANTE E A CONFIDENCIALIDADE NOS 

PROCEDIMENTOS ARBITRAIS 

2.1 O DEVER DE DIVULGAR FATO RELEVANTE PREVISTO NO ART. 157, § 4º DA 

LSA 

Consoante exposto acima, o dever de divulgar fatos é parte fundamental do regime de 

disclosure brasileiro. Cumpre analisar, portanto, quais são os fatos que serão objeto de tal dever, 

devendo ser divulgados pelos administradores de companhias abertas, nos termos da LSA. 

A expressão “fato relevante” é empregada pela LSA em mais de um contexto, como, 

por exemplo, no art. 157, § 1º, alínea “e” (que interessa apenas aos acionistas da companhia), e 

no art. 68, § 1º, alínea “b” (que interessa somente aos debenturistas), o que implica reconhecer 

que há mais de uma espécie de fato relevante na Lei Societária.119 Nesse sentido, o fato 

relevante que é ora estudado não se confunde com os demais, notadamente aquele mencionado 

na alínea “e” do § 1º do art. 157. Para efeitos do presente estudo, a análise está restringida à 

espécie que integra o dever de divulgar fato relevante imposto ao administrador pelo art. 157, 

§ 4º, da LSA.120 

Dispõe o referido artigo: 

Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de 

posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e 

debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades 

controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. 

[...] 

§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar 

imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação 

da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante 

ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão 

dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos 

pela companhia.121 

                                            
119 Conforme Fernando Mota, “A LSA utiliza a expressão ‘fato relevante’ ao: (a) disciplinar a obrigação do agente 

fiduciário de informar os debenturistas; (b) estabelecer a matéria a ser revelada pelos administradores à assembleia 

geral ordinária; (c) determinar o dever de divulgar ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia e (d) 

delimitar o momento de apuração da titularidade das ações para o exercício do direito de recesso. A expressão 

“fato relevante” não se refere, contudo, aos mesmos eventos em todas estas normas.” (MOTA, Fernando de 

Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 81). 
120 Afirma-se que o conceito de fato relevante inserido na LSA tem origem no conceito de material fact 

desenvolvido no direito norte-americano e positivado na Rule 10 b-5. Para uma análise aprofundada do conceito 

de material fact desenvolvido nos Estados Unidos, definido a partir das decisões da Suprema Corte americana nos 

casos TSC Industries, Inc. v. Northway, Inc. (426 U.S. 438) e Basic Inc. v. Levinson (485 U.S. 224), ver MOTA, 

Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 87-88. 
121 Grifo nosso. 
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Trata-se do segundo aspecto do dever de informar, conforme a lição de Eirizik et al, o 

que significa dizer que sua aplicação é destinada ao mercado em geral.122 É dizer: a previsão de 

tal dever acarreta algo excepcional no âmbito das companhias, a saber: 

[...] o deslocamento da relação companhia-acionista, do ponto de vista informacional, 

para um relacionamento companhia e o público em geral, que vem a ser a filosofia do 

disclosure, bem mais ampla do que a satisfação do direito de informação do acionista. 

Isso se justifica porque o andamento dos negócios das companhias interessa, além dos 

próprios acionistas, ao público em geral. Ou seja, interessa a todos aqueles que podem sentir os 

efeitos, direta ou indiretamente, do que se passa com a companhia.123 

Como menciona Luiz Antonio de Sampaio Campos: 

Na política de divulgação de informação eventual da companhia aberta, o chamado 

‘fato relevante’ ocupa o lugar de maior relevo e só isso justifica que a companhia 

venha a público divulgar, imediatamente e sem delongas, qualquer fato que sobre ela 

tenha impacto e que possa influenciar de modo ponderável na decisão de negociar 

com os valores mobiliários da companhia ou na sua cotação.124 

No tocante às funções da informação e (consequentemente) do regime de disclosure 

analisados na primeira parte do trabalho, o autor supracitado esclarece que a divulgação de fato 

relevante tem singular importância: 

O fato relevante tem, então, por finalidade deixar o mercado informado no mesmo 

momento e de forma igual, uniforme, de sorte a se manter a igualdade de oportunidade 

entre os investidores, se evitar a chamada ‘assimetria informacional’ e permitir a 

eficiente formação de preços. Pretende-se, ainda, com o fato relevante garantir a 

confiabilidade do mercado. Todo o mercado deve ter a mesma informação e ao mesmo 

tempo e essa informação deve representar a informação necessária e disponível no 

momento para que se tome uma decisão de investimento. Portanto, a questão está 

ligada à transparência, que deve presidir o relacionamento da companhia aberta com 

o mercado, que, na célebre expressão francesa, deveria ser a maison de verre ou, a 

casa com ‘portas e janelas abertas’, da alusão holandesa. 

[...] 

Adicionalmente, há também, por óbvio, a adoção da divulgação do fato relevante 

como elemento mitigador do insider trading. E nesse sentido o mecanismo também é 

procedente. É que havendo um fato relevante dia após dia aumenta a possibilidade de 

pessoas terem acesso à informação que constitui o fato relevante. Quanto mais pessoas 

têm acesso à informação, maior a possibilidade [...] de que ocorra negociação com 

informação privilegiada e daí a razão de se recomendar a imediata divulgação, 

                                            
122 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 464. 
123 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, pp. 857. 
124 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 858. 
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inclusive como meio de se evitar o vazamento de informações tão propício ao insider 

trading.125 

Assim sendo, é evidente a importância da divulgação de fato relevante para a satisfação 

das funções do sistema de disclosure. Tal divulgação, por ocorrer apenas eventualmente, na 

ocorrência de fato qualificado como relevante, complementa as obrigações periódicas de 

divulgação de informação, na medida em que sua característica de eventualidade 

(ocasionalidade) soma-se às obrigações prestadas periodicamente (característica que as torna 

“estáticas” ou “rígidas”) e faz com que o sistema de disclosure permita que o preço dos valores 

mobiliários reflita o panorama mais atual do emissor (partindo-se dos pressupostos das teorias 

do mercado eficiente e da escolha racional).126 

É necessário, contudo, melhor definir os contornos de tal dever, a fim de que se possa 

determinar com maior precisão que circunstâncias configurarão “fatos relevantes”. Conforme 

aponta André Pitta, para tanto, é de suma importância utilizar uma definição correta de 

relevância: 

Assim, pode-se afirmar que a correta utilização da noção de relevância opera, 

simultaneamente, função (i) propagadora das informações efetivamente úteis no 

mercado de valores mobiliários e de interesse dos seus participantes; e (ii) retentora 

das informações desnecessárias cuja divulgação representa apenas custo para as 

companhias e para os investidores, dado o efeito deletério causado pelo excesso de 

informação e a consequente necessidade de gastar tempo e recursos com dados 

inúteis.127 

Mas o que, então, configura um fato relevante, capaz de justificar o deslocamento 

excepcional da relação companhia-acionista, passando o enfoque para o mercado? Para que se 

possa chegar a uma conclusão, é importante, inicialmente, tecer breves comentários sobre as 

origens do conceito de fato relevante da LSA.128 

                                            
125 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, pp. 859-860. 
126 Complemente-se que, “Sem isso, o fluxo de ordens e mesmo a cotação dos valores mobiliários relevantes da 

companhia aberta estariam baseados em informações não só desatualizadas, mas também com ausência de dados 

relevantes, o que fatalmente levaria o mercado específico do valor mobiliário a uma má formação de preço” 

(CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, pp. 859-861). 
127 PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre 

o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação 

(Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 242. 
128 Para fins didáticos, optamos por trabalhar separadamente os conceitos de fato relevante encontrados na LSA e 

na Instrução CVM nº 358/2002. Em um primeiro momento, procuraremos compreender o fato relevante e os 

conceitos que o circundam na definição legal para, em um segundo, complementar tal visão com o conceito de 

fato relevante estabelecido pela CVM, culminando, assim, em uma visão completa do conceito. 
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2.1.1 O conceito de fato relevante na LSA – questões preliminares 

O conceito de fato relevante empregado pela LSA tem foi inspirado no conceito de 

material fact do direito norte-americano, previsto na Rule 10 b-5 da SEC.129 A regra em si não 

contém uma definição de material fact. Na verdade, tal conceito foi muito trabalhado em 

conjunto por doutrina, jurisprudência e administração, tendo sido consolidado no julgamento 

do caso TSC Industries Inc. v. Northway.130 Em resumo, no direito norte-americano, materiality 

(que pode ser traduzido para relevância) “é o adjetivo que corresponde à qualidade de ser 

material, no sentido de ser relevante”,131 tendo a Suprema Corte dos Estados Unidos decidido 

que: 

[...] uma determinada informação será considerada relevante quando existir uma 

considerável possibilidade de sua divulgação ser reputada, por um investidor razoável, 

como capaz de alterar significativamente o conjunto total de informações disponíveis 

acerca de um determinado emissor.132 

No tocante ao conceito brasileiro, o art. 157, § 4º, da LSA dispõe que um fato será 

relevante quando for capaz de afetar, de modo ponderável, a decisão de investidores do mercado 

no tocante à compra ou venda de valores mobiliários emitidos pela companhia.  

Uma primeira análise da redação do referido dispositivo pode induzir o leitor desavisado 

a acreditar que o conceito de fato relevante é desprovido de maior complexidade, sendo a 

identificação de tais fatos tarefa simples (e de fato será em determinados casos). Afinal, é 

intuitivo supor que os participantes do mercado teriam plenas condições de saber que fatos 

poderiam influenciar decisões dos investidores. No entanto, “A despeito da definição legal, a 

                                            
129 EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 2ª ed. revisada e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p. 466. Referida norma prevê que “Rule 10b-5: Employment of Manipulative and Deceptive 

Practices: It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumentality of 

interstate commerce, or of the mails or of any facility of any national securities exchange, (…) (b) To make any 

untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to make the statements 

made, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading (…)”. 
130 Em tal caso, o conceito desenvolvido foi o de material information, no contexto do exercício do direito de voto. 

Posteriormente, o mesmo conceito de materiality foi adotado no âmbito da negociação com valores mobiliários, 

no caso Basic Inc. v. Levinson (MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia 

aberta. 2013. 232 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, 

pp. 87-88). 
131 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 87. 
132 Conforme reportado por André Pitta (PITTA, André Grünspun. As funções da informação no mercado de 

valores mobiliários: uma reflexão sobre o regime de divulgação de informações imposto às companhias abertas 

brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2013, p. 243). 



47 

identificação do que seja ou não fato relevante é algo que na vida real apresenta dificuldades e 

desafios”.133 

Nesse sentido, há que se atentar para o fato de que o legislador, ao conceituar fato 

relevante no art. 157, § 4º, da LSA, o fez por meio de referência a outros elementos que não se 

preocupou em definir na Lei. Trata-se dos conceitos de (i) investidor mercado, (ii) decisão de 

investimento (de vender ou comprar ações) e (iii) influência ponderável. 

Assim, para que se possa compreender os exatos contornos do dever de divulgar fato 

relevante, é necessário, antes, dar um passo atrás. É preciso estudar e compreender tais 

elementos que compõem o conceito de fato relevante, de modo que o presente trabalho 

pressupõe, necessariamente, o estudo daqueles, eis que a definição de fato relevante pode variar 

significativamente a depender do que se entenda por cada um dos seus elementos.134  

E, evidentemente, há impactos de uma definição incerta de fato relevante sobre a 

atividade dos administradores. Estes têm o dever de identificar fatos relevantes a priori, ficando 

sujeitos ao posterior escrutínio do mercado, da Comissão de Valores Mobiliários e das próprias 

sociedades administradas, que analisarão a tomada de decisão do administrador já tendo 

conhecimento das consequências que determinado fato teve sobre o mercado (o que poderá ou 

não ser relevante para se aferir a relevância de um fato135).  

Assim, caso um administrador deixe de divulgar um fato porque, ao seu ver, não se 

enquadrava na hipótese legal, e tal fato venha a ser tido como relevante posteriormente pela 

CVM, terá violado o seu dever. Consequentemente, poderá ser responsabilizado administrativa 

e civilmente (caso venha a causar danos aos acionistas ou à companhia), arriscando sofrer 

severas consequências e penalidades (a depender das circunstâncias do caso concrerto) a serem 

aplicadas conforme a disciplina dos arts. 158 e 159 da LSA e arts. 9º e 11 da LVM (que, em 

                                            
133 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 861. 
134 Importante salientar que seria possível discorrer sobre a diferenciação entre ato e fato ocorrido nos negócios da 

companhia, conforme faz Fernando Mota (MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na 

companhia aberta. 2013. 232 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2013, pp. 139-156). No entanto, tal análise se mostra improdutiva no contexto deste trabalho, razão pela 

qual parte-se dos seguintes pressupostos: (i) o conceito de fato relevante abrange o de ato; (ii) os fatos relevantes, 

para efeitos do art. 157, § 4º da LSA, são aqueles ocorridos nos negócios da companhia, não existindo dever de 

divulgar fatores externos que possam influir na decisão de investimento; e (iii) existe obrigação de divulgar fatos 

relevantes ainda que sejam públicos (isto é, acessíveis ao público), como no caso de decisões judiciais. 
135 Conforme noticia Fernando Mota, na análise posterior (ao julgar casos envolvendo a divulgação de fato 

relevante), a CVM inicialmente considerava a flutuação de preços como um fator demonstrativo da relevância de 

um fato. No entanto, tal entendimento se alterou, prevalecendo nas decisões mais recentes a noção de que a própria 

lei exige apenas o potencial impacto (MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na 

companhia aberta. 2013. 232 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2013, pp. 134-136). 
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rudimentar simplificação, atribui competência à CVM para apurar e punir infrações cometidas 

pelos administradores).136 

Para efeitos do presente estudo, é de se destacar, também, que o risco a que estão 

submetidos os administradores é ainda maior em se tratando de procedimentos arbitrais 

sigilosos. Isso porque, nestes casos, a divulgação de fatos não relevantes representaria uma 

indevida violação do sigilo, podendo igualmente acarretar problemas aos administradores. 

Consequentemente, uma definição mais precisa de fato relevante seria benéfica para 

todos os envolvidos. Passemos, pois, à análise dos elementos inseridos pelo legislador na parte 

final do § 4º do art. 157 da LSA. Esclareça-se, contudo, que todos os elementos estão 

intimamente interligados e devem sempre ser pensados em conjunto, estando aqui separados e 

sistematizados para fins didáticos. 

2.1.2 O conceito de investidor de mercado 

O primeiro elemento do conceito de fato relevante a ser estudado é o conceito de 

investidor de mercado. Isso porque o legislador brasileiro optou por desenvolver o conceito de 

fato relevante em torno da figura do investidor. De tal sorte, a caracterização de um fato como 

relevante está relacionada com a sua influência sobre as decisões que os investidores de 

mercado tomam em relação aos valores mobiliários emitidos pela companhia. 

Não obstante a opção do legislador, este não se preocupou em definir o conceito de 

investidor de mercado. Tal vazio tampouco é preenchido pela Lei 6.385/76, que faz menção às 

expressões investidores, investidores de mercado e público investidor,137 sem, contudo, 

esclarecer sua definição. Consequentemente, é fundamental recorrer à interpretação dada pela 

doutrina. 

É importante mencionar que a expressão “investidor de mercado” adotada na LSA é 

abrangente e inclui tanto os atuais titulares de valores mobiliários, quanto os potenciais, o que 

“não significa ser necessário considerar qualquer pessoa que compre ou venda valores 

                                            
136 “O descumprimento dessa regra gera a responsabilidade civil dos administradores pelos danos experimentados 

pelos acionistas e por terceiros, sem prejuízo da responsabilidade administrativa.” (ADAMEK, Marcelo Vieira 

von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A (e ações correlatas). São Paulo: Saraiva, 2009, p. 176. 
137 Vide artigo 3º, VI, artigo 4º, IV, art. 11, § 1º, IV, e § 14º, artigo 13, artigo 19, § 5º, I, e § 6º e artigo 22, § 1º, 

VI, todos da Lei 6.385/76. 
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mobiliários como um investidor”.138 Se assim fosse, na prática, a lei estaria obrigando-os a 

divulgar todo e qualquer fato ocorrido nos negócios da companhia.139  

Por óbvio, o legislador não poderia ter o interesse de obrigar as companhias a manterem 

verdadeiros “diários” disponíveis a todos, em que narrassem tudo o que ocorre em seus 

negócios, pois isso inviabilizaria suas atividades e aniquilaria as estratégias comerciais e 

segredos de negócio que tornam as companhias competitivas. Contribuiria, ainda, para o 

problema do excesso de informação, que dificulta o seu processamento e uso pelos 

investidores.140 Assim, faz-se necessário “afunilar” ainda mais o conceito de investidor de 

mercado, para entender qual é efetivamente o investidor a ser considerado. 

É fato notório que o mercado de valores mobiliários conta com os mais variados perfis 

de investidores. No caso brasileiro, a própria B3 vem conduzindo estudos sobre o perfil do 

investidor e constatou, no estudo mais recente (realizado em 2020) que o perfil do investidor 

médio vem se diversificando e, sobretudo, se democratizando (no sentido de que o volume de 

investimentos de menor porte aumentou significativamente).141 

Assim, para que se possa compreender o conceito de investidor de mercado, cumpre 

analisar se: (i) devem ser considerados cada investidor em particular ou um investidor médio; 

(ii) o objetivo de auferir lucro é característica essencial; (iii) o conceito inclui investidores e 

especuladores, ou apenas aqueles; (iv) a profissionalidade, o volume de operações e a 

sofisticação devem ser levados em conta; e (v) o conceito abrange todos os investidores do 

mercado de valores mobiliários ou apenas os investidores habituais dos títulos de emissão de 

determinada companhia.142 

Fernando Mota destaca que “atribuir relevância a todo fato passível de ser considerado 

importante por qualquer investidor acarretaria a necessidade de divulgação de toda e qualquer 

informação relativa à companhia”. Em razão disso, propõe, que se considere “um conceito de 

                                            
138 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 100. 
139 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 102. 
140 Sobre o problema do excesso de informação, ver: PITTA, André Grünspun. As funções da informação no 

mercado de valores mobiliários: uma reflexão sobre o regime de divulgação de informações imposto às 

companhias abertas brasileiras. 2013. 387 f. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 122-128. 
141 Conforme noticiado pela B3 em seu site: <http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/pessoa-fisica.htm>. Acesso em: 

13 out. 2020. O estudo completo está disponível em: 

<http://www.bmf.com.br/portal/pages/newsletter/BMFBOVESPA/Downloads/Estudo_PF-final.pdf>. Acesso 

em: 13 out. 2020. 
142 Insta salientar que tal proposta de sistematização é de Fernando Mota (MOTA, Fernando de Andrade. O dever 

de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 99-116). 

http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/pessoa-fisica.htm
http://www.bmf.com.br/portal/pages/newsletter/BMFBOVESPA/Downloads/Estudo_PF-final.pdf
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investidor abstrato, formulado a partir do comportamento dos investidores de mercado em 

geral”, ou seja, um “investidor racional, cuja decisão é formada com base em uma avaliação da 

companhia”.143 

Quanto à essencialidade da finalidade, Mota reconhece que há investidores que não 

possuem o intuito de aferir lucro com a negociação de valores mobiliários. Não obstante, 

menciona que “A despeito da nobreza das intenções que podem impulsionar a negociação sem 

o intuito de lucro, nestes casos não haverá investidores na acepção mais restrita do termo”. A 

finalidade de lucro, portanto, é considerada essencial para a qualificação de investidor de 

mercado.144 

No tocante à inclusão do especulador no conceito de investidor de mercado, aponta-se 

que, em que pese no passado o especulador fosse tido como indesejado, tendo tal termo carga 

eminentemente pejorativa, “Atualmente, os benefícios sociais do investimento especulativo – 

excluída a acepção de negócio realizado com o emprego de artifícios e intuito manipulativo ou 

fraudulento – são amplamente reconhecidos”. Com efeito, o especulador, nos dias de hoje, é 

parte importante do mercado de capitais, inclusive no tocante à liquidez dos ativos mencionada 

anteriormente.145 

Em comparação com os investidores “tradicionais”, há uma diferença no tipo de 

informação capaz de causar impactos nas decisões dos especuladores, estes priorizando 

informações referentes a oscilações de curto prazo, aqueles atentando às informações 

pertinentes aos resultados de longo prazo.146 Fato é que, para ambos, a disponibilização de 
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informações relevantes é importante e, portanto, há sentido em se considerar o especulador 

quando da análise da relevância de um fato. 

Outrossim, há que se analisar a importância da qualificação do investidor. Faz-se 

distinção entre investidores de varejo, institucionais e qualificados, cujo grau de sofisticação 

seria crescente do primeiro ao último. Após brevemente comentar as diferenças, em termos de 

necessidade de proteção, acesso à informação e capacidade de utilizá-la, Fernando Mota aponta 

que: 

Em todo caso, como a finalidade do dever de divulgar fato relevante é justamente 

eliminar a assimetria informacional, o fato de alguns investidores terem maior acesso 

à informação não muda o conceito da lei. Além disso, os investidores qualificados 

também são tutelados pelo dever de divulgar fato relevante, como se pode inferir da 

imposição desta obrigação no âmbito das companhias que realizam ofertas sob a égide 

da Instrução CVM nº 476 [...].147 

Por fim, quanto à abrangência da expressão “de mercado”, Mota se baseia na legislação 

de Hong Kong para sugerir que se considere apenas os investidores habituais dos títulos 

específicos da emissora. Isso porque, no mercado em geral, haveria investidores cuja esfera de 

interesse não abarcaria tais títulos, não havendo relevância em eventuais fatos a eles 

relacionados.148  

Em suas conclusões, Fernando Mota aponta que o investidor de mercado: (i) “deve ser 

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

investidores concretos”; (ii) negocia com o intuito de lucro; (iii) abrange investidores de longo 

prazo e especuladores, qualificados ou não; e (iv) é aquele que negocia habitualmente no 

mercado regulamentado de valores mobiliários específico para os valores mobiliários do 

emitente.149 

2.1.3 O conceito de decisão de investimento 

A análise apenas do conceito de investidor de mercado, por óbvio, não bastaria para 

compreender o que deve o administrador levar em consideração na avaliação da relevância de 

determinado fato. É preciso, também, analisar o conceito de decisão de investimento, a qual 

será tomada pelos investidores de mercado com base no fato relevante. 
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Nesse sentido, o art. 157, § 4º da LSA, faz menção à “decisão dos investidores do 

mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia”. Em outras 

palavras, a decisão em questão seria a de negociar ativos no mercado de valores mobiliários, de 

modo que estariam excluídas operações realizadas fora dele: 

Ao delimitar o dever de divulgar a partir da influência sobre as decisões dos 

investidores de mercado, a LSA circunscreveu o conceito de fatos relevantes àqueles 

relacionados às operações no mercado de valores mobiliários. Portanto, não caberia 

recomendação de divulgação de outros fatos, situados fora do espectro legal, não 

obstante sua elevada importância sob outros aspectos.150 

Feitas tais considerações, importa destacar que, em que pese a LSA faça menção apenas 

às decisões de “comprar ou vender” valores mobiliários, estas não são as únicas decisões de 

investimento tomadas com base em fatos relevantes e na avaliação de elementos econômicos 

da companhia. Em verdade, o administrador deverá levar em conta, também, decisões de 

manter títulos e realizar empréstimo ou subscrição de ações (tomadas com base nos mesmos 

fundamentos das decisões de comprar ou vender títulos).151 Ademais, por força do disposto no 

art. 2º, III da ICVM nº 358, deverão os administradores considerar decisões relativas ao 

exercício dos direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários,152 incluídas aqui 

decisões de exercício de bônus de subscrição ou conversão de debêntures em ações e direito de 

recesso (todos exercidos com base no valor dos títulos). 

A mera definição de quais espécies de decisão deverão ser consideradas pelos 

administradores não se presta a esclarecer o método a ser empregado na análise da influência 

de determinado fato sobre a decisão de investimento. É preciso, portanto, entender o processo 

de decisão do investidor de mercado.  

Aqui, novamente nos valeremos do detalhado estudo elaborado por Fernando Mota. Sua 

proposta de sistematização inicia por uma breve análise dos dois grandes sistemas de análises 

de ações: a análise fundamentalista e a análise gráfica. Mota destaca que elas podem ser 

utilizadas em conjunto pelos investidores no processo de tomada de decisão.153 
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Nesse sentido, a análise fundamentalista tem relação com a já mencionada teoria da 

escolha racional. Consiste na tomada de decisão embasada em uma análise dos dados 

econômicos disponíveis sobre determinada companhia, por meio dos quais o investidor chega 

a um valor estimado para as ações e o compara com o valor de mercado.154 

Já a análise gráfica consiste no método tipicamente atribuído aos especuladores. Nesse 

caso, a decisão de investimento é fundada na análise do desempenho passado das cotações de 

determinado ativo, com o objetivo de prever movimentos futuros. Por não atribuir importância 

aos dados econômicos relevantes da companhia, “este método de análise não forneceria maiores 

indicações para fins de definição de fato relevante” .155 

A conclusão a que se pode chegar é que, na análise da relevância de um fato, o 

administrador deverá considerar o intuito de lucro do investidor de mercado (pois a decisão será 

tomada visando tal fim), bem como o processo de tomada de decisão racional (isto é, por meio 

da análise fundamentalista). Nesse sentido: 

Neste contexto, é possível que o único critério passível de ser adotado acarrete a 

vinculação entre a decisão de investimento e a avaliação da companhia, de acordo 

com os critérios adotados habitualmente pelos investidores de mercado. Como visto, 

os investidores de mercado são necessariamente um todo heterogêneo. No entanto, há 

que se conceber para fins de aplicação da lei um tipo ideal de investidor, o investidor 

médio, correspondente àquele que influencia as negociações com ações. 

Desse modo, excluir-se-iam os investidores que empregam a informação de modo 

incomum, seja atentando para dados ignorados pelos estudos de finanças, seja 

processando número muito maior de informações do que a maioria dos investidores. 

Neste caso, os extremos são definidos não com base em um conceito teórico, mas sim 

com base na observação daquilo que efetivamente ocorre na prática.156 

Fernando Mota, em suas conclusões, aponta que decisão de investimento seria: (i) 

influenciada por fatos que afetem o valor da companhia (ou seja, que partam de uma análise 

dos fundamentos econômicos); (ii) referente à compra e venda de quaisquer valores mobiliários 

emitidos pela companhia ou títulos a eles referenciados.157 
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2.1.4 O conceito de influência ponderável 

O terceiro elemento a ser analisado para que se possa definir o conceito de fato relevante 

é o de influência ponderável. A inclusão da expressão “influência ponderável” no § 4º do art. 

157 da LSA tem o evidente objetivo de caracterizar que não será um fato relevante aquele que 

possa gerar qualquer influência sobre a decisão de investimento do investidor de mercado (do 

contrário, como já visto, virtualmente qualquer fato ocorrido nos negócios da companhia 

deveria ser divulgado, pois impactaria, ainda que minimamente, as decisões de investimento).  

Nos dizeres de Sampaio Campos: 

[...] não é a simples possibilidade de influenciar a decisão dos investidores que 

determina a publicação do fato relevante – possibilidade que, em tese, quase toda 

informação nova tem – as antes a possibilidade de influir de modo ‘ponderável’, o que 

impõe um nível maior de certeza por parte dos administradores da companhia.158 

Assim, deve haver “um nível maior de certeza” de que o fato influenciará a decisão de 

investimento. Quanto à locução “ponderável”, novamente o legislador se valeu de standard, 

conceito aberto a ser definido casuisticamente. Não é inviável, contudo, buscar melhor definir 

seu sentido. 

André Pitta, por sua vez, considera que a relevância de uma informação diz respeito a 

sua potencialidade de exercer influência significativa sobre a cotação dos valores mobiliários 

ou a decisão dos investidores: 

Fica claro que a definição da relevância da informação se dá em função da 

potencialidade de o ato ou fato influenciar significativamente a cotação dos valores 

mobiliários ou a decisão dos investidores (titulares deles ou não) com relação a esses, 

e não da efetiva influência, que apenas poderá ser aferida posteriormente à divulgação 

da informação.159 

Nelson Eizirik afirma que “o fato é relevante se a sua divulgação provavelmente 

ocasionar um impacto sobre a cotação dos valores mobiliários no mercado”.160 Diante de tal 

consideração, propõe que o administrador se indague:  

[...] se eu fosse um investidor médio levaria em conta tal fato para comprar ou vender 

valores mobiliários? Uma vez divulgado o fato, poderá ele ter algum impacto sobre a 

cotação dos papéis? Sendo afirmativa qualquer uma das respostas, ou mesmo havendo 
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dúvidas, em tese prevalece o princípio da transparência, cabendo a divulgação dos 

fatos.161 

Para melhor definir o termo “ponderável”, Fernando Mota aponta dois possíveis 

significados: substancial ou aferível concretamente. Substancial seria a influência elevada, 

definição que, dada a ausência de critérios objetivos na Lei, é de difícil constatação. Para 

referido autor, contudo, “o significado de caráter ponderável da influência [...] revela-se mais 

importante quando considerado no sentido de influência que pode ser verificada e medida 

objetivamente”, o que ocorreria com a alteração da cotação dos valores mobiliários da 

emissora.162 

Nesse sentido, Mota aponta que não há uma relação necessária entre a alteração da 

decisão de investimento e a alteração da cotação de determinado valor. Destaca, também, que 

a própria CVM já se posicionou nos dois sentidos (ora atribuindo, relevância às oscilações para 

determinar a relevância de um fato, ora não), valendo destacar, aqui, que, no PAS CVM nº 

RJ2008/12124, o Relator Otavio Yazbek ponderou que “Caso a produção de efeitos de mercado 

fosse necessária para a caracterização de fato relevante, tanto a capacidade de indução de 

condutas que se espera da norma, quanto a produção de quaisquer outros efeitos seria 

prejudicada”.163 

Não obstante tais observações, a conclusão de Fernando Mota é de que: 

A definição legal, ao mencionar a alteração na decisão de investimento, pressupõe a 

modificação nas cotações, ainda que tal modificação corresponda à mera manutenção 

de seus patamares quando, por força de outras informações, seria esperada sua 

modificação.164 

Ademais, é importante, também, esclarecer que os fatos a serem divulgados pela 

administração são aqueles extraordinários, isto é, que fogem à normalidade do dia a dia de uma 

determinada companhia: 

O requisito de influência ponderável permite ligar a ideia de fato relevante à de fato 

extraordinário na vida das companhias. As operações de qualquer empresa estão 

sujeitas a oscilações no volume, com crescimento ou diminuição de vendas, 

inadimplência, despesas, etc. Estas variações podem afetar os resultados das 
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companhias de forma ponderável, e serão informadas por meio das demonstrações 

financeiras, não de forma separada.165 

Diante disso, conclui Mota que influência ponderável é aquela aferível concretamente 

no exame a posteriori.166 Em outras palavras, será relevante o fato que puder alterar o valor da 

companhia e dos valores mobiliários de sua emissão. 

2.1.5 O conceito de fato relevante – a LSA e a Instrução CVM nº 358/2002 

Devidamente examinados os elementos que compõe o conceito de fato relevante 

encontrado na LSA, cumpre, agora, buscar melhor defini-lo mediante sua complementação com 

o conceito estabelecido pela CVM. A autarquia, exercendo o poder de regulamentar que lhe foi 

outorgado pela LVM, editou a ICVM nº 358, que ampliou significativamente a definição de 

fato relevante em comparação com o art. 157, § 4º, da LSA. Conforme dispõe o art. 2º da ICVM 

nº 358: 

Art. 2º Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de 

acionista controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração 

da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, 

técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios 

que possa influir de modo ponderável: 

I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles 

referenciados; 

II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores 

mobiliários; 

III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de 

titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados. 

Nesse sentido, se a LSA, no § 4º do art. 157, mencionou apenas fato relevante, é certo 

que este deve ser interpretado como fato jurídico lato sensu (englobando, portanto, o conceito 

de ato). O caput do art. 2º da ICVM nº 358 não deixa dúvidas de que atos praticados no âmbito 

da companhia estão incluídos na definição de fato relevante. É de se notar o caráter 

significativamente abrangente da definição. 

Ademais, como visto, na LSA a definição está restrita à influência sobre a decisão de 

investimento. No entanto, a ICVM nº 358 estipulou expressamente, nos incisos I e III, que são 

fatos relevantes aqueles capazes de influenciar na cotação dos valores mobiliários da companhia 

e valores a eles referenciados, bem como influenciar as decisões referentes ao exercício de 

direitos inerentes à condição de acionista (notadamente aqueles de caráter político, como o 
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voto). A possibilidade de tal ampliação pela via da regulamentação poderia suscitar 

questionamentos acerca da competência da CVM, mas estes fugiriam completamente do escopo 

deste trabalho, razão pela qual será reputada possível.167 

Chegamos, assim, a um conceito final de fato relevante, formado pelo disposto na LSA 

(conforme elucidado por Fernando Mota) e na ICVM nº 358: um fato lato sensu, excepcional, 

não público, ocorrido nos negócios da companhia ou a eles relacionado, que possa influir na 

cotação dos valores mobiliários emitidos pela companhia ou que possa ser levado em 

consideração por um investidor (racional, abstrato, qualificado ou não, especulador ou de longo 

prazo e que negocia habitualmente, com o intuito de lucro, valores mobiliários emitidos pela 

companhia) para alterar sua decisão de comprar, vender ou manter tais valores ou outros a eles 

referenciados, ou, ainda, de exercer algum direito inerente à condição de investidor. A 

influência do fato, logicamente, deverá ser ponderável, isto é, deve existir uma considerável 

probabilidade de vir a afetar o valor da companhia e dos valores mobiliários de sua emissão. 

Outrossim, mesmo diante das conclusões expostas acima, a tarefa de identificar a 

relevância de um fato, por definição, somente pode ser realizada diante do caso concreto, o que 

dificulta o estudo do conceito em abstrato. Não obstante, é possível aliá-las ao rol 

exemplificativo de fatos presumidamente relevantes constante do parágrafo único do art. 2º da 

ICVM nº 358: 

Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato 

potencialmente relevante, dentre outros, os seguintes: 

I - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da 

companhia, ainda que sob 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; 
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Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 125. 
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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 – pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento de falência ou 

propositura de ação judicial, de procedimento administrativo ou arbitral que possa vir 

a afetar a situação econômico-financeira da companhia. 

Para fins do presente estudo, convém fazem menção ao inciso XXII, cuja redação foi 

alterada pela Instrução CVM nº 590 (ICVM nº 590), em 2017. Até então, o inciso XXII 

elencava como exemplo de fato relevante a “impetração de concordata, requerimento ou 

confissão de falência ou propositura de ação judicial que possa vir a afetar a situação 

econômico-financeira da companhia”. Com a reforma, foram acrescidas as hipóteses de 

propositura de procedimentos administrativos ou arbitrais que apresentem tal capacidade. A 

segunda hipótese adicionada será explorada no capítulo 2.3. 

Finalmente, é imperativo analisar como se dá o cumprimento do dever de divulgar fato 

relevante. Para tanto, os subcapítulos subsequentes se propõem a analisar quem são os sujeitos 

de tal dever, bem como a forma pela qual estes se desincumbem do dever que lhes é atribuído. 

Ainda, na perspectiva do integral cumprimento do dever, é importante analisar a exceção ao 

dever de divulgar e investigar se é possível se falar em dever de atualizar o fato relevante no 

contexto brasileiro. 

2.1.6 O sujeito do dever de divulgar fato relevante 

Até aqui, quando se tratou do sujeito do dever de divulgar fato relevante, fez-se menção 

genericamente ao termo administrador. Isso porque a LSA, ao mencionar os obrigados a 

divulgar e comunicar fato relevante, se vale da expressão “administradores da companhia 

aberta”.168 Significa dizer que, pela Lei, tanto os membros do conselho de administração (art. 

138), quanto os diretores da companhia (art. 145) estariam obrigados a divulgar fatos relevantes 

ocorridos nos negócios da companhia. 

Nesse sentido, a CVM, valendo-se do seu poder de regulamentação da Lei Societária 

previsto na LMV (art. 8º), editou a ICVM nº 358, que, como visto acima, regulamentou a 

                                            
168 Art. 157, § 4º, da LSA. 



59 

divulgação de fatos relevantes no âmbito das companhias abertas brasileiras. Em seu art. 3º,169 

a referida Instrução atribui o dever de divulgar fato relevante ao Diretor de Relação com os 

Investidores, o qual deve ser indicado no estatuto por força do art. 44 da Instrução nº 480 (ICVM 

nº 480).170 

Insta salientar que há casos em que o Diretor de Relação com os Investidores não será 

o sujeito do dever de divulgar fato relevante. Isso porque a ICVM nº 358 regula hipóteses 

específicas de divulgação de fato relevante nas quais o dever recairá sobre outros sujeitos. É o 

caso das ofertas públicas de ações sujeitas a registro na CVM, aquisição de controle de 

companhia aberta e aquisição de participação acionaria relevante com o objetivo de alterar a 

sua composição de controle ou estrutura administrativa.171 

Não obstante, em que pese a LSA mencione administradores, sem fazer qualquer 

restrição, entende-se que quem possui a obrigação de divulgar o fato é o Diretor de Relação 

com os Investidores. Os demais administradores, os membros do conselho fiscal e os acionistas 

controladores somente estão obrigados a informar eventual fato relevante de que tomem 

conhecimento ao Diretor de Relação com os Investidores e eventual omissão deste à CVM, nos 

termos dos §§ 1º e 2º do art. 3º da Instrução nº 358,172 sob pena de serem solidariamente 

responsáveis por eventuais prejuízos decorrentes do não cumprimento do dever de divulgar pelo 

Direito de Relação com Investidores, na forma do art. 158, §§ 3 e 4º, da LSA.173 Para facilitar 

                                            
169 “Art. 3º: Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico 

disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do 

mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à 

negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua 

ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam 

admitidos à negociação.”. 
170 “Art. 44: O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores.”. Cumpre 

salientar que, em determinadas situações, o obrigado será um dos equiparados ao Diretor de Relação com os 

Investidores – vide §§ 2º e 3º. 
171 Vide arts. 9º, 10º e 12, § 5º da Instrução CVM nº 358. 
172 “Art. 3º: [...] §1o 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, deverão 

comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, 

que promoverá sua divulgação. §2º Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior 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, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6o desta Instrução, somente 

se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM.”. 
173 “Art. 158. [...] § 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do 

não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, 

pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. 

§ 3º Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o § 2º ficará restrita, ressalvado o disposto no § 4º, 

aos administradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles 

deveres. 

§ 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou pelo 

administrador competente nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral, tornar-se-á por ele 

solidariamente responsável.”. 
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a compreensão da matéria (e considerando a ressalva de que há hipóteses de outros obrigados), 

no entanto, seguiremos nos referindo a administradores como sujeitos do dever de divulgar fato 

relevante. 

2.1.7 O cumprimento do dever de divulgar fato relevante 

A fim de cumprirem com o dever que lhes é imposto, os sujeitos do dever de divulgar 

fato relevante devem observar determinadas exigências quando da divulgação. Nesse sentido, 

os requisitos podem ser resumidos ao (i) tempo, (ii) modo e (iii) lugar da divulgação. 

Quanto ao tempo da divulgação, o art. 157, § 4º, da LSA dispõe que a divulgação deverá 

ser imediata.174 Sampaio Campos reafirma a necessidade de a divulgação ser realizada 

imediatamente, tão logo seja identificado o fato relevante: 

Regra geral, os fatos relevantes devem ser divulgados imediatamente após o seu 

conhecimento pela companhia. A exceção dessa regra decorre das hipóteses em que a 

administração, em razão de legítimos interesses da companhia, decide por deixar de 

divulgar o fato relevante em dado momento, o que pode mesmo levar à sua não 

divulgação, caso o fato tenha sido superado por eventos posteriores. 

Isso se justifica porque o fato relevante tem um caráter de excepcionalidade e 

urgência, à medida que altera materialmente as expectativas e informações conhecidas 

sobre a companhia ao mesmo tempo em que não pode aguardar o momento da 

divulgação das informações periódicas.175 

Eizirik et al apontam que a divulgação deve ser “oportuna”, no sentido de que o fato 

relevante deve ser divulgado tão logo a administração tenha feito seu juízo de valor.176 

Considerando o tempo para avaliação do fato, tomada de decisão e redação do texto da 

publicação, bem como a necessidade de garantir que a informação transmitida seja inteligível, 

o termo “imediatamente” deve ser lido como “tão logo quanto possível”.177 Há que se ressaltar, 

contudo, que o art. 5º da ICVM nº 358 dispõe que a divulgação ocorra fora do horário do pregão, 

                                            
174 “Art. 157: [...] § 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à 

bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de 

administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, 

na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.” – 

grifo nosso. 
175 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 865. 
176 EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A comentada, v. 3, arts. 138 a 205. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora 

Quartier Latin, 2015, p. 167. Também nesse sentido: CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades 

anônimas - vol. 3. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 489. Trata-se de noção influenciada pelo conceito de timely 

disclosure do direito norte-americano. 
177 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 170. 
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sempre que possível,178 podendo o Diretor de Relação com os Investidores solicitar a suspensão 

das negociações caso não seja possível aguardar o encerramento do pregão (na forma do art. 5º, 

§ 2º, ICVM n° 358). 

No que concerne o modo da divulgação, novamente faz-se necessário recorrer à ICVM 

nº 358, mais especificamente ao art. 3º, § 5º, que determina que a divulgação deve ser feita de 

modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público investidor.179 Importante esclarecer 

que o nível de detalhamento irá variar conforme o fato em análise: 

O detalhamento da informação a ser divulgada deve ser apreciado considerando o 

próprio conceito de fato relevante. Uma operação de incorporação pode envolver 

dezenas de documentos, alguns com centenas de páginas, e nem toda informação deve 

ser divulgada, seja porque aspectos confidenciais devem ser mantidos em sigilo, seja 

porque a divulgação com detalhamento excessivo poderia tirar o foco dos aspectos 

essenciais.180 

Já o nível da linguagem foi elevado, pela ICVM 358, à linguagem do próprio mercado: 

A menção expressa a “público investidor” é importante, porque deve-se permitir à 

companhia presumir um conhecimento maior por parte do “público investidor” do que 

pelo público em geral. Não seria razoável exigir das companhias explicação de cada 

aspecto técnico, nem que a cada fato relevante discorram a respeito do que sejam 

dividendos ou juros sobre capital próprio. Os destinatários das informações relevantes 

são, afinal, os investidores de mercado, pessoas que têm – ou deveriam ter – algum 

conhecimento sobre o mercado de capitais.181 

Finalmente, há que se analisar o “lugar” da divulgação. A LSA determina que os fatos 

relevantes sejam comunicados à bolsa de valores e divulgados por meio da imprensa (art. 157, 

§ 4º). A ICVM 358, por sua vez, regulamentou a matéria, estipulando, no art. 3º, § 4º, que a 

divulgação se dê por meio de jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela 

                                            
178 “Art. 5º: 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. 

§1o Caso os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação simultânea em mercados 

de diferentes países, a divulgação do ato ou fato relevante deverá ser feita, sempre que possível, antes do início ou 

após o encerramento dos negócios em ambos os países, prevalecendo, no caso de incompatibilidade, o horário de 

funcionamento do mercado brasileiro. 

§ 2º Caso seja imperativo que a divulgação de ato ou fato relevante ocorra durante o horário de negociação, o 

Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar, sempre simultaneamente às bolsas de valores e entidades 

do mercado de balcão organizado, nacionais e estrangeiras, em que os valores mobiliários de emissão da 

companhia sejam admitidos à negociação, a suspensão da negociação dos valores mobiliários de emissão da 

companhia aberta, ou a eles referenciados, pelo tempo necessário à adequada disseminação da informação 

relevante, observados os procedimentos previstos nos regulamentos editados pelas bolsas de valores e entidades 

do mercado de balcão organizado sobre o assunto. 
179 “Art. 3º: [...] §5º A divulgação e a comunicação de ato ou fato relevante, inclusive da informação resumida 

referida no §8º, devem ser feitas de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público investidor.”. 
180 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 174. 
181 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 175. 
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companhia ou portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que 

disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade.182 

2.1.8 Dever de atualizar o fato relevante? 

Outra questão relevante para o presente trabalho é a análise da possibilidade de se falar 

em um dever de atualizar o fato relevante. Tendo em vista a natureza procedimental da 

arbitragem, cujo desenvolvimento, assim como no processo civil, se dá por etapas subsequentes, 

cada qual com suas próprias peculiaridades e capacidade de impacto no resultado final, poder-

se-ia cogitar de ser imposto aos administradores um dever de atualizar o mercado a cada etapa 

do procedimento. 

A questão que se coloca é: é possível se falar em dever de atualizar o fato relevante no 

Brasil, tendo em vista que a LSA não impõe tal dever aos sujeitos do dever de divulgar fato 

relevante? 

Ainda que a LSA não trate especificamente da questão, o sistema de disclosure como 

um todo, consoante exposto acima, tem o objetivo de garantir que o mercado esteja atualizado 

quanto à situação econômica da companhia, a fim de que a cotação dos valores mobiliários por 

ela emitidos reflita essa situação. Ademais, há que se considerar que, para que seja efetiva, a 

divulgação da informação deve necessariamente corresponder à realidade, isto é, a informação 

deve ser precisa – do contrário, os investidores seriam enganados e a cotação dos valores 

mobiliários seria malformada, com base em informações que não refletem a realidade 

econômica da companhia.183 Diante disso, faria sentido pensar que, uma vez divulgado um fato 

considerado relevante, seus desdobramentos igualmente teriam relevância para o mercado. 

Nesse sentido, o art. 6º da ICVM 358 autoriza à CVM “determinar a divulgação, 

correção, aditamento ou republicação de informação sobre ato ou fato relevante” (justamente 

para garantir a acurácia da divulgação). E o art. 19 dispõe que “Qualquer mudança nos fatos ou 

intenções objeto das declarações feitas nos termos desta Instrução deve ser divulgada 

imediatamente, retificando ou aditando a declaração anterior”.  

Conclui-se, assim, que a ICVM 358 permite falar em dever de atualizar o fato relevante. 

No entanto, Fernando Mota destaca (a nosso ver corretamente) que não se trata propriamente 

                                            
182 “Art. 3º: [...] §4º A divulgação de ato ou fato relevante deve se dar por meio de, no mínimo, um dos seguintes 

canais de comunicação: I – jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela companhia; ou II – pelo 

menos 1 (um) portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção 

disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade.”. 
183 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas - vol. 3. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, pp. 494-495. 



63 

de uma atualização do fato anteriormente divulgado, e sim de uma divulgação de um novo fato 

relevante que, coincidentemente, é um desdobramento daquele anterior:  

A interpretação literal da Instrução CVM nº 358 poderia levar à conclusão de que 

quaisquer alterações relacionadas às informações divulgadas deveriam ser objeto de 

novo fato relevante. No entanto, mudanças nos fatos ou intenções são, a rigor, novos 

fatos, cuja necessidade de divulgação deve ser apreciada da mesma forma que outros 

fatos, à luz do disposto no art. 157, §4º.184 

2.1.9 Exceção ao dever de divulgar 

Consoante brevemente mencionado nos subcapítulos 1.2.1 e 1.2.2, acima, existe, no 

Brasil, hipótese de exceção ao dever de divulgar fato relevante. Tal hipótese foi expressamente 

regulada pelo legislador no art. 157, § 5º da LSA: 

§ 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), 

ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco 

interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, 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.185 

Conforme aponta Luiz Antonio de Sampaio Campos, “novamente aqui surge a 

companhia no topo dos interesses protegidos pela LSA”, havendo uma mitigação, entretanto, 

deste interesse no caso da companhia aberta, em razão do interesse público envolvido.186 Nelson 

Eizirik aponta que “Tal pode ocorrer quando estiverem convictos de que a divulgação 

comprometerá determinada negociação, ou quando tratar-se de segredo industrial que, uma vez 

divulgado, favorecerá concorrentes”.187 

A posição de Modesto Carvalhosa é bastante restritiva. Segundo referido autor: 

As únicas hipóteses razoáveis seriam as de informações que favorecessem os 

competidores ou concorrentes da companhia, com respeito às expectativas de fato e 

de direito. 

Poderiam, com relação às expectativas de fato, v. g., ser representadas pela 

possibilidade iminente de descoberta de recursos naturais de exploração da companhia 

ou de experimentação de processos industriais. 

No que respeita às expectativas de direito, poderiam, v. g., ser representadas pelas 

meras tratativas (não vinculantes) para a aquisição e a alienação de controle, para a 

realização de joint ventures etc. 

                                            
184 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 173. 
185 Grifo nosso. 
186 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Conselho de administração e diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 865 
187 EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A comentada, v. 3, arts. 138 a 205. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora 

Quartier Latin, 2015, pp. 167-168. 



64 

Na realidade, a arguição de sigilo somente poderia ser considerada legitima nos casos 

de possibilidade de interferência dos concorrentes ou de tomada de posição ofensiva 

ou defensiva dos competidores, antes que o fato empresarial se concretizasse.188 

E arremata: 

Não pode ser oposto o dever de sigilo [...] à publicidade (art. 289) das revelações feitas 

à Bolsa de Valores sobre qualquer ato ou fato de natureza relevante e que já tenha se 

definido materialmente ou como negócio jurídico perfeito e acabado.189 

A CVM, ao editar a ICVM 358, regulamentou a matéria no mesmo sentido disposto no 

art. 157, § 4º, da LSA. O fez nos arts. 6º e 7º: 

Art. 6º Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, 

excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os 

administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo 

da companhia. 

Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou 

através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato 

relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação 

atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão 

da companhia aberta ou a eles referenciados. 

 

Art. 7º A CVM, a pedido dos administradores, de qualquer acionista ou por iniciativa 

própria, poderá decidir sobre a prestação de informação que tenha deixado de ser 

divulgada, na forma do caput do art. 6º. 

Assim, constata-se que os sujeitos do dever de divulgar fato relevante poderão se valer 

do sigilo sobre fato relevante em situação excepcional. A palavra final, no entanto, será da 

CVM, que poderá ser consultada previamente sobre a necessidade de divulgação (conforme art. 

157, § 4º, da LSA e art. 7º da ICVM 358). Não obstante, mesmo que autorizado o sigilo, a 

divulgação deverá ser realizada imediatamente caso a informação saia do controle ou diante de 

oscilação atípica na cotação, preço ou negociações dos valores mobiliários emitidos (art. 6º, 

parágrafo único, da ICVM 358), isto é, quando ocorrerem indícios de vazamento.190  

                                            
188 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas - vol. 3. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, pp. 490-491. 
189 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas - vol. 3. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 491. 
190 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta. 2013. 232 f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, pp. 184-189. 
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2.2 CONFLITO ENTRE OBRIGAÇÃO DE DIVULGAR FATO RELEVANTE E A 

CONFIDENCIALIDADE NOS PROCEDIMENTOS ARBITRAIS 

Delimitados os contornos do dever de divulgar fatos relevantes, cumpre-nos, pois, 

passar ao ponto que embasará a conclusão do presente trabalho. Trata-se da relação entre os 

pressupostos mencionados acima e a arbitragem no mercado de capitais. 

2.2.1 Considerações preliminares sobre a arbitragem no mercado de capitais 

Para que se possa melhor compreender a relação entre a divulgação de fatos relevantes 

e a arbitragem envolvendo companhias abertas, é preciso tecer alguns comentários sobre 

questões preliminares envolvendo a chamada “arbitragem societária”.191 O que se busca neste 

subcapítulo é demonstrar as premissas sobre as quais estará fundada a análise realizada nos 

subcapítulos seguintes. 

A Lei Societária brasileira é frequentemente comemorada pela doutrina como “uma das 

leis mais avançadas em matéria societária, quando comparada à disciplina legal vigente em 

outros países”.192 Não obstante o mérito que é atribuído ao legislador, é evidente que o direito 

material, por si só, não tem o condão de realizar seus próprios objetivos. 

Como é ressabido, o direito material depende de instrumentos destinados a conferir-lhe 

eficácia, pois de nada adianta as normas de direito material serem de excelente qualidade se não 

houver meios para assegurar o seu cumprimento.193 Nesse sentido, Eduardo Secchi Munhoz 

afirma que sistemas de solução de conflitos são fundamentais: 

A qualidade do regime legal constitui, portanto, fator de primordial importância: (i) é 

condição necessária, ainda que não suficiente, para o desenvolvimento do mercado de 

capitais e o florescimento da dispersão acionária; e (ii) determina a eficiência, ou não, 

do modelo de capital concentrado. O sistema de solução de conflitos societários, 

                                            
191 Sobre o uso da expressão: “Toda espécie de arbitragem, que tenha relação com o Direito Societário, é referida 

como arbitragem societária. Trata-se de termo aplicável a um âmbito muito mais vasto do que a Cláusula 

Compromissória Estatutária. Os litígios referentes a acordos de acionistas, a contratos sociais de sociedades 

limitadas, à responsabilidade dos administradores das companhias, por exemplo, podem ser resolvidos por 

arbitragem [...]” (LOBO, Carlos Augusto da Silveira. In: LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz 

Bulhões (coord.). Direito das Companhias – 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1550). 
192 MUNHOZ, Eduardo Secchi. A Importância do Sistema de Solução de Conflitos para o Direito Societário. In: 

YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012, p. 84. 
193 MUNHOZ, Eduardo Secchi. A Importância do Sistema de Solução de Conflitos para o Direito Societário. In: 

YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012, pp. 83-84. 
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voltado a assegurar o cumprimento das normas de proteção aos investidores, é parte 

indissociável dessa equação.194 

A importância de um mecanismo adequado de solução de conflitos societários pode ser 

expressa pela noção de custos de transação. Conforme a lição de Arnoldo Wald, tais conflitos 

se proliferaram no cenário brasileiro, gerando altos custos para as empresas, “ameaçando 

reduzir o valor de suas ações e dificultando sua expansão e o seu desenvolvimento”, razão pela 

qual é extremamente necessário que sejam resolvidos rapidamente, em prazos compatíveis com 

a dinâmica realidade empresarial.195 

Nesse sentido, a doutrina majoritária reconhece que o Poder Judiciário não se mostrou 

capaz de atender os anseios dos operadores do mercado (especialmente o de capitais), 

especialmente em razão da demora na pacificação do conflito, falta de tecnicidade nos assuntos 

debatidos e dos efeitos nocivos da ampla publicidade dos processos judiciais.196 Daí porque, 

em busca de alternativas à insuficiência do método tradicional de resolução de conflitos, 

recorreu-se à arbitragem. Convém valer-se novamente da lição de Eduardo Munhoz: 

Viu-se na arbitragem o remédio para solucionar as deficiências da jurisdição estatal, 

o que explica a defesa praticamente inconteste do instituto, recomendado pelos 

principais guias e regulamentos de governança corporativa.197 

Com efeito, muito se fala que a arbitragem oferece diversas vantagens em relação ao 

Poder Judiciário em se tratando de conflitos de natureza societária. Conforme aponta Rodrigo 

Tellechea, as principais vantagens da arbitragem seriam: (i) a celeridade; (ii) o sigilo do 

procedimento; (iii) a especialização e expertise dos árbitros, resultando em decisões de melhor 

qualidade; (iv) a flexibilidade do procedimento; (v) a ausência de instância recursal; (vi) a 

possível redução dos custos de transação; e (vii) a potencialidade de oferecer um ambiente de 

                                            
194 MUNHOZ, Eduardo Secchi. A Importância do Sistema de Solução de Conflitos para o Direito Societário. In: 

YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012, p. 78. 
195 WALD, Arnoldo. A arbitragem nos conflitos societários. In: COELHO, Fábio Ulhoa (coord.). Tratado de 

direito comercial, v. 4: relações societárias e mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 124-125. 
196 Nesse sentido: WALD, Arnoldo. A arbitragem nos conflitos societários. In: COELHO, Fábio Ulhoa (coord.). 

Tratado de direito comercial, v. 4: relações societárias e mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 125-

126; MUNHOZ, Eduardo Secchi. A Importância do Sistema de Solução de Conflitos para o Direito Societário. In: 

YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012, p. 85; TELLECHEA, Rodrigo. Arbitragem nas sociedades anônimas: Direitos Individuais e 

Princípio Majoritário. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 281; TELLECHEA, Rodrigo. Sobre a Cláusula 

Estatutária Arbitral. In: NOVAES E FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo (coord.). Direito societário 

contemporâneo II. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 577; RECENA COSTA, Guilherme. Partes e terceiros na 

arbitragem. 2015. 293 f. Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Direito Processual) – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 89. 
197 MUNHOZ, Eduardo Secchi. A Importância do Sistema de Solução de Conflitos para o Direito Societário. In: 

YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012, p. 87. 
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maior cooperação e cordialidade que incentiva a manutenção da relação e a celebração de 

acordos.198  

Jose Marcelo Martins Proença já afirmava em 2005 (antes, portanto, do crescimento 

exponencial da arbitragem no Brasil) que a arbitragem não possuía apenas essas vantagens 

intrínsecas, mas também efeitos externos à sociedade que, no âmbito do mercado de capitais, 

possuem extrema relevância e coerência sistêmica: 

A possibilidade da instituição de arbitragem para a solução de controvérsias 

societárias surge como um mecanismo propulsor de maior celeridade nas decisões que 

afetam a atividade da companhia. Prevista no estatuto social da empresa, para dirimir 

questões entre acionistas e a companhia ou entre acionistas controladores e 

minoritários, a arbitragem encoraja o investimento nas empresas que a tenham 

adotado.  

[...] 

Sob outra ótica, a introdução do instituto de arbitragem, no direito societário, pode 

estimular empresas estrangeiras a investirem em companhias nacionais, em face da 

sua familiaridade com essa forma de solução de conflitos, muito utilizada em 

contratos internacionais.199 

Verifica-se, assim, uma adequação da arbitragem às peculiaridades da realidade das 

companhias. No entanto, a despeito das vantagens acima mencionadas, a doutrina também 

aponta algumas desvantagens: custos de curto e médio prazo, possibilidades de questionamento 

perante o Judiciário, impossibilidade de recursos, (hipotética) dependência dos árbitros em 

relação à parte economicamente superior200 e diversas questões de ordem procedimental (como 

extensão dos efeitos da coisa julgada e litisconsórcio unitário, por exemplo). 

No tocante especificamente ao âmbito das companhias, a possibilidade de resolução de 

litígios por meio de arbitragem gerou polêmica em diversos ordenamentos – em muitos deles, 

a opção pela arbitragem não foi admitida. No Brasil, tal possibilidade foi confirmada201 pela 

introdução, em 2001, do § 3º do art. 109 da LSA, que dispõe: 

                                            
198 TELLECHEA, Rodrigo. Arbitragem nas sociedades anônimas: Direitos Individuais e Princípio Majoritário. 

São Paulo: Quartier Latin, 2016, pp. 344-346. Em sentido semelhante: VIEIRA, Maíra de Melo; BENETTI, 

Giovana Valentiniano; VERONESE, Lígia Espolaor; BOSCOLO, Ana Teresa de Abreu Coutinho. Arbitragem nos 

conflitos societários, no mercado de capitais e a reforma do regulamento da câmara de arbitragem do mercado 

(CAM) da BMFBOVESPA. In: Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 40, pp. 193-231, 2014, p. 196; 

FRANZONI, Diego. Arbitragem societária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 37. A análise 

detalhada de cada uma das vantagens mencionadas foge ao escopo do presente trabalho, razão pela qual 

recomenda-se a leitura do trabalho de Diego Franzoni. 
199 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do uso de informações privilegiadas no 

mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 98. Pode-se apontar a imposição da arbitragem nos 

segmentos de listagem mais altos da B3 como um indício do que preconizava Proença. 
200 FRANZONI, Diego. Arbitragem societária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 50-54. 
201 “Ressalte-se, desde já, que, à rigor, esse dispositivo não é a única norma legal autorizadora da arbitragem como 

instrumento de solução de disputas societárias. Na realidade, essa norma confirma o disposto no primeiro artigo 

da Lei no 9.307/76: ‘As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis’. O que podemos extrair do parágrafo 3º, art. 109 retromencionado é 

que, o legislador ao disciplinar a arbitragem no direito societário, o fez com o intuito de deixar clara a inexistência 
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§ 3º O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas 

e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, 

poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar.  

Trata-se da chamada cláusula compromissória estatutária, como se convencionou 

chamar. Tal alteração da LSA gerou grande controvérsia em diferentes aspectos, cabendo aqui 

comentar algumas delas, a saber: arbitrabilidade subjetiva e objetiva e sigilo.202 

No tocante à arbitrabilidade subjetiva203 decorrente da inclusão de cláusula estatutária, 

por exemplo, muito se discutiu a possibilidade de vinculação de todos os integrantes da 

companhia. Nelson Eizirik,204 Modesto Carvalhosa205 e José Edwaldo Tavares Borba206
 se 

mostraram contundentemente contra a ideia de ser possível a imposição da arbitragem a todos 

os acionistas, inclusive os dissidentes, em caso de aprovação da inserção de cláusula no estatuto 

– entendimento respaldado por Rodrigo Tellechea.207 Nelson Eizirik, contudo, reviu seu 

posicionamento após a inclusão do art. 136-A, em 2015,208 diferentemente de Modesto 

Carvalhosa.209 

                                            
de qualquer restrição, ou pré-requisito, para a adoção do instituto arbitral na esfera jurídica das sociedades 

anônimas” (MARTINS, Pedro A. Batista. A Arbitrabilidade Subjetiva e a Imperatividade dos Direitos Societários. 

In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012, p. 619). 
202 As demais questões, por estarem muito distanciadas do foco deste ensaio, não serão exploradas. Para uma visão 

geral: MUNHOZ, Eduardo Secchi. A Importância do Sistema de Solução de Confltios para o Direito Societário. 

In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012, pp. 77-99. 
203 A arbitrabilidade subjetiva consiste na capacidade para ser parte em uma arbitragem. Nesse sentido, reza o art. 

1º da Lei 9.307/96. (Lei de Arbitragem): “Art. 1º: As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem 

[...]”. Assim, qualquer pessoa capaz pode se submeter à arbitragem, se assim consentir – ou seja, exige-se uma 

manifestação de vontade no sentido de submeter-se ao juízo arbitral, por força do disposto nos arts. 3º e 4º da Lei 

de Arbitragem.  
204 EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A comentada, v. 3, arts. 138 a 205. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora 

Quartier Latin, 2015, p. 172. 
205 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas - vol. 2. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, pp. 379-386. 
206 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 15ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, pp. 

332-334.  
207 TELLECHEA, Rodrigo. Arbitragem nas sociedades anônimas: Direitos Individuais e Princípio Majoritário. 

São Paulo: Quartier Latin, 2016, pp. 428-443. 
208 EIZIRIK, Nelson. Arbitragem em direito societário. In: ROSSETTI, Maristela Abla. PITTA, André Grünspun 

(coord.). Governança corporativa avanços e retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2017, pp. 756-757. Assim 

como ele, Marlon Tomazette também reviu seu posicionamento inicial (TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito 

empresarial: teoria geral e direito societário. 7ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 538). 
209 CARVALHOSA, Modesto. Celebrando a Carta Magna e o Estado Democrático de Direito. 2015. 

Seminário da International Bar Association. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 13 nov. 2015. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/palestra-modesto-carvalhosa-acesso.pdf>. Acesso em: 17 out. 

2020. 

https://www.conjur.com.br/dl/palestra-modesto-carvalhosa-acesso.pdf
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Já uma segunda corrente, defendida por autores como Pedro Batista Martins,210 Arnoldo 

Wald,211 Raquel Stein,212 Guilherme Recena Costa,213 Ana Claudia Redecker214 e Carlos 

Augusto da Silveira Lobo215 defendia uma visão não restritiva. Para tal corrente, a natureza de 

contrato plurilateral do estatuto social, aliada ao princípio da maioria, implicaria que a alteração 

do estatuto para inclusão de cláusula compromissória estatutária vincularia todos os acionistas, 

inclusive dissidentes, ausentes e futuros. 

Parece-nos estar em grande parte superada a questão,216 admitindo-se, atualmente, a 

vinculação de todos os acionistas.217 Assim, é premissa deste trabalho que, uma vez inserida a 

cláusula no estatuto, tendo sido respeitadas as exigências legais, todos os acionistas (atuais e 

futuros, dissidentes e ausentes), estarão vinculados à opção pela arbitragem. 

Ademais, outro ponto a ser explorado é o da arbitrabilidade objetiva no âmbito do direito 

societário. Nesse sentido, dispõe a Lei de Arbitragem, em seu art. 1º, que as partes podem se 

                                            
210 MARTINS, Pedro A. Batista. A Arbitrabilidade Subjetiva e a Imperatividade dos Direitos Societários. In: 

YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012, pp. 622-626. 
211 WALD, Arnoldo. A arbitrabilidade dos conflitos societários: contexto e prática. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 

PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário II. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 96-102. 
212 STEIN, Raquel. Arbitrabilidade no direito societário. Rio de Janeiro: renovar, 2014, p. 150. 
213 RECENA COSTA, Guilherme. Partes e terceiros na arbitragem. 2015. 293 f. Tese (Doutorado – Programa 

de Pós-Graduação em Direito Processual) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, 

pp. 94-100. 
214 REDECKER, Ana Claudia. Arbitragem nas sociedades anônimas. In: LUPION, Ricardo; ESTEVEZ, André 

Fernandes (org.). Fronteiras do Direito Empresarial. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 75. 
215 LOBO, Carlos Augusto da Silveira. Cláusula compromissória estatutária. In: LAMY FILHO, Alfredo e 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, pp. 1553-1555. 
216 Em especial pela inclusão do art. 136-A, em 2015, pela Lei nº 13.129/15, que não ofereceu uma resposta para 

os questionamentos suscitados, mas sim uma solução alternativa, conferindo direito de recesso ao acionista 

dissidente. Recomenda-se a leitura da análise didática da controvérsia e de sua superação elaborada por Diego 

Franzoni (FRANZONI, Diego. Arbitragem societária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 73-

101). Outra questão interessante, mas que foge ao escopo do presente trabalho, é a extensão dos efeitos da cláusula 

estatutária aos órgãos da companhia, que também é tratada por Diego Franzoni (pp. 159-167). 
217 Tal filiação se dá, em grande medida, nos termos da síntese feita por Carlos Augusto da Silveira Lobo: “Os que 

negam o Efeito Abrangente à Cláusula Compromissória Estatutária ignoram o sistema jurídico da companhia e 

pressupõem que a deliberação sobre a inclusão da Cláusula no estatuto resulta de negócio bilateral, contratado no 

recinto da assembleia geral, entre a sociedade e cada um dos acionistas. Ou melhor: adotando uma visão 

pulverizada da assembleia geral, acreditam que a proposta de alteração do estatuto estaria sendo oferecida a cada 

acionista pela administração (na qualidade de representante legal da companhia), visando à formação de um 

vínculo autônomo entre a companhia e cada um de seus acionistas. Sendo assim, aplicando à hipótese o 

procedimento de formação dos contratos previsto no Código Civil, só os que aceitassem a proposta se estariam 

vinculando à Cláusula: em relação aos acionistas dissidentes e ausentes, teria falhado a segunda etapa do 

procedimento, isto é, a aceitação.  

Esse modo de entender ignora a advertência de Ascarrelli (2001, p. 38) de que a generalização das regras peculiares 

aos contratos bilaterais é inadequada para resolver as questões relativas ao contrato de sociedade.”. Com efeito, a 

vinculatividade da cláusula estatutária decorre da força vinculante do princípio majoritário, não havendo que se 

considerar a vontade individual de cada acionista, exposta na assembleia, e sim a vontade da assembleia em si, a 

qual as vontades individuais tão somente ajudaram a formar (LOBO, Carlos Augusto da Silveira. Cláusula 

compromissória estatutária. In: LAMY FILHO, Alfredo e PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das 

companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 1553-1555). 
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valer da arbitragem “para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. Nos 

parece correta a posição de Rodrigo Tellechea218 e Diego Franzoni, que defendem a ampla 

arbitrabilidade objetiva dos litígios societários que estejam vinculados ao pacto social: 

iii) No aspecto objetivo, em primeiro lugar, reconhecemos a dificuldade de se definir 

critérios para a arbitrabilidade dos litígios. O caput do art. 1º da Lei de Arbitragem 

brasileira optou pela cumulação dos critérios da disponibilidade e da 

patrimonialidade, rejeitando a aproximação da figura da transação. No entanto, outros 

dispositivos presentes no nosso ordenamento jurídico apontam no sentido de que a 

patrimonialidade seria o fator primordial da arbitrabilidade, excluindo do âmbito da 

arbitragem apenas as questões de estado e de direito pessoal de família (CC, art. 852). 

iv) A partir daí, concluímos que todos os litígios societários são arbitráveis. A 

existência de normas de ordem pública ou cogentes não impede a arbitragem, mas 

simplesmente impõe que essas normas sejam utilizadas pelos árbitros ao decidir o 

litígio. Com isso, mesmo os litígios relacionados aos direitos políticos do sócio, como 

o direito de voto, são arbtiráveis, porque tencionados à realização de interesses 

patrimoniais, inafastáveis de qualquer sociedade (CC, art. 981).219 

Assim, a rigor, no âmbito do sistema jurídico da companhia cujo estatuto contiver 

cláusula compromissória, todos os conflitos de natureza societária havidos entre os acionistas 

e entre estes e a companhia, decorrentes de fatos posteriores à inserção da cláusula no estatuto, 

serão arbitráveis. Devem ser observados, entretanto, os limites estipulados na própria cláusula 

estatutária.220 Cabe destacar, também, que a extensão dos efeitos da cláusula a terceiros 

dependerá da expressa concordância destes.221 

A controvérsia mais relevante, para fins deste trabalho, é certamente a que envolve o 

sigilo (ou confidencialidade) dos procedimentos arbitrais envolvendo companhias abertas. 

Dada a maior relevância, merece subcapítulo próprio, para uma análise mais detalhada. 

                                            
218 TELLECHEA, Rodrigo. Arbitragem nas sociedades anônimas: Direitos Individuais e Princípio Majoritário. 

São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 338-340. O autor fez ressalva, contudo, quanto às relações jurídicas decorrentes 

do poder de polícia dos órgãos reguladores e questões relativas à fiscalização e repressão de condutas por parte da 

CVM (TELLECHEA, Rodrigo. Sobre a Cláusula Estatutária Arbitral. In: NOVAES E FRANÇA, Erasmo Valladão 

Azevedo (coord.). Direito societário contemporâneo II. São Paulo: Malheiros, 2015, pp. 601-603). 
219 FRANZONI, Diego. Arbitragem societária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 122. 

Complementando esse raciocínio: “A grande companhia é uma organização que foi concebida como uma máquina 

multiplicadora de riquezas, à qual os acionistas transferem o direito de propriedade sobre as entradas de capital, 

em contraprestação a um direito expectativo [...] para além do direito ao dividendo, aos acionistas são atribuídas 

– o mais das vezes – vantagens políticas, cuja finalidade é permitir-lhes concorrer à formação das deliberações 

sociais. [...] 

Os chamados direitos políticos são, em verdade, um desdobro dimensional, que se prestam a maximizar as chances 

de satisfação de direitos creditórios atribuídos aos acionistas. É inegável a sua natureza essencialmente patrimonial, 

o que permite afirmar com segurança a sujeição desses conflitos à solução arbitral.” (WARDE JR., Walfrido Jorge; 

CUNHA, Fernando Antonio Maia da. A arbitragem e os limites à atuação do judiciário nos litígios societários. In: 

YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012, p. 754). 
220 TELLECHEA, Rodrigo. Arbitragem nas sociedades anônimas: Direitos Individuais e Princípio Majoritário. 

São Paulo: Quartier Latin, 2016, pp. 341-343. 
221 TELLECHEA, Rodrigo. Arbitragem nas sociedades anônimas: Direitos Individuais e Princípio Majoritário. 

São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 360. É interessante apontar que o regulamento do Novo Mercado dispõe que o 

estatuto das companhias listadas em tal segmento deverá conter cláusula estatutária que englobe inclusive 

administradores e membros do conselho fiscal. 
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2.2.2 A confidencialidade na arbitragem: característica inerente? 

Questão que está diretamente relacionada com o dever de divulgar fato relevante 

previsto no art. 157, § 4º, da LSA é a pretendida inerência da confidencialidade ao procedimento 

arbitral. Tal questão, que deve ser analisada sob a perspectiva da arbitragem em geral e da 

arbitragem societária de maneira distinta, é objeto de grande controvérsia. 

Nesse sentido, a Lei de Arbitragem não previu o sigilo ou a confidencialidade como 

características necessárias do procedimento arbitral. Pelo contrário, até 2015, a única referência 

da Lei a obrigação semelhante toca somente aos árbitros. Trata-se do dever de atuar com 

discrição no exercício da função, previsto no art. 13, § 6º: 

Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. 

[...] 

§ 6º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, 

independência, competência, diligência e discrição. 

Em 2015, a Lei nº 13.129/15 alterou a Lei de Arbitragem, introduzindo o art. 22-C, que 

regula a expedição e o cumprimento da carta arbitral no âmbito do poder judiciário. Nesse 

sentido, dispõe o parágrafo único do art. 22-C: 

Art. 22-C. [...] 

Parágrafo único. No cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de 

justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. 

Assim, pode-se afirmar sem maiores dúvidas que a Lei que regula o instituto no Brasil 

não considera a confidencialidade como obrigatória ou mesmo inerente à arbitragem. Vale 

ressaltar que o acréscimo de tal previsão estabeleceu sintonia entre a Lei de Arbitragem e o art. 

189, IV, do CPC,222 que contém disposição no mesmo sentido. 

Carlos Alberto Carmona entende que a confidencialidade não é uma característica 

inafastável da arbitragem, recomendando inclusive sua mitigação quando o litígio envolver 

questões societárias: 

É preciso, de qualquer forma, lembrar que a arbitragem no Brasil não é 

obrigatoriamente sigilosa. Os regulamentos arbitrais é que tendem a determinar que o 

procedimento seja recoberto pelo segredo. O ponto é importante, na medida em que 

cresce a tendência de levar à solução arbitral questões que envolvem entidades 

públicas (autarquias, empresas públicas), sujeitas a controles externos que não ficam 

absolutamente vetados. Uma coisa é a sobriedade do árbitro, de quem se espera 

comportamento discreto; outra, bem diversa, é o sigilo. É recomendável, portanto, que 

nas arbitragens que envolvam entidades públicas, o sigilo seja moderado, de forma a 

                                            
222 “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: [...] V - que 

versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada 

na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” 
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permitir o controle natural do manejo do patrimônio público; da mesma forma, é 

preciso mitigar eventual sigilo fixado nas regras procedimentais quando a arbitragem 

lidar com questões societárias, especialmente naquelas hipóteses em que a sentença 

produzirá inevitável efeito em relação aos sócios e aos negócios sociais.223 

No mesmo sentido é a lição de Renato Grion, que ressalta a possibilidade de a 

confidencialidade ser temperada em relação às companhias abertas: 

No entanto, é imprescindível ressaltar que, apesar de uma percepção bastante 

difundida de que a confidencialidade de procedimentos arbitrais seria uma 

característica intrínseca à arbitragem, a questão não é tão simples e merece uma 

análise mais cuidadosa. Além disso, a confidencialidade pode apresentar exceções 

importante, como no caso de arbitragens envolvendo a administração pública, ou 

ainda sofrer temperamentos, o que ocorre, por exemplo, na hipótese de arbitragens 

envolvendo companhias abertas (que têm a obrigação de revelar aos seus acionistas 

fatos relevantes).224 

No entanto, há quem defenda que a confidencialidade seria uma característica inerente 

à arbitragem. Um dos argumentos mais interessantes em defesa desse ponto de vista é a 

imposição de um dever de sigilo em decorrência da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). 

Ao sustentar essa visão,225 argumenta-se, em suma, que, ao optarem por resolver conflitos por 

meio de arbitragem, as partes de um contrato possuam a legítima expectativa de que o 

procedimento seja sigiloso (argumento que é suportado por estudos realizados pela Queen Mary 

                                            
223 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. 3ª ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Atlas, 2009, p. 246. 
224 GRION, Renato Stephan. Procedimento II. In: LEVY, Daniel. PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). 

Curso de Arbitragem [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. 
225 Trata-se da posição defendida por autores como José Emílio Nunes Pinto (PINTO, José Emílio Nunes. A 

Confidencialidade na Arbitragem. In: Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 2, n. 6, p. 25–36, jul-set 

2005) e Adriana Braghetta (BRAGHETTA, Adriana. Notas sobre a confidencialidade na arbitragem. In: Revista 

do Advogado, São Paulo, v. 33, n. 119, p. 7-12, abr. 2013, p. 7, apud HATANAKA, Alex S. Limites da 

confidencialidade na arbitragem envolvendo sociedades por ações de capital aberto. Revista de Direito das 

Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 3, p. 111-146, mai. 2016, p. 113). 
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University of London, em parceria com o escritório de advocacia White&Case226). E, tratando-

se de expectativa legítima, incidiria a tutela da boa-fé objetiva de modo a preservá-la.227 

José Cretella Neto228 e Fichtner et al,229 em artigos publicados em 2010 e 2012, 

respectivamente, abordaram outros estudos realizados no âmbito internacional. Ambos os 

ensaios confirmam a importância atribuída pelas partes à confidencialidade. Parece-nos 

evidente, portanto, que, ao menos em algum grau, deve-se reconhecer que os operadores do 

mercado, em geral, possuem uma expectativa de confidencialidade ao optarem por resolver 

litígios por arbitragem.  

A rigor, no Brasil, diversas câmaras arbitrais incluíram em seus regulamentos regras 

específicas no tocante ao sigilo dos procedimentos, ora impondo-os apenas aos árbitros e 

funcionários, ora às partes e demais participantes do procedimento.230 Nos casos em que houver 

previsão de sigilo, evidentemente o procedimento deverá ser sigiloso.231 

                                            
226 A corroborar com esse entendimento, as pesquisas promovidas pela Queen Mary University of London, em 

parceria com o conhecido escritório de advocacia White&Case, nos anos de 2010 e 2018, demonstram que, ao 

menos no âmbito da arbitragem internacional, é recorrente a noção de que o procedimento arbitral deve ser 

confidencial. Na pesquisa realizada em 2010, 50% dos entrevistados acreditavam que a confidencialidade era uma 

característica da arbitragem mesmo que as partes assim não dispusessem expressamente. Já em 2018, a pesquisa 

identificou que 87% dos entrevistados atribuíam algum grau de importância à confidencialidade, que foi votada a 

quinta característica mais importante da arbitragem (com 35% dos entrevistados colocando-a entre as três mais 

importantes características e 40% respondendo que era um atributo muito importante). A maioria dos entrevistados 

ainda afirmou que a confidencialidade deveria ser a regra, somente sendo excepcionada se as partes expressamente 

assim escolhessem – opt-out (74% das empresas e 69% dos departamentos jurídicos se manifestaram nesse 

sentido). Vide: SCHOOL OF INTERNATIONAL ARBITRATION, QUEEN MARY UNIVERSITY OF 

LONDON. WHITE&CASE LLP. 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International 

Arbitration. Disponível em: 

<https://www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download/publications/qmul-international-arbitration-

survey-2018-19.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020; SCHOOL OF INTERNATIONAL ARBITRATION, QUEEN 

MARY UNIVERSITY OF LONDON. WHITE&CASE LLP. 2010 International Arbitration Survey: choices 

in international arbitration. Disponível em: 

<http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2010_InternationalArbitrationSurveyReport.pdf>. 

Acesso em: 18 out. 2020. Em 2020, teve início uma nova pesquisa referente aos mesmos temas, mas ainda não 

foram disponibilizados resultados. 
227 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018, pp. 254-255. 
228  CRETELLA NETO, José. Quão sigilosa é a arbitragem? Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 

25, p. 43-70, abr./jun. 2010. 
229 FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. A confidencialidade 

na arbitragem: regra geral e exceções. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 49, p. 25-36, jan./mar. 2012. 
230 São exemplos de câmaras arbitrais cujos regulamentos impõe sigilo a todos os participantes do procedimento 

arbitral: CAM (itens 9.1 e 9.1.1), CAMARB (item 13.1), CAM-CCBC (art. 14.2, observada a ressalva feita a 

eventual acordo entre as partes, na forma do art. 14.1), Câmara da FGV (art. 46) e Câmara de Conciliação, 

Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP (item 10.6). Por outro lado, o regulamento de arbitragem da Corte 

Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional não impõe o sigilo às partes como regra, 

dispondo, no art. 22(3), que o tribunal poderá proferir ordens relativas à confidencialidade mediante provocação 

das partes. Quanto à própria Corte, o seu estatuto estabelece, no art. 6º, que todos devem respeitar o caráter 

confidencial dos trabalhos dela. 
231 Um dos problemas decorrentes do sigilo na arbitragem é a não formação de uma jurisprudência arbitral em 

matéria societária, gerando certa insegurança jurídica, conforme exposto pelo Diretor da CVM Gustavo Gonzalez 

em evento promovido pelo Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) no dia 13/08/2020, que abordou o tema da 

arbitragem no mercado de capitais (A ARBITRAGEM NO MERCADO DE CAPITAIS. 2020. 1 vídeo (1 hora e 

https://www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download/publications/qmul-international-arbitration-survey-2018-19.pdf
https://www.whitecase.com/sites/whitecase/files/files/download/publications/qmul-international-arbitration-survey-2018-19.pdf
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2010_InternationalArbitrationSurveyReport.pdf
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Vale fazer especial menção ao da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM), vinculada 

à B3,232 tendo em vista que é a câmara que praticamente detém o monopólio de arbitragens 

envolvendo companhias abertas.233 Tal monopólio decorre da obrigatoriedade de inserção de 

cláusula compromissória no estatuto prevendo a submissão de conflitos à CAM para as 

companhias listadas segmentos de listagem mais altos da B3 (Bovespa Mais, Bovespa Mais 

Nível 2, Novo Mercado e Nível 2).234 No regulamento da CAM, há previsão específica de que 

o procedimento será sigiloso, dever que se impõe sobre as partes, árbitros e membros da Câmara 

de Arbitragem, bem como terceiros que participarem do procedimento arbitral na condição de 

testemunha, perito ou assistente técnico.235 

Cabe, contudo, fazer uma diferenciação entre a arbitragem em geral e a arbitragem 

envolvendo companhias abertas, tendo em vista o expressivo regime de divulgação de 

informações explorado na primeira parte deste trabalho. Nesses casos, muito se explora na 

doutrina o aparente conflito entre, de um lado, a confidencialidade na arbitragem e, de outro, o 

direito à informação dos acionistas e o dever de disclosure. A questão é bastante controversa, 

tendo dado azo a um qualificado e acirrado debate. Há, em suma, duas correntes a serem 

analisadas.236  

A primeira corrente, defendida (em maior ou menor grau) por autores como Érica 

Gorga,237 Diego Franzoni,238 Walfrido Warde Jr.,239 Carlos Augusto da Silveira Lobo,240 

                                            
43 min). Publicado pelo canal CIArb - Brazil. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=DJhhoNJJfls>. Acesso em: 18 out. 2020). 
232 Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/b3/qualificacao-e-governanca/camara-de-arbitragem-do-

mercado-cam/regulamentacao/. Acesso em: 18 out. 2020. 
233 A ideia de monopólio de arbitragens envolvendo companhias abertas foi mencionada por Eleonora Coelho em 

evento promovido pelo Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) no dia 13/08/2020, que abordou o tema da 

arbitragem no mercado de capitais (A ARBITRAGEM NO MERCADO DE CAPITAIS. 2020. 1 vídeo (1 hora e 

43 min). Publicado pelo canal CIArb - Brazil. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=DJhhoNJJfls>. Acesso em: 18 out. 2020 
234 Vide: <http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-de-

listagem/sobre-segmentos-de-listagem/>. Acesso em: 18 out. 2020). 
235 Conforme itens 9.1 e 9.1.1 do regulamento da CAM. Disponível em: <http://cbar.org.br/site/wp-

content/uploads/2018/04/regulamento-da-camara-de-arbitragem-do-mercado.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020. 
236 Destaca-se, contudo, que este trabalho não tem a pretensão de exaurir a questão e encontrar uma resposta 

definitiva, pois partirá do posicionamento da CVM a respeito da questão para avaliar a interação entre a 

confidencialidade e o dever de divulgar fato relevante. A análise aqui feita é meramente elucidativa. 
237 GORGA, Érica. Arbitragem, governança corporativa e retrocesso no mercado de capitais brasileiro. Revista de 

Direito Empresarial, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 125-141, jan./fev 2014. 
238 FRANZONI, Diego. Arbitragem societária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 169-179. 
239 WARDE JR., Walfrido Jorge; CUNHA, Fernando Antonio Maia da. A arbitragem e os limites à atuação do 

judiciário nos litígios societários. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). 

Processo societário. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp. 756-757. 
240 LOBO, Carlos Augusto da Silveira. Cláusula compromissória estatutária. In: LAMY FILHO, Alfredo e 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (coord.). Direito das companhias. 2ª ed., atual. e ref. Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 1557. 

https://www.youtube.com/watch?v=DJhhoNJJfls
https://www.youtube.com/watch?v=DJhhoNJJfls
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/segmentos-de-listagem/sobre-segmentos-de-listagem/
http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2018/04/regulamento-da-camara-de-arbitragem-do-mercado.pdf
http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2018/04/regulamento-da-camara-de-arbitragem-do-mercado.pdf
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Guilherme Recena Costa241 e Daniel Levy,242 entende que a confidencialidade não é uma 

característica inerente à arbitragem societária, argumentando existir uma diferença entre 

privacidade (essa sim inerente à arbitragem) e confidencialidade. Aquela impõe que terceiros 

estranhos ao litígio não possam participar do processo arbitral, que corre a portas fechadas. Já 

a confidencialidade “impõe que a sua existência, seu objeto, as provas, audiências, documentos 

e sentença arbitral sejam revelados única e exclusivamente àquelas pessoas que estão 

envolvidas na disputa”,243 o que seria incompatível com o regime de disclosure e até mesmo 

impediria acionistas de exercerem seus direitos. 

A conclusão a que se chegaria, com base em uma interpretação sistêmica do regime 

legal das sociedades anônimas abertas (LSA e LVM) e da arbitragem brasileira, é de que, no 

âmbito das companhias abertas, os procedimentos arbitrais não poderiam correr em sigilo 

absoluto, sob pena de violação ao princípio do disclosure e de retrocessos no âmbito da 

governança corporativa. Cabe destacar que, na visão dessa corrente, a obrigação de divulgar 

fato relevante não teria o condão de afastar os problemas causados pela confidencialidade.244 

                                            
241 RECENA COSTA, Guilherme. Partes e terceiros na arbitragem. 2015. 293 f. Tese (Doutorado – Programa 

de Pós-Graduação em Direito Processual) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, 

p. 106-108. 
242 LEVY, Daniel de Andrade. Aspectos Polêmicos da Arbitragem no Mercado de Capitais. In: Revista Brasileira 

de Arbitragem, Porto Alegre, v. 7, n. 27, p. 7–37, jul./set., 2010, pp. 31-35. 
243 HATANAKA, Alex S. Limites da confidencialidade na arbitragem envolvendo sociedades por ações de capital 

aberto. Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 3, p. 111-146, mai. 2016, p. 114. 
244 Tal conclusão, vale ressaltar, é reforçada pelo resultado de estudo realizado por grupo de trabalho da composto 

por integrantes da CVM, do Ministério da Economia e da OCDE, realizado entre 2018 e 2019, que resultou na 

publicação do relatório “Fortalecimento dos meios de tutela reparatória dos direitos dos acionistas no mercado de 

capitais brasileiro”. Nele, o grupo de trabalho aponta que a confidencialidade em arbitragens tem impacto negativo 

sobre o direito à informação dos acionistas. (GRUPO DE TRABALHO PARA FORTALECIMENTO DOS 

MEIOS DE TUTELA REPARATÓRIA DOS DIREITOS DOS ACIONISTAS. Fortalecimento dos meios de 

tutela reparatória dos direitos dos acionistas no mercado de capitais brasileiro. Brasília, out. 2019. Disponível 

em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_pr

eliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitai

s_brasileiro.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020). 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_preliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitais_brasileiro.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_preliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitais_brasileiro.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_preliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitais_brasileiro.pdf
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Já a segunda corrente, à qual se filiou a própria CVM,245 bem como autores como Nelson 

Eizirik,246 Ana Carolina Weber,247 Fichtner et al,248 Alex Hatanaka249 e Maíra de Melo Vieira 

et al,250 entende que, além de a confidencialidade ser um importante (mas não essencial) 

atributo da arbitragem, o direito à informação e o dever de disclosure não seriam absolutos. Em 

suma, amparados no argumento de que a própria LSA contém limitações e restrições ao dever 

de informar dos administradores e ao direito à informação dos acionistas e do mercado, 

sustentam que o dever de divulgar fatos relevantes, nos moldes estabelecidos pela ICVM nº 

358, bem como a prestação de informações periódicas, como no caso do Formulário de 

Referência e das exigências da ICVM nº 480, seriam suficientes para que o mercado e os 

acionistas se mantivessem bem informados. Em outras palavras, a confidencialidade em 

arbitragens seria permitida mesmo quando envolvessem companhias abertas, preponderando o 

dever de divulgar eventual fato relevante ocorrido durante o procedimento. 

A rigor, diante do exposto acima, entendemos que, não obstante ser um atributo 

importante e buscado pelo mercado, a confidencialidade não é uma característica inerente à 

arbitragem, pois, como visto, pode ser estipulada ou não pelas partes e/ou pelo regulamento da 

câmara arbitral escolhida. Inclusive, em 2018 a Corte Internacional de Arbitragem da CCI, uma 

das câmaras que não impõe o sigilo às partes, alterou suas regras para passar a permitir a 

publicação na íntegra das sentenças arbitrais a partir de 2019.251  

No entanto, tampouco seria o caso de simplesmente se tolher por completo o sigilo nos 

procedimentos arbitrais envolvendo companhias abertas, mormente tendo em vista o já citado 

grande benefício de proteção de questões relacionadas à concorrência. Além disso, é 

interessante para as companhias e para o próprio mercado que a informação seja divulgada de 

                                            
245 Vide subcapítulo 2.3.3. 
246 EIZIRIK, Nelson. Aos fatos: solução rápida e eficiente para conflitos empresariais, arbitragem preserva 

transparência. In: Revista Capital Aberto, São Paulo, n. 120, p. 43, ago. 2013. 
247 WEBER, Ana Carolina. O novo Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado. Revista de Arbitragem 

e Mediação. São Paulo, v. 36, n. 36, p. 139-157, jan-mar 2013, apud ZAHR FILHO, Sergio. Conflitos societários 

multipartes com repercussão coletiva submetidos à cláusula compromissória estatutária: intervenção de terceiros 

e consolidação. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário II. 

São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 730. 
248  FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. A confidencialidade 

na arbitragem: regra geral e exceções. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 49, p. 25-36, jan-mar 2012, p. 

28. 
249 HATANAKA, Alex S. Limites da confidencialidade na arbitragem envolvendo sociedades por ações de capital 

aberto. Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários, n. 3, p. 111-146, mai. 2016, p. 121. 
250 VIEIRA, Maíra de Melo; BENETTI, Giovana Valentiniano; VERONESE, Lígia Espolaor; BOSCOLO, Ana 

Teresa de Abreu Coutinho. Arbitragem nos conflitos societários, no mercado de capitais e a reforma do 

regulamento da câmara de arbitragem do mercado (CAM) da BMFBOVESPA. In: Revista de Arbitragem e 

Mediação, São Paulo, v. 40, pp. 193-231, 2014, p. 196. 
251 Conforme reportado no blog KluwerArbitration. Disponível em: 

<http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/03/07/revised-icc-note-to-parties-and-tribunals-will-

publication-of-awards-become-the-new-normal/>. Acesso em: 17 out. 2020. 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/03/07/revised-icc-note-to-parties-and-tribunals-will-publication-of-awards-become-the-new-normal/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/03/07/revised-icc-note-to-parties-and-tribunals-will-publication-of-awards-become-the-new-normal/
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forma controlada e consciente, compreensível para os investidores (conforme mencionado no 

subcapítulo 2.1.7, acima), evitando-se, assim, que seja mal interpretada e venha a causar crises 

no mercado de capitais. Em síntese, é possível compatibilizar a confidencialidade com o regime 

de disclosure,252 tema que a CVM vem estudando, conforme será analisado no subcapítulo 

2.3.3. 

2.2.3 O posicionamento da CVM 

A CVM, desde o caso paradigmático julgado em 2010,253 em Processo Administrativo 

movido por Sérgio Lazzareschi Neto com o objetivo de ver excluída do regulamento da CAM 

a regra que impunha o sigilo no procedimento arbitral, vinha se posicionando no sentido de que 

a confidencialidade na arbitragem não violaria o disclosure, sendo garantido ao mercado o 

acesso às informações necessárias por meio da divulgação de fatos relevantes. Como 

mencionado pelo então diretor e relator do caso, Otávio Yazbek: 

5. No presente caso, para a defesa de sua posição, o Recorrente sustenta existir um 

direito, amplo e irrestrito, às informações da sociedade, direito este reforçado nas 

companhias abertas. Todos os dispositivos legais citados, porém, trazem qualificações 

que são desconsideradas na argumentação apresentada à autarquia. Assim, se o inciso 

III do art. 109 faz referência, como acima esclarecido, à forma prevista em lei, o § 2º 

do mesmo artigo busca proteger "aqueles meios processos ou ações que a lei confere 

ao acionista para assegurar os seus direitos". Aquele direito genérico, de conteúdo 

indefinido, não existe. 

6. Ignorar os limites próprios (ou intrínsecos) do regime de informações aos acionistas 

acaba, em última instância, levando a uma fetichização do princípio do full disclosure 

– o direito à informação e o princípio da transparência na condução dos negócios 

sociais podem até ser aparentemente valorizados, mas eles acabam por ser esvaziados 

de qualquer sentido mais concreto. 

[...] 

8. Reitero, desta maneira, que não existe um direito à informação in abstracto, motivo 

pelo qual não vislumbro irregularidade nas disposições do Regimento e do 

Regulamento da CAM ora atacadas. Irregularidade haveria se o sigilo neles previsto 

fosse impeditivo da prestação de informações obrigatórias ao mercado. Não é o que 

ocorre, porém: a rigor, o dever de sigilo não vigora – e nem poderia vigorar – se 

houver obrigação de efetuar comunicação ao mercado.254 

                                            
252 Posição que também é defendida por Sergio Zahr Filho (ZAHR FILHO, Sergio. Conflitos societários 

multipartes com repercussão coletiva submetidos à cláusula compromissória estatutária: intervenção de terceiros 

e consolidação. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo societário II. 

São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 729-731). 
253 Processo Administrativo CVM RJ 2008/0713, rel. Otavio Yazbek, j. 09.02.2010. Tal posicionamento foi 

reafirmado, por exemplo, no Processo Administrativo CVM nº RJ2012/13700 (BRASIL. Comissão de Valores 

Mobiliários. Processo Administrativo CVM RJ 2012/13700. Recorrente: Torque Fundo de Investimento 

Multimercado. Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes. Rio de Janeiro, 18 jun. 2013. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0010/8659-0.pdf>. Acesso em: 12 out. 2020). 
254 BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo CVM RJ 2012/13700. Recorrente: 

Torque Fundo de Investimento Multimercado. Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes. Rio de Janeiro, 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0010/8659-0.pdf
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Vale mencionar que tal posicionamento foi defendido pela BM&FBovespa (atual 

B3),255 tendo sido celebrado por parte da doutrina (vide subcapítulo 2.2.2, acima). No entanto, 

também recebeu duras críticas, dentre as quais as formuladas por Érica Gorga. Em resumo, 

afirmou a autora que a definição de fato relevante contida na LSA e na ICVM nº 358 não 

garantiria o acesso dos investidores a todas as informações potencialmente relevantes que 

ocorreriam em arbitragens, considerando que, na prática o conteúdo das publicações não 

fornece informações fundamentais: 

Uma simples análise dos fatos relevantes já divulgados ao mercado demonstra que, 

normalmente, eles se limitam à divulgação sobre a instalação ou a existência de 

procedimento arbitral envolvendo determinada companhia. Não provêm as 

informações substanciais necessárias e suficientes para o julgamento do mercado e 

dos investidores sobre a lisura e pertinência de operações, atos societários, condutas 

e ações tomadas pelos administradores ou demais partes envolvidas no conflito, 

dificultando, assim, a sua decisão de tornar-se ou não acionista ou investidor daquela 

companhia.256 

Apesar de pertinente a crítica, discordamos da solução proposta pela autora, que sugere 

a reforma do regulamento da CAM para excluir as normas prevendo sigilo, a fim de tornar a 

ampla publicidade a regra. Como já mencionado, a ampla publicidade é nociva para as 

companhias e, ao diminuir sua competitividade por possibilitar o acesso de concorrentes a 

segredos de negócio, acabará, em última instância, prejudicando o mercado e a sociedade em 

geral.  

Não é porque há indícios de que os administradores vêm se valendo da vagueza das 

normas para não informar corretamente o mercado257 que devemos simplesmente desconsiderar 

todos os efeitos negativos advindos da ampla publicidade dos litígios. É necessário que a CVM, 

imbuída da competência que lhe foi atribuída, regulamente a questão de forma clara, fornecendo 

regras objetivas no tocante aos fatos relevantes a serem divulgados pelas companhias no tocante 

a procedimentos arbitrais com o objetivo de prover níveis adequados de informação ao 

                                            
18 jun. 2013. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0010/8659-0.pdf>. 

Acesso em: 12 out. 2020 
255 Conforme noticiado pelo site Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2013-jun-

07/camara-arbitragem-bovespa-rebate-criticas-professora-gv>. Acesso em: 17 out. 2020. 
256 GORGA, Érica. Arbitragem, governança corporativa e retrocesso no mercado de capitais brasileiro. Revista de 

Direito Empresarial, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 125-141, jan-fev. 2014, p. 134. 
257 Conforme apontado por Érica Gorga (GORGA, Érica. Arbitragem, governança corporativa e retrocesso no 

mercado de capitais brasileiro. Revista de Direito Empresarial, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 125-141, jan./fev. 2014, 

p. 127) e como vem sendo reconhecido pela CVM (<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/14/cvm-

estuda-norma-para-informacoes-de-litigios.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2020). 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0010/8659-0.pdf
https://www.conjur.com.br/2013-jun-07/camara-arbitragem-bovespa-rebate-criticas-professora-gv
https://www.conjur.com.br/2013-jun-07/camara-arbitragem-bovespa-rebate-criticas-professora-gv
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/14/cvm-estuda-norma-para-informacoes-de-litigios.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/14/cvm-estuda-norma-para-informacoes-de-litigios.ghtml
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mercado. Aliás, é o que a autarquia vem estudando fazer,258 conforme será abordado no 

subcapítulo 2.3.3. 

2.3 A ARBITRAGEM COMO FATO RELEVANTE 

Feitas tais considerações, nos resta analisar a divulgação de fatos relevantes 

relacionados a procedimentos arbitrais envolvendo companhias abertas. Vejamos, pois, quando 

se pode dizer que um fato ocorrido em um procedimento arbitral será relevante e se a divulgação 

pelas companhias tem se prestado a satisfazer a necessidade de informação do mercado. 

2.3.1 A divulgação de fato relevante arbitral 

Como abordamos no subcapítulo 2.1.5, entende-se por fato relevante um fato lato sensu, 

excepcional, não público,259 ocorrido nos negócios da companhia ou a eles relacionado, que 

possa influir na cotação dos valores mobiliários emitidos pela companhia ou que possa ser 

levado em consideração por um investidor (racional, abstrato, qualificado ou não, especulador 

ou de longo prazo e que negocia habitualmente valores mobiliários emitidos pela companhia 

com o intuito de lucro) para alterar sua decisão de comprar, vender ou manter tais valores ou 

outros a eles referenciados, ou, ainda, de exercer algum direito inerente à condição de 

investidor. A influência do fato, logicamente, deverá ser ponderável, isto é, deve existir uma 

considerável probabilidade de vir a afetar o valor da companhia e dos valores mobiliários de 

sua emissão. 

Nesse sentido, é importante relembrar que, desde 2017, a propositura de procedimentos 

arbitrais com capacidade de influir na situação econômico-financeira da companhia passaram 

a constar expressamente do rol de fatos potencialmente relevantes (art. 2º, § 1º, XXII, da ICVM 

nº 358). Logicamente, dada a extensão do dever de divulgar fato relevante (e a abrangente 

definição mencionada acima), não se pode restringir a divulgação apenas à propositura. Em 

verdade, qualquer fato ocorrido em uma arbitragem que se encaixe na definição acima deverá 

                                            
258 Conforme matéria veiculada no jornal Valor Econômico em 14/10/2020, intitulada “CVM estuda norma para 

informações de litígios”. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/14/cvm-estuda-

norma-para-informacoes-de-litigios.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2020. 
259 O que, na arbitragem, seria a regra, partindo do pressuposto de que a seja conduzida confidencialmente. 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/14/cvm-estuda-norma-para-informacoes-de-litigios.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/14/cvm-estuda-norma-para-informacoes-de-litigios.ghtml
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ser divulgado, tendo a companhia o dever excepcionar a confidencialidade do procedimento e 

divulgar o “fato relevante arbitral”.260 

Não obstante, mesmo diante dos critérios oferecidos pela LSA (e aclarados por 

Fernando Mota) e pela ICVM nº 358, a análise da relevância de um fato sempre será casuística 

e dotada de considerável subjetividade dos administradores.261 Trata-se, em verdade, de 

característica intrínseca ao fato relevante, que deve necessariamente ser analisado em concreto. 

Seria necessário, então, encontrar parâmetros mais objetivos para definir quando fatos 

relevantes arbitrais deverão ser divulgados. Rodrigo Tellechea, ao endereçar tal problema (antes 

da alteração da redação do art. 2, parágrafo único, XXII, da ICVM nº 358), propôs como 

possível solução que, para determinar a relevância de um fato ocorrido no procedimento 

arbitral, fossem adotados critérios utilizados na contabilização de contingências referentes a 

processos judiciais,262 a fim de avaliar a capacidade de tal fato de impactar a situação 

econômico-financeira da companhia (e, consequentemente, a necessidade de sua imediata 

divulgação). Tal entendimento se coaduna com a alteração do inciso XXII. Nas palavras do 

autor: 

Dito de outra forma: tal como já ocorre na prática, para fins de contabilizar 

contingências, sugere-se que os administradores de companhias abertas submetam as 

demandas arbitrais a esse mesmo critério, porém, agora, no que se refere à necessidade 

de publicar fato relevante. Nesse raciocínio, seriam classificados como de divulgação 

compulsória [...] a informação ou o montante materialmente relevante para o negócio 

da companhia que, envolvidos em procedimento arbitral, devam ser considerados 

como passivo contingente em nota explicativa no balanço social e nos demais 

demonstrativos financeiros a serem entregues pelos administradores aos seus 

auditores externos independentes, à CVM e publicados na imprensa, com base nas 

regras definidas pelo órgão regulador, a partir das recomendações do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis/CPC para a elaboração e formalização dos lançamentos 

contábeis das companhias.263 

Tellechea defende a aplicação dos critérios contábeis por analogia à divulgação de fato 

relevante. Isso implica dizer que o administrador, na análise do fato, deverá levar em 

consideração o montante envolvido na disputa, bem como o risco de desembolso pela 

                                            
260 Expressão empregada por Rodrigo Tellechea (TELLECHEA, Rodrigo. Sobre a Cláusula Estatutária Arbitral. 

In: NOVAES E FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo (coord.). Direito societário contemporâneo II. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 616). 
261 TELLECHEA, Rodrigo. Sobre a Cláusula Estatutária Arbitral. In: NOVAES E FRANÇA, Erasmo Valladão 

Azevedo (coord.). Direito societário contemporâneo II. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 617. 
262 Abordar os critérios de contabilização de contingências fugiria ao escopo do presente trabalho. Para uma visão 

introdutória: TELLECHEA, Rodrigo. Sobre a Cláusula Estatutária Arbitral. In: NOVAES E FRANÇA, Erasmo 

Valladão Azevedo (coord.). Direito societário contemporâneo II. São Paulo: Malheiros, 2015, pp. 619-622. O 

autor também comenta sobre a divulgação periódica de informações referentes a procedimentos arbitrais exigida 

na forma dos itens 4.3 a 4.5 do Formulário de Referência (pp. 612-613). Como estamos tratando da divulgação 

eventual, tal análise foge ao escopo do presente trabalho. 
263 TELLECHEA, Rodrigo. Sobre a Cláusula Estatutária Arbitral. In: NOVAES E FRANÇA, Erasmo Valladão 

Azevedo (coord.). Direito societário contemporâneo II. São Paulo: Malheiros, 2015, pp. 618-619. 
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companhia. Deverá ser divulgado fato relevante arbitral na hipótese de o montante discutido 

ser expressivo para os parâmetros da companhia, salvo se for remota a probabilidade de 

desembolso ou se a divulgação colocar em risco a “posição em uma disputa com outras partes 

sobre os assuntos da provisão, passivo contingente ou ativo contingente”. Nas hipóteses 

ressalvadas, a companhia estaria obrigada a divulgar apenas a natureza geral da disputa e uma 

explicação quanto à não divulgação de mais informações.264  

Tal proposta, contudo, não resolveria todos os problemas decorrentes da 

confidencialidade. Dado o caráter estritamente contábil do critério, não serviria para garantir a 

divulgação de fatos que, em que pese não possuíssem valor patrimonial expressivo, ainda assim 

influenciariam na decisão dos investidores de comprar ou vender valores mobiliários ou na 

decisão de exercer direitos inerentes à condição de acionistas, na forma prevista na ICVM nº 

358.  

Inevitavelmente, portanto, o atual arcabouço da divulgação de fato relevante arbitral é 

marcado por subjetividade que põe em dúvida a satisfação do regime de disclosure em face da 

confidencialidade em procedimentos arbitrais. E, conforme se nos subcapítulos seguintes, a 

prática vem demonstrando que os anseios antes meramente hipotéticos estão se confirmando. 

Não obstante, vale relembrar que o fato relevante arbitral deverá ser divulgado 

observando os mesmos requisitos de cumprimento do dever de divulgar fato relevante expostos 

no subcapítulo 2.1.7. Assim, deverá haver divulgação por parte do Diretor de Relação com os 

Investidores tão logo a administração tenha formado opinião sobre a materialidade do fato 

ocorrido na arbitragem, devendo ser dada ampla publicidade por meio de publicação em jornais 

de grande circulação. 

Por fim, conforme abordado no subcapítulo 2.1.8 (que tratou do dever de atualizar o fato 

relevante), dada a natureza procedimental da arbitragem, a ocorrência de cada etapa do 

procedimento poderá implicar alterações em eventual fato relevante divulgado anteriormente. 

Nos parece adequado reiterar a ressalva feita por Fernando Mota, no sentido de que, a despeito 

do disposto nos arts. 6º e 19 da ICVM nº 358, não há obrigatoriedade de se informar ao mercado 

todo e qualquer desdobramento do fato relevante anteriormente divulgado, mas tão somente 

aqueles desdobramentos que, por si sós, configurem fatos relevantes arbitrais.  

                                            
264 TELLECHEA, Rodrigo. Sobre a Cláusula Estatutária Arbitral. In: NOVAES E FRANÇA, Erasmo Valladão 

Azevedo (coord.). Direito societário contemporâneo II. São Paulo: Malheiros, 2015, pp. 620-621. 
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2.3.2 O caso da Petrobrás e a insuficiência do regime de divulgação de fato relevante 

arbitral 

A abrangente definição mencionada acima causa a impressão de que, a rigor, diversos 

fatos ocorridos em procedimentos arbitrais configurariam fatos relevantes e seriam divulgados 

pelas companhias. Poderia causar, assim, uma falsa impressão de que o atual regime de 

divulgação de informações referentes a procedimentos sigilosos seria suficiente para garantir a 

adequada informação do mercado e dos investidores das companhias. No entanto, como já 

sugerido, a prática vem mostrando que tal impressão não reflete a realidade. 

Um dos casos de maior expressão que vem demonstrando a insuficiência do dever de 

divulgar fato relevante, bem como a necessidade de maior temperamento da confidencialidade 

em procedimentos arbitrais e de uma regulamentação específica da CVM no tocante ao tema, é 

o das arbitragens envolvendo a Petrobrás, que se viu no centro de um escândalo de corrupção 

que veio à tona no âmbito da Operação Lava Jato. 

Tal escândalo de corrupção evidenciou prejuízos aos acionistas da companhia, o levou 

ao ajuizamento de uma class action nos Estados Unidos, pelos acionistas da companhia 

residentes no país. A Petrobrás celebrou acordo e pagou US$ 2,95 bilhões para encerrar tal 

processo,265 fato que, além de gerar diversas críticas quanto à quebra de isonomia entre os 

acionistas (com tratamento favorecido aos estrangeiros), levou acionistas brasileiros a buscarem 

indenizações por meio de processos judiciais266 e procedimentos arbitrais. Tais procedimentos, 

vale ressaltar, vêm sendo conduzidos sob sigilo, o que gerou grande polêmica, centrada nas 

questões abordadas ao longo do capítulo 2.2, especialmente no tocante às questões envolvendo 

a confidencialidade tratada no subcapítulo 2.2.2.  

Uma das arbitragens de maior expressão atualmente em curso foi iniciada pelos fundos 

de pensão Petros e Previ, acionistas da petrolífera. No âmbito de tal procedimento, a CAM 

condenou a Petrobrás, por meio de sentença parcial proferida em maio de 2020, a indenizar os 

fundos pelos prejuízos decorrentes dos desdobramentos da operação Lava Jato, que acarretaram 

a desvalorização das ações da companhia. A decisão foi vazada na imprensa267 sem que a 

                                            
265 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-jul-03/petrobras-paga-segunda-parcela-acordo-class-action-

eua>. Acesso em: 23 out. 2020. 
266 Conforme reportado pelo site Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-jan-

05/acionistas-petrobras-pedem-indenizacao-igual-acordo-eua>. Acesso em: 23 out. 2020. 
267 Conforme matéria veiculada na revista Exame, intitulada “Em caso inédito, Petrobras terá de indenizar 

investidores por má conduta”. Disponível em: <https://exame.com/exame-in/em-caso-inedito-petrobras-tera-de-

indenizar-investidores-por-ma-conduta/>. Acesso em: 23 out. 2020. 

https://www.conjur.com.br/2018-jul-03/petrobras-paga-segunda-parcela-acordo-class-action-eua
https://www.conjur.com.br/2018-jul-03/petrobras-paga-segunda-parcela-acordo-class-action-eua
https://www.conjur.com.br/2018-jan-05/acionistas-petrobras-pedem-indenizacao-igual-acordo-eua
https://www.conjur.com.br/2018-jan-05/acionistas-petrobras-pedem-indenizacao-igual-acordo-eua
https://exame.com/exame-in/em-caso-inedito-petrobras-tera-de-indenizar-investidores-por-ma-conduta/
https://exame.com/exame-in/em-caso-inedito-petrobras-tera-de-indenizar-investidores-por-ma-conduta/
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Petrobrás tivesse se pronunciado sobre o seu conteúdo ou divulgado fato relevante, o que gerou 

uma série de questionamentos.  

A CVM, diante da notícia, oficiou a companhia para que prestasse esclarecimentos 

quanto à não divulgação de fato relevante (Ofício nº 206/2020/CVM/SEP/GEA-1). Em 

resposta, a companhia apenas afirmou que a decisão não configurava fato relevante, eis que não 

era definitiva, não determinava o pagamento de valores e não alterava o que já vinha sendo 

divulgado pela companhia, amparando-se, ainda, na confidencialidade do procedimento para 

justificar a não divulgação.268 Recentemente, a decisão proferida pela CAM foi anulada pelo 

Poder Judiciário.269 

Antes do caso da Petrobrás, outras companhias foram questionadas quanto à divulgação 

de fato relevante arbitral.270 Em razão de reiterados casos de não divulgação de fatos relevantes 

(ou, ao menos, potencialmente relevantes e que, no mínimo, poderiam ser objeto de 

comunicados ao mercado) ou de divulgação insuficiente, constatou-se a insuficiência do regime 

de divulgação de fatos relevantes para garantir um adequado fluxo de informações relativas aos 

                                            
268 Conforme o esclarecimento prestado pela companhia: “A Petrobras esclarece, em relação à notícia veiculada 

na mídia, referente a uma das arbitragens instauradas perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM), que 

foi proferida sentença arbitral parcial, que não encerra o procedimento, tampouco determina o pagamento de 

valores pela Companhia. Além disso, esta sentença parcial não altera o que a Petrobras já vem comunicando ao 

mercado sobre o assunto.  

Esta arbitragem é confidencial e a sentença parcial – que não representa um posicionamento da CAM, mas 

unicamente dos três árbitros que compõem este painel arbitral – não se estende às demais arbitragens existentes. 

Por essas razões, que evidenciam a ausência de materialidade do andamento processual e o sigilo do procedimento, 

a Petrobras entendeu que não era necessária ou apropriada a divulgação da mencionada sentença parcial, e lamenta 

a sua indevida divulgação, ocorrida de maneira contrária ao Regulamento da CAM.”. Disponível em <https://mz-

prod-cvm.s3.amazonaws.com/9512/IPE/2020/f19dfccb-4b1f-4e43-9866-

a445a8fce02b/20200622233204171864_9512_770769.pdf>. Acesso em: 23 out. 2020. 
269 RODAS, Sérgio. Justiça anula sentença arbitral que condenou Petrobras a indenizar acionistas. In: Consultor 

Jurídico, Rio de Janeiro, 11 nov. 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-nov-11/juiz-anula-

sentenca-arbitral-mandou-petrobras-indenizar-acionistas>. Acesso em: 15 nov. 2020. 
270 A CVM, no PAS CVM Nº RJ 2016/7190, julgou acusação de violação ao dever de divulgar fato relevante feita 

contra o Diretor de Relações com Investidores da MMX Mineração e Metálicos S.A., que deixou de divulgar 

sentença arbitral que condenou a companhia a indenizar uma fornecedora. A sentença também foi vazada na 

imprensa e, em que pese o caso tenha terminado com a absolvição do acusado, o relator Gustavo Gonzalez afirmou 

que “mesmo diante da conclusão de que não havia informação relevante, após a publicação da notícia pelo Portal 

de Notícias o Diretor de Relações com Investidores deveria ter feito alguma divulgação para esclarecer as 

informações ali veiculadas” (BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo CVM RJ 

2016/7190. Recorrente: Ricardo Furquim Werneck Guimarães. Relator: Dir. Gustavo Machado Gonzalez. Rio de 

Janeiro, 09 jul. 2019. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20190709_PAS_CVM_RJ2016_7190_voto_dire

tor_Gustavo_Gonzalez.pdf>. Acesso em: 12 out. 2020). Já no PAS CVM Nº RJ 2010/4195, a CVM entendeu que 

a divulgação de fato relevante referente a acordo celebrado no âmbito de procedimento arbitral foi insuficiente por 

não conter os termos do acordo, especialmente em relação ao valor desembolsado pela emissora (BRASIL. 

Comissão de Valores Mobiliários. Processo Administrativo CVM RJ 2010/4195. Recorrente: Reinado José 

Kroger. Relator: Dir. Marcos Barbosa Pinto. Rio de Janeiro, 23 nov. 2010. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2010/20101123_PAS_RJ2010419

5.pdf>. Acesso em: 12 out. 2020). 

https://mz-prod-cvm.s3.amazonaws.com/9512/IPE/2020/f19dfccb-4b1f-4e43-9866-a445a8fce02b/20200622233204171864_9512_770769.pdf
https://mz-prod-cvm.s3.amazonaws.com/9512/IPE/2020/f19dfccb-4b1f-4e43-9866-a445a8fce02b/20200622233204171864_9512_770769.pdf
https://mz-prod-cvm.s3.amazonaws.com/9512/IPE/2020/f19dfccb-4b1f-4e43-9866-a445a8fce02b/20200622233204171864_9512_770769.pdf
https://www.conjur.com.br/2020-nov-11/juiz-anula-sentenca-arbitral-mandou-petrobras-indenizar-acionistas
https://www.conjur.com.br/2020-nov-11/juiz-anula-sentenca-arbitral-mandou-petrobras-indenizar-acionistas
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20190709_PAS_CVM_RJ2016_7190_voto_diretor_Gustavo_Gonzalez.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20190709_PAS_CVM_RJ2016_7190_voto_diretor_Gustavo_Gonzalez.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2010/20101123_PAS_RJ20104195.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2010/20101123_PAS_RJ20104195.pdf
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procedimentos arbitrais sigilosos, assim como a necessidade de regulamentação específica. Tal 

necessidade foi reconhecida pela CVM e será abordada no próximo subcapítulo. 

2.3.3 O futuro da divulgação de informações referentes a procedimentos arbitrais 

Mencionamos brevemente no subcapítulo 2.2.3 que a CVM teve a oportunidade de se 

manifestar quanto à confidencialidade em procedimentos arbitrais no âmbito do Processo 

Administrativo CVM RJ 2008/0713. Na ocasião, consolidou-se o entendimento (reiterado em 

casos posteriores) de que a confidencialidade na arbitragem não violaria o disclosure, sendo 

garantido ao mercado o acesso às informações necessárias por meio da divulgação de fatos 

relevantes.  

Desde então, tal entendimento foi colocado à prova pelo mercado, como visto acima, 

não tendo sobrevivido ao teste do tempo. Diante de reiterados casos de divulgação de fatos 

relevantes desprovidos de informações relevantes que pudessem afetar a situação econômico-

financeira das companhias, ganhou força a corrente que considera o regime de divulgação de 

fato relevante incapaz de suprir a necessidade de informação dos investidores e do mercado.271  

Importante mencionar, também, que, no ano de 2019, foi publicado o relatório 

“Fortalecimento dos meios de tutela reparatória dos direitos dos acionistas no mercado de 

capitais brasileiro”,272 elaborado por um grupo de trabalho composto por membros da CVM, 

do Ministério da Economia e da OCDE, que se propôs a investigar o regime de proteção dos 

acionistas no Brasil. Entre outros apontamentos, o relatório trouxe à tona os efeitos nocivos da 

confidencialidade no tocante à proteção dos acionistas, destacando a necessidade de 

transparência em disputas “envolvendo direitos coletivos de acionistas minoritários com um 

elemento de interesse público (como em processo que afete a credibilidade do próprio mercado) 

ou com efeitos erga omnes”.273 

                                            
271 VILLAS BÔAS, Bruno. Para CVM, há dúvidas se sigilo de arbitragem é praticado de forma adequada. In: 

Valor Econômico, Rio de Janeiro, 29 out. 2020. Disponível em: 

<https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/29/para-cvm-ha-duvidas-se-sigilo-de-arbitragem-e-praticado-

de-forma-adequada.ghtml>. Acesso em: 29 out. 2020. 
272 GRUPO DE TRABALHO PARA FORTALECIMENTO DOS MEIOS DE TUTELA REPARATÓRIA DOS 

DIREITOS DOS ACIONISTAS. Fortalecimento dos meios de tutela reparatória dos direitos dos acionistas 

no mercado de capitais brasileiro. Brasília, out. 2019. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_pr

eliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitai

s_brasileiro.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020. 
273 GRUPO DE TRABALHO PARA FORTALECIMENTO DOS MEIOS DE TUTELA REPARATÓRIA DOS 

DIREITOS DOS ACIONISTAS. Fortalecimento dos meios de tutela reparatória dos direitos dos acionistas 

no mercado de capitais brasileiro. Brasília, out. 2019. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_pr

https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/29/para-cvm-ha-duvidas-se-sigilo-de-arbitragem-e-praticado-de-forma-adequada.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/10/29/para-cvm-ha-duvidas-se-sigilo-de-arbitragem-e-praticado-de-forma-adequada.ghtml
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_preliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitais_brasileiro.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_preliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitais_brasileiro.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_preliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitais_brasileiro.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_preliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitais_brasileiro.pdf
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No tocante especificamente ao dever de divulgar fato relevante, o relatório aponta que: 

Não obstante a regra existente, o GT tem a percepção de que, ao decidir divulgar ou 

não informações sobre um procedimento arbitral, as companhias geralmente se 

concentram na análise do possível impacto do litígio no preço das ações e não fazem 

uma avaliação apropriada se a informação pode afetar a decisão de outros acionistas 

de tomar alguma medida relacionada à arbitragem. Nessa linha, o GT entende que 

essa situação requer alguns esclarecimentos específicos da CVM. Os registros 

existentes no site da CVM indicam que apenas algumas companhias abertas divulgam 

a existência de procedimentos arbitrais envolvendo disputas societárias; e quando o 

fazem, a divulgação ocorre de várias maneiras diferentes. Em alguns casos, a 

arbitragem é divulgada na forma específica de aviso de fato relevante. Em outros, a 

informação é apresentada no formulário de referência, nas demonstrações financeiras 

ou em outras formas de divulgação disponíveis. Por isso, o GT conclui por 

recomendar também algum tipo de orientação com o intuito de que seja criado um 

padrão de divulgação.274 

Diante disso, o grupo de trabalho propôs soluções para a insuficiência do atual regime 

de divulgação de informações referentes a procedimentos arbitrais, que passaria pela edição de 

regulamentação específica por parte da CVM: 

Nesse cenário, uma alteração específica das regras da CVM, a fim de exigir uma 

divulgação mínima sobre procedimentos arbitrais envolvendo direitos com efeitos 

erga omnes no mercado e a divulgação de etapas ou documentos específicos do 

processo parecem ser possíveis soluções para minimizar os problemas atuais 

associados ao sigilo. Conforme mencionado, embora a divulgação de fatos relevantes 

seja obrigatória, cada avaliação é feita levando em consideração diversos elementos 

subjetivos. Portanto, o GT sugere que a CVM edite nova norma de divulgação 

exigindo que as companhias abertas informem prontamente à CVM a respeito do 

recebimento ou protocolo do requerimento de arbitragem envolvendo direitos dos 

acionistas ou da companhia, independentemente da avaliação que a companhia faça a 

respeito da materialidade do assunto. Assim, a autarquia poderia finalmente exigir sua 

divulgação ao mercado quando julgasse necessário.275 

Logicamente, tais questões não passaram despercebidas pela CVM. Conforme 

brevemente mencionado acima, a autarquia vem estudando editar normas específicas para 

                                            
eliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitai

s_brasileiro.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020. 
274 GRUPO DE TRABALHO PARA FORTALECIMENTO DOS MEIOS DE TUTELA REPARATÓRIA DOS 

DIREITOS DOS ACIONISTAS. Fortalecimento dos meios de tutela reparatória dos direitos dos acionistas 

no mercado de capitais brasileiro. Brasília, out. 2019. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_pr

eliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitai

s_brasileiro.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020.  
275 GRUPO DE TRABALHO PARA FORTALECIMENTO DOS MEIOS DE TUTELA REPARATÓRIA DOS 

DIREITOS DOS ACIONISTAS. Fortalecimento dos meios de tutela reparatória dos direitos dos acionistas 

no mercado de capitais brasileiro. Brasília, out. 2019. Disponível em: 

<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_pr

eliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitai

s_brasileiro.pdf>. Acesso em: 18 out. 2020. 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/relatorio_preliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitais_brasileiro.pdf
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regulamentar a matéria.276 Ao que tudo em dica, em breve a divulgação de informações 

referentes a procedimentos arbitrais envolvendo companhias abertas ganhará novos contornos 

destinados a dar um passo na direção da solução da controvérsia que circunda a 

confidencialidade em procedimentos arbitrais e a garantir o adequado fluxo de informações 

entre companhia, investidores e mercado. 

Levando em conta tudo o que se expos na primeira parte deste trabalho e no subcapítulo 

2.1, nos parece que, para que tal solução seja alcançada, é fundamental que eventual nova 

Instrução específica sobre o tema (ou alteração de instruções já existentes) proporcione maior 

objetividade. Para garantir que a divulgação de fato relevante forneça ao mercado e aos 

acionistas informações realmente relevantes, deverá estabelecer, por exemplo, (i) a 

obrigatoriedade de divulgação da instauração de um procedimento, bem como as informações 

que deverão constar do fato relevante (tal como nomes das partes, pedidos, valores, entre 

outras); (ii) outras etapas do procedimento que devam ser divulgadas (como, por exemplo, 

sentenças parciais); (iii) o conteúdo mínimo do fato relevante arbitral (isto é, informações que 

devem obrigatoriamente constar dos fatos relevantes divulgados nas hipóteses específicas 

previstas); e (iv) a forma de divulgação (no tocante ao conteúdo e ao tratamento da informação 

fornecida, para que seja compreendida pelo público investidor). 

Por fim, parece igualmente fundamental que eventual nova regulamentação estabeleça 

parâmetros e standards que orientem a identificação e divulgação de fato relevante arbitral nas 

hipóteses não especificamente elencadas, de forma a reduzir a discricionariedade e seletividade 

das companhias no tocante à informação divulgada. Dessa forma, impedir-se-ia a não 

divulgação de fatos relevantes (e de informações relevantes) sob a alegação de não se tratar de 

hipótese expressamente prevista na regulamentação. 

  

                                            
276 Conforme matéria veiculada no jornal Valor Econômico em 14/10/2020, intitulada “CVM estuda norma para 

informações de litígios”. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/14/cvm-estuda-

norma-para-informacoes-de-litigios.ghtml>. Acesso em: 17 out. 2020. 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/14/cvm-estuda-norma-para-informacoes-de-litigios.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/10/14/cvm-estuda-norma-para-informacoes-de-litigios.ghtml
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CONCLUSÃO 

Na introdução do presente trabalho, formulamos a seguinte hipótese: existe hoje, no 

Brasil, a necessidade de edição de regulamentação específica quanto à divulgação de 

informações referentes a procedimentos arbitrais envolvendo companhias abertas? Ao longo do 

estudo, pudemos fazer uma ampla análise destinada a responder tal questionamento. 

Para cumprir tal objetivo, era necessário entender, inicialmente, as origens do dever de 

divulgar fato relevante inserido na LSA, razão pela qual nos propusemos a iniciar o estudo pelas 

origens da divulgação de informação no âmbito do mercado de capitais. 

Nesse sentido, na primeira parte do trabalho, abordamos o tema da importância da 

informação para o mercado de capitais, tendo demonstrado em detalhes as funções 

desempenhadas em relação aos investidores, aos reguladores e ao mercado em geral. Em 

síntese, concluiu-se que o fornecimento compulsório de informações é fundamental para 

garantir a confiança no mercado de capitais (e incentivar o investimento da poupança popular), 

possibilitar uma adequada formação de preços dos valores mobiliários, fornecer subsídios para 

a tomada de decisão dos investidores, viabilizar o regime de fiscalização e responsabilização 

dos administradores das companhias e atacar os problemas da assimetria informacional e 

seleção adversa. 

A partir da análise realizada, restaram evidenciadas as razões que conferem ao regime 

de disclosure o status de “pedra de toque” do mercado de capitais, especialmente no tocante à 

garantia da confiança no sistema, sem o que seria inviável o desenvolvimento e manutenção de 

um mercado bursátil eficiente e pujante, capaz de cumprir o papel de alavancar o crescimento 

econômico. Isso porque, sem uma imposição legal de fornecimento de informações, os 

incentivos à não divulgação poderiam comprometer a higidez do mercado como um todo e levá-

lo à ruína. 

Passamos, então, a analisar o regime de disclosure brasileiro. Pudemos demonstrar que 

o legislador pátrio estava atento às questões mencionadas acima, tendo optado por adotar um 

regime amplo de divulgação de informações, cujo arcabouço perpassa a LSA e alcança a LVM 

e a regulamentação da CVM, que cumpre papel fundamental na fiscalização das companhias e 

na proteção dos investidores. Não obstante, também se constatou que o ordenamento brasileiro 

não desconsidera os interesses das companhias, dispondo de mecanismos destinados a conciliar 

o regime de disclosure e a proteção dos interesses legítimos daquelas. É dizer: os 

administradores dispõem de exceções ao dever de divulgar fato relevante das quais podem se 

valer para proteger oportunidades de negócio e segredos comerciais. Estabelecemos, assim, as 
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bases do dever de informar que serviram de fundamento para o estudo do dever de divulgar fato 

relevante. 

A segunda parte do trabalho teve por objetivo a análise do dever de divulgar fato 

relevante e da sua capacidade de suprir a necessidade de informação do mercado quanto aos 

procedimentos arbitrais confidenciais envolvendo companhias abertas. Nesse sentido, a análise 

promovida no âmbito da legislação e da regulação brasileiras, apoiada na interpretação 

doutrinária do tema, evidenciou que o ordenamento brasileiro adotou um conceito 

extremamente abrangente de fato relevante, centrado na figura do investidor e das suas decisões 

de investimento (isto é, de comprar, vender ou manter valores mobiliários) e de exercício de 

direitos inerentes à condição de detentor de valores mobiliários. Também restou demonstrada 

a exigência de que a divulgação de fato relevante cumpra determinados requisitos, valendo 

ressaltar a necessidade de a informação ser fornecida de forma clara e compreensível. 

Estabeleceu-se, assim, que, se a função do dever de divulgar fato relevante é garantir 

que o mercado esteja a par da situação econômico-financeira da companhia, é necessário que 

as informações divulgadas se prestem a esse fim. Em outras palavras, deve o conteúdo do fato 

relevante divulgado fornecer as informações pertinentes à análise da situação da companhia que 

fundamentará a decisão dos investidores. 

Na sequência, abordou-se o posicionamento da CVM no sentido de que a divulgação de 

fato relevante, dadas as questões mencionadas acima, seria suficiente para a satisfação do 

regime de disclosure, não havendo incompatibilidade entre este e a confidencialidade em 

procedimentos arbitrais. Contudo, verificamos que a prática colocou em cheque referido 

entendimento, especialmente diante de casos como as arbitragens envolvendo a Petrobrás, nos 

quais se constatou que as companhias abertas vêm se valendo da vagueza da lei e da regulação 

para não divulgar informações relevantes. Conforme mencionado na parte final do trabalho, a 

CVM atentou-se à questão e deu início ao processo de sua regulamentação específica. 

Diante disso, concluímos que a resposta para a hipótese formulada é positiva. Como a 

própria CVM já reconheceu, seu posicionamento anterior no sentido de que a divulgação de 

fatos relevantes garantiria a adequada informação dos investidores e do mercado se mostrou 

equivocado. As companhias acabam por não fornecer informações efetivamente relevantes e 

que possam ser devidamente processadas pelos investidores a fim de que possam tomar 

decisões conscientes, seja no tocante aos investimentos, seja quanto ao exercício de direitos 

inerentes à condição de acionistas. Conclui-se, portanto, que deve ser celebrada a recente 

mudança de posicionamento da autarquia, bem como ser dado início ao processo de edição de 

regulamentação específica quanto ao fornecimento de informação sobre procedimentos 
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arbitrais sigilosos. Sugere-se, ainda, que a nova regulamentação se preocupe (i) em fornecer 

critérios objetivos para a divulgação de fatos relevantes arbitrais, definindo não apenas 

exemplos de etapas do procedimento arbitral que deverão ser presumidas como fatos relevantes, 

mas também especificando o conteúdo mínimo a ser informado pelas companhias quando da 

divulgação e fornecendo diretrizes para o tratamento da informação, a fim de que seja 

compreensível ao mercado; e (ii) em estabelecer critérios que orientem a identificação e a 

divulgação de fatos relevantes nas hipóteses que não se enquadrarem em eventual rol estipulado 

previamente.
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