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1ª PARTE: CONSIDERAÇÕES INICIAIS



CRFB/1988

Leis nº 6.385/76 

e 6.404/76 * Lei nº 8.078/90

Lei da  PNMA,  

Res. CONAMA  

(265/00; 306/02 e 

“237/97”); NBR 

ISO 14010 e14011. 

LERJ nº 1.898/91

DIÁLOGO DE FONTES

CRFB/1988 - Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,

conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente (...).



REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



Sobre o poder normativo e de polícia:

CRFB/1988

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica,
o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo
e planejamento (...).

Lei nº 6.385/1976

Art . 8º Compete à CVM:

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;

Art. 22. Parágrafo único. Compete à Comissão expedir normas
aplicáveis às companhias abertas, sobre:



(...) Por este enfoque, entendo que a vedação à concomitante prestação de

consultoria e auditoria independente para a mesma companhia tem por

escopo legítimo impedir o comprometimento das informações consolidadas e

prestadas pelos profissionais auditores, sendo medida amparada nos

Poderes de Polícia e Normativo da Comissão de Valores Mobiliários

estabelecidos por meio da Lei n. 6.385/1976. No que tange às demais

disposições infralegais questionadas pela impetrante (artigos 24 e 27 da

Instrução Normativa/CVM n. 308/1999), pelos mesmos motivos expostos em

relação ao tema apreciado, as razões recursais não prosperam, pois

harmônicas à Lei n. 6.385/1976 e decorrentes dos Poderes de Polícia e

Normativo conferidos à Comissão nos artigos 11, 26 e 27 daquele diploma

legal (STJ, AREsp 912955, 01/09/2016, Rel. Min. Herman Benjamin).

(...) 13. Para o cumprimento das atribuições da Comissão de Valores

Mobiliários, não se mostra razoável limitar o uso das sanções disponíveis ao

poder de polícia dessa autarquia, quando a lei assim não fez. O silêncio do art.

11 da Lei n.º 6.385/76, quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de

sanções, antes de representar espécie de "silêncio eloquente", a impedir tal

espécie de apenação, deve ser interpretado como técnica legislativa, voltada

justamente a assegurar o exercício efetivo das funções técnicas da CVM,

diante de ilícitos de jaez tão complexo e aprimorado, devido às peculiaridades

do mercado em destaque (STJ, REsp 1130103 / RJ, Min. Castro Meira, DJe

30/08/2010).



A INFORMAÇÃO DE FATO RELEVANTE

e o 
Full and fair disclosure



Histórico e contexto:

1 - O mercado de capitais está intimamente relacionado com o

surgimento e o desenvolvimento da sociedade anônima, máxime na

figura da companhia aberta.

2 - Estrutura de governança - desenvolvida pelo mercado - permite

a congregação de grande volume de capital para o desenvolvimento

de atividades econômicas de grande porte.

3 – Gênese - associações navais da Idade Média e nos empreend.

desenvol. pelo Banco de São Jorge, em Gênova. - Mas foi com o

surgimento da Cia. das Índias Orientais que os principais atributos

(personalidade jurídica, capital social dividido em ações,

responsabilidade limitada dos acionistas) - identificados de maneira

simultânea.

4 – Industrialização (XIX) – Revolução Industrial – Mercado de

Capitais – Impulso. - Mobilização de capital – Grandes

empreendimentos (eg. estrada de ferro e indústria) – Empresários –

“Máquina/estrutura” usada pelos Estados na época mercantilista -

acesso ao instituto que se evidenciara eficaz na captação da

poupança pública.



5 - Relação empreendedores e investidores - natureza

do mercado de capitais - proteção legal –

desenvolvimento apropriado – “pós-quebra” da Bolsa de

NY em 1929 - promulgação do Securities Act (1933) e do

Securities Exchange Act (1934). - New Deal – Roosevelt -

nova forma de se entender e fomentar o mercado de

capitais - tripé: policiamento preventivo do mercado,

princípio do full disclosure de informações relevantes

e repressão ao insider trading.

6 - Brasil - tendência do Direito norte-americano -

regulam. do mercado de capitais de forma semelhante -

criação de autoridade estatal responsável pelo

policiamento preventivo do mercado – CVM; imposição

aos administradores e controladores da companhia de

deveres de full disclosure de informações para o

mercado; e restrições quanto à negociação de títulos e

de valores mobiliários com o uso de informações

privilegiadas (o insider trading).



Lei nº 6.385/1976

Art. 4º O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários
exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de:

VI - assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários
negociados e as companhias que os tenham emitido

Art . 8º Compete à CVM:

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;

Art. 22. Parágrafo único. Compete à Comissão expedir normas aplicáveis às
companhias abertas, sobre:

I - a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da
divulgação;



Lei nº 6.404/1976

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.

Art. 116 (...).

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de

fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e

tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da

empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua,

cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições (...) satisfeitas as

exigências do bem público e da função social da empresa.



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

INSTRUÇÃO CVM nº 358/2002



Art. 2º Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução,

qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da

assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia

aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-

administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro

ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de

modo ponderável:

I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia

aberta ou a eles referenciados;

II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter

aqueles valores mobiliários;

III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos

inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela

companhia ou a eles referenciados.

Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de

ato ou fato potencialmente relevante, dentre outros, os

seguintes:

INSTRUÇÃO CVM nº 358/2002



2ª Parte   

As potencialidades do MP: caso GAEMA/MPRJ



As potencialidades do MP: 

caso GAEMA/MPRJ

1 – A publicidade institucional enganosa: emissões, qualidade

do ar, resíduos sólidos, licença e TAC.

2 – A representação para a CVM: Ofício nº 107/2016, 2ª PJDC,

de 30/03/2016, com base no IC nº 186/16, originário de

representação do GAEMA.

Objeto do IC: possíveis lesões a interesses de consumidores

coletivamente considerados relativamente à veiculação de

publicidade enganosa no sítio eletrônico da investigada na

internet e à omissão de informação de fato relevante à CVM, à

Bolsa de Valores e às entidades de mercado de negociação de

valores mobiliários

3 – O processamento pela CVM: Processo 19957.002404/201632



Principais trechos do Relatório nº 31/2017CVM/SEP/GEA4:

22.(...) Como o presente processo verifica a regularidade das

informações divulgadas pela Companhia sobre suas questões

ambientais, à luz da regulamentação do mercado de valores

mobiliários, esta análise irá avaliar separadamente, nos aspectos

formais e materiais, os documentos em que elas foram prestadas.

50.Independentemente do exemplo previsto no citado artigo,

decisões relacionadas à possibilidade de paralisação de

unidade de produção da Companhia em razão do

descumprimento de normas ambientais constituiriam fato

relevante a ser divulgado nos termos da regulamentação.

52.Neste sentido, a celebração de um Termo de Ajustamento

de Conduta que mitiga as possibilidades de paralisação total ou

parcial da principal instalação industrial do principal segmento

operacional da Companhia e que, se descumprido, pode

acarretar no mesmo resultado, trata-se, em meu entendimento,

de fato relevante, nos termos do art. 2º, parágrafo único, XIX,

da Instrução CVM nº 358/02, de modo que deveria ser

divulgado como tal.



55.No caso concreto, a divulgação pela Companhia foi

realizada através de Comunicado ao Mercado,

documento distinto e que não substitui o Fato

Relevante

A distinção entre o ato ou fato relevante e o “Comunicado

ao Mercado” está, portanto, no conteúdo da informação

divulgada. Caso a companhia entenda que a informação

tem o potencial de afetar as cotações ou decisões de

investimento, ela deverá ser tratada internamente e

divulgada da maneira exigida para as informações

relevantes, que inclui a publicação nos jornais de grande

circulação habitualmente utilizados pela companhia ou a

divulgação em portal de notícias presente na Internet

(que disponibilize, em seção disponível para acesso

gratuito, a informação em sua integralidade), conforme

previsto na Instrução CVM nº 358/02.

56. (...) Diferentemente do Comunicado ao Mercado, a

divulgação de ato ou fato relevante está submetida a

uma formalidade específica: a divulgação imediata à

CVM (...).



57. Superada a caracterização da celebração do TAC

03/2016 como relevante e a necessidade de sua

divulgação nos termos da Instrução CVM nº 358/02,

passamos à análise do teor do comunicado ao mercado

divulgado.

65. Neste sentido, considerando (i) que a assinatura do

TAC 03/2016 trata-se de fato relevante, nos termos do

art. 2º, parágrafo único, XIX, da Instrução CVM nº

358/02; (ii) que a divulgação da informação no caso

concreto via Comunicado ao Mercado não atende aos

princípios e disposições da Instrução CVM nº 358/02;

(iii) e que, ao omitir o fato gerador dos valores pagos ao

INEA, a Cia. não divulgou o caso em questão de modo

claro, preciso e em linguagem acessível ao público

investidor,verificou-se, por parte do Diretor de

Relações com Investidores da Companhia, a infração ao

disposto no art. 157, §4º, c/c o art. 3º, caput e §5º,

da Instrução CVM nº358/02.



Considerações finais: condutas e consequências
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“SA"

Respons. Civil

Ag. Financ.
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1 – Dever de informação do tomador; 2 – Due diligence para o

investidor; 3 – Geram consequências negativas para o investidor

incauto; 4 – Segurança jurídica como valor subjacente; e 5 – Indutoras

do cumprimento da legislação ambiental.
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Ética ambiental e o papel do 

investidor: para além da análise 

gráfica e da especulação
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OBRIGADO


