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RESUMO

A tese fornece um modelo de tutela do investidor perante o emitente de valo-
res mobiliários, que acompanha, em termos dinâmicos, os diversos momentos 
e fases do relacionamento no mercado. Estuda-se tanto o risco de deturpa-
ção do mecanismo de formação do preço por deficiências na informação  
(na entrada e negociação no mercado) como a perda de negociabilidade 
dos instrumentos financeiros (decorrente da saída do mercado). O modelo 
construído alicerça-se em fundamentos financeiros e jurídicos: de um lado,  
e como ponto de partida, analisam-se as teorias económicas — como a teoria 
do mercado eficiente e a behavioral economics — que explicam a forma como 
a informação é incorporada nos preços de mercado; por outro lado, conclui-
-se que a integração no mercado (primário ou secundário), conjugada com a 
influência que a informação difundida (ou omitida) assume nos preços, gera 
um poder de ingerência danosa do emitente na posição do investidor. Assim 
se fundamenta a existência de uma relação especial entre ambos, não obs-
tante o anonimato próprio dos mercados. Adota-se uma conceção funcional 
da ligação especial no mercado de capitais, que afasta a relevância exclusiva 
do fator fiduciário como sua fonte. A esta luz, analisa-se os deveres legais de 
informação a cargo do emitente (o dever de publicar prospeto, de divulgar 
informação privilegiada ou ad hoc e periódica), determinando o seu alcance 
e sugerindo critérios de solução para os casos duvidosos. Configura-se estas 
imposições legais como deveres de proteção do investidor (sem dever de pres-
tar principal), o que permite concluir pela natureza obrigacional da respon-
sabilidade do emitente, e sustenta-se que a tutela civil se mantém aplicável, 
de modo a complementar a proteção propiciada pela legislação mobiliária. 
Propõe-se a configuração dos pressupostos do dever de indemnizar e do ónus 
da sua demonstração à luz das premissas económicas e jurídicas do modelo. 
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Finalmente, defende-se que a visão material da relação do investidor com o 
emitente, além de robustecer a responsabilidade civil no mercado de capitais, 
permite estabelecer os limites do sacrifício razoável ou exigível do investidor 
em caso de perda de negociabilidade dos instrumentos financeiros. Revê-se o 
sistema de tutela dos investidores nas hipóteses de saída do mercado (delisting  
ou operações public to private) com base no pressuposto de que se quebra a 
própria ligação especial com o emitente, tornando inexigível a manutenção 
na sociedade mesmo que a relação social com o acionista não seja atingida.  
A montante, pondera-se mecanismos tendentes a fomentar a entrada e manu-
tenção da cotação em bolsa (v.g. voto duplo e ações de lealdade). Obtém-se, 
assim, com base no sistema, um modelo de resposta com capacidade cons-
trutiva material e de adaptação a novos problemas e situações, cruzando  
o direito dos valores mobiliários com o direito civil e societário. 

Palavras-chave: tutela do investidor; ligação especial; deveres de informação 
do emitente; responsabilidade civil do emitente; saída do mercado.
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ADVERTÊNCIAS

A tese encontra-se atualizada com referência à legislação em vigor em feve-
reiro de 2021 e à bibliografia e jurisprudência consultadas até julho de 2019, 
sem prejuízo da consideração pontual de referências bibliográficas poste-
riores. 

As siglas e abreviaturas utilizadas estão descodificadas no índice cons-
tante do final da tese.
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