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“ DESEMBARGADOR FEDERAL 
MARCELO NAVARRO DANTAS: Bom dia a 
todos, ilustres membros da mesa, Professores 
Stürner, Stadler, Kaiser, Ministros Bornkamm e 
Gaier, senhores desembargadores, juízes, mi-
nhas senhoras e meus senhores. Vamos então 
começar essa última mesa do nosso Seminário 
Internacional Brasil – Alemanha. 

Teremos aqui uma apresentação de Estudos 
de Casos; cada um dos ilustres membros da 
mesa fará a apresentação de um caso, come-
çando pela Professora Stadler.“

Desembargador Federal Marcelo Navarro Dantas, Professor Dr. Rolf Stürner, Professsora Dra. Astrid Stadler, Professora Dra. Anna-Bettina 
Kaiser

17.000 investidores contra a 
Deutsche Telekom – Experiências 
com ações judiciais coletivas 
na Alemanha
Professora Dra. Astrid Stadler

I. Porque especificamente o caso 
“Telekom”?

• Desde o final dos anos 90 há um debate a res-
peito da reforma da proteção legal na Alema-

nha e na Europa: como lidar de uma forma 
eficiente com ações coletivas?

• Existe um ceticismo contra as “class actions” 
de cunho americano

• Ações coletivas do “modelo europeu” de 
modo opt-in? 

• A ação contra a “Deutsche Telekom” no Tri-“Deutsche Telekom” no Tri-Deutsche Telekom” no Tri-” no Tri- no Tri-
bunal Estadual (LG) de Frankfurt – a primeira 
verdadeira ação coletiva nos tribunais alemães

II. Fatos do caso:

• 2001-2003 cerca de 17.000 investidores en-
tram com uma ação de indenização por infor-ção de indenização por infor-
mações falsas do mercado de capitais nas IPOs 
(initial public offering oferta pública inicial) de 
1999 e 2001 

• Valor total das ações judiciais: cerca de € 150 
milhões, em média: € 5.900 

• Cerca de 900 escritórios de advocacia são en-
volvidos no processo da parte dos autores 

Competência: 7ª Vara do Tribunal do Estado 
(Landesgericht) em Frankfurt

Fatos do caso “Telekom“

• Questões relevantes:
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